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VOORWOORD
In 2009 noteerde de dienst Ombudsman van de stad Brugge een record aantal contacten.
Bijna 1.650 burgers zochten met ons contact op van wie er 268 een tweedelijnsklacht hadden over de
werking van de Brugse stadsdiensten, de lokale Politie, het OCMW of de intercommunales (Eandis,
IVBO, TMVW, …). Daarmee steeg het aantal tweedelijnsklachten, al ligt dat aantal in de lijn van de
voorbije jaren.
Uit een enquête van een krant blijkt dat de Bruggeling de klantvriendelijkheid van de gemeentelijke
diensten 6,5 op 10 geeft. Daarmee scoren zij beter dan vier jaar geleden toen de Bruggeling de gemeentelijke dienstverlening bedacht met een 6,1 op 10. Dat betekent dat onze inwoners de kwaliteit
van de dienstverlening appreciëren maar ook dat er nog ruimte is voor verbetering. Dat bewijzen ook
de klachtdossiers, waarvan er meer dan tachtig gegrond of terecht moesten worden verklaard.
Een 7 op 10, zeg maar een mooie onderscheiding, zou haalbaar moeten zijn. De dienst Ombudsman
wil graag meewerken aan deze doelstelling, vanuit een kritische maar positieve ingesteldheid.
Niemand krijgt graag klachten maar als ze er zijn, dan zijn het in de eerste plaats interessante signalen
om iets mee te doen. Ze zetten aan tot zelfreflexie – “zijn wij wel goed bezig?” – en het zijn hefbomen
om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Dat is een nooit eindigend proces want de
dienstverlening dient zich steeds aan te passen aan de nieuwe uitdagingen van de maatschappij en de
verwachtingen van de burger.
In deel 1 van dit jaarverslag leest u meer over de idealen en de werkwijze van de dienst Ombudsman.
Deel 2 behandelt de werking van onze dienst in 2009. 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 tot slot blikken we terug op enkele dossiers uit 2006, 2007 en 2008 die vorig jaar nog een vervolg kregen.

Marc Carlier
Ombudsman
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Enkele aandachtspunten bij het lezen van dit jaarverslag
De Ombudsman is volgens zijn reglement bevoegd voor de diensten van de Stad Brugge, de lokale Politie, het OCMW, de intercommunales, concessiehouders en privépersonen aan wie een stedelijke
dienstverlening is toevertrouwd. Deze diensten altijd volledig opsommen zou de leesbaarheid van het
jaarverslag niet ten goede komen. Daarom gebruiken wij vaak kortweg ‘het stadsbestuur’, ook al zijn
alle instanties bedoeld waarvoor de Ombudsman bevoegd is.
De klachten zijn zo realistisch mogelijk weergegeven. Toch zijn af en toe details weggelaten die de
anonimiteit van de klager of de ambtenaar in het gedrang zouden kunnen brengen.
De eindredactie werd afgesloten op 17 maart 2010. Latere reacties of evoluties konden niet opgenomen worden.
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1. Het ideaal: win-win voor burgers en diensten
De dienst Ombudsman van de Stad Brugge behandelt al twaalf jaar klachten over de werking van de
Brugse stadsdiensten, het OCMW, de lokale Politie en enkele intercommunales. Op de werking lijkt
geen sleet te zitten, getuige in 2009 het gestegen aantal contacten en klachtdossiers.
Toch leeft bij sommige ombudsdiensten het gevoel dat de sfeer ten opzichte van de ombudsfunctie
minder gunstig is dan pakweg tien, vijftien jaar geleden toen in België het concept ombudsman voor
het eerst opdook, concreet met de aanstelling van de onlangs overleden Tuur Van Wallendael als eerste lokale ombudsman van Antwerpen. De verwachtingen van de samenleving tegenover deze nieuwe
functie waren dan ook zeer hoog gespannen omdat men verwachtte dat de ombudslui sterk zouden
wegen op het maatschappelijke debat over goed bestuur. Sommigen detecteren een tendens waarbij
ombudsdiensten steeds vaker herleid zouden worden tot gewone klachtendiensten waarvan de aanbevelingen eerder genegeerd dan bijgetreden worden.
Wij hebben niet de indruk dat in Brugge de politieke besturen en de administratieve diensten waarvoor
de dienst Ombudsman bevoegd is, de ombudsfunctie liever kwijt dan rijk willen zijn. Integendeel,
dankzij een constructief samenspel met beide partijen, heeft de dienst Ombudsman het gevoel dat zij
wel degelijk een rol kan spelen in de verbetering van de dienstverlening en dat deze rol ook wordt
aanvaard en gerespecteerd. De controle die de Stad Brugge aan de dienst Ombudsman heeft toevertrouwd op de werking van haar stedelijk Meldpunt is daar een goed voorbeeld van, net als de afspraak
die bij de opstart van het Meldpunt werd gemaakt dat de dienst Ombudsman volledig bevoegd blijft
voor klachten van burgers over de werking van de stadsdiensten, (naast die van het OCMW, de lokale
Politie en de intercommunales waar de Stad Brugge lid van is), nadat een eerste contact met deze diensten mislukte. De Ombudsman heeft vastgesteld dat de Stad deze boodschap ook naar buiten toe duidelijk heeft gecommuniceerd en dat deze afspraak ook wordt nageleefd.
Het ziet er wel naar uit dat er de jongste jaren een accentverschuiving is gebeurd in de verwachtingen
tegenover de ombudsfunctie in het algemeen. Werd van een ombudsman vijftien jaar geleden verwacht dat hij een hoofdrol zou spelen in het democratische spel, dan ligt de nadruk nu veel meer op
zijn rol op het vlak van de interne kwaliteitszorg en het kwaliteitsmanagement waarbij klachten van
burgers gebruikt worden als – soms pijnlijke - prikkels om te leren en beter te doen, en als hefbomen
om een en ander in beweging te zetten. Overheden werken aan een modern management met technieken die vanuit de privésector zijn overgewaaid. Klachtenmanagement is zo’n techniek. Ook steeds
meer ambtenaren nemen een andere houding aan tegenover klachten en kritiek. Wié de fout maakte,
moet van minder belang zijn, wel hoe geleerd kan worden uit deze fouten.
Belangrijk is dat de administratieve diensten beseffen dat klachten kunnen resulteren in een winwinsituatie, zowel voor de klagende burger, die een oplossing vindt voor zijn individuele probleem,
als voor de administratieve dienst die een impuls krijgt om haar werking te verbeteren. Een administratieve dienst kan een klacht ook aangrijpen om een structureel probleem aan te kaarten via de ombudsman. Dat vergt enige durf maar het kan de moeite lonen. Een ombudsman kan immers via zijn
specifieke bevoegdheden om grondig te onderzoeken, te beoordelen en aan te bevelen aandacht vragen
voor deze problemen bij de politieke besturen. Een klacht, hoe zuur ook om door te bijten, kan op deze
manier leiden tot een positief resultaat voor alle betrokkenen.
Dergelijke processen zijn alleen mogelijk vanuit de externe klachtenbehandeling omdat de ombudsman een onafhankelijke waarnemer is die met enige afstand de werking van de administratieve diensten gade slaat en daardoor kan aanwijzen waar het beter kan.
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2. De opdracht van de dienst Ombudsman
Het optreden van de dienst Ombudsman heeft een aantal specifieke kenmerken.

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

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






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

4. De werkwijze van de dienst Ombudsman
De klacht
Burgers kunnen een klacht mondeling formuleren, via een bezoek aan het kantoor of via de telefoon.
Schriftelijk kan het per brief, fax en e-mail of via het online klachtenformulier op de website van de
Stad Brugge. De klant kan zich eventueel door een raadsman laten bijstaan. De dienst Ombudsman zal
de klacht registreren en de klager zo snel mogelijk een ontvangstmelding sturen.
De dienst Ombudsman houdt de drempel bewust laag. De kantoren zijn elke dag open, met ruime en
klantvriendelijke openingsuren. Klanten kunnen ook altijd een afspraak maken. Er zijn weinig of geen
procedurevoorschriften. De tussenkomst is gratis.

De termijn
In principe moet een klacht volledig behandeld zijn binnen de drie maanden. Als het dossier niet tijdig
afgewerkt geraakt, kan de dienst Ombudsman de behandelingstermijn met drie maanden verlengen.
Sommige klachten zijn in enkele dagen opgelost. Bij moeilijke of delicate klachten kan de behandeling maanden in beslag nemen.
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Het onderzoek
De Ombudsman en zijn team onderzoeken de klacht. Zij kunnen alle documenten die nuttig zijn voor
het onderzoek, opvragen en inzien. De dienst Ombudsman kan schriftelijk en mondeling alle inlichtingen en ophelderingen vragen en alle betrokkenen uitnodigen voor een gesprek daarover.

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

Inzagerecht en privacy
Het ‘gemeentelijk reglement op een behoorlijk en open bestuur’ is van toepassing op de dossiers die
ter inzage worden opgevraagd. De klant kan het dossier over de behandeling van zijn klacht(en) inkijken. Anderzijds is de dienst Ombudsman verplicht een ambtenaar te laten weten dat tegen hem of haar
een klacht werd ingediend die bezwarend kan zijn. De ambtenaar heeft het recht verklaringen af te
leggen en het onderzoeksdossier in te zien.
De Ombudsman en zijn adjuncten respecteren de verplichtingen inzake privacy en discretie. De identiteit van de klagers of van personeelsleden kan niet bekend gemaakt worden, 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:
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.
2. Rechtszekerheidsbeginsel: de overheid moet duidelijkheid en zekerheid over de rechtsnormen
waarborgen. De burger moet duidelijk weten wat zijn rechten en plichten zijn.
3. 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.
1.
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Gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen moeten op een gelijke manier en onpartijdig behandeld worden. Een variant van dit principe is het niet-discriminatiebeginsel.
5. 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.
6. 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.
4.

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

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

Correcte bejegening: de ambtenaar moet zich fatsoenlijk, beleefd en hulpvaardig gedragen ten
aanzien van de burger.
Actieve dienstverlening: de burger heeft recht op een goede service. De ambtenaar mag zich niet
afstandelijk opstellen, maar moet inzet en goede wil tonen om burgers voort te helpen, ook als zij
bij hem niet aan het juiste adres zijn.
Degelijke dossieropvolging: de burger mag van de overheid verwachten dat zij zijn dossier goed
opvolgt, dat de ambtenaar de stand van zijn dossier kent en bijhoudt.
Deugdelijke communicatie: de burger mag op zijn brief, fax of e-mail binnen een redelijke termijn
een antwoord verwachten, of minstens een ontvangstmelding. Een ontvangstmelding moet een opvolging krijgen. De brief moet een contactpersoon vermelden.
Bereikbaarheid/toegankelijkheid: een overheidsdienst moet bereikbaar zijn, ook telefonisch. De
gebouwen moeten vlot toegankelijk zijn. De openingsuren moeten klantvriendelijk zijn.
Actieve informatieverstrekking: de burger moet in klare taal geïnformeerd worden over zijn rechten en plichten. Hij moet duidelijk weten waar, wanneer en bij wie hij terecht kan voor de dienstverlening waarop hij aanspraak maakt.
Goede uitvoeringspraktijk: een overheidsdienst werkt nauwkeurig, volgt de dossiers deskundig op,
reageert oplossingsgericht en herstelt fouten tijdig. Ook bij de uitbesteding van taken is de dienst
verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole.
Redelijke termijn: een aanvraag wordt binnen de opgelegde, (wettelijk voorziene) termijn behandeld, of anders binnen een redelijke termijn.
Interne klachtenbehandeling: elke dienst moet in staat zijn om klachten van de burger op een correcte manier op te vangen en te behandelen. Belangrijke aspecten daarbij zijn een redelijke behandelingstermijn, een ernstig feitenonderzoek en een degelijke motivering van eventuele reacties.
Coördinatie: overheidsdiensten, van welk niveau ook, moeten efficiënt met elkaar communiceren
en samenwerken.
Respect voor de persoonlijke levenssfeer: ambtenaren moeten de privacy van de burger altijd respecteren.

6. De beoordelingscategorieën
Aan het eind van zijn onderzoek velt de Ombudsman een oordeel over de klacht. Een oordeel is niet
het eerste doel. Belangrijker is dat het probleem opgelost wordt en dat pijnpunten aan de oppervlakte
komen.
Toch is een goed afgewogen oordeel zinvol voor de diensten. Zij kunnen via de klachtenbehandeling
leren uit de minder goede ervaringen van hun klanten. Met zijn oordeel geeft de Ombudsman een
aanwijzing over de ernst van de klacht. Ook voor de klant zelf kan het oordeel van de Ombudsman be-
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langrijk zijn, al was het maar omdat het hem enige genoegdoening kan geven, bijvoorbeeld als het om
een ernstige fout gaat.
De Ombudsman werkt met vijf beoordelingscategorieën:
1.

2.

3.

4.

5.

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

Als een klacht gegrond of terecht is, meldt de Ombudsman dat aan het College van burgemeester en
schepenen of aan de Voorzitter van het OCMW. Aan de klager wordt binnen de maand een afschrift
gestuurd. Ook de betrokken dienst(en) worden ingelicht. Als een klacht ongegrond is, deelt de Ombudsman dat mee aan de klager en motiveert hij zijn oordeel. Een afschrift van dat verslag wordt bezorgd aan het College van burgemeester en schepenen of de Voorzitter van het OCMW, en aan de betrokken dienst(en).
Gegronde en ongegronde klachten en terechte opmerkingen over de Politie worden ter kennisgeving
overgemaakt aan de Burgemeester en de Korpschef. Ook de intercommunales worden op de hoogte
gebracht van hun gegronde of ongegronde klachten en terechte opmerkingen.
Doorheen het jaar licht de dienst Ombudsman systematisch de diensten in over de klachten die het label ‘ander oordeel’ meekregen.
De beoordelingen van de Ombudsman zijn geen zuivere wiskunde. Bepaalde elementen in ogenschijnlijk gelijkaardige dossiers kunnen ertoe leiden dat klachten anders beoordeeld worden.
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1. Overzicht van de contacten
1.1. Record aantal contacten
De dienst Ombudsman noteerde in 2009 een record aantal contacten. 1.643 keer deden burgers een beroep op de dienst. Dat is een toename met vijf procent in vergelijking met 2008 toen 1.563 contacten
geregistreerd werden. Nooit eerder lag het aantal contacten zo hoog. Alleen 2001 benadert met 1.617
contacten de cijfers voor 2009.
Van al deze contacten resulteerden er 268 in een officieel tweedelijnsklachtdossier, de kerntaak van de
dienst Ombudsman. 187 dossiers of zeventig procent gingen over de werking van de Brugse stadsdiensten.
De overige 1.375 contacten werden afgewerkt als onmiddellijke dienstverlening. Daarmee wordt bedoeld dat de dienst Ombudsman burgers met meldingen, klachten, problemen en vragen doorverwijst
naar de bevoegde dienst zonder dat zij zelf een klachtdossier opent.
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Het aantal tweedelijnsklachten nam toe met zeven procent in vergelijking met 2008 toen de dienst 250
dossiers opende. Een reden voor de stijging is er niet. In feite ligt het aantal dossiers in de lijn van de
voorbije vijf jaar. Nu eens is een lichte stijging merkbaar, dan weer een lichte daling. Ter illustratie: in
2007 werden 265 dossiers geopend, in 2006 255 en in 2005 278. Ook de gemiddelden tonen aan dat
het aantal klachtdossiers nauwelijks schommelt. In 2009 opende de dienst Ombudsman per maand
gemiddeld 22 dossiers of één dossier per werkdag. Dat cijfer is de jongste vijf jaar constant gebleven.
Niet alleen het aantal tweedelijnsklachten steeg. Ook de onmiddellijke dienstverlening nam nog toe
met vijf procent van 1.310 contacten in 2007 en 2008 naar 1.375 in 2009, het hoogste aantal sinds de
oprichting van de dienst Ombudsman.
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Dat cijfer vraagt enige duiding want de toename is toe te schrijven aan het feit dat een negentigtal (87)
bewoners van Sint-Kruis in april en mei 2009 via een individueel verstuurde typebrief aan de Ombudsman hun mening te kennen gaven over het uitschakelen van de verkeerslichten op het kruispunt
van de Brieversweg en de Doornhut. De dienst Ombudsman registreerde deze meldingen en gaf ze
systematisch door aan de Verkeersdienst van de Politie. Zij werden meegenomen in de evaluatie van
deze maatregel, zes maanden na de invoering. Deze evaluatie resulteerde in een bijsturing, goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen van 20 november 2009, waarbij de verkeerslichten op knipperstand blijven staan behalve bij de begin- en de einduren van de scholen.
Onmiddellijke dienstverlening is niet de kerntaak van de dienst Ombudsman maar het hoge aantal tussenkomsten toont aan dat de burger nood heeft aan een onafhankelijke instantie die burgers met problemen op een professionele manier informeert en correct doorverwijst. De cijfers duiden aan dat de
dienst Ombudsman een belangrijke taak heeft in het loodsen van informatievragen, meldingen en eerstelijnsklachten naar de juiste diensten. Dit fenomeen doet zich niet alleen voor in Brugge maar is typisch voor de meeste ombudsdiensten.
Het aandeel van de tweedelijnsklachten op het totaal aantal contacten blijft zestien procent tegenover
84 procent voor de onmiddellijke dienstverlening. Niettemin blijft tachtig procent van de werktijd besteed aan de behandeling van de klachtdossiers.
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Onderstaande grafiek toont nog aan dat april, mei, juni en oktober piekmaanden waren. De kalmste
maand was traditioneel november als gevolg van de herfstvakantie.
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1.2. Hoe werden wij gecontacteerd?
De manier waarop burgers in 2009 een tweedelijnsklacht indienden, wijzigde nauwelijks, al blijft het
aantal klachten toenemen dat per e-mail wordt geformuleerd.
De meeste verzoekers komen nog altijd graag hun klacht mondeling toelichten tijdens een persoonlijk
gesprek in de kantoren van de dienst Ombudsman. Meer dan een derde van de dossiers (93 klachten of
35 procent) werd op deze manier opgestart. Dat is een status quo tegenover 2007 en 2008. Een gesprek
heeft niets dan voordelen omdat de verzoeker zijn klacht omstandig kan toelichten, er stukken overhandigd kunnen worden en er een rechtstreeks contact is met de Ombudsman of zijn adjuncten.
Op de tweede plaats komen de klachten die per e-mail werden ingediend. In 2009 waren er dat 76 of
28 procent tegenover 67 dossiers of 27 procent in 2008. In 2007 bedroeg het aandeel 25 procent. Email heeft voor- en nadelen. Het werkt snel en drempelverlagend maar burgers formuleren hun klacht
soms vaag, onvolledig of onsamenhangend waardoor het nodig is bijkomende vragen te stellen. Het
komt dan voor dat de verzoeker niet meer reageert waardoor zijn klacht zonder gevolg blijft bij een
gebrek aan volledige informatie.
Telefonisch gemelde klachten zijn goed voor 70 dossiers of 26 procent, toch een toename van 3 procent of 12 dossiers in vergelijking met 2008. Het aantal klachten dat werd ingediend via brief of fax
daalt verder naar 25 dossiers of 9 procent, tegenover 34 dossiers of 14 procent in 2008.
Nieuw zijn de klachtdossiers die vanuit het stedelijk Meldpunt overgedragen werden aan de dienst
Ombudsman. Het gaat slechts om vier dossiers (of één procent van alle klachtdossiers) sinds het opstarten van het Meldpunt in mei 2009.
In het stedelijk ‘Reglement op de werking van het stedelijk Meldpunt voor de behandeling van meldingen en klachten’ zijn twee manieren voorzien waarop de dienst Ombudsman klachten kan doorkrijgen vanuit het Meldpunt. Komt een tweedelijnsklacht binnen in het Meldpunt, dan wordt deze onmid-
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dellijk overgemaakt aan de dienst Ombudsman. Op die manier werden drie klachtdossiers geopend.
Ook is in het reglement ingeschreven dat als een melding of een eerstelijnsklacht niet afgehandeld is
na de maximale behandelingstermijn van 60 dagen de dienst Ombudsman deze kan overnemen en een
klachtdossier kan opmaken. Eén klachtdossier werd op deze manier opgestart.
Meer over de relatie tussen het stedelijk Meldpunt en de dienst Ombudsman leest u verder in dit
hoofdstuk (zie punt 2).
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1.3. Het profiel van de klager
Het contingent verzoekers vervrouwlijkt. In 2009 werd 41 procent van de klachten (of 110 dossiers)
ingediend door vrouwen. In 2006 bedroeg dat aandeel maar 29 procent, in 2007 32 procent en in 2008
34 procent. 51 procent van de klachten (of 136 dossiers) werd geformuleerd door mannen, tegenover
57 procent of 143 dossiers in 2008. Echtparen waren goed voor 22 klachten of 8 procent. Dat is een
status quo.
Over de leeftijd of de sociale achtergrond van de verzoekers worden niet systematisch gegevens bijgehouden. De klachten worden wel geformuleerd door een ouder publiek.
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1.4. Waar wordt het meest geklaagd?
Traditioneel wordt vanuit de binnenstad het meest geklaagd. In 2009 gaat het om 78 dossiers of 29
procent van alle klachten. Het aandeel daalde wel tegenover 2008 toen 88 klachten of 35 procent vanuit de binnenstad werden geformuleerd.
Opvallend is de forse stijging van het aantal klachten vanuit Sint-Kruis en Sint-Pieters van waaruit
dubbel zoveel tweedelijnsklachten binnen liepen. Registreerde de dienst Ombudsman in 2008 16
klachten vanuit Sint-Kruis, dan waren er dat 33 in 2009. Ook Sint-Pieters zag het aantal klachtdossiers
verdubbelen van 10 naar 20. De cijfers voor Sint-Kruis moeten enigszins gerelativeerd worden omdat
de klachten er in 2008 opvallend gedaald waren van 27 naar 16. Ook voor Sint-Pieters was het aantal
klachten verminderd van 14 in 2007 naar 10 in 2008. Uit de inhoudelijke analyse is geen oorzaak aan
te wijzen voor deze stijgingen. De klachten vanuit Sint-Kruis en Sint-Pieters zijn zeer divers. Allicht
gaat het om een toevallige verhoging.
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Zoals gebruikelijk noteerden we ook heel wat klachten uit de dichtst bevolkte deelgemeenten Assebroek en Sint-Andries (telkens 32 dossiers) en Sint-Michiels (20 dossiers). Vanuit Noord-Brugge
(Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele en Koolkerke) registreerden we 25 klachten, nagenoeg even veel als in 2008.
herkomst van verzoekers
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2. Dienst Ombudsman en stedelijk Meldpunt

In mei 2009 ging het stedelijk Meldpunt van start. Dat staat in voor een uniforme registratie en opvolging door de stadsdiensten van meldingen en eerstelijnsklachten die door burgers worden overgemaakt. De coördinatie gebeurt door de Communicatiedienst maar het zijn de diensten zelf die hun
meldingen beantwoorden en afwerken binnen een maximale termijn van 60 dagen.
Tussen het stedelijk Meldpunt, dat werkt in de eerste lijn, en de dienst Ombudsman, actief in de tweede lijn, zijn twee koppelingen gemaakt.
1. Als een melding de maximale behandelingstermijn van 60 dagen overschrijdt, dan kan de dienst
Ombudsman besluiten deze melding over te nemen en verder te behandelen als een tweedelijnsklacht.
Voor Vlaanderen is dit een unieke formule waarbij de onafhankelijke ombudsfunctie, die in Brugge al
meer dan tien jaar bestaat, verzoend werd met de verplichting van het nieuwe Gemeentedecreet om op
het ambtelijke niveau een systeem van eerstelijnsklachtenbehandeling te voorzien.
Zoals hierboven al gezegd moest de dienst Ombudsman van deze mogelijkheid slechts één keer gebruik maken in 2009. Het ging om een signalement van een burger dat er stenen los lagen in een open-
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bare oprit, een problematiek waarover de dienst Ombudsman geregeld klachten ontvangt. Vandaar dat
zij besliste een dossier te openen.
De dienst Ombudsman is in de opstartfase van het Meldpunt soepel geweest met het overnemen van
meldingen die de behandelingstermijn van 60 dagen overschreden. Heel vaak stelden de diensten op
zeer korte termijn een oplossing in het vooruitzicht waardoor het niet zinvol was over de melding nog
een klachtdossier te openen. Vanaf 2010 zal wel telkens een klachtdossier worden geopend als de
dienst, bij een ultieme contactname door de dienst Ombudsman, geen goede reden kan opgeven waarom de melding nog niet werd afgewerkt.
Het stedelijk Meldpunt registreerde tussen mei en december 2009 in het totaal 4.530 meldingen. Daarvan werden bijna 87 procent of 3.939 meldingen binnen de dertig dagen beantwoord. Dat is een succes. Voor 591 klachten of 13 procent was meer tijd nodig. Hoeveel klachten de maximale behandelingstermijn van 60 dagen overschreden, is niet helemaal duidelijk omdat de registratie in de opstarten leerfase niet altijd even consequent is gebeurd.
Volgens het Meldpunt zouden slechts 40 meldingen of minder dan één procent de maximale behandelingstermijn overschreden hebben. De dienst Ombudsman telt zelf maar 17 meldingen die haar automatisch vanuit de software van het Meldpunt bereikten. Hoe dan ook bleef het aantal overschrijdingen
beperkt tot een absoluut minimum. Dat de dienst Ombudsman controle uitoefent op het respecteren
van deze behandelingstermijn, zal hierin een rol spelen. Dat deze controle ingebouwd is in het reglement op de werking van het Meldpunt heeft dan ook een gunstig effect voor de burger.
2. Bij de voorbereiding van het Meldpunt werd de afspraak gemaakt dat de dienst Ombudsman zijn
bevoegdheid voor het behandelen van tweedelijnsklachten over de werking van de stadsdiensten volledig behoudt. In het reglement en in de externe communicatie over het Meldpunt in de pers en in
Bruggespraak werd dat ook benadrukt. Tussen het Meldpunt en de dienst Ombudsman werd bovendien afgesproken dat een tweedelijnsklacht die per abuis door een burger aan het Meldpunt wordt gemeld, overgemaakt wordt aan de dienst Ombudsman en dus niet behandeld wordt door de betrokken
dienst zelf. Op die manier wordt de onafhankelijkheid van het klachtonderzoek gegarandeerd.
In 2009 werden drie tweedelijnsklachten over mogelijke disfuncties van stadsdiensten van bij de intake overgemaakt door het Meldpunt. Dat is weinig. Niettemin heeft de Ombudsman geen aanwijzingen
dat het Meldpunt de gemaakte afspraken niet zou naleven en, uitzonderingen niet te na gesproken, veel
tweedelijnsklachten zou behandelen die in feite tot de bevoegdheid van de dienst Ombudsman behoren. Het ziet er eerder naar uit dat de Bruggeling het onderscheid begrepen heeft tussen het Meldpunt
en de dienst Ombudsman. Als het aankomt op het indienen van tweedelijnsklachten over de werking
van de stadsdiensten dan weet de Bruggeling dat hij bij de Ombudsman moet zijn. De cijfers spreken
op dat punt voor zich aangezien de installatie van het Meldpunt niet geleid heeft tot een daling van het
aantal klachtdossiers bij de dienst Ombudsman. Men zou zelfs kunnen stellen dat de installatie van het
Meldpunt nauwelijks invloed gehad heeft op de werking van de dienst Ombudsman in 2009.
Wat het indienen van meldingen betreft, stelt de Ombudsman wel vast dat zijn dienst nog altijd fungeert als alternatief intake-punt van meldingen. Sinds de opstart van het stedelijk Meldpunt is het aantal meldingen van burgers bij de dienst Ombudsman wel verminderd maar niet spectaculair. De dienst
Ombudsman geeft deze meldingen door aan de bevoegde stadsdiensten voor verdere afhandeling binnen het Meldpunt.
In 2009 kreeg de dienst Ombudsman nog 82 meldingen binnen over mankementen aan de openbare
weg. Dat is wel een opvallende daling met bijna de helft tegenover 2008. Deze meldingen werden
overgemaakt aan de Wegenfoon waar ze een fractie vormden van de 1.874 meldingen die de Wegendienst al in het Meldpunt heeft behandeld tussen mei en december 2009.
Meldingen en vragen over groenonderhoud waren goed voor 64 contacten. Dat aantal bleef constant in
vergelijking met 2008. Ter vergelijking: binnen het Meldpunt registreerde de Groendienst in 2009
718 meldingen.
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Een kleine honderd meldingen over milieu- en omgevingshinder, ook evenveel als in 2008, werden
doorgegeven aan de dienst Leefmilieu, waar zij opgenomen werden in de 1.730 meldingen die binnen
het systeem van het Meldpunt werden behandeld. Een signaal vormden daarbij de meldingen van verschillende bewoners uit de binnenstad die midden augustus 2009 klaagden over geluidshinder van verschillende zomeractiviteiten (Klinkers, Benenwerk, Kraanplein). Het stadsbestuur heeft hier bijsturing
beloofd.
Meldingen over verkeers- en mobiliteitsproblemen namen spectaculair toe van 60 naar 150. Hier
speelt opnieuw de actie i.v.m. de verkeerslichten op het kruispunt Brieversweg-Doornhut een rol. Maken we hier abstractie van, dan werden ons in 2009 63 verkeersproblemen gemeld, evenveel als in
2008. Zij werden overgemaakt aan de Verkeersdienst van de Politie of aan de Mobiliteitscel.

3. Andere signalen uit de dienstverlening
Een belangrijk signaal uit de onmiddellijke dienstverlening is ook in 2009 de vaststelling dat andermaal 38 tweedelijnsklachten binnen liepen over de private energieleveranciers (Electrabel, Luminus,
Nuon, Essent, enz.). De klachten gingen bijna uitsluitend over ingewikkelde en onduidelijke facturen,
in hoofdzaak van Electrabel.
Omdat de lang aangekondigde federale ombudsdienst voor de private energiesector ook in 2009 niet
kon opstarten wegens het uitblijven van een ombudsman voor het Franstalige landsgedeelte – haar oprichting was nochtans al aangekondigd in het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2008 - bleef het behelpen. Hoewel de dienst Ombudsman niet bevoegd is voor het behandelen van klachten over de private energieleveranciers, slaagden we er niet zelden in de problemen zelf op te lossen door contact op
te nemen met de Energielijn van Electrabel. Niettemin zagen we ons vaak genoodzaakt de klant door
te verwijzen naar de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, Middenstand, KMO en Energie (d.w.z. de economische inspectie), de federale informatiedienst Hermes of
naar een maatschappelijke werkster van het OCMW van Brugge die zich gespecialiseerd heeft in de
materie.
Deze grote nood is eindelijk ingevuld, nu de federale Ombudsdienst Energie eind januari 2010 van
start is kunnen gaan, zij het voorlopig alleen bemand door de ombudsman voor het Nederlandstalige
landsgedeelte, de heer Eric Houtman. Deze ombudsdienst behandelt klachten over de private elektriciteits- en gasleveranciers en bemiddelt tussen de gebruikers en de sector. De coördinaten zijn:
Ombudsdienst Energie, Koningsstraat 47, 1000 Brussel, tel. 02 211 10 60, fax 02 211 10 69,
klacht@ombudsmanenergie.be, www.ombudsmanenergie.be. Klachten moeten schriftelijk ingediend
worden. De Ombudsdienst Energie treedt pas op als de klant zelf al stappen ondernam bij zijn elektriciteits- of aardgasbedrijf maar daar geen bevredigende oplossing kon vinden.
Ook het aantal tweedelijnsklachten over de telecombedrijven (Telenet, Belgacom, enz.) bleef constant.
Opnieuw werden 35 burgers doorverwezen naar de Ombudsman van de Telecommunicatie met klachten over onduidelijke of onterechte facturen, agressieve verkoopstechnieken, niet aangevraagde telecomdiensten, onterechte afsluitingen, uitblijvende telefoon- en internetaansluitingen, enz.
Burgers blijven de dienst Ombudsman contacteren met consumentenklachten (46 contacten, status
quo), hoewel wij hiervoor niet bevoegd zijn. Voorbeelden zijn klachten over verkeerde aankopen, problemen met de garantie, onterecht geïnde voorschotten, lange leveringstermijnen, enz. Zij worden
doorgaans voor gratis juridisch advies doorverwezen naar het Meldpunt Consumentenzaken van de
FOD Economie (0800 120 33). Cliënten met zuiver juridische problemen (33 contacten, status quo)
worden verwezen naar het Justitiehuis in Brugge. Meldingen over burenruzies (38 contacten) worden
doorgegeven aan de wijkagent. Blijkt het conflict onoplosbaar dan wordt de burger aangeraden zich te
wenden tot de Vrederechter.
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Problemen met huisvesting en huur (40 contacten) daalden opvallend met bijna de helft. Daar staat tegenover dat vragen over premies toenamen (31 contacten). Mogelijk speelt de economische crisis hierin een rol.
Vragen voor onmiddellijke dienstverlening liepen in 2008 het vaakst binnen via de telefoon (506 contacten). Dat is logisch aangezien de burger op zoek is naar een snel antwoord op zijn vraag, melding of
probleem. 462 burgers brachten een bezoek aan het kantoor, 292 stuurden een e-mail. Deze cijfers liggen in de lijn van de voorgaande jaren.
In bijlage 4, achteraan dit jaarverslag, vindt u zoals gebruikelijk een bloemlezing van opvallende vragen die als onmiddellijke dienstverlening werden afgehandeld.

4. Spreekuren van andere ombudsdiensten
Ook in 2009 werden de spreekuren van de Vlaamse en de federale Ombudsman verder gezet. Deze
zitdagen vinden in principe elke eerste dinsdag van de maand plaats van 14.30 uur tot 17.30 uur in de
kantoren van de dienst Ombudsman. De opzet is om beide ombudsdiensten met zetel in Brussel bereikbaarder te maken voor de Bruggelingen en de West-Vlamingen. Wie zijn dossier wil bespreken
tijdens deze spreekuren moet wel vooraf een afspraak maken via de dienst Ombudsman van de Stad
Brugge.
Dertien burgers maakten van deze service gebruik. Het ging om 6 klachten voor de Vlaamse Ombudsdienst en 7 voor de federale. Omdat klanten niet altijd kunnen wachten op de maandelijkse zitdag,
verwees de dienst Ombudsman cliënten ook rechtstreeks door. Voor de Vlaamse Ombudsdienst ging
het om 25 bijkomende doorverwijzingen, voor de federale om 14. Terugkerende klachten voor de
Vlaamse Ombudsdienst handelden over de sociale huisvestingsmaatschappijen (Vivendo, Brugse
Maatschappij voor Huisvesting, Sovekans, enz.) en De Lijn. De klachten voor de federale Ombudsman hadden vaak betrekking op de lange behandelingstermijn van dossiers bij de dienst Vreemdelingenzaken, op de RVA, de sociale zekerheid of de FOD Financiën (federale belastingen).
Om de drempel te verlagen naar de federale Ombudsdienst Pensioenen, ook met zetel in Brussel, publiceerde de Ombudsman in Bruggespraak van december 2009 een artikel waarin hij de Bruggelingen
informeerde dat zij klachten over hun pensioen, die zij niet zelf kunnen regelen met hun pensioenfonds, kunnen bespreken tijdens de maandelijkse spreekuren van de Ombudsdienst Pensioenen in de
kantoren van de Gentse Ombudsvrouw. Op die manier wordt de afstand voor de Bruggeling en de
West-Vlaming toch wat verkleind. Plannen voor een zitdag van de Ombudsdienst Pensioenen in Brugge bestaan er vooralsnog niet.
Informatie over alle ombudsdiensten in België is te vinden op de portaalsite www.ombudsman.be, een
initiatief van POOL, het Permanent Overleg van de Belgische ombudslui.

5. Meldpunt Discriminatie
Midden november 2009 startte het Meldpunt Discriminatie Brugge officieel op. Het gaat om een samenwerking tussen de Stad Brugge en Westkans vzw. Doel is om klachten van burgers over discriminatie in de ruimste zin van het woord, en racisme professioneler op te volgen en er een beter zicht op
te krijgen.
In juni 2009 maakte de Ombudsman afspraken met de verantwoordelijken van het Meldpunt Discriminatie. De dienst Ombudsman blijft het aanspreekpunt voor discriminatieklachten over de diensten
van de Stad Brugge en de andere diensten waarvoor zij bevoegd is. De Ombudsman maakt wel zijn
onderzoeksverslagen van dit soort klachten over aan het Meldpunt Discriminatie zodat over deze problematiek een zo volledig mogelijk beeld kan ontstaan. Burgers met discriminatieklachten, die niet tot
de bevoegdheid van de dienst Ombudsman behoren, worden doorverwezen naar het Meldpunt Discriminatie, en omgekeerd. De Ombudsman zegde ook toe te zetelen in de stuurgroep van dit Meldpunt.
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6. Bekendmaking
Op 16 juni 2009 nam de dienst Ombudsman deel aan het telefoonpanel van het Radio 1-programma
‘Peeters en Pichal’ dat een uitzending wijdde aan de werking van de zeven lokale ombudsdiensten in
Vlaanderen. Luisteraars konden telefonisch vragen stellen of klachten uiten.
Op 4 oktober 2009 nam de dienst Ombudsman voor de tweede keer deel aan Open Bedrijvendag. 75
deelnemers bezochten de kantoren. Ook de Vlaamse en de federale ombudsdiensten presenteerden hun
werking op de bovenverdieping.
Op 12 oktober 2009 was de dienst Ombudsman voor de tweede maal aanwezig met een infostand tijdens de welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen in het Concertgebouw. Tijdens beide gelegenheden werd een gadget aangeboden met het logo van de dienst.
Daarnaast was er nog de presentatie van het Jaarverslag 2008 op 28 april 2009 waarmee de dienst
Ombudsman onverwacht de nationale pers en zelfs internationale nieuwssites haalde naar aanleiding
van een klacht over lawaaihinder van de bootjes op de reien.

De stand van de dienst Ombudsman in het Concertgebouw ter gelegenheid van de welkomstavond
voor nieuwe Bruggelingen op 12 oktober 2009.
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1. Opnieuw meer gegronde klachten
Van de 268 klachtdossiers in 2009 beoordeelde de Ombudsman er 51 als gegrond en 10 als deels gegrond. Dat betekent dat 61 klachten of bijna een kwart (23 procent) van alle dossiers gegrond of deels
gegrond werden verklaard. Dat is het hoogste aantal in de geschiedenis van de dienst Ombudsman. De
administratieve diensten van de Stad Brugge tekenen voor 46 van deze gegronde en deels gegronde
klachten. Dat is meer dan drie kwart.
Grosso modo gaat sinds vijf jaar het aantal gegronde klachten in stijgende lijn, zowel in absolute als in
relatieve cijfers. In 2004 werden 23 dossiers of 10 procent gegrond of deels gegrond verklaard, in
2005 32 dossiers of 11,5 procent, in 2006 48 of 19 procent, in 2007 39 of 15 procent en in 2008 52 of
20 procent. In 2009 zijn 61 dossiers of 23 procent gegrond of deels gegrond. Klachten worden op deze
manier beoordeeld als het onderzoek een ernstige fout of structurele tekortkoming aan het licht brengt.
Niet alleen het aantal gegronde en deels gegronde klachten is toegenomen, dat geldt ook voor de terechte opmerkingen. Zij zijn verdubbeld van 13 dossiers in 2008 naar 26 in 2009 (10 procent). Met
terechte opmerkingen worden klachten bedoeld waarbij de dienst onzorgvuldig handelde maar die niet
zo ernstig zijn dat ze als gegrond moeten worden beoordeeld. Het gaat vaak om klachten waarbij de
dienst of de ambtenaar verzachtende omstandigheden kon inroepen waarmee de dienst Ombudsman
rekening hield. Van de 26 terechte opmerkingen sloegen er 15 op de werking van de stadsdiensten.
Dat is 60 procent.

beoordeling

onbevoegd
3 of 1%

onbevoegd
gegrond
deels gegrond

gegrond
51 of 19%

terechte opmerking
ongegrond
ander oordeel

deels gegrond
10 of 4%

ander oordeel
167 of 62%

terechte opmerking
26 of 10%

ongegrond
11 of 4%

Het is niet zo eenvoudig om een verklaring te vinden voor deze gestage toename van het aantal gegronde en deels gegronde klachten en van de terechte opmerkingen. Nu al concluderen dat de kwaliteit
van de dienstverlening erop achteruit zou gaan, lijkt de Ombudsman voorbarig. Want andere cijfers uit
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

33

GLOBAAL OVERZICHT VAN DE KLACHTEN EN AANBEVELINGEN

DEEL 3

een enquête van Het Nieuwsblad wijzen uit dat de Bruggeling de klantvriendelijkheid van de gemeentelijke diensten hoger inschat dan drie jaar geleden. Gaf hij de dienstverlening in 2006 een 6,1 op 10,
dan bedacht zij haar in 2009 met een score van 6,5. Deze cijfers duiden wel aan dat er nog ruimte is
voor kwaliteitsverbetering.
De Ombudsman hanteert nog steeds dezelfde beoordelingscriteria en behoudt de beoordelingen ‘gegrond’ en ‘terecht’ nog altijd voor duidelijk aantoonbare fouten. Misschien wordt hij strenger omdat
hij disfuncties sneller kan doorzien als gevolg van de opgedane ervaring, en werkwijzen en gedragspatronen, waarover hij vroeger misschien milder oordeelde, daardoor duidelijker kunnen worden omlijnd. Een andere verklaring kan zijn dat de dienst Ombudsman de klachten steeds aan een diepgravend onderzoek onderwerpt waarbij de kans groter is dat tekortkomingen aan het licht komen.
Net als in 2008 speelt het aandeel van de Dienst Ruimtelijke Ordening een rol in het gestegen aantal
gegronde klachten. De dienst zag het aantal gegronde en deels gegronde klachten nog toenemen tot 21
(19 rechtstreeks en 2 in de rubriek ‘Meerdere diensten’) tegenover 14 in 2008. Dat betekent dat zij
verantwoordelijk is voor een derde van alle gegronde en deels gegronde klachten in 2009. Zij sloegen
nagenoeg alle op het niet respecteren van wettelijke of redelijke behandelingstermijnen bij de afhandeling van bouwdossiers.
Elf klachten (of vier procent) werden ongegrond verklaard. Dat aantal blijft constant tegenover 2008.
Ook met deze beoordeling blijft de Ombudsman omzichtig omspringen omdat het zeer zelden gebeurt
dat burgers volledig ongelijk hebben als ze een klacht uiten. Al kunnen de onderzoeken niet altijd
glashelder aantonen dat er fouten zijn gemaakt of dat de dienstverlening tekort schoot, dan wil dat niet
zeggen dat de burger via zijn klacht geen pijnpunten kan aanraken die aandacht verdienen. De ervaring
leert dat er meestal wel iets van aan is. Vandaar dat de Ombudsman de beoordeling ‘ongegrond’ alleen
gebruikt als de klager manifest onterecht klaagt.
Dat is ook de reden waarom de Ombudsman heel wat klachten, 167 of 62,3 procent, het label ander
oordeel geeft. Dit zijn doorgaans klachten die via bemiddeling of informatieverstrekking snel opgelost
kunnen worden. Sommige van deze klachten leveren een genuanceerd beeld op waarbij de Ombudsman enige twijfel overhoudt of er al dan niet beter bestuurd had kunnen worden. Soms kan de Ombudsman geen scherper oordeel vellen omdat het onderzoek onvoldoende duidelijkheid bracht, heel
vaak omdat gesprekken niet objectief gereconstrueerd kunnen worden. Vandaar dat deze klachten
noch door de diensten noch door de besturen afgedaan mogen worden als onbelangrijk. Net als bij de
gegronde klachten en de terechte opmerkingen bevatten zij informatie waaruit geleerd kan worden.
Tot slot werd de Ombudsman voor 3 dossiers onbevoegd gedurende het onderzoek, in twee van de
drie gevallen omdat de klacht deel ging uitmaken van een juridische procedure. In 2009 liep evenwel
ook een klacht binnen over een selectieproef bij de Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen
(MBZ). Op basis van twee precedenten uit 2003 waarbij de MBZ probleemloos antwoordde op vragen
in twee klachtdossiers en naderhand ook de onderzoeksverslagen accepteerde, ging de Ombudsman er
van uit dat hij ook voor deze klacht bevoegd was op basis van art. 16 van het ombudsreglement dat
zegt dat de dienst Ombudsman klachten kan behandelen over concessiehouders aan wie een stedelijke
dienstverlening werd toevertrouwd. De MBZ protesteerde tegen deze bevoegdheid. Na eigen onderzoek en het inwinnen van adviezen moest de Ombudsman concluderen dat hij inderdaad moeilijk bevoegdheid kan laten gelden voor klachten over het havenbestuur gezien de aard van de bestaande concessieovereenkomsten.
De Ombudsman hecht veel belang aan een evenwichtige beoordeling, zowel voor de klager als voor de
diensten, aangezien zij aangeeft hoe ernstig hij de fout beoordeelde. Niettemin is deze beoordeling
minder belangrijk dan de individuele of structurele oplossing van het probleem. In zeven op de tien
gevallen lukte dat, hetzij door informatieverstrekking, hetzij door bemiddeling, gegrondverklaring
en/of aanbeveling. Deze verhouding blijft de jongste jaren constant.
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2. Over welke diensten gingen de klachten?
De tabel hierbij geeft een globaal overzicht van de klachten. Zoals altijd zijn ze in dalende volgorde
gerangschikt per dienst. De tabel geeft aan hoeveel klachten gegrond, deels gegrond, terecht of ongegrond zijn en hoeveel er het label ‘ander oordeel’ hebben gekregen.

Groendienst

30

11%

Dienst Ruimtelijke Ordening

28

10%

Burgerzaken

25

9%

1

33

2

30

1

1

27

15

4

25

4

1
1

Eandis

18

7%

18

4

Wegendienst

17

6%

17

2
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14

5%

14

3
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12

4%

12

2

IVBO

9

3%

9

Financiën

7

3%

7
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6
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6
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4
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1

3

1

3

1
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2

6

5

14

5

8

1

14

1

4

1

9

1
3

8
4
6
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4

1%

4

3

Patrimonium

3

1%

3

1

Jeugd

2

1%

2

1

1
1

1
1

Personeel

2

1%

2

2

Algemeen Bestuur

1

0%

1

1

Bibliotheek

1

0%

1

1

Brandweer

1

0%

1

1

Communicatiedienst

1

0%

1

1

MBZ

1

0%
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1

0%

1

Pers en Publicaties

1

0%

1

Preventie

1

0%

1

Vergunningen

1

0%

268

100%

1

0
1
1
1

1
3

265

1
51

10

11

26

167

In vergelijking met 2008 zijn enkele verschuivingen merkbaar.
De lijst wordt weer aangevoerd door de rubriek ‘Meerdere diensten’. Zij bevat de klachten waarbij
verschillende diensten betrokken zijn. In 2008 was het aantal dienstoverschrijdende klachten aanzienlijk gedaald van 51 naar 39 dossiers. Dat kon mogelijk geïnterpreteerd worden als een signaal dat de
coördinatie en de communicatie tussen de verschillende diensten verbeterd was. Deze trend zet zich in
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2009 evenwel niet door. Het aantal dienstoverschrijdende klachten steeg weer naar 48, het normale niveau van de afgelopen jaren. Het is wel zo dat in de rubriek ‘Meerdere diensten’ 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 klachtdossier omdat zij mee voor een oplossing
kunnen zorgen.
De Politie komt op de tweede plaats met 34 klachten. Dat is een status quo tegenover 2007 en 2008
(35 en 32 klachten).
Opvallend is dat de Groendienst oprukt naar de derde plaats met 30 klachten, een verdubbeling tegenover 2008 toen 14 klachtdossiers werden behandeld.
De vierde plaats is voor de Dienst Ruimtelijke Ordening (Algemene Zaken/Urbanisatie/Monumentenzorg en Stadsvernieuwing/Bouwvergunningen en Huisvestingsambtenaar) met 28 klachten. Tot
2008 voerde de dienst traditioneel de rangschikking aan. Dat zij enkele plaatsen zakt is het gevolg van
de opsplitsing van de oude Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening (DIRO) in verschillende
zelfstandige diensten waarbij de Wegendienst en de dienst Patrimonium sinds november 2008 op eigen vleugels vliegen.
Daarna volgen op de vijfde plaats de dienst Burgerzaken (diensten Bevolking en Burgerlijke Stand)
met 25 klachten, gevolgd door Eandis (18 klachten), de Wegendienst (17 klachten), het OCMW
(14 klachten) en de dienst Leefmilieu (12 klachten).
De volgorde wijzigt enigszins als we de rubriek ‘Meerdere diensten’ uiteenrafelen, al blijft de algemene teneur overeind. Op te merken valt dat de Wegendienst dan oprukt van de zevende naar de derde
plaats.

totaal aantal
klachten

rechtstreekse
klachten

klachten in meerdere diensten

verschil ten opzichte van 2008

De volgorde ziet er dan als volgt uit:

Politie

58

34

24

+5

Groendienst

39

30

9

+ 18

Wegendienst

36

17

19

-1

Dienst Ruimtelijke Ordening

31

28

3

+1

Burgerzaken

31

25

6

+5

Eandis

23

18

5

+7

Leefmilieu

19

12

7

-2

OCMW

15

14

1

-4

dienst
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3. De zwakke plekken
De statistieken hierbij tonen over welke beginselen van behoorlijk bestuur of over welke ombudsnormen de Bruggelingen in 2009 het meest geklaagd hebben. De resultaten lopen gelijk met deze van de
drie voorgaande jaren.
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Net als in 2006, 2007 en 2008 klaagt de Bruggeling in hoofdzaak over een gebrekkige dossieropvolging (43) en over onvoldoende actief optreden (39), twee ombudsnormen die dicht bij elkaar liggen.
Samen gaat het om 82 van de 268 dossiers of dertig procent van alle klachten.
Aanleunend bij dit soort klachten zijn deze waarin de Bruggeling klaagt dat zijn dossier te lang onderweg blijft waardoor de redelijke behandelingstermijn overschreden geraakt. Het gaat om nog
eens 18 dossiers waarvan er 15 gegrond, deels gegrond of terecht werden verklaard. Men kan dus zeggen dat de Bruggeling, als hij te klagen heeft, in 37 procent van de gevallen verzucht dat het te traag
zou gaan of dat er niets zou gebeuren.
Klachten over een gebrek aan communicatie of informatie resulteerden in 36 dossiers. Het gaat dan
niet zozeer over een tekort aan informatiekanalen maar vooral over de rechtstreekse communicatie
tussen de burger en de dienst, ambtenaar of politieagent. Het is dan ook van belang dat de diensten
permanent aandacht besteden aan hun communicatie met de burger. Daarnaast werden 19 klachten behandeld waarbij burgers klaagden over de manier waarop zij door een ambtenaar of politieagent bejegend werden.
Meer dan andere jaren klaagde de burger dat de dienst of de ambtenaar de wet of de reglementering
niet zou hebben gevolgd (25 dossiers tegenover 11 in 2008). Van al deze dossiers moesten er 12 gegrond of deels gegrond worden verklaard.
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Traditioneel is ook de ombudsnorm geen goede uitvoeringspraktijk in het geding (46 klachten) aangezien deze slaat op alle mogelijke fouten die de diensten kunnen maken bij de behandeling van een
dossier.
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4. De aanbevelingen
Hieronder vindt u een opsomming van de aanbevelingen en de opvolging die de diensten er aan gegeven hebben. De Ombudsman schreef in totaal vijftien aanbevelingen naar aanleiding van gegronde en
deels gegronde klachten en terechte opmerkingen. Ze hebben tot doel gelijkaardige klachten in de toekomst te vermijden. Alle aanbevelingen kregen een vervolg.

4.1. Aanbevelingen voor de Stad Brugge
Dertien van de vijftien 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. Zij werden 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. Ook het Managementteam hecht belang aan de opvolging van de
aanbevelingen. Als de Ombudsman vaststelt dat hij na verloop van tijd geen feedback van de diensten
krijgt over de uitvoering van de aanbeveling, informeert hij zelf bij de diensten. Van deze navragen
wordt de Stadssecretaris, hoofd van het Managementteam, op de hoogte gebracht.

4.1.1. Aanbevelingen voor de Dienst Ruimtelijke Ordening
De Ombudsman schreef zeven aanbevelingen voor de Dienst Ruimtelijke Ordening. Een aanbeveling
uit 2007 kreeg een vervolg. De meeste van deze aanbevelingen hebben te maken met de tijdige afhandeling van de bouw- en verkavelingsaanvragen.

4.1.1.1. Dossier 200902-026, p. 60 (Urbanisatie)
“De Stad moet de bouwheer zo snel mogelijk meer duidelijkheid bieden over zijn lopende bouwaanvraag.”
“De Dienst Ruimtelijke Ordening moet het inwinnen van adviezen nauwer opvolgen, wil zij de wettelijk voorgeschreven termijnen voor de afhandeling van bouwaanvragen halen.”
1. Aanleiding: Verzoeker probeert sedert mei 2006 een bouwvergunning te krijgen voor de verbouwing van zijn eigendom, gelegen in het Chartreusegebied in Sint-Michiels. In februari 2009 is de
vergunning nog altijd niet verleend. Na verschillende aanpassingen legt de dienst Urbanisatie zijn
aanvraag begin januari 2009 eindelijk met gunstig advies voor aan het College maar daar wordt
een beslissing uitgesteld omdat er geen duidelijkheid is over de juiste inplantingsplaats van het
nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. Enkele maanden later wordt het RUP Chartreusegebied
vernietigd waardoor verzoekers aanvraag voorlopig onvergunbaar is. De dienst Ombudsman stelt
vast dat de Dienst Ruimtelijke Ordening het inwinnen van adviezen niet goed opvolgde waardoor
heel wat tijd verloren ging. Daardoor werd de behandelingstermijn van de twee bouwaanvragen
ruim overschreden.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 10 juli 2009.
3. Opvolging: De juridisch coördinator van de Dienst Ruimtelijke Ordening licht de problematiek
van de lopende bouwaanvraag uitgebreid toe aan verzoeker.
Als gevolg van de aanbeveling en van de invoering van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening vanaf 1 september 2009 neemt de Dienst Ruimtelijke Ordening verschillende maatregelen om het opvolgen van de adviezen te verbeteren. Zo wordt in Nestor, het registratieprogramma
voor de bouwaanvragen, een opvolgingslijst voor de adviezen bijgehouden. De administratieve
dossierbehandelaars moeten erover waken dat de binnengekomen adviezen tijdig aan de architecten-GSA’s worden overgemaakt. Overeengekomen wordt dat aan de adviesvereiste wordt voorbij-
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gegaan als externe adviezen buiten termijn binnenlopen. Het College van burgemeester en schepenen beslist eind december 2009 dat de architecten-GSA’s alleen nog relevante en verplichte adviezen dienen op te vragen. Tot slot wordt het klasseersysteem van de openstaande dossiers anders
georganiseerd zodat de dossierverantwoordelijken gemakkelijker hun eigen dossiers kunnen overlopen om na te zien of alle stappen in de procedure volgens planning verlopen.

4.1.1.2. Dossier 200903-050, p. 116 (Bouwvergunningen, Urbanisatie)
“De Dienst Ruimtelijke Ordening moet de adviesvragen nauwgezet opvolgen. Dat is belangrijk met
het oog op de strikte behandelingstermijnen voor de bouwaanvragen. Het verdient ook aanbeveling
dat de adviezen van de stadsdiensten eenvormig zouden worden opgesteld. Ook deze maatregel kan
een vlottere behandeling van de bouwaanvragen ondersteunen.”
1. Aanleiding: De Dienst Ruimtelijke Ordening overschrijdt de behandelingstermijn van verzoekers
bouwaanvraag. Hoofdoorzaak was dat het Vlaamse Agentschap Ruimtelijke Ordening (ARO) de
termijn voor het verlenen van haar advies had overschreden. De Dienst Ruimtelijke Ordening ging
niet aan de adviesvereiste voorbij maar stuurde ook geen herinnering naar ARO. Ondertussen
bleef een negatief advies van de Groendienst onaangeroerd omdat het minder duidelijk was opgesteld.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 17 juni 2009.
3. Opvolging: Voor het eerste luik van de aanbeveling, zie de opvolging bij het voorgaande dossier.
Het opmaken van duidelijke interne adviezen wordt ook door het Managementteam aangepakt die
er in 2009 en in het eerste kwartaal van 2010 verschillende besprekingen aan wijdt. Bedoeling is
de stadsdiensten te sensibiliseren om duidelijke en eenduidige interne adviezen op te stellen en ze
zo snel mogelijk over te maken aan de stadsdienst die erom vraagt.

4.1.1.3. Dossier 200904-071, p. 122 (Urbanisatie)
“Ook overtredingsdossiers moeten binnen een redelijke termijn behandeld worden.”
1. Aanleiding: Verzoeker meldt in december 2006 een bouwovertreding bij zijn buurman. Hij verneemt niets meer gedurende meer dan twee jaar. Als hij midden maart 2009 contact opneemt met
de dienst Bouwvergunningen laat de ambtenaar weten dat de dienst Urbanisatie geen voorrang
geeft aan de overtredingsdossiers gezien de dossierachterstand bij de bouw- en verkavelingsaanvragen.
2. Goedgekeurd door het College van 17 juni 2009.
3. Opvolging: De Ombudsman schreef in 2008 al een gelijkaardige aanbeveling1 De Dienst Ruimtelijke Ordening bespreekt de nieuwe aanbeveling tijdens het werkoverleg van juli 2009. Zij gaat
ermee akkoord dat bouwovertredingsdossiers in principe even dringend afgehandeld zouden moeten worden als de bouwaanvragen. Maar door de voorrang die aan de termijngebonden bouwaanvragen moet worden gegeven, worden overtredingsdossiers vaak uitgesteld. Afgesproken wordt
dat overtredingsdossiers die het gevolg zijn van een klacht van een buur bij voorrang behandeld
zullen worden. De klager zal geïnformeerd worden dat hij mogelijk sneller bediend kan worden bij
de Vrederechter. De bouwcontroleurs krijgen de opdracht om bij kleinere bouwovertredingen zelf
de collegenota op te maken onder de leiding van een architect-GSA.

1

Jaarverslag 2008, dossier 200812-245, p. 122-123.
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4.1.1.4. Dossier 200905-093, p. 130 (Huisvestingsambtenaar)
“Vermeld bij een aanpassing van het reglement en in de verschillende informatiedragers over de
functionele verbeteringspremie dat de Stad Brugge voor bepaalde werken prijsbeperkingen hanteert, zonder daarom noodzakelijk de concrete prijsbeperkingen nominatief te moeten vermelden.
Verwijs in de informatiedragers naar de Huisvestingsdienst voor meer concrete en actuele informatie over de geldende prijsbeperkingen. Ook in de mededeling van de principiële goedkeuring van de
aanvraag door het College kan gewezen worden op mogelijke prijsbeperkingen.”
1. Aanleiding: Verzoeker kan genieten van een dakisolatiepremie. Hij houdt daar rekening mee in
zijn budget. Maar als hij achteraf de factuur indient bij de Huisvestingsambtenaar, kan hij maar
een deel van het bedrag terugbetaald krijgen omdat de premie geplafonneerd is tot 22 euro per
vierkante meter. Zijn aannemer rekent 27 euro per vierkante meter. Daardoor zit verzoeker met
een gat in zijn begroting. Hij werpt op dat in de informatie die de Stad Brugge verspreidt over de
functionele verbeteringspremie deze prijsbeperkingen niet vermeld staan.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen van 15 januari 2010.
3. Opvolging: De Huisvestingsambtenaar vult de informatiedragers over de functionele verbeteringspremie aan met informatie over de prijsbeperkingen.

4.1.1.5. Dossiers 200907-148, 200907-149, 200907-150 en 200907-154, p. 126
(Bouwvergunningen)
“Er zijn concrete maatregelen nodig zodat de achterstand bij het afleveren van stedenbouwkundige
uittreksels, waarvan verwacht wordt dat ze tijdelijk is, zo snel mogelijk weggewerkt kan worden.”
1. Aanleiding: Vier notarissen uit de Brugse regio klagen dat de dienst Bouwvergunningen er niet in
slaagt om binnen de wettelijk voorziene termijn van dertig dagen de stedenbouwkundige uittreksels af te leveren. Nochtans hebben de notarissen deze informatie nodig om legaal een verkoop
van een onroerend goed te kunnen organiseren. In de praktijk moeten zij soms tot drie maanden
wachten. Een poging om een extra medewerker via interne mutatie tijdelijk toe te voegen aan de
dienst Bouwvergunningen mislukt omdat er geen geschikte kandidaat gevonden wordt.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen (25 september 2009).
3. Opvolging: Het College beslist begin oktober 2009 om tijdelijk een voltijdse administratieve medewerker aan te werven voor het wegwerken van de achterstand. De nieuwe medewerker komt
midden december 2009 in dienst. De Dienst Ruimtelijke Ordening dringt er bij het College op aan
dat zo snel mogelijk een geoloket voor stedenbouwkundige uittreksels zou worden geïnstalleerd.
Via dit loket zou inzage gegeven kunnen worden in het vergunningen- en plannenregister. Eind
december 2009 geeft het College nog eens uitdrukkelijk de opdracht aan de dienst Informatica om
het geoloket te installeren in het eerste kwartaal van 2010.

4.1.1.6. Dossier 200909-184, p. 127 (Urbanisatie)
“De dienst Urbanisatie moet ook voor het beantwoorden van princieps- en informatievragen de redelijke termijn bewaken. In het geval van verzoeker bepleit de Ombudsman alsnog de beantwoording van diens vraag binnen de kortst mogelijke termijn aangezien de redelijke termijn reeds lang
overschreden is.”
1. Aanleiding: Verzoeker dient begin maart 2009 een princiepsvraag in over bouwmogelijkheden. In
mei verzekert de dossierbehandelaar hem dat zijn vraag zeker voor de zomer beantwoord zal worden. Maar in september heeft hij nog altijd geen antwoord gekregen.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen (4 december 2009).
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3. Opvolging: Het hoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening maakt de aanbeveling over aan de architecten-GSA’s. Hij vraagt wel begrip voor het feit dat de bouwaanvragen bij voorrang moeten
worden behandeld gezien de strikte behandelingstermijnen. De dienst Urbanisatie maakt pas in februari 2010 de collegenota op over de princiepsvraag van verzoeker.

4.1.1.7. Opvolging aanbeveling dossier 200707-157, Jaarverslag 2007, p. 133 (Dienst
Ruimtelijke Ordening/College van burgemeester en schepenen)
“De Ombudsman beveelt het College aan verder na te denken over een vergadersysteem waarbij
langere onderbrekingen tussen twee collegezittingen zoveel mogelijk vermeden worden. Met het oog
op de strikte behandelingstermijnen van bouwaanvragen wordt dat belangrijk.”
1. Aanleiding: De Ombudsman schrijft de aanbeveling in 2007 naar aanleiding van een klacht waarbij verzoeker in juli 2006 een bouwaanvraag indient die na één jaar nog altijd niet afgehandeld is.
De vertraging was te wijten aan het feit dat de dienst Urbanisatie gedurende zes maanden adviezen
inwon en aan het feit dat het College tijdens de zomermaanden minder bijeen kwam waardoor pas
in augustus 2007 over het dossier kon worden beslist.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen (9 november 2007).
3. Opvolging: Op voorstel van de Dienst Ruimtelijke Ordening beslist het College op 23 december
2009 dat de periodes dat er geen collegezittingen zijn, overbrugd zullen moeten worden, ofwel via
de Gemeenteraad, ofwel via een kerncollege, anders komt de strikte behandelingstermijn voor de
bouwaanvragen in het gedrang.

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

4.1.2.1. Dossier 200905-092, p. 64
“De Wegendienst moet meldingen van de Politie over aan te passen verkeerssignalisaties een hoge
prioriteit geven gezien het belang op het vlak van de verkeersveiligheid”
1. Aanleiding: Verzoeker meldt midden december 2008 aan de Verkeersdienst van de Politie dat op
een gevaarlijk kruispunt haaientanden geschilderd zijn maar dat het voorrangsbord ontbreekt.
Daardoor hebben de haaientanden geen betekenis en is de voorrangsregeling onduidelijk. De Verkeersdienst vraagt aan de Wegendienst om de haaientanden te verwijderen maar vier maanden later is dat nog altijd niet gebeurd omdat de onderhoudsaannemer andere prioriteiten heeft. Pas in
september 2009 wordt in afwachting en na aandringen van de dienst Ombudsman toch een verkeersbord geplaatst. Deze voorrangsregeling blijft uiteindelijk behouden.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 23 december 2009.
3. Opvolging: De Wegendienst reageert dat zij in het vervolg wegmarkeringen voorlopig zelf zal
overschilderen als zij niet onmiddellijk verwijderd kunnen worden door de onderhoudsaannemer
of zijn onderaannemer. Bij het plaatsen van verkeersborden is er zelden een probleem omdat deze
al besteld worden na goedkeuring van de nieuwe verordening door het College van burgemeester
en schepenen.

4.1.2.2. Dossier 200907-147, p. 67
“Gezien de wettelijke voorschriften en richtlijnen van de hogere overheid en gezien de weersgevoelige oriëntatie van het schuilhuisje verdient het aanbeveling het busperron en het schuilhuisje in
Ter Heide aan te passen.”
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1. Aanleiding: Verzoeker stelt vast dat het busschuilhuisje dat in het najaar 2008 geplaatst werd in
Ter Heide in Sint-Kruis, zeer weersgevoelig is. Het schuilhuisje is georiënteerd op het zuidwesten
en heeft aan deze zijde geen glazen wand. Wie op het bankje zit, wordt kletsnat. Uit het onderzoek
blijkt dat de Wegendienst bij de plaatsing van het schuilhuisje naliet om het busperron te verbreden waardoor rolstoelgebruikers alleen langs de zijkant het schuilhuisje binnen kunnen rijden.
Daardoor kon er geen zijwand geplaatst worden.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 20 november 2009 dat de uitvoering van de aanbeveling koppelt aan een dossier van de Wegendienst om enkele fietsstaanders
te plaatsen bij het busperron.
3. Opvolging: De fietsstaanders worden gemonteerd maar het busperron en het schuilhuisje worden
niet aangepast. Volgens de Wegendienst kan de aanbeveling niet onmiddellijk uitgevoerd worden
omdat het contract met de private leverancier van busschuilhuisjes eind 2010 afloopt. Deze leverancier wil voorlopig niet meer investeren in de bestaande infrastructuur. Het is wachten op een
nieuwe contractant om het schuilhuisje te voorzien van een zijwand. De Wegendienst zal dan instaan voor het verbreden van het busperron.

4.1.3. Aanbevelingen voor andere stadsdiensten
De Ombudsman schreef drie aanbevelingen voor andere stadsdiensten. Een aanbeveling uit 2008
kreeg een vervolg.

4.1.3.1. Dossier 200903-046, p. 163 (Onderwijs)
“De dienst Onderwijs moet zonder verder uitstel een dossier aan het College voorleggen zodat de
Stad haar standpunt kan bepalen over de voorgestelde aanpassing van het contract en over de uitbetaling van de facturen voor 2007, 2008 en 2009.”
1. Aanleiding: Een school wacht tevergeefs op de uitbetaling van een factuur uit 2007 voor het gebruik van enkele klaslokalen door het Stedelijk Conservatorium. De school had een stookolietoeslag aangerekend die niet nominatief opgenomen was in het huurcontract. In 2005 en 2006 had de
Stad deze toeslag probleemloos betaald. Maar in 2007 weigerde de dienst Onderwijs de toeslag te
betalen. De dienst antwoordt gedurende meer dan een jaar niet op het tegenvoorstel van de school
en laat de factuur onbetaald. De dienst Ombudsman kan een overeenkomst bemiddelen tussen beide partijen maar de dienst Onderwijs laat na om deze overeenkomst voor te leggen aan het College.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 25 september 2009.
3. Opvolging: De dienst Onderwijs legt het dossier voor op 25 september 2009. Het College bepaalt
haar standpunt over het contract. De openstaande facturen worden uitbetaald.

4.1.3.2. Dossier 200906-115, p. 65 (Groendienst, Gebouwendienst, Eigendommen)
“De Groendienst, de Gebouwendienst en de dienst Eigendommen moeten duidelijk afspreken wie
welke verantwoordelijkheid draagt m.b.t. de volkstuintjes en daar ook consequent naar handelen,
zowel onderling als naar de burger toe.”
1. Aanleiding: Verzoekster wacht al twee jaar op de heraanleg van de volkstuintjes achter de Peterseliestraat. De dienst Eigendommen, aan wie ze haar tuintje huurt, kan haar geen informatie geven
over deze heraanleg. Ze stelt wel vast dat een stuk van het oude berghok afgebroken wordt waardoor zij en haar zoon met hun tuingereedschap moeten pendelen tussen hun huis en hun volkstuintje. De pomp op het terrein is al maanden defect. Als ze dat meldt aan de Groendienst wordt ze
doorverwezen naar de Gebouwendienst.
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2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 23 december 2009.
3. Opvolging: Het College beslist dat de Gebouwendienst prioritair een nieuw berghok moet plaatsen
op het terrein van de volkstuintjes en daarvoor krediet moet voorzien op het budget 2010. De Gebouwendienst voorziet het nodige budget.

4.1.3.3. Dossier 200910-220, p. 103 (Burgerzaken)
“Kies bij twijfelgevallen over defecten aan elektronische identiteitskaarten de kant van de burger en
start een procedure voor terugbetaling op. De FOD voorziet zelf een uitgewerkte beoordelingsprocedure, eerst door het productiecentrum zelf en indien nodig nog eens via Belpic. De kans dat de
burger gelijk krijgt, is groot gezien het aanzienlijk aantal gegrond verklaarde defecten.”
“Zorg ervoor dat steeds de meest recente onderrichtingen van de FOD Binnenlanse Zaken worden
gebruikt.”
1. Aanleiding: De chip van verzoekers identiteitskaart komt los. Hij kleeft hem vast met een zelfklevende postzegel. Als hij zich aanbiedt in de dienst Bevolking, zegt de ambtenaar dat hij zijn nieuwe kaart zelf zal moeten betalen omdat hij hem niet als een goede huisvader zou hebben behandeld. Hij zou hem beschadigd hebben door er een postzegel op te kleven. De onderrichtingen van
de FOD Binnenlandse Zaken zeggen dan dat de defecte kaart niet kan worden terugbetaald aan de
burger. De dienst Ombudsman stelt evenwel vast dat de onderrichtingen intussen versoepeld zijn
en dat de kans groot is dat verzoeker toch zal worden terugbetaald, wat enkele maanden later ook
gebeurt.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 19 februari 2010.
3. Opvolging: Het hoofd van de dienst Burgerzaken laat de aanbevelingen toepassen.

4.1.3.4. Opvolging aanbeveling dossier 200806-118, Jaarverslag 2008, p. 60-61 (Vergunningen)
“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: De Ombudsman schrijft de aanbeveling in 2008 naar aanleiding van een klacht van
een verzoeker die vaststelt dat zijn affiches op de aanplakzuilen snel overplakt worden hoewel dat
volgens de politieverordening niet mag. Het onderzoek bevestigt dat verschillende artikels uit de
politieverordening niet meer toegepast worden.
2. Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen van 12 december 2008.
3. Opvolging: De oude politieverordening van 1984 wordt geactualiseerd en op sommige vlakken
versoepeld. Het blijft wel verboden om affiches te overplakken van evenementen die nog plaats
moeten vinden. De Gemeenteraad keurt op 23 november 2009 het nieuwe reglement goed.

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

4.2.1. Dossier 200907-145, p. 202
“Eerstelijnsklachten en meldingen moeten geregistreerd en opgevolgd worden.”
1. Aanleiding: Verzoekster meldt aan de technische dienst van het OCMW dat het groen op de binnenkoer van haar bejaardenwoning niet meer onderhouden wordt. Ook haar maatschappelijk
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werkster geeft de melding door. Er komt geen reactie. Uit het onderzoek blijkt dat de meldingen
niet geregistreerd werden waardoor er geen gevolg aan gegeven werd.
2. Overgemaakt aan de Voorzitter van het OCMW op 6 oktober 2009.
3. Opvolging: Het OCMW laat weten dat gewerkt wordt met een e-mailadres ‘meldpunt-technische
dienst’ dat dagelijks wordt nagezien. Deze meldingen worden geregistreerd in een planningssysteem van waaruit werkbonnen worden opgemaakt. Op die manier kunnen de openstaande opdrachten worden opgevolgd. Naar aanleiding van de aanbeveling drukt het OCMW haar maatschappelijk werksters en onthaalbedienden nog eens op het hart dat zij meldingen voor de technische
dienst door moeten mailen of bellen naar dit meldpunt.

4.2.2. Dossier 200908-166, p. 203
“Ook tijdens de vakantieperiodes moet het OCMW in staat zijn om onhygiënische toestanden snel
aan te pakken.”
1. Aanleiding: Verzoekster meldt op 27 juli 2009 aan het OCMW een onhygiënische toestand in het
huisje van haar buurvrouw. Buiten is het snikheet en de stank is niet te harden. Verzoekster vindt
vliegenmaden aan haar voordeur. Ook de Politie licht het OCMW in over de toestand. Als verzoekster het OCMW belt met de vraag wat er met haar melding gebeurt, krijgt ze te horen dat men
er mee bezig is. Na aandringen van de dienst Ombudsman wordt het huis vanaf 19 augustus gedurende drie dagen schoon gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat de melding bleef liggen omdat de
verantwoordelijke van de poetshulp met vakantie was.
2. Overgemaakt aan de Voorzitter van het OCMW op 6 januari 2010.
3. Opvolging: Het OCMW past de kwaliteitsprocedure aan voor het schoonmaken van onhygiënische
woningen. Het huisbezoek moet binnen de week gebeuren, de onhygiënische woning moet binnen
de maand schoon gemaakt worden.

5. Dienst per dienst
In dit hoofdstuk worden de opvallendste klachten van de belangrijkste diensten besproken. 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 5.6.), daarna de Politie (5.7.), het OCMW
(5.8.) en de intercommunales (5.9.).

5.1. Dienst Ruimtelijke Ordening
De Ombudsman behandelde over de Dienst Ruimtelijke Ordening (afdelingen Algemene Zaken,
Bouwvergunningen, Urbanisatie, Monumentenzorg en Stadsvernieuwing, en Huisvestingsambtenaar)
28 rechtstreekse klachten en nog eens 3 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’. Dat maakt samen
31 klachten. Dat is ongeveer status quo tegenover 2008 (30 klachten).
Het aantal gegronde en deels gegronde klachten steeg nog aanzienlijk van 14 in 2008 naar 21 in 2009
(19 rechtstreekse klachten en 2 in de rubriek ‘Meerdere diensten’). Er waren ook 2 terechte opmerkingen. Dat betekent dat in meer dan tweederden van de klachtdossiers een duidelijke fout werd gemaakt.
Nooit eerder lag dit aantal zo hoog. Bijna alle gegronde en deels gegronde klachten slaan op het niet
respecteren van de wettelijke of redelijke behandelingstermijnen.
1. Andermaal moesten tien dossiers gegrond of deels gegrond worden verklaard omdat de Dienst
Ruimtelijke Ordening de wettelijke behandelingstermijnen voor bouw- en verkavelingsaanvragen aanzienlijk overschreed (zie p. 116-122 en in de rubriek ‘Meerdere diensten’ dossier
200902-026, p. 60). Hoewel al twaalf jaar een structureel probleem, kwam de dossierachterstand
bij de bouwaanvragen nooit zo prominent naar voren als in 2009. Het (oude) Decreet op de RuimJAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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telijke Ordening, dat van kracht bleef tot 1 september 2009, schreef voor dat in een niet-ontvoogde
gemeente een bouwaanvraag maximum 75 dagen onderweg mocht zijn. Moest een openbaar onderzoek georganiseerd worden, dan had de dienst 105 dagen de tijd.
De dienst Urbanisatie gaf telkens personeelstekort op als belangrijkste oorzaak voor de dossierachterstand. Het probleem deed zich vooral voor in de sector West waar een dossierbehandelaar haar
ontslag indiende en haar vervangster kort na haar aanstelling intern muteerde waarna weer een
nieuwe architecte moest worden ingewerkt. Door dat personeelsverloop en de daarmee gepaard
gaande onderbemanning bouwde de sector West in de kortste keren een aanzienlijke dossierachterstand op. Men kan hieruit afleiden dat de dienst geen personeelscapaciteit over heeft.
Maar de achterstand werd niet alleen veroorzaakt door personeelstekort. De Ombudsman stelde
andermaal vast dat het inwinnen van adviezen niet goed werd opgevolgd waardoor onnodig veel
tijd verloren ging. Hierover schreef hij twee aanbevelingen.
Sinds 1 september 2009 lijkt een positieve kentering in de maak als gevolg van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. In het oude Decreet op de Ruimtelijke Ordening waren de behandelingstermijnen slechts termijnen van orde. Dat wil zeggen dat als zij overschreden werden, de
Stad toch nog een rechtsgeldige beslissing kon nemen over een bouw- of verkavelingsaanvraag.
Vandaar allicht dat de nood minder aangevoeld werd om ingrijpende maatregelen te nemen, ondanks de klachten over overschrijdingen van deze termijnen.
In de nieuwe Codex zijn de behandelingstermijnen strikt bindend geworden. Dat impliceert dat de
Stad, zolang zij niet ontvoogd is, een bouwaanvraag binnen 105 dagen moet afhandelen, zoniet
loopt de bouwheer een bouwweigering op en moet hij in beroep gaan bij de Bestendige Deputatie
of een nieuw bouwdossier indienen.
Met de invoering van de nieuwe Codex in het vooruitzicht zijn vanaf de tweede helft van 2009
constructieve maatregelen genomen. In juli legde de Dienst Ruimtelijke Ordening een evaluatie
voor aan het College. Het bestuur besliste om een taskforce op te richten onder de leiding van de
schepen van Ruimtelijke Ordening. Deze taskforce volgt de dossierachterstand op en bereidt de
ontvoogding voor. Deze ontvoogding wordt een feit op 1 mei 2010. Dat betekent dat de Stad
Brugge autonoom wordt voor het toekennen van bouw- en verkavelingsvergunningen en dat zij
hierbij niet langer afhankelijk is van de adviezen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar wat tijdswinst moet opleveren. Daar staat wel tegenover dat bouwaanvragen zonder openbaar
onderzoek opnieuw binnen 75 dagen afgehandeld moeten worden.
Daarnaast keurde het College in december 2009 een nieuw personeelskader goed voor de Dienst
Ruimtelijke Ordening zodat zij beter zal kunnen inspelen op de nieuwe verplichtingen van de Codex. Er werd ook beslist tot een nieuwe aanwervingsprocedure voor architecten.
De Dienst Ruimtelijke Ordening nam ook zelf maatregelen. De interne organisatie werd doorgelicht en er zijn workflows uitgewerkt waarin maximum termijnen voorgeschreven worden voor elke stap in de procedure. Dat houdt ondermeer ook in dat het inwinnen van adviezen beter wordt
bewaakt.
Al deze maatregelen lijken hun vruchten af te werpen. Sedert 1 september 2009 moest nog geen
enkele nieuwe bouwaanvraag geweigerd worden, louter omdat de termijn overschreden was. Ook
de Ombudsman kreeg hierover nog geen nieuwe klachten binnen. Eind januari 2010 lagen wel nog
158 bouwdossiers open die ingediend werden voor 1 september 2009 en waarop het oude Decreet
op de Ruimtelijke Ordening nog van toepassing is. Zij zouden tegen de zomer afgewerkt moeten
zijn. Over de achterstand bij deze oude dossiers zijn sinds begin 2010 wel al enkele meldingen en
klachten binnen gelopen bij de dienst Ombudsman.
2. De voorrang die de dienst Urbanisatie moet geven aan de bouw- en verkavelingsaanvragen heeft
een schaduwzijde: er is weinig tijd over voor het behandelen van bouwovertredingsdossiers en
het beantwoorden van principevragen. Dat resulteerde in vijf gegronde klachten (dossiers 200904-
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071, 200905-087, 200909-128, 200908-168, p. 122-125 en dossier 200909-184, p. 127). Omdat de
Ombudsman vaststelde dat de dienst overtredingsdossiers onbehandeld liet, wat hij geen goed signaal vindt omdat overtreders zich onaantastbaar kunnen wanen, beval hij aan dat ook deze dossiers
ten minste binnen een redelijke termijn behandeld zouden worden.
In antwoord op de aanbeveling nam de Dienst Ruimtelijke Ordening zich voor prioriteit te geven
aan overtredingsdossiers die gemeld werden door een buur. Maar gezien de tijdsdruk op de bouwaanvragen valt af te wachten of zij deze belofte zal kunnen houden. Bovendien durft de dienst zich
te verschuilen achter de nieuwe wettelijke verplichting dat een herstelmaatregel, gunstig geadviseerd door het College van burgemeester en schepenen, eerst het fiat moet krijgen van de Hoge
Raad voor het Handhavingsbeleid voor ze kan worden opgelegd. De Ombudsman stelt ook vast
dat de Dienst Ruimtelijke Ordening geneigd is om overtredingsdossiers met een sterk burgerrechtelijke inslag door te schuiven naar de Vrederechter, een doorverwijzing waarvoor de burger niet
altijd begrip kan opbrengen, zeker als de bouwcontroleur een bouwovertreding heeft vastgesteld.
De Ombudsman vindt het wel een goede maatregel dat de bouwcontroleurs voor lichtere bouwovertredingen zelf de collegenota zouden opmaken onder begeleiding van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.
3. Een specifiek probleem stelde zich in juli 2009 toen vier notarissen uit de Brugse regio protesteerden omdat de dienst Bouwvergunningen er niet in slaagde om binnen de dertig dagen hun vragen
voor stedenbouwkundige inlichtingen te beantwoorden (dossiers 200907-148, 200907-149,
200907-150 en 200907-154, p. 126). De publicatie in het Belgisch Staatsblad dat het Brugse vergunningenregister goedgekeurd was, zorgde voor een boom aan aanvragen van notarissen en vastgoedmakelaars die deze informatie nodig hebben om een verkoop een onroerend goed te organiseren. De klacht leidde tot de tijdelijke aanwerving van een administratieve medewerker en liet weer
de noodzaak voelen dat zo snel mogelijk een geoloket voor stedenbouwkundige informatie zou
worden geïnstalleerd op de stedelijke website. Dat wordt in het eerste kwartaal van 2010 verwacht.

5.2. Groendienst
Het aantal klachten over de Groendienst is verdubbeld. Waren zij in 2008 opvallend gedaald naar
21 klachten (14 rechtstreekse klachten en 7 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’), dan nemen zij
aanzienlijk toe in 2009 naar 39 klachten (30 rechtstreekse klachten en 9 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’). Dat is sinds de oprichting van de dienst Ombudsman het hoogste aantal klachten voor
de Groendienst. Anderzijds werden maar twee klachten gegrond en twee klachten terecht verklaard.
De Groendienst had wel een belangrijk aandeel in de gebrekkige coördinatie van de heraanleg van de
volkstuintjes achter de Peterseliestraat (dossier 200906-115, p. 65).
In de helft van de gevallen, 19 in het totaal, werd geklaagd over gebrekkig of achterstallig snoeiwerk
aan bomen en struiken of de gevolgen daarvan, zoals een verlies aan zonlicht en afgevallen bladeren
en takken in de greppel, de dakgoot of de private tuin. Brugge is een stad met veel openbaar groen.
Natuurlijk is dat heel aangenaam en moet dit beleid verder gezet worden. Maar bomen en struiken
groeien en sommige burgers hebben het er moeilijk mee dat takken en bladeren licht afnemen in hun
huis en tuin of op hun kleine koertje of dat opstekende wortels schade berokkenen aan hun eigendom.
De opvallende stijging van dit soort klachten heeft mogelijk te maken met een gewijzigd beleid van de
Groendienst. Ging zij vroeger gemakkelijker in op vragen van burgers om bomen en struiken drastisch
te snoeien, dan onderzoekt zij nu grondiger of deze vragen gewettigd zijn en of het openbare groen er
geen nadeel van kan ondervinden. Zo is de Groendienst terughoudender geworden wat het drastisch
snoeien betreft van gezonde, vrijgroeiende bomen omdat zij erdoor verminkt worden, er een deel van
hun waarde door verliezen en deze vorm van snoeien vergunningsplichtig, zeer arbeidsintensief en dus
duur is.
Soms ging de Groendienst toch in op de bemiddeling van de dienst Ombudsman en was zij bereid de
vraag opnieuw te beoordelen in het voordeel van de burger, soms kon de Ombudsman geen argumen-
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ten vinden om een snoei te bepleiten. Het valt af te wachten hoe dit soort klachten verder zal evolueren.

5.3. Wegendienst
Over de Wegendienst liepen 17 klachten binnen. Ook in 19 dossiers in de rubriek ‘Meerdere diensten’
was zij betrokken. Dat maakt samen 36 dossiers of een status quo tegenover 2008 en 2007.
Het aantal gegronde klachten stijgt van zeven naar tien. Acht van deze gegronde klachten bevinden
zich in de rubriek ‘Meerdere diensten’. De Wegendienst draagt in deze dienstoverschrijdende klachten
meestal de hoofdverantwoordelijkheid. Er is ook één terechte opmerking over een melding die 107
dagen onderweg was in plaats van de reglementair toegestane 60 dagen (dossier 200912-267, p. 176).
1. De gegronde klachten hebben in essentie bijna alle te maken met minder goede communicatie,
niet alleen met de klagers zelf maar ook met andere diensten. De Wegendienst communiceerde
bijvoorbeeld niet met een instituut voor blinden en slechtzienden op het moment dat zij, pas acht
jaar na de collegebeslissing, toch nog een zebrapad en de blindengeleidetegels wegnam die ondertussen op de looproute van de leerlingen lagen (dossier 200912-255, p. 71). Of liet zij na om een
horeca-uitbaatster ervan te verwittigen dat haar vergunde terras voortijdig zou worden weggenomen als gevolg van werkzaamheden (dossier 200910-225, p. 70). In het begin van het jaar liepen
nog enkele gegronde klachten binnen over meldingen waarop de burger nooit enige reactie had
gekregen (dossiers 200902-015, p. 59 en 200903-048, p. 175) maar dit soort dossiers lijkt op te
drogen omdat de Wegenfoon alle meldingen registreert in het Meldpunt en deze ook opvolgt.
Ook andere diensten werden soms in het ongewisse gelaten. Zo liet de Wegendienst bijvoorbeeld
na aan de Politie haar advies over te maken over het plaatsen van paaltjes (dossier 200909-180,
p. 68) of lichtte zij de Mobiliteitscel en het Kabinet van de Burgemeester niet in over het plaatsen
van een ontbrekende zijwand aan een busschuilhuisje (dossier 200907-147, p. 67).
De Ombudsman is bereid deze gegronde klachten in een ruimere context te zien. De Wegendienst
behandelde tussen mei en december 2009 alleen al 1.874 meldingen in het Meldpunt. Dat is logisch want de Bruggeling vindt een goed onderhouden en veilige openbare weg een topprioriteit.
Voor deze meldingen wordt doorgaans snel een oplossing gevonden. Dat er af en toe iets misloopt
is te begrijpen. Toch zijn deze klachten signalen die ter harte moeten worden genomen.
2. Dat de Ombudsman en de Wegendienst een verschillende visie hebben op het onderhoud van opritten op het openbare domein, is bekend. Net als de voorbije jaren liepen hierover ook nu weer
twee klachten binnen (dossiers 200910-213 en 200910-214, p. 180) waarbij twee bewoonsters van
een sociale woonwijk in Sint-Pieters het niet namen dat de Wegendienst weigerde om hun versleten opritten te herstellen, hoewel deze veertig jaar geleden door de overheid werden aangelegd en
op het openbare domein liggen. Volgens de Wegendienst moesten de klaagsters dat herstel zelf betalen.
De Ombudsman blijft erbij dat de Wegendienst niet kan stellen dat het verdere onderhoud van een
dergelijke openbare oprit een kost is voor de achterliggende eigenaar (omdat hij in de eerste plaats
de oprit zou verslijten door er het vaakst met zijn auto over te rijden). Dat druist in tegen de algemene principes van eigendomsrecht, domeinrecht en aansprakelijkheidsrecht. De Ombudsman
meent dat de Stad Brugge verantwoordelijk is en blijft voor het onderhoud van het openbare domein en dus ook moet instaan voor het verdere herstel van openbare opritten, net zoals dat het geval is voor de voetpaden.
Het College beslechtte de discussie door het standpunt van de Wegendienst bij te treden dat de
Stad alleen openbare opritten herstelt als zich een veiligheidsprobleem voordoet, met andere
woorden als voetgangers het risico lopen om er te vallen. De Wegendienst moet dit veiligheidsrisico beoordelen. De Ombudsman kan aanvaarden dat het veiligheidsrisico als een norm wordt gehanteerd om te beoordelen welke prioriteit gegeven moet worden aan het herstel van een openbare
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oprit. Maar dat mag niet betekenen dat de Wegendienst in haar contacten met de burger haar verantwoordelijkheid voor het verdere onderhoud van de openbare oprit zou ontkennen op het moment dat de veiligheid nog niet in het gedrang komt.

5.4. Dienst Burgerzaken
Voor het vierde jaar op rij neemt het aantal klachten waar de dienst Burgerzaken (diensten Bevolking
en Burgerlijke Stand) bij betrokken is, licht toe. De dienst Ombudsman registreerde in totaal 31 klachten (25 rechtstreekse klachten en nog eens 6 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’). Ter vergelijking: in 2006 waren er in het totaal 22 klachten, in 2007 24 en in 2008 26. Het aantal rechtstreekse
klachten bleef met 25 wel gelijk in vergelijking met 2008.
Vijf klachten werden gegrond of deels gegrond verklaard. Er waren ook vijf terechte opmerkingen.
Dat is iets meer dan in 2008.
Hoewel de Ombudsman bereid is het aantal klachten te plaatsen tegenover de tienduizenden contacten
die de dienst jaarlijks heeft met burgers, tekenen zich doorheen het klachtenbeeld enkele duidelijke
lijnen af die hij ook al in 2008 had opgemerkt.
1. Verschillende klachten slaan op een verkeerde toepassing van de federale wetgeving, reglementering of procedures (dossiers 200908-174, p. 97; 200909-179, p. 98; 200910-207, p. 99;
200911-234, p. 99; 200905-109, p. 100; 200910-220, p. 103; 200906-124, p. 111) waardoor de
dienst het de burger en/of zichzelf soms moeilijker maakte dan nodig was. Soms ontbrak het de
dienst aan soepelheid waar dat mogelijk was binnen de regelgeving.
Zo interpreteerde de centrale bevolkingsafdeling de federale onderrichtingen verkeerd over het uitreiken van elektronische identiteitskaarten aan minder mobiele personen die zich niet naar de
dienst Bevolking kunnen verplaatsen. De wet laat toe dat deze kaart wordt geactiveerd en afgehaald door een volmachtdrager. De dienst Bevolking ging er verkeerdelijk van uit dat dit niet toegelaten was en meende, op basis van verouderde informatie, dat zij niet alleen bij de start van de
procedure een huisbezoek moest afleggen maar naderhand ook de identiteitskaart persoonlijk bij
de aanvrager moest afgeven. Deze misvatting zorgde er niet alleen voor dat de verzoeker naar huis
werd gestuurd, het verhoogde ook onnodig de werklast op de dienst zelf en zorgde voor twijfel in
de gemeenteafdelingen. Zo meende een gemeenteafdeling dat zij buiten de lijntjes kleurde door de
identiteitskaart toch met een volmachtdrager mee te geven terwijl zij in feite de voorschriften van
de FOD Binnenlandse Zaken correct toepaste. Als gevolg van de klacht werd de werkwijze aangepast aan de onderrichtingen wat een verlichting van de werklast betekent.
De Ombudsman beseft dat het voor de dienst Burgerzaken niet eenvoudig is om altijd tot in de details op de hoogte te blijven van de niet zelden ingewikkelde en vaak wijzigende federale wetten,
reglementen en instructies. Toch is dit noodzakelijk voor een optimale dienstverlening. De dienst
Burgerzaken is het uithangbord bij uitstek van de stedelijke dienstverlening. Vorming, studie en
het actueel houden van de onderrichtingen zijn belangrijke voorwaarden.
2. Verschillende klachten hadden te maken met het onthaal aan het loket in de ruimste zin van het
woord.
Twee keer kon de dienst Ombudsman aantonen dat individuele ambtenaren onbeleefd waren geweest. Stress, tijdelijk personeelstekort en het feit dat gefrustreerde burgers hen uitgelokt zouden
hebben, konden als verzachtende omstandigheden ingeroepen worden maar mogen hiervoor geen
excuus zijn (dossiers 200909-178 en 200909-191, p. 101; 200906-124, p. 111).
Er waren ook een paar klachten over lange wachttijden, telkens op zaterdagmorgen (dossiers
200909-191, p. 101 en 200912-249, p. 102). Door een concentratie van publiek, een beperkte zaterdagbezetting en het feit dat de FOD Binnenlandse Zaken het Belpic-computerprogramma voor
de elektronische identiteitskaarten om 12.30 uur afsluit, moesten burgers, die soms meer dan een
uur hadden gewacht, onverrichterzake weer naar huis worden gestuurd zonder dat ze geholpen
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werden. Dat zorgde voor de nodige discussies. Een goede maatregel kan bestaan uit een betere
spreiding van de oproepingen voor het vernieuwen van de elektronische identiteitskaart, zoals de
dienst Burgerzaken in het vooruitzicht stelt. Zij neemt zich ook voor de aanvragen voor nieuwe
identiteitskaarten toch te aanvaarden, ook op die momenten dat Belpic niet meer actief is. Misschien kan de FOD Binnenlandse Zaken ervan overtuigd worden om Belpic op zaterdagmiddag
langer beschikbaar te houden. Het hoofd van de dienst Burgerzaken heeft hiervoor de nodige stappen gezet richting FOD en aan de Ombudsman gevraagd of ook hij het probleem wil aankaarten
bij zijn federale collega.
Een goed onthaal betekent ook dat er duidelijk gecommuniceerd wordt met de burger. Dat is nodig
want de procedures zijn vaak ingewikkeld en de burger is er niet mee vertrouwd. Dat impliceert
dat de ambtenaar zelf de procedures goed kent, zodat hij ze in verstaanbare taal kan omzetten. Een
burger begrijpt bijvoorbeeld niet wat er bedoeld wordt als een ambtenaar hem verzekert dat er een
“model 6” zal worden verstuurd naar de Politie. Bij verschillende klachten over de dienst Burgerzaken heeft de Ombudsman zich afgevraagd of zij niet vermeden hadden kunnen worden als er
duidelijker gecommuniceerd was (dossiers 200902-019, 200904-065, 200904-072, 200904-077,
200906-120, 200906-121, p. 107-110 en 200909-182, p. 112).
3. Drie klachten sloegen op het weghalen van (kunst)bloemen, beplanting en attributen van bij de
graven, een bewijs dat de burger daar bijzonder gevoelig voor is en het voor de betrokken diensten, in dit geval de Begrafenissendienst en de Groendienst, niet altijd eenvoudig is om het juiste
evenwicht te vinden over wat mag blijven liggen of weg moet (dossiers 200902-018 en 200906132, p. 106 en 200912-265, p. 91). De politieverordening schrijft immers voor dat kransen en
bloemstukken na een maand weggenomen moeten worden.

5.5. Leefmilieu
De dienst Leefmilieu houdt haar klachten ongeveer status quo. In 2008 waren het er 21, in 2009 19
(12 rechtstreekse klachten en 7 in de rubriek ‘Meerdere diensten’).
Er restte nog één klacht over een foute registratie van een gratis tegoed in het containerpark (dossier
200910-223, p. 157), een klacht die in 2007 bij de opstart van het diftarsysteem frequent voorkwam.
Het onthaal in de containerparken door de parkwachters blijft een aandachtspunt (dossiers 200904084, 200905-102, 200906-131, p. 158-160). Daarnaast is er de terechte verzuchting van oudere klanten
dat zij moeite hebben om het afval in de hoge containers te gooien. In het containerpark van Zeebrugge zijn de containers al verzonken en dat zal ook het geval zijn in het nieuwe containerpark van SintMichiels. Alleen voor Sint-Pieters is er nog geen oplossing (dossier 200905-102, p. 160).
De Ombudsman stelt andermaal vast dat het niet altijd eenvoudig is voor de dienst Leefmilieu om geluidshinder aan te pakken, al dan niet in samenwerking met de Politie, zeker niet als diegene die de
overlast veroorzaakt weinig bereidheid toont om er iets aan te doen (dossiers 200901-007 en 200901017, p. 156).

5.6. Weinig klachten over de dienst Financiën
Net als in 2008 liepen over de dienst Financiën nauwelijks tweedelijnsklachten binnen, hoewel zij instaat voor het innen van taksen en belastingen, traditioneel een gevoelige materie voor de burger. De
dienst Ombudsman behandelde maar 9 klachten (7 rechtstreekse klachten en 2 in de rubriek ‘Meerder
diensten’) waarvan er 3 ongegrond werden verklaard. Het ging telkens om dossiers waarbij de Stadsontvanger de gerechtsdeurwaarder had uitgestuurd omdat de klagers hun taks niet hadden betaald.
Dat wil niet zeggen dat de burger altijd akkoord gaat met de opgelegde taksen of belastingen. Maar
dikwijls kan de dienst Ombudsman geen bevoegdheid laten gelden en verwijst zij de burger door naar
de wettelijke bezwaarprocedure.
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Het taksreglement op de tweede verblijven leidt af en toe tot eigenaardige toestanden doordat de inschrijving in het bevolkingsregister op de eerste januari van het aanslagjaar als selectiecriterium wordt
gebruikt om de taks te heffen. Daardoor krijgen burgers soms een taks voor een woongelegenheid die
naar de létter van het reglement wel een tweede verblijf is maar niet naar de geest. Een bezwaarschrift
levert dan niets op omdat het reglement correct werd toegepast. Zo was er de dame die een taks op een
tweede verblijf kreeg voor haar studio die ze had ingericht als bureau en bibliotheek. De studio paalde
onmiddellijk aan haar appartement maar verzoekster had deze ruimte nooit fysisch of kadastraal samengevoegd met haar flat. Omdat er niemand ingeschreven stond in de studio, kreeg zij voor haar bibliotheek een taks op een tweede verblijf waar ze niet onderuit kon komen (dossier 200906-127,
p. 138). Een bouwaanvraag indienen om beide woongelegenheden samen te voegen, kan een oplossing
bieden maar de praktijk leert, ook in het geval van verzoekster, dat dit niet altijd praktisch of financieel haalbaar is voor de betrokkenen.

5.7. Politie
Het aantal klachten over de Politie blijft nagenoeg status quo met 34 rechtstreekse klachten en 24 dossiers in de rubriek ‘Meerdere diensten’ waar de Politie bij betrokken was. Dat maakt samen 58 klachten. Daarmee voert de Politie de rangschikking van de diensten aan.
Op te merken valt dat net als in 2008 in de helft van alle dienstoverschrijdende klachten de Politie
een of andere rol speelt. Uit de analyse blijkt dat daar geen al te zware conclusies aan te verbinden
zijn, behalve de vaststelling dat de Politie op heel veel verschillende terreinen samenwerkt met de
stadsdiensten (dienst Leefmilieu, Preventiedienst, Wegendienst, dienst Burgerzaken, enz.), aangezien
zij een controlerende taak heeft, en dat onderling overleg belangrijk is en blijft.
De burger klaagt vaak over de Politie, al betekent dat niet dat zij geregeld zwaar in de fout zou zijn
gegaan. Van alle politieklachten werden er in 2009 maar twee gegrond verklaard. Er waren 5 terechte
opmerkingen (4 rechtstreeks en 1 in de rubriek ‘Meerdere diensten’). Doorgaans ging het om individuele fouten of nalatigheden van politiepersoneel, waarvan er enkele veroorzaakt werden door een
minder goede kennis van de wetgeving of procedures (dossiers 200912-245, p. 184 en 200912-254,
p. 188). Wel kwam een paar keer de dienst Verkeersbelemmeringen in beeld omdat zij niet altijd
even doortastend reageerde op meldingen van burgers over verkeershinder (dossiers 200904-063, en
200909-200, p. 186; 200906-129, p. 195 en 200907-142, p. 196).
Allergisch lijkt de Bruggeling wel voor alles wat met foutparkeren te maken heeft. In 12 klachten
werd de Politie verweten onvoldoende te controleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om foutparkeren voor
de garagepoort, voor de schoolpoort, op het fietspad, op parkeerplaatsen voor personen met een handicap, op plaatsen waar parkeerverbod geldt, enz. Voor de Ombudsman is het niet eenvoudig om deze
klachten op hun gegrondheid te beoordelen. Het probleem is dat in de eerste plaats de chauffeurs zelf
in de fout gaan en dat de Politie niet overal tegelijk kan zijn. Dikwijls konden een repressiever optreden of structurele maatregelen een oplossing bieden, sommige problemen lijken onoplosbaar (dossier
200912-246, p. 200).
In de rubriek ‘Meerdere diensten’ hebben vijf klachten betrekking op woonstvaststellingen (dossiers
200903-057, p. 74; 200903-058, p. 77; 200905-091, p. 71; 200911-230, p. 75; 200912-251, p. 89). Het
is de dienst Bevolking die aan de wijkagent de opdracht geeft om na te gaan of iemand nog op zijn
adres woont, zodat zij de bevolkingsregisters kan aanpassen als dat nodig blijkt. Doorgaans kon de
Ombudsman geen fouten door de dienst Bevolking of de wijkagent vaststellen, al blijft het een handicap dat de wijkinspecteurs meestal niet noteren hoeveel keer zij langs gaan om te controleren of iemand nog op het opgegeven adres woont. Daardoor valt het bij klachten, bijvoorbeeld over al dan niet
onterechte ambtelijke schrappingen, moeilijk te achterhalen hoeveel inspanningen de wijkinspecteur
leverde om betrokkene thuis te vinden.
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5.8. OCMW
De dienst Ombudsman behandelde 15 klachten over het OCMW (14 rechtstreekse klachten en 1 in de
rubriek ‘Meerdere diensten’). Dat is een daling met 5 klachten tegenover 2008. Drie klachten waren
gegrond, drie deels gegrond en drie ongegrond. Er was ook één terechte opmerking.
De dienst Ombudsman stelde twee keer vast dat de bestaande procedures voor eerstelijnsklachten
en meldingen niet altijd worden gevolgd. Dat was het geval voor een klacht over een diefstal in een
rusthuis (dossier 200903-049, p. 202) en voor een melding van achterstallig groenonderhoud door de
technische dienst (dossier 200907-145, p. 202). Een aanbeveling hierover werd gunstig onthaald. Een
klacht over een gebrekkige opvolging van een melding over een onhygiënische woning leidde tot een
verfijning van de kwaliteitsprocedure voor het schoonmaken van dergelijke woningen (dossier
200908-166, p. 203).
Er was nog één klacht over de nieuwe centrale keuken Rudderstove waar door softwareproblemen of
menselijke fouten een klaagster herhaaldelijk geen of het verkeerde middageten kreeg. Er bestaat een
procedure om dat op te vangen maar het betrokken personeelslid paste ze niet toe. De Ombudsman
stelt wel vast dat het OCMW blijvende inspanningen levert om de kwaliteit van de maaltijden en van
de interne organisatie van de centrale keuken te optimaliseren (dossier 200906-141, p. 205).
Ook de sloop van het rusthuis Fabiola kende naweeën. Daar informeerde het OCMW niet alleen de
bewoners van de aanpalende serviceflats te laat over het afsluiten van de doorgangnaar de Gistelsesteenweg (zie dossier 200811-223 in het Jaarverslag 2008, p. 180-181) maar ook de buurtbewoners en
de schoolgaande jeugd. Dat zette kwaad bloed (dossiers 200903-056 en 200903-060, p. 204).

5.9. Intercommunales
De dienst Ombudsman behandelde over Eandis 23 klachtdossiers (18 rechtstreekse klachten, 5 in de
rubriek ‘Meerdere diensten’) wat een stijging betekent tegenover 2008 toen er 16 klachten waren voor
de publieke energiemaatschappij.
Vijf rechtstreekse klachten werden gegrond of deels gegrond verklaard, er waren vijf terechte opmerkingen. Ook de rubriek ‘Meerdere diensten’ telt een gegronde klacht en een terechte opmerking waarbij Eandis verantwoordelijkheid draagt. Dat betekent dat de intercommunale in meer dan de helft van
de klachten een duidelijke fout maakte.
De klachten hadden vooral te maken met verkeerde meterstanden, wat resulteerde in te hoge of onduidelijke verbruiksfacturen bij de private energieleveranciers. Dat meterverwisselingen absoluut te
vermijden zijn, tonen twee klachten aan waarbij de verzoekers gedurende jaren het energieverbruik
van hun buren betaalden. Toen dat aan het licht kwam, moesten zij fors bijbetalen (dossiers 200911235, p. 213 en 200909-183, p. 214). Er waren ook twee klachten over defecte meters die resulteerden
in foute verbruiken (dossiers 200904-070, p. 212 en 200906-117, p. 219). Een keer liep de overgang
van een gewone meter naar een budgetmeter in het honderd (dossier 200904-067, p. 211).
In andere klachten kwam een minder goede coördinatie tussen Eandis en haar aannemers (dossiers
200901-001, p. 214 en 200906-125, p. 215) naar boven, waaronder nog één gegronde klacht over een
uitblijvende herstelling (dossier 200906-135, p. 213). In 2006 nam Eandis maatregelen om het herstelwerk van zijn aannemers beter op te volgen. Het aantal klachten hierover is aanzienlijk verminderd
maar zij komen af en toe toch nog eens voor.
Twee keer liep de communicatie over werkzaamheden fout waardoor een horeca-uitbaatster moest
constateren dat zij haar terras niet meer kon gebruiken (dossier 200910-225, p. 70) en een bewoner ’s
avonds thuis kwam en zijn garage niet meer kon inrijden omdat de oprit opgebroken was (dossier
200912-244, p. 73).
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INLEIDING
In dit deel van het jaarverslag krijgt u een overzicht van de klachtdossiers die in 2009 door de dienst
Ombudsman behandeld werden.
De klachten worden geordend per dienst. Binnen elke dienst worden achtereenvolgens de gegronde en
deels gegronde klachten, de terechte opmerkingen, de ongegronde en de onbevoegde klachten opgesomd. Daarna volgen in chronologische volgorde de klachten die het label ‘ander oordeel’ kregen.
Uitzonderingen vormen de terugkerende klachten die we samen zetten. Bij het OCMW plaatsen we de
Vereniging SVK (Sociaal Verhuurkantoor) apart. Klachten waarbij verschillende diensten betrokken
zijn of bevraagd werden, kunt u terugvinden in de rubriek ‘Meerdere diensten’.
De behandeling van een klacht wordt beschreven volgens een vast patroon:
KLACHT: de klacht wordt weergegeven zoals die door de klagers aan ons verwoord 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: hierbij stelt de Ombudsman maatregelen voor om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen of bij te sturen.
REACTIE VAN …: vermeldt de datum van de zitting van het College van burgemeester en schepenen waarin het stadsbestuur akte nam van de klacht en/of de aanbeveling goedkeurde.
OPVOLGING: hier worden verdere ontwikkelingen opgenomen die ons bereikten na afsluiting van
het dossier en de gevolgen die aan de aanbeveling of de klacht gegeven worden.
In november 2008 werd de Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening opgesplitst in de Dienst
Ruimtelijke Ordening (waaronder ressorteren de afdelingen Algemene Zaken, Monumentenzorg en
Stadsvernieuwing, Urbanisatie en Huisvestingsambtenaar), de Wegendienst en de dienst Patrimonium.
De nieuwe structuur vindt zijn weerslag in dit jaarverslag waarin deze diensten voor het eerst apart
worden behandeld.
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1. STADSBESTUUR

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

48
0
48
13
0
4
3
28

HELLEND VOETPAD

BEOORDELING:

(dossier: 200902-015)

De Ombudsman beoordeelt deze klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de wijkinspecteur meldde het probleem aan de Wegendienst in Sint-Michiels maar deze liet de meldingen
onbehandeld.
De klacht wordt gecorrigeerd: het individuele probleem wordt opgelost. Structureel moet het Meldpunt in staat zijn dergelijke klachten in de toekomst
te ondervangen. Het zou efficiënter zijn dat de
wijkinspecteurs meldingen doorgeven aan de Wegenfoon in plaats van aan de plaatselijke ateliers
van de Wegendienst.
REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 september 2009).

Diensten: Wegendienst, Politie

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldde al twee keer aan de wijkagent
dat het voetpad voor het huis van zijn moeder er
slecht bij ligt. Zij is moeilijk te been. Als het regent
durft ze het huis niet meer uit omdat ze bang is om
te vallen.
Anderhalf jaar geleden gaf verzoeker het probleem
al een eerste keer door. Enkele maanden geleden
deed hij dat opnieuw. Toch komt er geen reactie.

ONDERZOEK:
De wijkinspecteur bevestigt dat hij de meldingen
telkens mondeling doorgaf in het atelier van de
Wegendienst in Sint-Michiels.
Aan de meldingen werd geen gevolg gegeven. Zij
werden ook niet overgemaakt aan de Wegenfoon of
aan de administratie van de Wegendienst want daar
is er geen spoor van terug te vinden.
Na de klacht herstelt de Wegendienst het voetpad.
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CHARTREUSEGEBIED
(dossier: 200902-026)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Urbanisatie), College van burgemeester en schepenen

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt in februari 2009 dat hij sinds mei
2006 een bouwvergunning probeert te krijgen voor
het herbouwen van een woning. Zijn eigendom ligt
in het Chartreusegebied en bevindt zich volgens het
GRUP Chartreusegebied in parkgebied. Daar kan
onder bepaalde voorwaarden gewoond worden. Zijn
tweede bouwaanvraag, die hij al midden juni 2007
bij de Stad indiende, is nog altijd niet afgehandeld.
Verzoeker verneemt dat het College zijn beslissing
uitstelde in de zitting van 9 januari 2009 omdat het
nog niet zeker is waar de Vlaamse overheid het
nieuwe voetbalstadion van Club Brugge wil intekenen. Nochtans was zijn bouwaanvraag na heel wat
aanpassingen eindelijk positief geadviseerd door de
dienst Urbanisatie en de schepen van Ruimtelijke
Ordening. Verzoeker is verrast omdat het element
van het voetbalstadion nooit eerder in de onderhandelingen met de dienst Urbanisatie en in de eerdere
collegebeslissingen naar voren kwam.
In juni 2009 is er nog altijd geen beslissing. Verzoeker wil zo snel mogelijk weten of het zinvol is
de niet vergunningsplichtige werkzaamheden uit te
voeren. Hij wil ook weten wanneer hij zijn bouwvergunning mag verwachten.

ONDERZOEK:
Verzoeker diende midden mei 2006 een eerste
bouwaanvraag in maar deze werd vijf maanden later door het College geweigerd. De plannen waren
strijdig met het GRUP Chartreusegebied. De afhandeling van het bouwdossier bleef vijf maanden uit
omdat de Dienst Ruimtelijke Ordening maanden
wachtte op het advies van Natuur en Bos.
Het (oude) Decreet Ruimtelijke Ordening geeft de
adviserende dienst 30 dagen de tijd om een advies
uit te brengen, zoniet kan de vergunningverlenende
overheid aan dat advies voorbij gaan. De Dienst
Ruimtelijke Ordening ging niet aan het advies
voorbij maar stuurde ook geen herinneringen.
Daardoor werd de wettelijk voorziene behandelingstermijn voor de bouwaanvraag niet gehaald.
Midden juni 2007 dient verzoeker een aangepaste
bouwaanvraag in die tegemoet komt aan de voorwaarden van het GRUP Chartreusegebied.
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Pas acht maanden later wordt het dossier aan het
College voorgelegd, dit keer zonder advies van Natuur en Bos. Een tweede extern advies van de Provincie liep al begin juli 2007 binnen. De dienst Urbanisatie geeft geen uitleg waarom het dossier pas
eind januari 2008 aan het College werd voorgelegd.
De bouwheer dient op vraag van het College midden augustus 2008 aangepaste plannen in in het kader van zijn lopende bouwaanvraag uit 2007. Volgens de bouwheer duurde dat zeven maanden
omdat nieuwe besprekingen nodig waren.
De Dienst Ruimtelijke Ordening vraagt pas midden
oktober 2008 een nieuw advies aan Natuur en Bos
en aan de Provincie. Dat is twee maanden na het
indienen van de nieuwe plannen. Pas begin januari
2009 wordt het dossier voorgelegd aan het College
met de bedoeling de bouwaanvraag met positief advies over te maken aan het Vlaamse Gewest.
Het College stelt het dossier voor onbepaalde tijd
uit omwille van de onzekerheid over de juiste inplantingsplaats van het nieuwe voetbalstadion en de
headquarterszone in het ontwerp GRUP Regionaal
Stedelijk Gebied Brugge.
In mei 2009 maakt de Vlaamse overheid haar ontwerp GRUP Regionaal Stedelijk Gebied Brugge
over aan de Stad Brugge. De zonering is voor het
Chartreusegebied identiek als deze in het GRUP
Chartreusegebied. Net als in het GRUP Chartreusegebied ligt verzoekers eigendom in een parkgebied.
Er is geen conflict met de voorziene zone voetbalstadion-headquarterszone.
Midden juni 2009 vernietigt de Raad van State
evenwel het GRUP Chartreusegebied. Gevolg is dat
de Stad Brugge bij de verdere behandeling van verzoekers bouwaanvraag moet terugvallen op het gewestplan. Daarin liggen de percelen deels in een
zone voor openbaar nut en deels in groengebied.
Bovendien komt de eigendom van verzoeker in
ruimtelijk kwetsbaar gebied te liggen wat een invloed heeft op de vergunbaarheid van zijn bouwaanvraag.
Omdat de Stad Brugge de termijn overschrijdt voor
het afhandelen van de bouwaanvraag gaat verzoeker in september 2009 in beroep bij de Bestendige
Deputatie. Bij het afsluiten van het jaarverslag is er
nog altijd geen beslissing over de bouwaanvraag.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: de Stad overschrijdt de wettelijke termijn voor het afhandelen van de bouwaanvraag. De wet schrijft voor dat een bouwaanvraag
na 75 of 105 dagen definitief afgehandeld moet
zijn.
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Verzoeker diende zijn lopende bouwaanvraag al in
in juni 2007. Het duurt acht maanden voor de dienst
Urbanisatie het dossier een eerste keer voorlegt aan
het College. De behandelingstermijn is dan al ruim
overschreden. Na het indienen van nieuwe plannen
in augustus 2008 duurt het opnieuw vijf maanden
voor het dossier in januari 2009 wordt voorgelegd
voor gunstig advies. Het College stelt de beslissing
uit in afwachting van meer duidelijkheid over de
inplanting van het voetbalstadion. Als kort nadien
het GRUP Chartreusegebied wordt vernietigd, komt
de vergunbaarheid van de bouwaanvraag in het gedrang.
Ook bij de eerste bouwaanvraag overschreed de
Stad Brugge de wettelijk voorziene behandelingstermijn. Het dossier bleef vijf maanden onderweg
voor het geweigerd werd.
In tweede orde stelt de Ombudsman vast dat de
Dienst Ruimtelijke Ordening in beide bouwaanvragen het inwinnen van de externe adviezen niet goed
opvolgde waardoor tijd verloren ging. In het eerste
bouwdossier werden geen herinneringen gestuurd,
bij de tweede bouwaanvraag werd te lang gewacht
om de adviezen te vragen.

MEERDERE DIENSTEN

schreven worden. De administratieve dossierbehandelaars moeten erover waken dat zij de ingekomen
adviezen tijdig overmaken aan de architectenGSA’s. Aan de adviesvereiste wordt voorbij gegaan
als externe adviezen buiten de termijn binnenkomen.
Tot slot worden de openstaande dossiers per sector
geklasseerd waardoor de dossierbehandelaars gemakkelijker hun eigen dossiers kunnen overlopen
om na te gaan of alle stappen in de procedure volgens planning verlopen.
Het College geeft eind december 2009 de opdracht
aan de architecten-GSA’s om alleen relevante en
verplichte adviezen op te vragen.

WACHTEN OP ADVIES
(dossier: 200903-059)
Diensten: Kabinet schepen van Ruimtelijke Ordening, Dienst Ruimtelijke Ordening (Monumentenzorg, Urbanisatie)

Gegrond

AANBEVELINGEN:
“De Stad moet de bouwheer zo snel mogelijk meer
duidelijkheid bieden over zijn lopende bouwaanvraag.”
“De Dienst Ruimtelijke Ordening moet het inwinnen van adviezen nauwer opvolgen, wil zij de wettelijk voorgeschreven termijnen voor de afhandeling
van bouwaanvragen halen.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (10 juli 2009).

OPVOLGING:
In opvolging van de eerste aanbeveling informeert
de Dienst Ruimtelijke Ordening verzoeker uitgebreid over de problematiek van zijn lopende bouwaanvraag.
In opvolging van de tweede aanbeveling en als gevolg van het in voege treden van de nieuwe Codex
Ruimtelijke Ordening die vanaf 1 september 2009
strikte behandelingstermijnen oplegt voor de bouwen verkavelingsaanvragen, neemt de Dienst Ruimtelijke Ordening verschillende maatregelen m.b.t.
het beter opvolgen van de adviezen.
In Nestor, het elektronische opvolgingsprogramma
voor de bouwaanvragen, wordt een opvolgingslijst
voor de adviezen bijgehouden.
Er worden workflows uitgewerkt waarin maximum
termijnen voor alle stappen in de procedure voorgeJAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Verzoeker is voorzitter van een sociale huisvestingsmaatschappij. Hij dient midden maart 2009
klacht in omdat het advies van het College van burgemeester en schepenen over de bouw van zestien
sociale woningen in Lissewege abnormaal lang uitblijft.
Hij legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de
schepen van Ruimtelijke Ordening die al enkele
maanden zou weigeren om het dossier voor te leggen aan het College.
Al midden juni 2006 vroeg de sociale huisvestingsmaatschappij voor het project een bouwvergunning aan bij RO Vlaanderen. Zoals de wet voorschrijft, vroeg het Gewest advies aan de Stad
Brugge. Bijna drie jaar later heeft de Stad nog altijd
geen advies geformuleerd.

ONDERZOEK:
De sociale huisvestingsmaatschappij diende in juni
2006 haar bouwaanvraag in bij ARO WestVlaanderen. De volgende dag vroeg ARO advies
aan de Stad Brugge op basis van art. 127 van het
Decreet Ruimtelijke Ordening. Wettelijk had de
Stad Brugge hiervoor dertig dagen de tijd. ARO
mocht na het verstrijken van deze termijn aan deze
adviesvereiste voorbij gaan maar deed dat niet.
Na het openbaar onderzoek maakt de dienst Urbanisatie in november 2006 het finale adviesdossier
op. Dat wordt evenwel niet voorgelegd aan het Col61
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lege. Er moeten bijkomende plannen ingediend
worden. Begin 2007 dient de sociale huisvestingsmaatschappij aanvullende plannen in.
De nieuwe schepen van Ruimtelijke Ordening heeft
bezwaren tegen het project omwille van de toegang
naar de sociale woonwijk en de kwaliteit van de architectuur, vooral van de gevels langs het zichtbepalende Lisseweegs Vaartje. De huisvestingsmaatschappij voert hierover met de schepen drie
gesprekken in maart, september en november 2007.
Midden december 2007 dient zij aangepaste plannen in.
Het dossier is ondertussen in oktober 2007 overgedragen aan de dienst Monumentenzorg als gevolg
van een reorganisatie van de bouwaanvragen. De
dienst Monumentenzorg legt de aangepaste plannen
midden maart 2008 voor aan de Raadgevende
Commissie voor Stedenschoon die ongunstig adviseert.
Midden mei 2008 vraagt ARO West-Vlaanderen
aan de Stad Brugge waar het advies blijft.
De dienst Monumentenzorg legt de aangepaste
plannen midden september 2008 voor aan het College met een ongunstig advies dat bijgetreden wordt
door de schepen. Het College gaat principieel akkoord met de inplanting maar vraagt aan de huisvestingsmaatschappij voor de kant Lisseweegs
Vaartje een gevarieerd voorstel uit te werken.
Eind oktober 2008 dient de maatschappij aangepaste plannen in die midden november opnieuw aan de
Raadgevende Commissie Stedenschoon worden
voorgelegd. Zij krijgen weer een ongunstig advies.
Begin december 2008 lichten de schepen en de
dienst Monumentenzorg hun standpunt toe tijdens
een overlegvergadering met ARO WestVlaanderen. Daar wordt beloofd dat het dossier nog
voor eind december 2008 voor definitief advies
voorgelegd zal worden aan het College van burgemeester en schepenen. ARO mag het advies in de
loop van december 2008 verwachten.
De dienst Monumentenzorg creëert het finale collegedossier midden december 2008. De laatste wijziging aan de nota, met het finale advies van de schepen van Ruimtelijke Ordening, dateert van 19 maart
2009. Het dossier wordt op 27 maart 2009 definitief
geadviseerd door het College en op 30 maart overgemaakt aan ARO.

MEERDERE DIENSTEN

maakt aan de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar. Dat is een zeer lange periode.
Het (oude) Decreet Ruimtelijke Ordening geeft de
gemeenten dertig dagen de tijd om advies te geven
over bouwaanvragen in het kader van art. 127, zoniet kan het Gewest aan dit advies voorbij gaan.
ARO West-Vlaanderen gunde de Stad Brugge beduidend meer tijd. Maar een verschil tussen dertig
dagen en bijna drie jaar is wel erg groot. ARO zelf
meende na twee jaar dat het tijd was dat de Stad
zijn advies zou overmaken. Niettemin moest zij er
nog bijna één jaar op wachten.
2. De Ombudsman oordeelt niet over het verschil in
visie tussen de schepen voor Ruimtelijke Ordening,
de dienst Monumentenzorg en de Raadgevende
Commissie voor Stedenschoon aan de ene kant en
de sociale huisvestingsmaatschappij en haar architect aan de andere kant. Beide partijen vonden hierover geen vergelijk wat mee het moeizame dossierverloop verklaart. De Ombudsman oordeelt niet
over wie inhoudelijk gelijk had. Het behoort tot de
vrijheid van de Stad Brugge van mening te verschillen met een bouwheer en te proberen om via onderhandeling tot een oplossing te komen.
Niettemin meent de Ombudsman dat elke overheid
de plicht heeft de redelijke behandelingstermijn van
haar dossiers te bewaken. Dat betekent dat zij tijdig
een finale beslissing neemt, of deze nu positief of
negatief is.
3. De Ombudsman ziet geen reden waarom het in
de eindfase nog drie maanden duurde voor het dossier aan het College werd voorgelegd voor definitieve beslissing. Met ARO West-Vlaanderen was
afgesproken dat zij het definitieve advies in de loop
van de maand december 2008 kon verwachten. Het
advies werd pas eind maart 2009 overgemaakt.
De klacht werd gecorrigeerd: kort na de klacht formuleerde het College zijn definitieve advies.
De nieuwe woonbeleidscoördinator moet dergelijke
klachten helpen voorkomen. Deze heeft ondermeer
als taak de samenwerking tussen de stadsdiensten
en de externe actoren, actief op het vlak van het
woonbeleid, te bevorderen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 juli 2009).

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE TERMIJN:
1. Het duurt bijna drie jaar vooraleer het College
van burgemeester en schepenen zijn advies overJAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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geplaatst. Ondertussen had de Stad al gecommuniceerd waar de alternatieve vrachtwagenparkings
zich bevonden.
De klacht wordt snel na de klacht gecorrigeerd.

VRACHTWAGENPARKING
(dossier: 200904-073)
Diensten: Wegendienst, Politie

Gegrond

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (17 juni 2009).

KLACHT:
Sinds 1 maart 2009 mag verzoeker zijn zware
vrachtwagen niet meer parkeren in de woonwijken,
als gevolg van het parkeerverbod voor vrachtwagens van meer dan vijf ton in de deelgemeenten. Hij
probeert sindsdien vruchteloos gebruik te maken
van de voorbehouden vrachtwagenparking langs de
Koning Albert I-laan maar vindt er nooit plaats. De
parkeerstrook staat vol met personenwagens, bestelwagens en aanhangwagens met reclameborden.
Verzoeker kaartte het probleem al aan bij de Politie
van Sint-Michiels. De commissaris zou hierover al
een brief gestuurd hebben naar de Stad Brugge
maar er komt geen reactie.

ONDERZOEK:
De Stad informeerde de bevolking uitgebreid over
het parkeerverbod voor vrachtwagens en over de
voorbehouden vrachtwagenparkings.
Naarmate 1 maart naderde stelde de commissaris
van het district Sint-Michiels vast dat er geen verkeersborden werden geplaatst om de voorbehouden
vrachtwagenparking langs de Koning Albert I-laan
aan te duiden. Hij stuurde hierover eind februari
een e-mail naar de Verkeersdienst van de Politie.
Deze lichtte de Wegendienst in op 2 maart. De Wegendienst ging op 6 maart ter plaatse en bestelde de
verkeersborden. Zij werden pas op 9 april geplaatst,
ruim een maand na de invoering van de nieuwe
maatregel.
De Wegendienst zou voor deze vrachtwagenparking niet over het aanvullende reglement op het
wegverkeer hebben beschikt. De Politie stelt dat het
haar zou verwonderen dat het reglement niet werd
overgemaakt aangezien de verkeersborden voor alle
andere vrachtwagenparkings wel tijdig geplaatst
werden tegen 1 maart.

FUIFZAAL
(dossier: 200904-076)
Diensten: Leefmilieu, Entrepot

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker stelt midden april 2009 vast dat volgens
de affiche achter het raam het openbaar onderzoek
voor de milieuvergunningsaanvraag voor fuifzaal
Kant maar loopt tot 21 april 2009. Toch weet hij dat
de affiche een tijdlang verdwenen is. Hij meent dat
bezwaarindieners geschaad kunnen worden in hun
rechten omdat de affiche geen dertig kalenderdagen
uitgehangen werd zoals de wet voorschrijft.
Verzoeker signaleerde het probleem aan de dienst
Leefmilieu. De dienst reageerde dat de zaak uitgeklaard was en dat een nieuwe affiche uitgehangen
was. Verzoeker vindt dat onvoldoende omdat het
probleem blijft bestaan dat de affiche geen dertig
dagen uitgehangen zal hebben.

ONDERZOEK:

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COORDINATIE: als gevolg van
een communicatiestoornis tussen de Politie en de
Wegendienst of intern in de Wegendienst zelf werden de verkeersborden meer dan een maand te laat

De eerste affiche van het openbaar onderzoek voor
de milieuvergunningsaanvraag voor fuifzaal Kant
werd door onbekenden weggenomen. Hij hing buiten. Daarop stonden de data van het openbaar onderzoek dat liep van 23 maart tot 21 april.
Stadspersoneel merkte op dat de affiche verdwenen
was en signaleerde dat aan de dienst Leefmilieu.
Deze besliste om een nieuwe affiche uit te hangen,
dit keer achter het raam en met als data opnieuw 23
maart tot 21april. Deze affiche werd afgehaald door
de VZW Entrepot.
Toen de stadsecoloog hiervan op de hoogte werd
gebracht, besliste hij, ter voorkoming van procedurefouten, om het openbaar onderzoek te verlengen
tot 2 mei, rekening houdend met de dagen dat de affiche verdwenen was. Vlarem schrijft immers voor
dat de affiche gedurende dertig kalenderdagen moet
uithangen en dat deze bekendmaking tijdens de hele
duur van de aanplakking in goed zichtbare en goed
leesbare staat gehouden moet worden.

JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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De dienst Leefmilieu contacteerde de VZW Entrepot met de vraag de data op de nieuwe affiche aan
te passen. Dat werd beloofd maar niet uitgevoerd.
Daardoor bleven op de nieuwe affiche de oude data
staan. Hierdoor was het voor potentiële bezwaarindieners niet duidelijk dat het openbaar onderzoek
verlengd was tot 2 mei. Het was deze affiche die
verzoeker midden april opmerkte.
Zodra deze fout aan het licht komt, wordt het openbaar onderzoek op vraag van de Burgemeester hernomen van 28 mei tot 26 juni 2009.
Uit het onderzoek blijkt dat de Stad Brugge niet
moedwillig de termijn van dertig kalenderdagen
niet in acht wilde nemen. Op 23 april liep immers
nog een petitie binnen met 295 handtekeningen.
Deze werd ontvankelijk verklaard omdat het openbaar onderzoek door de dienst Leefmilieu verlengd
was tot 2 mei, alleen was dit niet zichtbaar op de affiche.
De dienst Leefmilieu verzekert dat zij normaal gezien altijd zelf de data op de affiches schrijft. Uitzonderlijk vroeg zij aan een personeelslid van de
VZW Entrepot om zelf de data aan te passen.

VERKEERSBORD TEKORT

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

De Ombudsman beoordeelt deze klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: er
werd een procedurefout gemaakt. Omdat de affiche
een tijdlang verdwenen was en daardoor niet was
voldaan aan het wettelijke voorschrift dat hij dertig
dagen goed zichtbaar moet uithangen, besliste de
stadsecoloog het openbaar onderzoek te verlengen
tot 2 mei. Door een nalatigheid paste de VZW Entrepot de data op de nieuwe affiche niet aan waardoor voor potentiële bezwaarindieners niet zichtbaar was dat het openbaar onderzoek verlengd was
tot 2 mei.
De dienst Leefmilieu lag mee aan de basis van deze
fout aangezien zij er aanvankelijk vanuit was gegaan dat het voldoende was om aan de VZW Entrepot een nieuwe affiche mee te geven met de oorspronkelijke data van het openbaar onderzoek, ook
al betekende dit dat de wettelijk voorziene periode
van dertig kalenderdagen dan niet meer gegarandeerd was. De stadsecoloog trad corrigerend op
maar de wet van Murphy sloeg toe.
De klacht werd gecorrigeerd: op vraag van de Burgemeester werd het openbaar onderzoek hernomen
met een juiste affiche.

De Verkeersdienst van de Politie bevestigt dat de
verkeerssignalisatie niet sluitend is. Daarom stuurde
zij midden december 2008 een e-mail naar de Wegendienst met de vraag de haaientanden te verwijderen.
De verantwoordelijke ingenieur van de Wegendienst herinnert zich vaag dat hij een e-mail kreeg.
Hij vermoedt dat hij de opdracht doorgaf aan de
onderhoudsaannemer maar deze bepaalt grotendeels
zelf zijn agenda en werkt zijn opdrachten per deelgemeente af.
Bij navraag door de dienst Ombudsman midden
september 2009 blijkt de situatie nog altijd onveranderd. In afwachting van het uitfresen van de
haaientanden wordt een voorrangsbord geplaatst.
De Wegendienst kondigt begin november aan dat
de haaientanden binnenkort uitgefreesd zullen worden. Maar deze ingreep wordt afgeblazen omdat de
Verkeersdienst van de Politie er uiteindelijk toch
voor opteert de haaientanden in combinatie met het
verkeersbord te behouden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 juli 2009).
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

(dossier: 200905-092)
Diensten: Wegendienst, Politie

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt midden december 2008 aan de
Verkeersdienst van de Politie een onduidelijke verkeerssituatie. Er ontbreekt een voorrangsbord op de
hoek van de Abdijbekestraat en de Magdalenastraat. Daardoor hebben de haaientanden op de
grond wettelijk gezien geen enkele betekenis. Deze
driehoeken tonen de plaats aan waar de bestuurder
zo nodig moet stoppen om voorrang te verlenen.
Na onderzoek bevestigt de Politie dat verzoeker gelijk heeft. De Verkeersdienst belooft een vraag tot
aanpassing door te geven aan de Wegendienst.
Maar meer dan vier maanden later staat het verkeersbord er nog altijd niet.

BEOORDELING
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Verkeersdienst van de Politie vroeg al midden december 2008 aan de Wegendienst om de haaientanden
uit te fresen omdat de verkeerssignalisatie niet sluitend was. De Wegendienst zou de opdracht doorgegeven hebben aan de onderhoudsaannemer maar die
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had kennelijk andere prioriteiten. Pas eind september 2009, dat is bijna tien maanden na de vraag van
de Politie en vijf maanden na de klacht, plaatst de
Wegendienst een verkeersbord.

AANBEVELING:
“De Wegendienst moet meldingen van de Politie
over aan te passen verkeerssignalisaties een hoge
prioriteit geven gezien het belang op het vlak van
verkeersveiligheid.”

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

OPVOLGING:
De Wegendienst reageert dat zij in het vervolg
wegmarkeringen voorlopig zelf zal overschilderen
als zij niet onmiddellijk verwijderd kunnen worden
door de onderhoudsaannemer of zijn onderaannemer. Bij het plaatsen van verkeersborden is er
zelden een probleem omdat deze al besteld worden
na goedkeuring van de nieuwe verordening door het
College van burgemeester en schepenen.

VOLKSTUINTJES
(dossier: 200906-115)
Diensten: Groendienst, Gebouwendienst, Eigendommen

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster en haar zoon huren een volkstuintje.
Twee jaar geleden kregen de bewoners van de achterliggende straat opnieuw de kans hun tuinen uit te
breiden met een stuk grond van de volkstuintjes.

JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Daardoor moesten de volkstuintjes heringericht
worden.
Twee jaar later klaagt verzoekster dat de volkstuintjes nog altijd niet heringericht zijn. Daardoor is zij
niet zeker waar ze haar groenten kan planten. Gevolg van de lange wachttijd is dat de meeste volkstuintjes er verlaten bij liggen.
Van de dienst Eigendommen hoort ze dat de opdracht gegeven is aan de landmeter om de percelen
opnieuw af te palen. Maar verzoekster ziet niets gebeuren. Enige tijd geleden werd het oude berghok
wel al afgebroken door de Stad. Maar een nieuw
hok is er nog altijd niet. Daardoor moeten verzoekster en haar zoon met hun tuingereedschap heen en
weer pendelen tussen hun huis en hun volkstuintje.
De pomp op het terrein is al maanden defect waardoor haar echtgenoot water moest halen in het nabijgelegen kanaal. Zij meldde dat aan de Groendienst maar daar werd ze doorverwezen naar de
Gebouwendienst. Verzoekster begrijpt niet dat de
Groendienst de melding niet zelf doorgaf aan de
Gebouwendienst.

ONDERZOEK:
Begin juli 2007 besliste het College een nieuwe
verkoop van tuingrond te organiseren voor de aanpalers van de achterliggende straat en dat de volkstuintjes heringericht zouden worden. Al tijdens de
opmaak van het dossier had de Groendienst aan de
dienst Eigendommen geadviseerd om het aantal
percelen van de volkstuintjes te verminderen, een
nieuw dolomietpad aan te leggen, een nieuwe afsluiting te plaatsen en een nieuwe gemeenschappelijke berging te laten bouwen.
Doordat de opmaak van het budget 2008 net achter
de rug was, voorzag de Groendienst pas op het
budget 2009 krediet voor de herinrichting van de
volkstuintjes. Dat kon volgens haar niet vroeger.
Had zij via een begrotingswijziging al in 2008 krediet willen voorzien, dan had zij ter compensatie
een ander project moeten uitstellen. Het College
keurde eind maart 2009 het herinrichtingsplan goed
en wees het werk toe in juli, exact twee jaar na de
principiële collegebeslissing.
Omdat de aanpalende eigenaars het beu waren dat
de Stad talmde met de herinrichting van de volkstuintjes waren zij ondertussen zelf begonnen met de
afbraak van de omheining. Het afval werd op het
terrein van de volkstuintjes gegooid. Het duurt tot
september 2009 vooraleer de Groendienst en de
Gebouwendienst alle rommel hebben opgeruimd en
de rest van het oude berghok hebben afgebroken.
Eens alle rommel opgeruimd, stelt de Groendienst
dat zij niet over een erkende landmeter beschikt om
de afpaling te doen. De landmeter kreeg al eerder
de opdracht van de dienst Eigendommen maar kon
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niets doen zolang er rommel op het terrein lag. Op
vraag van de Ombudsman krijgt de landmeter de
opdracht de percelen af te palen. Dat gebeurt eind
september.
De Ombudsman stelt vast dat op het herinrichtingsplan een perceel voorzien is voor een nieuw berghok. Volgens de Groendienst moet de Gebouwendienst dat hok oprichten. Maar bij navraag blijkt de
Gebouwendienst hiervan niet op de hoogte. Zij belooft krediet te voorzien op het budget 2011.
Op vraag van verzoekster meldt de Ombudsman
midden september 2009 aan de Gebouwendienst dat
de pomp nog altijd defect is. De dienst reageert dat
zij daar geen weet van heeft. Nochtans bestaat bij
de Groendienst een aanspreekpunt voor alle technische aspecten in verband met het onderhoud van de
volkstuintjes. Dat was in 1998 een aanbeveling geweest van de vorige Ombudsman.
Eind oktober blijkt de Groendienst nog geen afspraak te hebben gemaakt met de aannemer voor de
herinrichting van de volkstuintjes omdat een personeelslid met vakantie is. Uiteindelijk start de aannemer in november met de herinrichting.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COORDINATIE: de Ombudsman
stelt een gebrek aan coördinatie vast tussen de
Groendienst, de Gebouwendienst en de dienst Eigendommen. Daardoor gaat extra tijd verloren en
vindt verzoekster alleen versnipperde informatie.
Ook de coördinatie met betrekking tot het op te
richten berghok is zoek. Als gevolg van begrotingstechnische redenen ging al heel wat tijd verloren.
Uiteindelijk ligt er tweeëneenhalf jaar tussen de opdracht en de effectieve uitvoering van het herinrichtingsplan.
De Ombudsman stelt vast dat zijn voorganger in
1998 een gelijkaardig dossier gegrond verklaarde,
ook op basis van een gebrek aan coördinatie en aan
duidelijkheid welke dienst welke verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de volkstuintjes.

AANBEVELING:
“De Groendienst, de Gebouwendienst en de dienst
Eigendommen moeten duidelijk afspreken wie welke verantwoordelijkheid draagt in verband met de
volkstuintjes en daar ook consequent naar handelen, zowel onderling als naar de burger toe.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

MEERDERE DIENSTEN

sen waarvoor nog op het budget 2010 krediet moet
worden voorzien via begrotingswijziging.

OPVOLGING:
De Gebouwendienst voorziet het nodige krediet op
het budget 2010.

GEEN ANTWOORD
(dossier: 200906-116)
Diensten: Algemeen Bestuur, Wegendienst

Gegrond
KLACHT:
Op 18 en 20 november 2008 schrijft verzoekster
een brief aan het College van Burgemeester en
Schepenen en aan de schepen van Openbare Werken waarin ze haar ongenoegen uit over het feit dat
een aannemer, die in opdracht van de Stad werkte,
nalaat om de schade aan haar voorgevel te herstellen. Zij wijst op de verantwoordelijkheid van de
Stad als opdrachtgever en hoopt dat de Stad haar
zal verdedigen tijdens een samenkomst met experten op 3 december.
De Stad reageert niet op de brieven.

ONDERZOEK:
De brief van 18 november 2008 kwam toe in de Secretarie en werd op 20 november 2008 doorgestuurd naar de toenmalige Begrotingscel en in kopie
naar de Wegendienst.
Al eind juli 2008 liet Ethias, de verzekeringsmaatschappij van de Stad, aan de verzekeringsmaatschappij van verzoekster weten dat niet de Stad
Brugge maar de aannemer aansprakelijk was voor
de schade. Daarom stuurde de Begrotingscel de
brief van 18 november door naar Ethias zonder verzoekster hierover in te lichten. Ethias antwoordde
ook niet op de brief.
Het kabinet van de schepen van Openbare Werken
stuurde de brief van verzoekster van 20 november
door naar de Wegendienst. Ook de Wegendienst
antwoordde niet omdat zij oordeelde dat de zaak
voor haar afgesloten was aangezien de aannemer
aansprakelijk was.
Op vraag van de dienst Ombudsman stuurt de
dienst Algemeen Bestuur alsnog een antwoord aan
verzoekster en belooft om haar verder op de hoogte
te houden. Ook Ethias stuurt haar een antwoord.

Goedgekeurd (23 december 2009).
Supplementair beslist het College dat de Gebouwendienst prioritair een nieuw berghok moet plaatJAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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BEOORDELING:

ONDERZOEK:

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de burger mag
op zijn brief binnen een redelijke termijn een antwoord verwachten. De dienst Algemeen Bestuur
liet verzoekster niet weten dat haar brief aan Ethias
was doorgestuurd. De Wegendienst oordeelde dat
de zaak voor haar afgehandeld was en antwoordde
ook niet. Daardoor kreeg verzoekster van niemand
een antwoord op haar brieven.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Algemeen
Bestuur stuurt verzoekster een antwoord.

De Mobiliteitscel maakte de eerste vraag van verzoeker over aan de Wegendienst en drong erop aan
het comfort van de reizigers te verbeteren. In deze
brief vraagt de Mobiliteitscel aan de Wegendienst
om verzoeker rechtstreeks te antwoorden en haar
een kopie van dit antwoord over te maken. Verzoeker wordt ingelicht over deze werkwijze.
De Wegendienst is de bevoegde dienst voor de
plaatsing van busschuilhuisjes. Zij legt busperrons
aan en legt alle aanvragen voor schuilhuisjes voor
aan het College van burgemeester en schepenen.
Nadien bestelt zij de huisjes bij een private firma
die instaat voor de plaatsing.
Omdat hij niets ziet gebeuren, herhaalt verzoeker
op 5 en 17 februari 2009 zijn vraag aan de Mobiliteitscel. De Mobiliteitscel maakt beide e-mails over
aan de Wegendienst maar reageert niet meer naar
verzoeker toe. Zij ging ervan uit dat de Wegendienst zou instaan voor het antwoord.
De Wegendienst geeft toe dat zij verzoeker geen
schriftelijk antwoord stuurde. Dus stuurde zij de
Mobiliteitscel ook geen kopie. De ingenieur van de
Wegendienst zegt dat hij al begin 2009 ter plaatse
ging en daarna met verzoeker gebeld zou hebben
waarom er geen wand geplaatst kon worden. Maar
verzoeker kan zich geen telefoontje noch plaatsbezoek herinneren.
Het Kabinet bevestigt dat zij na de eerste e-mail
van verzoeker uitleg vroeg aan de Mobiliteitscel die
doorverwees naar de Wegendienst. Verzoeker werd
een ontvangstmelding gestuurd. Gevolg gevend aan
de tweede e-mail van verzoeker vroeg het Kabinet
informatie op bij de Wegendienst. De Wegendienst
stuurde deze informatie niet door naar het Kabinet
maar wel naar de Mobiliteitscel. Na de klacht constateert het Kabinet dat de Wegendienst nooit de
gevraagde informatie overmaakte en verzoeker van
niemand een schriftelijk antwoord kreeg.
De adjunct-stadssecretaris adviseerde in mei 2008
om een busperron aan te leggen in Ter Heide en
wees erop dat de bewoners mogelijk een schuilhuisje zouden vragen.
Volgens de firma werd tijdens de markering met de
Wegendienst afgesproken dat er géén zijwand geplaatst zou worden omdat het perron te smal was.
Er moet altijd een vrije doorgang voor voetgangers
en rolstoelgebruikers zijn van anderhalve meter.
Een plaatsbezoek wijst uit dat het schuilhuisje pal
op het zuidwesten gericht is en open is aan deze
zijde. Het perron is twee meter diep. Het schuilhuisje neemt praktisch de volledige diepte in. Daardoor
kan een rolstoelgebruiker niet langs de voorzijde
het schuilhuisje binnen rijden. Hij kan dat alleen via
de zijkant. Vandaar dat er geen zijwand werd ge-

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (25 september 2009).

BUSSCHUILHUISJE
(dossier: 200907-147)
Diensten: Wegendienst, Mobiliteitscel, Kabinet
Burgemeester

Gegrond
KLACHT:
In het najaar van 2008 werd in Ter Heide in SintKruis een busschuilhuisje geplaatst voor de gebruikers van buslijn nr. 11.
Verzoeker stelt vast dat de westkant van het schuilhuisje, die regen- en windgevoelig is, geen glazen
wand heeft. Als het regent worden de wachtenden
op het bankje kletsnat.
Eind oktober 2008 mailt verzoeker naar de Mobiliteitscel of de plaatsing van een glazen zijwand
overwogen kan worden. De dienst antwoordt dat zij
zijn vraag met gunstig advies heeft overgemaakt
aan de Wegendienst. Maar begin februari 2009 is er
nog niets veranderd. Op zijn nieuwe e-mails aan de
Mobiliteitscel krijgt hij geen reactie meer.
Verzoeker contacteert het Kabinet van de Burgemeester en vraagt een onderhoud. Eind februari
krijgt hij een brief dat zijn vraag onderzocht zal
worden en dat hij op de hoogte zal worden gehouden. Een kleine maand later heeft hij nog geen antwoord gekregen. Een nieuwe vraag naar een stand
van zaken blijft zonder reactie.
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plaatst. Het perron had breder gekund want het ligt
aan de rand van een breed grasplein.
De bemiddeling door de dienst Ombudsman om de
halte aan te passen, mislukt omdat de Wegendienst
het niet haalbaar acht hierover te onderhandelen
met de private firma.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei
2004 ‘betreffende de exploitatie en de tarieven van
de VVM (De Lijn)’ bepaalt dat “het schuilhuisje
aan de reizigers voldoende wachtcomfort, veiligheid en bescherming tegen weersinvloeden moet
bieden” (art. 24).
Het recent vernieuwde ‘Vademecum Toegankelijk
Publiek Domein’ van de Vlaamse overheid bevat
richtlijnen voor de wegbeheerders, ondermeer over
de kwaliteit van de halteplaatsen voor het openbaar
vervoer. Daarin wordt aanbevolen dat het meubilair
uit de circulatiezone wordt geplaatst. Aangeraden
wordt om bij voorkeur een beschutting te voorzien
tegen de weersinvloeden.

OPVOLGING:

BEOORDELING:

KLACHT:

Deze klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COORDINATIE EN COMMUNICATIE: verzoeker krijgt van geen enkele dienst
een schriftelijk en gemotiveerd antwoord op zijn
vraag. Ook de coördinatie bij het beantwoorden van
verzoekers vraag is zoek. De Wegendienst draagt
hiervoor de grootste verantwoordelijkheid.
MINDER GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
inplanting van het busschuilhuisje had beter gekund. Had de Wegendienst het busperron voor de
plaatsing van het schuilhuisje wat verbreed, dan had
het schuilhuisje buiten de circulatiezone van het
perron geplaatst kunnen worden en was een zijwand als bescherming wel mogelijk geweest.

Verzoekster klaagt over druk sluipverkeer in haar
straat. Voertuigen kruisen er op de stoep voor haar
huis. Dat is gevaarlijk voor de voetgangers. Ze suggereert om éénrichtingsverkeer in te voeren of om
paaltjes te plaatsen voor haar woning en die van de
buren.
In de zomer van 2008 contacteerde zij hierover
twee keer haar wijkagent. Hij stuurde een e-mail
aan de Verkeersdienst van de Politie. Verzoekster
kreeg ook zelf het nummer van deze dienst en belde
in september 2008 voor een stand van zaken. De
dienst reageerde dat het even kon duren voor ze een
antwoord ten gronde zou krijgen.
Eén jaar later heeft ze nog altijd geen antwoord gekregen.

AANBEVELING:
“Gezien de wettelijke voorschriften en richtlijnen
van de hogere overheid en gezien de weersgevoelige oriëntatie van het schuilhuisje verdient het aanbeveling het busperron en het schuilhuisje in Ter
Heide aan te passen.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (20 november 2009).
Het College koppelt een dossier van de Wegendienst voor het plaatsen van duo-fietsstaanders in
de groenstrook bij het busperron aan de uitvoering
van de aanbeveling.
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De Wegendienst kan de aanbeveling niet onmiddellijk uitvoeren omdat het contract met de private
firma in 2010 ten einde loopt en het bedrijf niet
meer wil investeren in bestaande infrastructuur.
Bedoeling is dat een nieuwe leverancier het probleem oplost waarbij de Stad zal instaan voor het
verbreden van het busperron en de firma de zijwand
zal plaatsen. De Wegendienst verwacht dat de aanbeveling pas binnen een klein jaar uitgevoerd zal
kunnen worden.

GEEN ANTWOORD
(dossier: 200909-180)
Diensten: Wegendienst, Politie

Gegrond

ONDERZOEK:
De Verkeersdienst van de Politie ging kort na de
melding ter plaatse. Verkeerstechnisch drongen
zich geen bijkomende maatregelen op.
Midden oktober 2008 vroeg de Verkeersdienst advies aan de Wegendienst over het plaatsen van paaltjes.
De Wegendienst ging ter plaatse en besliste om
geen paaltjes te plaatsen omdat er al een opstaande
trottoirrand is, er in het verleden geen schade werd
vastgesteld en paaltjes alleen geplaatst worden als
het echt nodig is omdat ze een obstakel vormen
voor voetgangers en slechtzienden.
De Wegendienst maakte haar bevindingen nooit
over aan de Politie. De Verkeersdienst geeft toe dat
zij de Wegendienst ook niet meer herinnerde aan
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haar adviesvraag. Daardoor kreeg verzoekster nooit
een antwoord op haar vraag.
De dienst Ombudsman maakt het advies van de
Wegendienst over aan verzoekster. Zij wordt doorverwezen naar het College van burgemeester en
schepenen mocht ze hiermee niet akkoord gaan.
Haar vraag kan dan gemotiveerd voor de Werkgroep Verkeer worden gebracht en beoordeeld worden door de verschillende partijen.

Verzoekster noemt dit onwettig. Ze wijst op de
memorie van toelichting bij de wet op de openbaarheid van bestuur die zegt dat adviezen die af zijn en
deel uitmaken van een besluitvormingsprocedure
openbaar zijn, ook al is er nog geen eindbeslissing
genomen in het dossier.

ONDERZOEK:

Verzoekster voert al jaren strijd tegen een gepland
bouwproject.
Als de bouwheer een nieuwe bouwaanvraag indient, vraagt zij inzage in de adviezen van de stadsdiensten over het bouwdossier. Zij wil ze inkijken
met het oog op het bezwaarschrift dat zij wil indienen tijdens het openbaar onderzoek.
Verzoekster vraagt midden september 2009 aan het
diensthoofd van de Communicatiedienst inzage in
de adviezen. Maar die krijgt ze niet. Eind oktober
krijgt ze wel een brief van de Stad waarin staat dat
ze de adviezen zal krijgen nadat het College van
burgemeester en schepenen beslist heeft over de
bouwaanvraag.

Verzoekster formuleerde haar verzoek op 12 september. Het diensthoofd van de Communicatiedienst verwees haar in eerste instantie door naar de
dienst Bouwvergunningen omdat hij de adviezen
niet had. In de dienst Bouwvergunningen kreeg
verzoekster geen inzage.
Verzoekster dient op 22 september klacht in bij de
Ombudsman omdat zij noch via de Communicatiedienst noch via de dienst Bouwvergunningen inzage
krijgt. Ze wijst op de memorie van toelichting bij de
wet op de openbaarheid van bestuur die inzage in
afgewerkte adviezen expliciet toelaat.
De wet op de openbaarheid van bestuur zegt dat de
overheid binnen een dwingende termijn van 15 kalenderdagen een beslissing moet nemen over elke
aanvraag tot inzage in bestuursdocumenten. De
Stadssecretaris moet deze aanvraag ondertekenen.
Verzoekster krijgt pas op 30 oktober, d.w.z. anderhalve maand na haar verzoek en meer dan een
maand na haar klacht bij de Ombudsman, een brief
van de Communicatiedienst. Daarin staat dat verzoekster de adviezen pas zal ontvangen nadat het
College van burgemeester en schepenen een beslissing heeft genomen in het bouwdossier.
Een overheid kan inzage weigeren in bestuursdocumenten als deze niet af of onvolledig zijn. De
memorie van toelichting bij de wet op de openbaarheid van bestuur legt uit wanneer een bestuursdocument af is: “Documenten ter voorbereiding van
een besluitvormingsprocedure zijn pas af indien ze
een definitieve status hebben verkregen, dit wil zeggen indien ze ondertekend zijn door de persoon die
in het kader van deze procedure bevoegd is. Dit betekent geenszins dat er een eindbeslissing in de
procedure zou moeten genomen zijn. Ook tussentijdse rapporten, adviezen en nota’s zijn openbaar,
nog voor de eindbeslissing is gevallen, voor zover
ze definitief af zijn, dit wil zeggen ondertekend door
de bevoegde persoon, zelfs al zijn deze documenten
vatbaar voor wijziging of herziening ten gevolge
van nieuwe factoren en elementen.”
Bijkomend staat in de memorie van toelichting:
“Documenten die worden opgesteld door personeelsleden van de administratie, en die als insteek
moeten dienen ter bespreking in een vergadering,
zijn niet "af" zolang deze documenten niet goedgekeurd zijn door deze vergadering. De documenten
die het resultaat zijn van deze vergadering, en die
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BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoekster
kreeg nooit een antwoord op haar vraag.
GEBREKKIGE COORDINATIE: de Wegendienst
koppelde haar bevindingen nooit terug aan de Verkeersdienst van de Politie. Doordat zij geen informatie kreeg, verloor de Politie de vraag uit het oog.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Verkeersdienst van de Politie volgde het dossier niet
verder op. Ze stuurde de Wegendienst geen herinnering.
De Ombudsman verwacht dat het stedelijk Meldpunt dergelijke coördinatie- en communicatiestoornissen in de toekomst zal voorkomen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BUGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 december 2009).

INZAGE IN ADVIEZEN
(dossier: 200909-194)
Diensten: Stadssecretaris, Communicatiedienst

Gegrond
KLACHT:

DOSSIERS 2009 IN DETAIL

bij voorbeeld als een standpunt van de administratie kunnen beschouwd worden en 'gedragen' zijn
door de administratie, zijn daarentegen wel openbaar, zelfs al vormen deze documenten nog maar
een initieel voorstel aan de beleidsverantwoordelijke, die hierover nog zijn of haar fiat dient te geven.”
De Ombudsman onderzoekt de adviezen. Zij zijn
alle ondertekend door het bevoegde diensthoofd. Ze
kunnen worden beschouwd als de gedragen standpunten van de stadsdiensten waarover de beleidsverantwoordelijken nog hun fiat moeten geven. De
Ombudsman besluit dat de adviezen af waren en
dus openbaar op het moment dat verzoekster er inzage in vroeg.
Het College weigert de bouwaanvraag op 4 december 2009. De Communicatiedienst maakt kort nadien de beslissing en de adviezen over aan verzoekster.
De Stadssecretaris motiveert zijn beslissing om verzoekster niet onmiddellijk inzage te geven vanuit
zijn bekommernis dat de verkrotte gebouwen een
kankerplek vormen in de stad waarvoor zo snel
mogelijk een oplossing moet gevonden worden.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN WETTELIJKHEID: de dwingende termijn
van 15 kalenderdagen waarbinnen een aanvraag tot
inzage van bestuursdocumenten volgens de wet
moet worden beantwoord, werd niet gerespecteerd.
Verzoekster kreeg pas anderhalve maand na haar
vraag een voorlopig antwoord van de Stad. De adviezen werden pas drie maanden na haar aanvraag
overgemaakt.
Er was wettelijk gezien geen reden om de adviezen
niet ter inzage te geven op het moment dat verzoekster daarom verzocht. De adviezen voldeden aan alle voorwaarden zoals beschreven in de memorie
van toelichting bij de wet op de openbaarheid van
bestuur. Midden september waren zij af en dus
openbaar.
De Ombudsman deelt de bekommernis van de
Stadssecretaris dat zo snel mogelijk een oplossing
gevonden zou moeten worden voor deze kankerplek. Dat neemt niet weg dat elke burger het recht
heeft op inzage in bestuursdocumenten en deze inzage ook moet kunnen krijgen als zijn aanvraag kadert binnen de grenzen van de wet op de openbaarheid van bestuur.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (19 februari 2010).
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ONBRUIKBAAR TERRAS
(dossier: 200910-225)
Diensten: Eandis, Wegendienst

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster baat een horecazaak uit. Ze heeft een
vergund terras tot 15 november 2009.
Ze kijkt verrast op als Eandis eind oktober het trottoir voor haar zaak openbreekt naar aanleiding van
werken aan de nutsleidingen in een aanpalende
straat. Ze werd hiervan niet op voorhand verwittigd.
Daardoor kan ze haar terras niet meer gebruiken en
lijdt ze financieel verlies.

ONDERZOEK:
Noch de bewonersbrieven van maart en augustus
2009 noch de persberichten over de werkzaamheden vermelden dat het trottoir voor de zaak opgebroken zal worden en dat verzoekster haar terras
niet meer zal kunnen gebruiken.
Volgens de Wegendienst werden de werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van verschillende nutsmaatschappijen. Daarbij was al van bij het begin
geweten dat ook het stuk trottoir voor verzoeksters
zaak opgebroken zou worden. Daarbij werd over
het hoofd gezien dat zich in deze zone een vergund
terras bevond. De vergunning had ingetrokken kunnen worden mits dat vooraf aangevraagd werd bij
de dienst Vergunningen. Dat gebeurde niet.
Eandis verwittigde enkele dagen voordien een personeelslid van de zaak maar geeft toe dat deze persoon de boodschap mogelijk niet begreep omdat hij
niet goed Nederlands verstond.
De Wegendienst vraagt aan de dienst Vergunningen
of een deel van de terrasretributie terugbetaald kan
worden. De dienst Financiën zal bij de berekening
van de belasting voor het aanslagjaar 2009 rekening
houden met het aantal dagen dat het terras niet gebruikt kon worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: hoewel al van
bij aanvang geweten was dat ook het stuk trottoir
voor verzoeksters zaak opgebroken zou worden,
werd daarover niet gecommuniceerd in de bewonersbrieven. Ook de mondelinge communicatie
door Eandis was gebrekkig.
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GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: er werd
over het hoofd gezien dat op het voetpad een vergund terras stond. Daardoor werden geen afspraken
met verzoekster gemaakt.
De klacht wordt gecorrigeerd: de terrasbelasting
wordt herberekend.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2010).

te zetten besloot de Wegendienst om het herschilderde zebrapad en meteen ook de blindengeleidetegels te verwijderen in uitvoering van de collegebeslissing van acht jaar geleden. Dit gebeurde zonder
overleg met de school. Wie binnen de Wegendienst
daartoe de opdracht gaf, is onduidelijk.
Na de klacht worden het zebrapad en de blindengeleidetegels opnieuw aangebracht. De Verkeersdienst van de Politie neemt het zebrapad weer op in
het aanvullende reglement op het wegverkeer.

BEOORDELING:

VERWIJDERD ZEBRAPAD
(dossier: 200912-255)
Diensten: Wegendienst, Politie

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker werkt in een school voor blinden en
slechtzienden. Hij stelt vast dat de Wegendienst het
zebrapad vlak bij de school met een zandstraler
verwijdert. Het bevindt zich nochtans op de looproute van de leerlingen. Verzoeker belt de wijkagent die hem doorverwijst naar de Wegendienst.
De dienst reageert dat zij alleen uitvoert wat beslist
werd.
Verzoeker neemt contact op met de dienst Ombudsman. Enkele dagen slaat hij weer alarm omdat
ook de blindengeleidetegels worden verwijderd. De
school werd niet verwittigd en kreeg geen inspraak.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
Wegendienst herschilderde het zebrapad omdat het
niet geschrapt was van de lijst van schilderwerken.
Toen zij de fout inzag, verwijderde zij zowel het
zebrapad als de blindengeleidetegels, zonder enig
overleg en zonder zich af te vragen of de looproute
van de leerlingen de jongste acht jaar niet gewijzigd
was.
De klacht wordt gecorrigeerd: het zebrapad wordt
herschilderd en weer opgenomen in het aanvullende
reglement. De blindengeleidetegels worden teruggelegd.
De gegrondheid slaat alleen op de werkwijze van de
Wegendienst, niet op deze van de Politie.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 maart 2010).

ONDERZOEK:
In 2001 besliste het College van burgemeester en
schepenen om een aantal zebrapaden in de binnenstad te verwijderen in het kader van de zone 30. Het
zebrapad bij de school was daar één van. Concreet
zou het zebrapad niet meer herschilderd worden
waardoor het zou vervagen en verdwijnen. Aan deze beslissing was een onderzoek van de Verkeersdienst van de Politie voorafgegaan. Op dat moment
liep er geen looproute voor de leerlingen over het
zebrapad. De leerlingen werden met de bus gebracht. De huidige directie was niet op de hoogte
van deze beslissing.
Naderhand werd langs de Potterierei toch een looproute voor de leerlingen van het instituut voorzien.
Op deze route werden door de Wegendienst ook
blindengeleidetegels gelegd.
In het voorjaar van 2009 herschilderde de schildersploeg van de Wegendienst per vergissing het
zebrapad omdat het ten onrechte niet geschrapt was
van de lijst van schilderwerken. Om deze fout recht
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HUISNUMMER
(dossier: 200905-091)
Diensten: Politie, Bevolking

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker verhuist van Sint-Andries naar een appartement in Zeebrugge. Hij woont op de zesde
verdieping. Op de deur van het appartement staat
nr. 6. Dat nummer wordt binnen in het gebouw
overal gebruikt om zijn flat aan te duiden: op de
bel, in de lift en op de gasteller. Verzoeker gaat er
van uit dat zijn appartement het huisnummer 4/6
heeft.
Maar als de wijkagent de woonstvaststelling doet,
beweert deze dat het appartement het huisnummer
4/7 heeft. Verzoeker protesteert maar de wijkagent
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houdt voet bij stuk. Gevolg is dat de gemeenteafdeling van Zeebrugge hem inschrijft op het huisnummer 4/7.
Verzoeker ondervindt problemen met zijn post die
al terecht kwam in de brievenbus van het appartement nr. 7 boven hem. Daardoor kreeg hij al enkele
herinneringen voor onbetaalde facturen.
Verzoeker maakte afspraken met de vaste postbode.
Maar vervangers kennen het probleem met de huisnummering niet.

ONDERZOEK:
Toen verzoeker in de gemeenteafdeling van SintAndries zijn adresverandering ging melden, gaf hij
zelf aan dat hij in nr. 4/7 ging wonen. Dit huisnummer werd door de gemeenteafdeling van SintAndries overgemaakt aan de afdeling in Zeebrugge
die de wijkagent vroeg om de woonstvaststelling te
doen. Daar ontstond een discussie waarbij de wijkagent stelde dat verzoeker in 4/7 woonde en niet in
4/6.
Na de klacht komt aan het licht dat de huisnummering van het appartementsgebouw niet conform is
aan de nieuwe gemeentelijke verordening op de
nummering van huizen en gebouwen. Dit reglement
is van kracht sinds 2004.
De gemeenteafdeling van Zeebrugge geeft verzoeker gelijk en past de huisnummering aan. Zijn flat
krijgt het huisnummer 4/0601. Volgens de gemeenteafdeling had het appartement vroeger het huisnummer 4/7 als gevolg van een historische vergissing bij het tellen van het gelijkvloers en de
verdiepingen.
Op vraag van de Ombudsman bevestigt de gemeenteafdeling dat de wijkagent het probleem met de
huisnummering niet signaleerde naar aanleiding
van de woonstvaststelling. Zij geraakte er pas na de
klacht van op de hoogte. De Politie van Zeebrugge
bevestigt dat het probleem pas gesignaleerd werd
aan de gemeenteafdeling via de klachtbrief van de
Ombudsman.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk) m.b.t. het optreden van de wijkagent.
De Ombudsman meent dat van een wijkagent verwacht mag worden dat hij bij een woonstvaststelling controleert of de huisnummering wel conform
is aan de geldende reglementering, zeker als daarover een discussie ontstaat met de burger, en dat hij
afwijkingen signaleert aan de Bevolkingsdienst zodat deze de gepaste maatregelen kan nemen.

MEERDERE DIENSTEN

OPVOLGING:
De Korpschef meldt aan de Burgemeester dat hij
akkoord gaat met de beoordeling van de Ombudsman en dat de wijkagent meer aandacht had moeten
besteden aan de huisnummering. De agent is al geruime tijd buiten dienst en is geen wijkinspecteur
meer. Volgens de Korpschef gaat het om een eenmalig feit waardoor verdere maatregelen zich niet
opdringen.

BEDRIJFSAFVALZAKKEN
(dossier: 200909-189)
Diensten: Financiën, IVBO

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker wil groene bedrijfsafvalzakken kopen bij
IVBO. Dat blijkt alleen cash te kunnen. Omdat hij
alleen zijn bankkaart bij zich heeft, moet hij onverrichterzake terugkeren. Verzoeker stelt vast dat de
papieren GFT-zakken wel met een bankkaart betaald kunnen worden.
Hij vindt het voorbijgestreefd dat alleen cash betaald kan worden voor de bedrijfsafvalzakken. Hij
begrijpt niet waarom de ene soort zak wel en de andere soort zak niet elektronisch betaald kan worden.

ONDERZOEK:
IVBO reageert dat de bedrijfsafvalzakken verkocht
worden in opdracht van de Stad Brugge. Met de
dienst Financiën zou indertijd afgesproken zijn dat
de zakken alleen cash betaald mochten worden zodat het geld onmiddellijk doorgestort kon worden
naar de rekening van de Stad. De andere zakken
worden door IVBO zelf verkocht. Deze kunnen
elektronisch betaald worden.
De dienst Financiën heeft geen weet van deze afspraak en vermoedt dat het slechts gaat om een
mondelinge afspraak met een vorige afdelingschef.
De Stadsontvanger noemt de gevolgde werkwijze
voorbijgestreefd. Elektronisch betalen moet in het
kader van een veilig betalingsverkeer zelfs aangemoedigd worden, vindt ze.
Met IVBO wordt overeengekomen dat een betaalterminal geplaatst zal worden. Het College keurt het
dossier goed op 23 december 2009.

BEOORDELING:
Terechte opmerking
dienstverlening).
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Dat de bedrijfsafvalzakken niet elektronisch betaald
konden worden, was voorbijgestreefd. Dat de ene
soort zak wel en de andere soort zak niet met een
bankkaart betaald kon worden, kwam terecht onbegrijpelijk over bij verzoeker.
De klacht wordt gecorrigeerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2010).

GEBLOKKEERDE OPRIT
(dossier: 200912-244)
Diensten: Eandis, Politie

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker komt ’s avonds thuis van zijn werk. Hij
stelt vast dat zijn oprit opgebroken is en dat hij niet
kan binnenrijden in zijn garage. Hij werd hiervan
niet verwittigd.

ONDERZOEK:
De dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie
neemt contact op met de aannemer die nog diezelfde avond de sleuf dicht gooit.
Het werk werd uitgevoerd op basis van een doorlopende vergunning. Het is dan aan de aannemer of
diens opdrachtgever, in dit geval Eandis, om de
bewoners te verwittigen. De Politie dient alleen
minstens vijf dagen op voorhand verwittigd te worden.
Eandis bevestigt dat zij een bewonersbrief verspreidde maar verzoeker kreeg die niet. Dat kwam
omdat in de oorspronkelijke plannen niet was voorzien dat er gewerkt zou worden ter hoogte van zijn
oprit. Kort voordat de werken startten, plande Telenet dat de sleuf iets verder zou uitlopen dan voorzien, met name tot voor de woning van verzoeker.
Eandis vergat om hem op de hoogte te brengen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Eandis vergat verzoeker te verwittigen.
De beoordeling slaat alleen op de werking van Eandis. De Politie trad gepast op waardoor verzoeker
snel geholpen werd.
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HINDEREND GROEN
(dossier: 200912-250)
Diensten: Kabinet schepen van Groen, Groendienst

Terechte opmerking
KLACHT:
Als het hard waait, tikken de takken van een boom
tegen de ramen van verzoekers appartement. De
boom staat langs een openbaar wandelpad. Het is er
ook gevaarlijk om de ondergrondse parkeergarage
van het appartementsgebouw uit te rijden want de
struiken belemmeren het zicht op het voetpad.
Daardoor kunnen chauffeurs kinderen moeilijk opmerken. Verzoeker vraagt om de struiken te vervangen door lagere beplanting.
Verzoeker gaf zijn melding in 2008 al eens door
aan de Groendienst die toen één tak verwijderde.
Hij kreeg toen te horen dat er onvoldoende tijd en
personeel was om veel te snoeien.
Ondertussen is de situatie weer dezelfde en tikken
de takken weer tegen het raam. Verzoeker wendt
zich hiervoor in april 2009 tot het kabinet van de
schepen van Groen. Volgens verzoeker beloofde de
schepen hem een antwoord binnen de drie weken
maar dat kwam er nooit. Ook de Groendienst reageerde niet. In december roept hij de hulp in van de
dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
Volgens de schepen is het mogelijk dat verzoeker in
april een bezoek bracht aan het kabinet en vroeg om
de boom te snoeien en de struiken te vervangen.
Het is niet duidelijk waarom hij geen verdere reactie kreeg. De Groendienst vindt deze meldingen niet
terug.
De Groendienst vindt wel de melding terug van
september 2008 die via het kabinet van de schepen
van Groen werd overgemaakt. De boom werd toen
opgekroond.
Na de klacht belooft de Groendienst de takken opnieuw in te korten in de winter. Langs de uitrit van
de garage zal zij de struiken vervangen door lage
beplanting zodat de zichtbaarheid verbetert.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Verzoeker krijgt geen reactie op zijn melding die
hij in april doorgaf aan het kabinet van de schepen
van Groen. Acht maanden later is aan de situatie
nog niet verholpen. Van zijn melding is geen spoor.
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Het probleem wordt opgelost.

VERLOEDERD HUIS?

klopte. Gevolg was dat zij ingeschreven werd op
het adres van haar vriend.
De wijkagent bevestigt tegenover de Ombudsman
dat hij tijdens de woonstvaststelling ook had gezien
dat het huis helemaal niet verloederd was. Hij
merkte ook geen vochtprobleem. Verzoekster is tevreden met het feit dat ook de wijkagent bevestigt
dat haar huis niet verloederd is.

(dossier: 200903-057)

BEOORDELING:

Diensten: Bevolking, Politie

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De nota bevatte slechts het relaas van
de klacht van de buren waarover de ambtenaar geen
waardeoordeel uitsprak. Zowel de dienst Bevolking
als de wijkagent volgden de wet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (19 februari 2010).

Ongegrond
KLACHT:
Na een klacht van haar buren werd verzoekster door
de dienst Bevolking ingeschreven op het adres van
haar vriend in Sint-Pieters. Zij was tot dan ingeschreven op het adres van haar eigendom in de binnenstad maar zij leefde daar al jaren niet meer. Wel
komt zij er regelmatig de post ophalen en het huis
onderhouden2.
Verzoekster heeft het er moeilijk mee dat zij als gevolg van de klacht niet langer ingeschreven kon
blijven op haar adres in de binnenstad. Daarom
ging ze in de dienst Bevolking haar dossier inkijken.
In het dossier zit een nota waarop vermeld staat dat
haar huis aan het verloederen zou zijn. Verzoekster
protesteert daar met klem tegen. Ze vermoedt dat de
wijkagent de nota schreef en dat zij op basis van
deze loze aantijgingen uitgeschreven werd van haar
adres in de binnenstad.

ONDERZOEK:
De nota werd niet geschreven door de wijkagent
maar door een ambtenaar van de dienst Bevolking.
Zij bevat het korte relaas van de klacht die de buren
hadden geuit. De tekst begint met “naar verluidt”,
een bewijs, zegt het diensthoofd, dat de nota geen
waardeoordeel vanwege de ambtenaar inhield.
Dat het huis aan het verloederen zou zijn, was niet
de reden waarom de dienst Bevolking de wijkagent
uitstuurde. De buren hadden ook gezegd dat verzoekster niet meer in haar huis in de binnenstad
woonde maar al jaren samenleefde met haar vriend
in Sint-Pieters. De wet schrijft voor dat de dienst
Bevolking de bevolkingsregisters actueel moet
houden. Een burger kan slechts gedomicilieerd zijn
op het adres waar hij werkelijk woont en leeft. De
wijkagent stelde vast dat de bewering van de buren

2

Zie ook dossier 200902-019, p. 107.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (17 juni 2009).

GEVAARLIJKE ROTONDE?
(dossier: 200907-144)
Diensten: Politie, Kabinet Burgemeester, Groendienst, Wegendienst

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker meldde in februari 2008 een gevaarlijke
verkeerssituatie aan het Kabinet van de Burgemeester en aan de Verkeersdienst van de Politie.
Hij klaagde erover dat de fietsers niet goed zichtbaar zouden zijn op de rotonde op de Baron Ruzettelaan in Steenbrugge. Hij vroeg om het verkeersbord ‘zone 30’ dat aan de school staat, te
verplaatsen en drong aan op een betere zichtbaarheid van het fietspad op het wegdek van het rond
punt. Na een jaar is er nog niets veranderd.

ONDERZOEK:
Verzoeker kreeg al midden februari 2008 een uitvoerig antwoord van de Verkeersdienst van de Politie op al zijn vragen. De Politie lichtte verzoeker in
dat zijn opmerkingen ook nog eens overgemaakt
zouden worden aan het Vlaamse Gewest die de
wegbeheerder is.
Op vraag van de Burgemeester maakte de Wegendienst verzoekers opmerkingen midden februari
2008 ook nog eens over aan het Vlaamse Gewest
met de vraag de melder rechtstreeks te antwoorden.
Midden maart 2008 werd verzoeker over deze
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werkwijze ingelicht door het Kabinet van de Burgemeester.
Kennelijk antwoordde het Vlaamse Gewest niet. De
dienst Ombudsman verwijst verzoeker hiervoor
naar de Vlaamse Ombudsdienst.
De signalisatie op de rotonde voldoet aan de wettelijke voorschriften. De keuze om de fietsers geen
voorrang te verlenen is volgens de Politie een gevolg van de complexiteit van de rotonde. Er komen
verschillende wegen op uit, waardoor het veiliger is
om geen voorrang aan fietsers te geven. Een verduidelijking van het wegdek, bijvoorbeeld met een
rode slemlaag, zou slechts de valse indruk wekken
dat de fietsers voorrang hebben.
De Politie is van mening dat het op de rotonde niet
mogelijk is om tegen meer dan 30 km per uur te rijden waardoor het verplaatsen van het verkeersbord
‘zone 30’ geen zin heeft.
De Groendienst onderhoudt minstens een keer per
jaar het groen in de nabijheid van de rotonde.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen bij de Brugse stadsdiensten of de Politie.
Verzoeker werd uitgebreid, correct en binnen een
redelijke termijn geïnformeerd. De Politie en de
Wegendienst gaven verzoekers opmerkingen correct door aan het Vlaamse Gewest. Dat de Vlaamse
overheid niet antwoordt, kan de Stad niet aangerekend worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 september 2009).

Verzoekster had na haar aankomst in België drie
keer medische verzorging nodig in de loop van de
maand april. Maar het ziekenfonds komt niet tussen
omdat ze nog niet ingeschreven was in de bevolkingsregisters.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking bevestigt dat verzoekster zich
op 9 maart aanmeldde bij de Vreemdelingendienst
en dat zij een aankomstverklaring kreeg die geldig
bleef tot 7 mei 2009.
De Vreemdelingendienst deelde haar mee welke
documenten zij binnen moest brengen voor de aankomstverklaring verliep. Pas nadat deze papieren
ingediend zijn, kan de dienst Bevolking de inschrijvingsprocedure opstarten en kan zij aan de Politie
vragen om de woonstvaststelling te doen.
Verzoekster diende haar documenten in op 21 april.
Op 23 april ontving de Politie de vraag van de
dienst Bevolking om de woonstvaststelling te doen.
De wijkinspecteur voerde deze opdracht uit op 29
april. Dat is binnen de acht werkdagen zoals de wet
voorziet. Daarna werd verzoekster ingeschreven.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Zowel de dienst Bevolking als de Politie handelden volgens de wet en volgden het dossier
goed op. Dat verzoekster pas anderhalve maand na
haar aankomst ingeschreven werd, kwam doordat
zij de vereiste documenten pas in de tweede helft
van april indiende.

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

WOONSTVASTSTELLING
(dossier: 200911-230)

AANSLEPENDE WERKEN

Diensten: Politie, Bevolking

(dossier: 200902-029)

Ongegrond

Diensten: Communicatiedienst, Wegendienst

Ander oordeel

KLACHT:
Verzoekster komt eind februari 2009 vanuit Kosovo
aan met een toeristenvisum. Zij meldt zich op 9
maart aan bij de Vreemdelingendienst. Daar krijgt
ze een verklaring van aankomst mee.
Pas op 29 april deed de wijkagent de woonstvaststelling. Pas daarna kon ze ingeschreven worden op
het verblijfsadres van haar zoon en schoondochter.
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KLACHT:
Verzoekster vraagt zich eind februari 2009 af waarom de werkzaamheden aan de nutsleidingen in de
Violierstraat stopgezet zijn. De bewoners werden
niet geïnformeerd. Ze vraagt zich ook af of het garagecomplex in haar straat nog gebruikt mag worden. Ze vindt dat de werkzaamheden te traag vorde-
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ren en dat de informatieverstrekking hierover te
wensen overlaat.

ONDERZOEK:
Op 18 december 2008 kregen alle bewoners uit de
Violierstraat een bewonersbrief. Daarin staat dat de
heraanleg start vanaf 5 januari 2009 en dat het einde van het totale project voorzien is tegen eind juni.
De brief vermeldt de nodige telefoonnummers waar
bewoners meer informatie kunnen vragen over het
verloop van de werkzaamheden.
Als gevolg van een winterprik konden de werken
evenwel niet starten op 5 januari. Over het uitstel
verspreidde de Communicatiedienst een persbericht. Een extra bewonersbrief werd niet verspreid.
De dienst Ombudsman informeert verzoekster dat
de garages buiten de werkuren nog bereikbaar zijn
via de Gapaardstraat en verwijst haar voor alle verdere informatie door naar de Wegendienst.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet stellen dat de buurtbewoners niet geïnformeerd werden. De klacht van verzoekster ontstond mogelijk door het uitstel van de
start van de werken als gevolg van een winterprik.
Hierover werd alleen een persbericht verspreid
maar geen extra bewonersbrief.
De klacht wordt opgelost door informatieverstrekking.

OPGESLOTEN OP PARKING
(dossier: 200903-054)
Diensten: Politie, Brandweer

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker raakt midden december 2008 kort na
sluitingstijd opgesloten op de parking van een bedrijf. Op het moment dat hij met zijn wagen wil
wegrijden, ziet hij het hek automatisch dicht gaan.
Hij zit opgesloten.
Verzoeker belt naar de 100-centrale die hem doorverwijst naar de Politie.
De Politie verzekert hem dat zij zo snel mogelijk
een oplossing zal zoeken en blijft voortdurend met
hem in contact. Omdat de zaakvoerder niet naar het
bedrijf wil terugkeren, komt de oplossing er minder
snel dan verwacht. De Politie raadt verzoeker aan
zich op te warmen in zijn auto. Maar dat lukt niet
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goed. Verzoeker geraakt verkleumd want buiten is
het ijskoud.
Na twee uur komt een politiepatrouille langs die
ook belooft een oplossing te zoeken. Enige tijd later
wordt verzoeker bevrijd door de conciërge van het
aanpalende bedrijf die hem via een alternatieve weg
naar buiten loodst.
Buiten, op de openbare weg, vraagt de Politie naar
zijn identiteit en wordt zijn wagen doorzocht. Ontdaan door wat hij heeft meegemaakt, verliest verzoeker zijn kalmte. De patrouille vertrekt. Verzoeker blijft verkleumd achter.
Verzoeker stelt dat hij zich in een noodsituatie bevond. Toch moest hij tweeëneenhalf uur wachten
voor hij bevrijd werd. Verzoeker vraagt zich af of
de Politie niet sneller had kunnen handelen, bijvoorbeeld door de Brandweer in te schakelen.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie verkeerde verzoeker niet in een
noodsituatie omdat hij te voet het terrein kon verlaten via een zijingang. Hij kon zich opwarmen in
zijn auto. Kans op lichamelijk letsel was er volgens
de Politie niet.
De Politie slaagde er pas na enige tijd in de zaakvoerder te contacteren maar deze weigerde manifest
om terug te keren naar zijn bedrijf. De situatie was
dan ook het gevolg van diens onwil om te helpen,
stelt de Politie.
De dispatching contacteerde de patrouille maar die
was in Zeebrugge bezig met een interventie. Daardoor duurde het twintig minuten voor zij ter plaatse
was. De patrouille slaagde er na enige tijd in de
conciërge van het aanpalende bedrijf te contacteren.
Hij kon verzoeker met zijn auto naar de openbare
weg leiden.
Het is logisch, zegt de Politie, dat verzoeker werd
gecontroleerd omdat het niet gebruikelijk is dat iemand zich laat opsluiten op de parking van een bedrijf.
Volgens de Politie was het niet opportuun om de
Brandweer in te schakelen. Zij zou schade berokkend hebben aan het hek wat geresulteerd zou hebben in een discussie over wie de kosten moest dragen.
De Brandweer bevestigt dat verzoeker twee keer
belde naar de 100-centrale. De eerste keer contacteerde de 100-centrale zelf de Politie. Deze verwijzing was juist, zegt de Brandweer, aangezien de Politie in dergelijke gevallen altijd de eigenaar
contacteert. Bovendien kan de Brandweer niet zomaar een privaat terrein betreden zonder de Politie
te verwittigen. Toen de Politie niet terugbelde, ging
de 100-centrale ervan uit dat het probleem snel opgelost geraakt was.
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BEOORDELING:

ONDERZOEK:

Ander oordeel.
Meer dan twee uur opgesloten zitten op een parking
is lang, zeker gezien de weersomstandigheden.
Toch stelde de Politie alles in het werk om zo snel
mogelijk een oplossing te vinden, gegeven het feit
dat zij oordeelde dat verzoeker zich niet in een
noodsituatie bevond. De Ombudsman meent dat de
situatie vooral ontstaan is door de onwil van de
zaakvoerder om terug te keren naar zijn bedrijf. Dat
was niet behoorlijk.

De gemeenteafdeling bevestigt dat verzoeker op 23
december 2008 zijn adresverandering kwam melden. De aanvraag werd al de volgende dag doorgestuurd naar de wijkdienst en niet op 29 december
zoals verzoeker beweert.
Als gevolg van de kerstdagen werd van 25 tot en
met 28 december niet gewerkt. Daarna restten nog
drie werkdagen.
Het onderzoek wijst uit dat verzoeker zich niet op
29 december aanmeldde bij de wijkdienst maar pas
op 6 januari 2009. De wijkagent, die net was aangesteld, deed diezelfde dag de woonstvaststelling.
De wet zegt dat de Politie de woonstvaststelling
moet doen binnen de acht werkdagen na de aangifte
van de adresverandering. De wijkagent respecteerde
deze wettelijke termijn, rekening houdend met de
feestdagen en de weekends tijdens de eindejaarsperiode. Toch trekt hij lessen uit de klacht. In de mate
van het mogelijke zal hij er in de toekomst over
waken de woonstvaststellingen die eind december
binnen lopen nog voor 31 december af te werken,
aangezien dit invloed kan hebben op bepaalde taksen.

TE VEEL BELASTING
(dossier: 200903-058)
Diensten: Bevolking, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker beslist op 23 december 2008 bij zijn
vriendin in te trekken. Hij gaat diezelfde dag nog
zijn adresverandering melden bij de gemeenteafdeling van Sint-Kruis. Daar wordt beloofd dat de
wijkagent nog voor het einde van het jaar langs zal
komen.
Verzoeker wacht tot 29 december maar ziet de
wijkagent niet opdagen. Hij neemt die dag zelf contact op met de wijkagent. Die moet wat zoeken
maar vindt uiteindelijk toch de vraag van de gemeenteafdeling terug om de woonstvaststelling te
doen. De opdracht was net die dag binnengelopen.
Verzoeker vraagt de wijkagent om dringend langs
te komen want hij beseft dat verschillende stadsbelastingen worden geheven op basis van de inschrijving op 1 januari van het lopende aanslagjaar. De
wijkagent komt nog dezelfde dag langs. Hij waarschuwt verzoeker dat het toch nog vijf dagen kan
duren voor zijn inschrijving in orde is.
Verzoeker hoopt toch dat hij tegen 31 december ingeschreven zal zijn maar zijn hoop blijkt ijdel. Eind
februari 2009 krijgt hij een milieutaks van 35 euro
omdat hij op 1 januari 2009 nog ingeschreven was
op zijn oude adres. Zijn vriendin krijgt een taks van
45 euro. Dat maakt samen 80 euro.
Hadden de wijkagent en de gemeenteafdeling van
Sint-Kruis sneller gewerkt, zegt verzoeker, dan had
hij nog voor eind 2008 ingeschreven kunnen zijn.
Dan had hij minder milieutaks moeten betalen want
dan zou hij als samenwonend met zijn vriendin
maar een taks van 55 euro hebben gekregen.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Wettelijk gezien maakte de wijkagent geen fout.
Niettemin engageert hij zich om in het vervolg nog
beter te doen, dit in het kader van een optimale
dienstverlening.
De Ombudsman meent dat ook verzoeker zelf verantwoordelijkheid draagt. Wie zijn adresverandering zeer dicht bij 31 december meldt, moet er rekening mee houden dat hij niet meer voor deze
datum ingeschreven geraakt. Verzoeker kwam ook
niet aandringen op 29 december maar pas op 6 januari 2009.

VERZAKKING
(dossier: 200903-061)
Diensten: Politie, Wegendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster merkt dat een kleine vrachtwagen,
vermoedelijk van de Stad Brugge, op het trottoir
voor haar huis blijft staan. De werklui herstellen
een stuk van het voetpad aan de overkant. Kort nadien wordt het voertuig verplaatst. Verzoekster
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merkt dat een stuk van het trottoir voor haar deur
verzakt is.
Verzoekster belt de Politie. De patrouille interpelleert de werklui maar die lachen de klacht weg. De
agenten zeggen haar dat zij niet kan bewijzen dat de
schade veroorzaakt werd door de vrachtwagen. Zij
beloven wel om de schade door te geven aan de
Wegendienst.
Verzoekster vraagt zich af waarom de Politie haar
niet geloofde. Ze vraagt een snel herstel want de situatie zou gevaarlijk zijn.

ONDERZOEK:
De vrachtwagen blijkt geen eigendom van de Stad
Brugge. De Wegendienst vermoedt dat het trottoir
hersteld werd in opdracht van een nutsmaatschappij.
Volgens de Wegendienst is het aan de Politie om
uit te maken wie de dader is. Maar de Politie stelt
dat zij niet kon aantonen dat de schade door de
vrachtwagen veroorzaakt werd.
De Wegendienst herstelt het voetpad kort na de
klacht.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:
Volgens de wijkinspecteur zijn er weinig of geen
klachten over hangjongeren in de buurt. Ook een
buurtonderzoek levert weinig resultaat op. Volgens
de buurtbewoners zouden de klachten sterk overdreven zijn. Wel zouden kinderen tussen tien en
twaalf jaar het pleintje gebruiken om er te voetballen. Zij zouden soms door verzoekers worden weggejaagd. De wijkinspecteur gaat ook ’s avonds enkele keren controleren maar kan geen jongeren
aantreffen.
Ook de overlastambtenaar van de Preventiedienst
komt tot dezelfde bevindingen.
Verzoekers reageren dat de buren uit schrik niet
durven bekennen dat er hinder is. Zij maken een
kopie over van een nieuw incident dat zij gingen
aangeven bij de Politie. Zij werden ook getreiterd
door jongeren die de bal in hun tuin schopten en
hem dan weer kwamen terugeisen. Verzoekers zetten hun huis te koop.
De Preventiedienst en de wijkinspecteur blijven het
pleintje in het oog houden. Tussenkomsten blijken
niet nodig. Ook verzoekers geven na verloop van
tijd toe dat de situatie verbeterd is.

BEOORDELING:

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

HANGJONGEREN

HONDENTOILET

(dossier: 200904-066)

(dossier: 200904-082)

Diensten: Politie, Preventie

Diensten: Leefmilieu, Groendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers klagen over hangjongeren op het speelpleintje naast hun huis. Ze hebben klachten over
drug- en drankmisbruik, lawaaihinder en vandalisme.
De wijkinspecteur kwam een paar keer langs maar
zijn tussenkomsten haalden weinig uit. Als verzoekers de jongeren zelf aanspreken over hun gedrag,
vinden ze de volgende dag flessen, blikjes en ander
afval in de tuin.
Ook andere buren stapten naar de Politie maar
niemand durft tegen ze in te gaan uit schrik voor
represailles. Verzoekers denken er sterk over na om
hun woning te verkopen als de situatie niet verbetert.
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Ander oordeel
KLACHT:
Op het pleintje achter de woning van verzoeker ligt
een hondentoilet. Hij klaagt over geurhinder bij
warm weer.
Verzoeker vroeg de werklui van de Groendienst al
een paar keer om het hondentoilet schoon te maken.
Ook zij vonden dat de dolomiet aan vernieuwing
toe was. Maar dat kon alleen als eerst de hondendrollen verwijderd werden door de dienst Leefmilieu.
Vorig jaar vroeg verzoeker twee keer aan de dienst
Leefmilieu om de drollen op te ruimen. Dat gebeurde, maar de dolomiet werd nooit vervangen.
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ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

De dienst Leefmilieu verzekert dat zij elke werkdag
de drollen opruimt in alle hondentoiletten.
Kort na de klacht vervangt de Groendienst de dolomiet in alle hondentoiletten. Dat was voorzien
maar het werk moest worden uitgesteld door een
defect aan de vrachtwagen. De Groendienst belooft
de hondentoiletten regelmatiger na te zien.

De hoogte van de bomen zorgt ervoor dat de straatverlichting verduisterd wordt. Eandis stelt dat hogere verlichtingspalen het probleem tijdelijk zouden
kunnen oplossen maar daarvoor moet ze de opdracht krijgen van de Stad Brugge.
De Groendienst belooft de bomen grondig te snoeien in de winter. In de zomer zullen ze worden gekroond.
De dienst Ombudsman raadt verzoeker aan zelf ook
bijkomende verlichting te plaatsen aan zijn voorgevel, wat zijn onveiligheidsgevoel mee kan helpen
wegnemen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

ONTEIGENINGSVERGOEDING
(dossier: 200905-096)
Diensten: Wegendienst, Eigendommen

Ander oordeel
KLACHT:
Naar aanleiding van de heraanleg van haar straat
hoort de moeder van verzoeker dat buren een onteigeningsvergoeding krijgen voor een strook grond
die zij moeten afstaan voor de aanleg van nieuwe
voetpaden. Zij herinnert zich dat zij in 1997 van de
Stad Brugge een brief kreeg dat ook bij haar een
stuk grond onteigend zou worden voor de aanleg
van trottoirs. Ze vernam daar niets meer over. Er
werd ook nooit een onteigeningsvergoeding uitbetaald.
Verzoekster neemt contact op met de Wegendienst
die belooft de zaak te onderzoeken. Ze verneemt
niets meer.

DONKER
(dossier: 200905-095)
Diensten: Eandis, Groendienst

ONDERZOEK:

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker vraagt aan de Groendienst om de bomen
in zijn straat te snoeien omdat de bladeren de
straatverlichting verduisteren. Zelf kan hij nog met
moeite het sleutelgat vinden. Dat geeft hem een onveilig gevoel. De Groendienst komt de laaghangende takken snoeien. Maar dat lost niets op.
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Bij de Wegendienst is niets terug te vinden over een
onteigening van grond of het betalen van een vergoeding aan verzoekers. De grond zou al in de jaren
vijftig afgestaan zijn aan het toenmalige gemeentebestuur van Sint-Michiels. Vermoedelijk gebeurde
dat mondeling.
De Wegendienst vindt wel de brief terug uit 1997
waarin de Stad meedeelt dat verzoekers in aanmerking komen voor de onteigening van een stuk grond
dat al ingenomen was door voetpaden. Verzoekers
zouden daar nooit op gereageerd hebben. Na die datum zijn er geen plannen meer geweest om de
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grond te onteigenen, dit in tegenstelling tot wat er
in 2008 gebeurde bij de buren.
Omdat de grond al meer dan dertig jaar ingelijfd is
in het openbaar domein, was een onteigening volgens de dienst Eigendommen niet meer nodig. Er is
geen bezwaar om de grondinname te regulariseren,
zij het zonder onteigeningsvergoeding.
Verzoeker gaat niet akkoord. Ook bij zijn buren
ging het over gronden die al sinds de jaren vijftig
opgenomen waren in het openbare domein. Hij
voelt zich ongelijk behandeld.
De Ombudsman breidt zijn onderzoek uit. Hij onderzoekt de kadastrale plannen en het onteigeningsdossier uit 2008 en hoe de toestand was bij de buren
vóór de opmaak van het onteigeningsplan. Het onderzoek roept nieuwe vragen op die worden voorgelegd aan de Wegendienst.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek wordt in 2010 verder gezet omdat
bij de opmaak van het Jaarverslag 2009 nog altijd
niet duidelijk is of verzoekers net als hun buren een
onteigeningsvergoeding hadden moeten krijgen.

WERFTOILET
(dossier: 200905-108)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Urbanisatie), Mobiliteitscel

e-mail met de vraag of een andere inplantingsplaats
mogelijk was. De dienst Urbanisatie lichtte verzoeker midden juni hierover in.
Ondertussen had De Lijn over de eerste vraag van
verzoeker advies gevraagd aan de Mobiliteitscel.
Die ging ter plaatse en adviseerde begin juni om het
toilet te laten staan.
Na zijn klacht bij de Ombudsman stuurde verzoeker
midden juni nog een brief naar de Stad met de
vraag om zijn voorstel voor een alternatieve inplantingsplaats bij De Lijn te bepleiten. De brief belandde opnieuw bij de Mobiliteitscel die midden juli bij de busmaatschappij aandrong om de
haalbaarheid ervan te willen onderzoeken. De Lijn
antwoordde eind juli dat zij niet kon ingaan op het
alternatief en dat het werftoilet zou blijven staan. In
deze brief verzekert De Lijn dat zij verzoeker al
herhaaldelijk had getelefoneerd en geschreven over
haar standpunt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoeker kreeg wel degelijk een antwoord van De
Lijn maar kon zich daar niet bij neerleggen. Vandaar dat verzoeker de Stad begon aan te schrijven.
De dienst Urbanisatie antwoordde hem binnen een
redelijke termijn. De Mobiliteitscel nam contact op
met De Lijn maar antwoordde niet nog eens rechtstreeks omdat De Lijn verzekerd had dat zij verzoeker al diverse gemotiveerde antwoorden had gestuurd en hij dus wist dat de vervoersmaatschappij
niet meer op haar standpunt zou terugkeren.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker en zijn buren storen zich aan een werftoilet voor buschauffeurs in hun woonwijk.
Verzoeker stuurt hierover eind maart 2009 een brief
aan De Lijn. Omdat hij geen antwoord krijgt, stuurt
hij midden april een brief naar de Stad. Daarin
vraagt hij of het toegelaten is dat een werftoilet
permanent langs de openbare weg wordt geplaatst
in een woonwijk en in een groenzone. Hij vraagt
ook of de Stad zijn vraag om het toilet te verplaatsen gunstig wil adviseren bij De Lijn.
Verzoeker klaagt midden mei dat hij nog geen antwoord heeft gekregen van De Lijn of de Stad.

ONDERZOEK:
De Secretarie stuurde de brief van midden april
door naar de dienst Urbanisatie omdat verzoeker in
de eerste plaats wilde weten of het werftoilet vergunningsplichtig was. De dienst Urbanisatie onderzocht deze vraag en stuurde De Lijn op 20 mei een
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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Ander oordeel

ACHTERGELATEN FIETS
(dossier: 200906-122)

KLACHT:

Diensten: Politie, Preventiedienst

Ander oordeel
KLACHT:
Midden mei meldt verzoekster aan twee agenten in
de Twijnstraat dat er al drie weken een damesfiets
met lekke achterband in de straat staat. Zij vraagt of
hij opgehaald kan worden. De agenten beloven het
nodige te doen maar een week later staat de fiets er
nog altijd.
Verzoekster belt naar de Politie in de Hauwerstraat
maar ook nu wordt de fiets niet opgehaald.
Verzoekster komt uiteindelijk bij de Preventiedienst
terecht maar na nog eens een week staat de fiets er
nog altijd.

ONDERZOEK:
Bij de Politie zijn de melding en de oproep van verzoekster niet geregistreerd.
De Preventiedienst bevestigt dat verzoekster op 2
juni belde naar de Fietsendienst maar doorgeschakeld werd naar de Preventiedienst omdat de Fietsendienst op dat moment gesloten was. De Preventiedienst gaf de melding diezelfde dag via e-mail
door aan de Fietsendienst. Op 8 juni, zes dagen na
haar melding, werd de fiets opgehaald. Dat was één
dag voordat verzoekster klacht indiende bij de
dienst Ombudsman.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Politie moet een rol hebben gespeeld in de gebrekkige opvolging van de melding, aangezien verzoekster verzekert dat zij twee keer contact opnam
met deze dienst. Maar als meldingen niet geregistreerd worden, wordt het moeilijk voor de Ombudsman om deze rol juist in te schatten en te beoordelen.
Verzoekster komt uiteindelijk bij de Preventiedienst
terecht die de fiets ophaalt nog voor zij klacht indient bij de dienst Ombudsman.

LUIDE COMMENTAAR
(dossier: 200906-136)

Verzoeker klaagt over geluidshinder van de toeristische reienbootjes3. Metingen van de dienst Leefmilieu hebben volgens hem aangetoond dat de microvolumes de geluidsnormen overschrijden. Toch
worden geen maatregelen genomen. Hij stelde half
juni ook vast dat om 23 uur nog een bootje op de
reien voer. Dat is verboden.
Verzoeker suggereert om een spreekstop in te voeren in het stuk waar hij woont omdat het geluid er
weerkaatst wordt tussen de muren.

ONDERZOEK:
De dienst Toerisme is bereid om de uitbaters aan te
schrijven over het incident van half juni want varen
na zonsondergang is verboden. De suggestie om
een spreekverbod in te voeren acht zij niet haalbaar
omdat de toeristen overal wat commentaar verwachten. Bovendien loopt het grootste deel van het
vaarparcours tussen gebouwen.
Na de klacht voert de dienst Leefmilieu nieuwe metingen uit op het terras van verzoeker. De gemiddelde waarde ligt tussen 60 en 62 dB(A) maar de
piekniveaus bereiken 69 dB(A), zij het kortstondig.
De politieverordening schrijft voor dat het geluidsniveau van de bootjes overdag 65 dB(A) niet mag
overschrijden. De meetresultaten zijn gelijkaardig
als die van vorig jaar, toen er ook al klachten waren.
De klacht leidt tot overleg tussen de dienst Toerisme, de Politie, de dienst Leefmilieu en de dienst
Ombudsman. De dienst Toerisme is bereid het kortstondig overschrijden van de geluidsnormen eind
maart 2010 opnieuw te bespreken met de uitbaters.
Er zullen geluidsmetingen aangekondigd worden.
Worden er inbreuken vastgesteld, dan zullen de
overtreders aangeschreven worden of kan er eventueel een proces-verbaal opgemaakt worden.
Half februari 2010 bespreekt de dienst Toerisme
samen met de bevoegde schepen en de juridisch adviseur de implicaties van de Europese Dienstenrichtlijn op de koetsen- en bootjesverordening. De
intentie bestaat om ze hier en daar wat aan te passen. Geopperd wordt om naargelang van de zwaarte
van de overtreding de vergunning tijdelijk op te
schorten voor één of meer bootjes, mocht dat nodig
blijken. Dat zou een efficiënter middel tot handhaving kunnen zijn. Het College moet zich hierover
nog uitspreken.

Diensten: Leefmilieu, Politie, Toerisme
3
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De bevoegde diensten werken aan het dossier.

KAPOTTE RIOOLAANSLUITING
(dossier: 200906-137)

Het onderzoek brengt geen duidelijkheid of de melding van verzoeker in eerste instantie niet goed opgevolgd zou zijn door de Groendienst en de Wegendienst. Na controle stelt de Groendienst vast dat
verzoeker zelf verantwoordelijk is voor de schade
aan zijn waterafvoer.

WONEN OP KAMERS

Diensten: Groendienst, Wegendienst

Ander oordeel

(dossier: 200907-152)
Diensten: Vergunningen, Stedenbeleid

Ander oordeel

KLACHT:
Verzoeker merkt begin maart 2009 dat zijn rioolaansluiting stuk is. Zijn loodgieter vermoedt dat
wortels van een straatboom door de buis gegroeid
zijn en hem verbrijzeld hebben. Dat vermoeden
wordt gesterkt door het feit dat het voetpad verzakt
is.
Verzoeker gaat ervan uit dat de kost voor het herstel gedragen moet worden door de Stad. Hij neemt
contact op met de Groendienst die belooft de zaak
te bespreken met de Wegendienst. Verzoeker contacteert op aanraden van de Ruim- en Reinigingsdienst ook de Wegendienst in Sint-Pieters. Midden
juni hebben de diensten nog altijd niets ondernomen. Ze beloven telkens om terug te bellen maar
dat gebeurt niet.

ONDERZOEK:
De Groendienst geeft geen informatie over de opvolging van de melding. Ze is wel bereid de rioolaansluiting te onderzoeken en maatregelen te nemen mocht blijken dat de schade veroorzaakt wordt
door de boomwortels, wat zij evenwel betwijfelt.
Komt de schade door de wortels, dan zal een verzekeringsdossier geopend worden.
De Wegendienst engageert zich om het voetpad
open te breken zodat de zaak onderzocht kan worden. Blijkt de schade niet veroorzaakt door de wortels, dan zal verzoeker de kosten moeten betalen
voor het opbreken en herstellen van het voetpad.
Verzoeker wil eerst overleggen met zijn verzekeraar.
Uiteindelijk wordt het voetpad toch opengebroken
door de Wegendienst. De Groendienst stelt vast dat
de buis niet gebroken werd door de wortels. Verzoeker blijkt zelf verantwoordelijk voor het probleem. Puin van dakwerken kwam terecht in de afvoer waardoor hij stuk ging. Hij zal een loodgieter
contacteren om de afvoerbuis te vervangen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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KLACHT:
Verzoeker kreeg midden april 2008 bezoek van de
bouwcontroleur die de grootte van zijn kamer
kwam controleren. Die bleek niet te voldoen aan de
normen voor permanente bewoning. Hij, de andere
bewoners en de eigenares werden hiervan op de
hoogte gebracht.
Na het controlebezoek verneemt hij niets meer.
Verzoeker gaat een jaar later op zoek naar informatie bij de dienst Stedenbeleid en de dienst Vergunningen. Daar hoort hij dat het de bedoeling was geweest om zijn pand prioritair aan te pakken maar
uiteindelijk kwamen eerst twee andere panden aan
de beurt die niet voldeden aan de normen voor
permanente bewoning op kamers. Eind juni 2009
doet het College van burgemeester en schepenen
een uitspraak over de verdere aanpak van deze panden maar over zijn pand wordt geen beslissing genomen.
Verzoeker beseft dat hij het slachtoffer is van een
huisjesmelker maar evengoed mag hij er niet aan
denken dat hij weer op straat zou komen te staan.
Hij wil zekerheid van de Stad dat hij nog een tijd op
zijn kamer kan blijven wonen maar niemand lijkt
hem die zekerheid te kunnen geven. In juli stapt hij
naar de Ombudsman.

ONDERZOEK:
Als antwoord op huisjesmelkerij in een aantal panden had de dienst Stedenbeleid in overleg met de
sociale verhuurkantoren SVK en Sovekans een
proefproject opgezet dat zich zou richten tot bewoners van kamers die niet voldeden aan de normen
voor permanente bewoning. Dat veronderstelde ten
eerste dat de sociale verhuurkantoren van de
Vlaamse overheid toelating zouden krijgen om het
proefproject op te zetten waarbij zij voor deze doelgroep zouden mogen afwijken van de gewone
wachtlijsten, en ten tweede dat de Burgemeester
voor deze slechte panden effectief een verbod tot
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verdere verhuring zou uitspreken. De sociale verhuurkantoren gingen akkoord.
Ter voorbereiding van het dossier vroeg de dienst
Stedenbeleid aan de dienst Vergunningen en de cel
Leegstand een beperkte lijst van panden waar ontoelaatbare kamerbewoning kon worden vastgesteld. De dienst Vergunningen maakte een lijst van
vier panden over, waaronder het pand van verzoeker dat midden april 2008 werd gecontroleerd.
Omdat de SVK’s liever startten met een beperkt
aantal kamers werd er uiteindelijk voor geopteerd
het proefproject eerst slechts op twee panden toe te
passen. Dat werd bekrachtigd bij collegebesluit van
6 mei 2008. Het pand van verzoeker was daar nog
niet bij. Voor één pand werd een besluit van huurverbod uitgevaardigd door de Burgemeester.
De eigenaar en bewoners van dat pand leefden het
verhuurverbod niet na. Eén jaar later lichtten de
SVK’s de dienst Stedenbeleid erover in dat zij geen
enkele aanvraag voor prioritaire herhuisvesting
hadden gekregen. De dienst Stedenbeleid stelde
vast dat het verhuurverbod wel was uitgevaardigd
maar dat het niet werd nageleefd. Vandaar dat zij
eind juni 2009 een nieuw collegebesluit uitlokte
waarbij ze voorstelde het proefproject ofwel stop te
zetten, ofwel dat de Stad zich tot het gerecht zou
wenden om het verhuurbod te doen naleven. Het
College opteerde voor het laatste.
Ondertussen bleef verzoeker via de Ombudsman
aandringen op duidelijkheid over zijn toekomst en
vroeg hij aan de dienst Vergunningen een brief
waarin de Stad hem zou verzekeren dat hij nog een
hele tijd op zijn kamer kon blijven wonen.
De dienst Vergunningen kon deze brief niet schrijven omdat zij anders te kennen zou geven dat de
Stad de ogen sloot voor een onwettige toestand.
Vandaar dat het College midden januari 2010, na
een nieuwe controle van de ongewijzigde toestand,
beslist om de eigenares en de bewoners schriftelijk
in te lichten dat de kamers niet geschikt zijn voor
permanente bewoning. Het pand wordt geactiveerd
binnen het proefproject. De Burgemeester vaardigt
een verhuurverbod uit dat van kracht wordt op 1 juni 2010. De bewoners worden verwezen naar ondermeer de SVK’s voor herhuisvesting.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman oordeelt genuanceerd.
Dat verzoeker van april 2008 tot januari 2010 moest
wachten op duidelijkheid over zijn woonsituatie, is
lang. Anderzijds was het niet onbegrijpelijk dat de
sociale verhuurkantoren voorzichtig wilden starten
met het proefproject aangezien het de prioritaire
herhuisvesting impliceerde van maatschappelijk
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kwetsbare bewoners. Dat is een delicate opdracht.
Daarbij kwam nog dat de eigenaars en de bewoners
van de eerste twee panden geen boodschap hadden
aan het proefproject wat de verderzetting ervan onzeker maakte en vertraagde. Mogelijk had de opvolging van het verhuurverbod door de dienst Vergunningen en de cel Leegstand beter gekund.
Uiteindelijk krijgt verzoeker door bemiddeling de
duidelijkheid waarom hij verzocht, al gaat de beslissing niet in de richting van het gedogen waarop
hij had gehoopt.

WEGVERSMALLING
(dossier: 200907-156)
Diensten: Wegendienst, Communicatiedienst, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker neemt het niet dat de Stad voor zijn huis
een wegversmalling heeft aangelegd in het kader
van de zone-30 in zijn wijk. Daardoor kan hij zijn
oprit nog moeilijk oprijden. Hij vindt de ingreep
zinloos omdat er in zijn straat nog nooit een ongeval is gebeurd. Nu remmen heel wat wagens bruusk
af voor de vluchtheuvel, wat gevaarlijk is en voor
lawaaihinder zorgt.
Verzoeker carpoolt met zijn collega’s. Door de
vluchtheuvel kunnen zij niet meer voor zijn huis
parkeren. De buren vinden het vervelend dat er nu
altijd wagens voor hun deur staan.
Hij zou nooit ingelicht zijn over het plan om een
vluchtheuvel aan te leggen.

ONDERZOEK:
Bij een plaatsbezoek stelt de dienst Ombudsman
vast dat het moeilijker is geworden om de oprit op
te rijden maar niet onmogelijk.
De buurtbewoners werden ingelicht met twee bewonersbrieven. Daarin staat telkens dat een wegversmalling zal worden aangelegd. Ze kregen ook
telkens de kans de plannen in te zien. De vluchtheuvel staat daarop ingetekend.
De verkeersmaatregelen werden genomen in het
kader van de invoering van zone-30 in de woonwijken in uitvoering van het Mobiliteitsplan. Dat globale plan werd ruim vooraf toegelicht tijdens informatie- en inspraakvergaderingen maar de
individuele ingrepen in de woonwijken werden niet
nog eens apart met de bewoners besproken omdat
er sowieso altijd voor- en tegenstanders zijn van het
aanleggen van rotondes, wegversmallingen, enz.
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Volgens de Verkeersdienst van de Politie is het de
bedoeling de verkeersveiligheid in de woonwijken
te verbeteren. Dat houdt in dat de snelheidsbeperking tot 30 km/uur wordt afgedwongen met structurele maatregelen.
Verzoeker blijft ontevreden.

Jaarverslag 2005, dossier 200512-265, p. 118-119
en Jaarverslag 2006, p. 214.

voorkomen. Toch slagen sommigen erin om de ballen over de zijnetten te schieten.
Het College besliste op 24 juli 2008, op voorstel
van de Groendienst en na overleg met de Jeugddienst en de Preventiedienst, om geen netten te
plaatsen aan de bovenkant omdat dit technisch niet
haalbaar is. Andere voorstellen van de Preventiedienst werden uiteindelijk niet aan het College
voorgelegd.
Sinds de vorige klacht sneuvelden bij verzoeker
nog vier ruiten. Eén keer werden de kosten vergoed
door de vader van de jongen. Eén keer kwam de
Stad voor de helft tussen in de kosten. De twee andere keren moest verzoeker zelf instaan voor het
herstel.
De Politie kon eerst niet vaststellen dat ook andere
buurtbewoners klachten hadden. Zij bevestigt haar
interventie eind augustus 2009 ’s avonds voor een
gebroken ruit op de eerste verdieping van verzoekers huis. Zij noteerde ook een tussenkomst eind
april 2009 ’s avonds waarbij verzoeker melding
maakte van voetballertjes die continu tegen de houten afsluiting aan het schoppen waren. Toen de patrouille aankwam, waren ze verdwenen.
De wijkinspecteur en de buurtbemiddelaar voeren
in het laatste kwartaal van 2009 elk een onderzoek
en komen ongeveer tot dezelfde conclusies.
De wijkinspecteur bevestigt dat er overlastproblemen zijn. Deze zijn niet alleen afkomstig van de
jongeren, ook tussen de buurtbewoners heerst een
gespannen sfeer. De overlast door de jongeren slaat
hoofdzakelijk op overvliegende ballen en geluidsoverlast doordat ze de bal tegen de houten afsluitingen schoppen.
Als mogelijke maatregelen stelt de wijkinspecteur
voor om op regelmatige tijdstippen toezicht te houden en de jongeren aan te spreken. Het speelplein
zou overspannen kunnen worden en de houten afrastering zou vervangen kunnen worden door een
net. Het voetballen verbieden is volgens de wijkinspecteur moeilijk haalbaar.
Ook uit het onderzoek van de buurtbemiddelaar
blijkt dat de buurtbewoners aangeven dat er overlast is. Zelf kan hij als gevolg van de winter geen
overlast van jongeren waarnemen. Hij stelt wel vast
dat de buurtbewoners nog altijd gefrustreerd zijn
over de kleine vormen van overlast tijdens de zomermaanden wat ervoor gezorgd heeft dat de buurt
minder tolerant geworden is. De spanningen tussen
de bewoners zijn volgens de buurtbemiddelaar even
groot als de overlast op zich.
Hij ziet als mogelijke maatregelen participatie en
inspraak en positieve acties naar de buurtbewoners
en de jongeren toe. Andere drastische maar dure
opties zouden een voetbalverbod kunnen zijn of een
overspanning van het plein.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoeker werd wel degelijk tijdig ingelicht over
de aanleg van de wegversmalling. Echte inspraak
kregen verzoeker en zijn buren niet. Dat was een
beleidskeuze omdat er voor dergelijke ingrepen altijd voor- en tegenstanders zijn.

MINI-PITCH
(dossier: 200909-181)
Diensten: Preventiedienst, Politie, Groendienst,
Leefmilieu, Jeugddienst, Algemeen Bestuur

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt opnieuw over hinder van een mini-pitch op een pleintje in Sint-Andries. Het gaat
om geluidshinder, overlast door jongeren en overvliegende ballen. Door zo’n overvliegende bal is
weer een ruit bij hem gesneuveld.
Verzoeker diende al eens klacht in in december
20054. Ondertussen nam de Stad enkele maatregelen maar volgens verzoeker zijn deze inspanningen
onvoldoende. Ook de Politie zou niet doeltreffend
optreden.
Verzoeker vraagt zich opnieuw af wie het herstel
van zijn ruit zal betalen.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu voerde in opdracht van het
College twee geluidsmetingen uit in augustus 2008.
De piekniveaus werden gedefinieerd als “ernstig
hinderend”. Midden december 2008 stelde zij na
het plaatsen van geluidswerende rubbers geen duidelijke verbetering vast. De conclusie luidde dat de
geluidsniveaus sterk kunnen variëren volgens de
manier van voetballen en de afstand tot de woningen.
De omheining rond de mini-pitch werd in 2007
verhoogd met netten om overvliegende ballen te
4
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De buurtbemiddelaar zal het dossier verder opvolgen en evalueren. Op basis van zijn vooronderzoek
wil hij in de zomer kennis maken met diegenen die
voor overlast zouden zorgen. Hij zal proberen een
buurtoverleg te organiseren en nagaan of bijkomende maatregelen nodig zijn.
De dienst Algemeen Bestuur opent een verzekeringsdossier voor de gebroken ruit. Ethias is nog
bezig met het onderzoek.

worden door een type waar wel een kap op past.
Voor beide alternatieven moet de Stad Brugge betalen.
De Wegendienst gaat niet akkoord uit vrees voor
precedenten.
Eandis wijst erop dat de lamp er al vijftien jaar
staat. Nooit eerder waren er klachten.

BEOORDELING:

Ander oordeel.
De Ombudsman vindt geen doorslaggevende argumenten om een aanpassing van de straatlamp te bepleiten.

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

BEOORDELING:

FIETSSTAANDERS
(dossier: 200909-196)
Diensten: Politie, Wegendienst

Ander oordeel
KLACHT:

STOREND LICHT
(dossier: 200909-185)
Diensten: Wegendienst, Eandis

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker ondervindt hinder van een straatlamp. ’s
Avonds schijnt het licht in zijn woonkamer. Daardoor is hij verplicht zijn luxaflex te sluiten. Zo kan
hij niet van zijn tuinverlichting genieten.
Hij suggereerde aan de Wegendienst om een kap te
monteren aan de binnenkant van de armatuur en
probeerde dit zelf al uit door er tape op te kleven.
Noch de Wegendienst noch Eandis willen ingaan
op zijn suggestie.

ONDERZOEK:
Eandis waarschuwt dat het niet toegelaten is om
met tape de lichtinval te beperken. Een kap aanbrengen is bij de armatuur technisch niet mogelijk.
Zij stelt twee oplossingen voor. Ofwel kan de paal
verplaatst worden ofwel kan de armatuur vervangen
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Als verzoeker thuis komt van het werk, stelt hij vast
dat de Wegendienst voor zijn deur enkele fietsstaanders gemonteerd heeft in de openbare parkeerstrook. Hij kan zijn wagen niet meer parkeren voor
zijn huis. In dit deel van de gewestweg is de parkeerdruk erg groot want er zijn verschillende winkels. In 2007 verdwenen ook al parkeerplaatsen
door de aanleg van een busperron.
Verzoeker klaagt dat hij vooraf nooit werd ingelicht
dat er fietsstaanders zouden worden geplaatst en
dringt erop aan dat ze weggenomen zouden worden
Als hij naar de Wegendienst belt, wordt hij doorverwezen naar de Politie die daarop aangestuurd
zou hebben.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie drong een handelaar uit de buurt
bij de Burgemeester aan op het plaatsen van enkele
fietsstaanders. De Burgemeester vroeg aan de Politie om deze vraag te onderzoeken.
De Politie concludeerde dat er in dat stuk van de
openbare weg inderdaad nood was aan fietsstaanders omdat heel wat fietsen gestald stonden op het
voetpad. In de buurt zijn verschillende winkels en
studentenkamers. Voor de inplanting koos de Politie de meest haalbare plaats, zowel qua ligging en
zichtbaarheid als qua veiligheid.
De Politie maakte haar bevindingen over aan de
Burgemeester die ze bijtrad. De Politie maakte het
dossier over aan de Wegendienst voor concrete uitvoering. Het College keurde de plaatsing van de
85
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fietsstaanders midden september 2009 goed. Kort
daarna volgde de uitvoering.
De Wegendienst bevestigt het relaas van de Politie.
Louter over het plaatsen van straatmeubilair wordt
niet gecommuniceerd. Dat wordt niet doenbaar geacht. Dat bevestigt ook de Communicatiedienst.
De Politie onderzoekt enkele alternatieven die verzoeker voorstelt. Eén alternatief blijkt waardevol.
Ter hoogte van het huis van verzoeker is een stuk
van de parkeerstrook gearceerd omdat daar vroeger
een persoon met een handicap woonde. Nu deze
persoon overleden is, is de arcering mogelijk niet
meer functioneel. De Politie engageert zich om dat
verder te onderzoeken. Mogelijk kan op deze manier weer een parkeerplaats gerecupereerd worden.

zich alleen herinneren dat verzoekster een wegverzakking meldde, die naderhand ook hersteld werd.
Ten gronde antwoordt de Wegendienst dat er in de
straat van verzoekster inderdaad aan beide zijden
geparkeerd mag worden maar aangezien de straat
maar 6,5 meter breed is, is het volgens de wegcode
niet toegelaten tegenover elkaar te parkeren omdat
dit de vlotte doorgang van het verkeer kan belemmeren. Haar vraag om het voetpad te versmallen is
een dure ingreep die maar overwogen kan worden
bij een eventuele heraanleg van de straat.
De dienst Ombudsman verwijst verzoekster door
naar de Politie mocht de wegcode overtreden worden en raadt haar aan gelijkaardige vragen in de
toekomst rechtstreeks aan de schepen of de bevoegde stadsdiensten te stellen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Politie kan gemotiveerd toelichten waarom de
fietsstaanders precies voor het huis van verzoeker
werden ingeplant. Zij koos voor het algemene belang wat weliswaar een parkeerplaats kostte. Over
het louter plaatsen van straatmeubilair wordt niet
gecommuniceerd met de burger omdat dit niet
haalbaar wordt geacht. Hoewel niet steeds ideaal,
kan de Ombudsman begrip opbrengen voor dit
standpunt.
Mogelijk is toch een oplossing in zicht voor verzoeker.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De vraag van verzoekster was niet bekend bij de
Stad Brugge. Of ingegaan kan worden op de suggestie van verzoekster is een beleidsbeslissing
waarvoor de dienst Ombudsman niet bevoegd is.

WEGDEK
(dossier: 200910-204)
Diensten: Wegendienst, Communicatiedienst

Ander oordeel

TE SMAL
(dossier: 200910-203)

KLACHT:

Diensten: Wegendienst, Kabinet schepen van
Openbare Werken

Verzoeker meldt begin december 2008 aan de
Communicatiedienst een wegverzakking en een losliggende betonplaat in zijn straat. Hij gebruikt daarvoor een meldingskaart. Eind maart 2009 krijgt hij
een ontvangstmelding.
In februari 2009 komt de Wegendienst langs maar
de medewerker belt niet aan. Begin april wordt het
niveauverschil weggewerkt maar de losliggende
plaat blijft liggen.
Verzoeker vult een tweede meldingskaart in. Begin
april krijgt hij een brief van de Communicatiedienst
dat het probleem opgelost is.
Omdat dit maar ten dele waar is, neemt hij contact
op met de Wegendienst. Daar wordt beloofd dat de
aannemer na het bouwverlof het nodige zal doen.
Verzoeker ziet niets gebeuren. Als hij terugbelt naar
de Wegendienst krijgt hij te horen dat het werk is
uitgesteld tot het najaar. Maar een jaar na zijn eerste
melding is het probleem nog altijd niet opgelost.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster kaart bij de schepen van Openbare
Werken aan dat haar straat te smal is. Het voetpad
is te breed en de rijbaan is te smal. Er wordt aan
beide zijden geparkeerd en dit belemmert het doorgaand verkeer. Soms kan de huisvuilwagen niet
door. Ze vraagt of hier iets aan gedaan kan worden.
Vier maanden later heeft ze nog altijd geen reactie
gekregen op haar vraag.

ONDERZOEK:
Noch in het kabinet van de schepen noch bij de
Wegendienst is de vraag bekend.
Verzoekster laat naderhand weten dat ze de vraag
stelde aan de zus van de schepen. Maar deze kan
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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ONDERZOEK:
De chronologie in de klacht komt niet overeen met
de resultaten van het onderzoek.
De Communicatiedienst ontving begin december
2008 de eerste meldingskaart van verzoeker. Hij
kreeg al eind december een ontvangstmelding. In
februari 2009 herstelde de Wegendienst de verzakking met koude asfalt. De Communicatiedienst
lichtte hem daarover eind januari in.
In maart kreeg de Communicatiedienst de tweede
meldingskaart. Eind maart kreeg verzoeker een
ontvangstmelding. Begin april antwoordde de
Communicatiedienst dat een nieuwe herstelling was
uitgevoerd door de Wegendienst.
Volgens de Wegendienst zijn over het hele Brugse
grondgebied betonplaten verzakt, wat niet wil zeggen dat een vervanging zich altijd opdringt. Eerst
wordt naar een goedkopere oplossing gezocht
waarbij het vaak volstaat om de overgang tussen
twee platen met koude asfalt te overbruggen. In de
straat van verzoeker bleek dat onvoldoende. Daarom beslist de Wegendienst enkele betonplaten te
vervangen. Het werk wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2010.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De meldingen van verzoeker werden wel degelijk
opgevolgd maar de goedkopere oplossing bleek uiteindelijk minder efficiënt.

bij de gerechtsdeurwaarder stop te zetten en de
daaraan verbonden kosten te annuleren. De verwijlintresten worden niet kwijt gescholden. Verzoekster
en haar vader hebben het daar moeilijk mee.

ONDERZOEK:
Bij een gedwongen opname stuurt de Brandweer de
factuur voor de ziekenwagen altijd naar de instelling. Die kan dan bespreken met de patiënt of zijn
familie hoe de factuur betaald zal worden. Doorgaans verblijven patiënten die gedwongen opgenomen zijn, voor langere tijd in het ziekenhuis.
De dienst Ombudsman neemt contact op met het
ziekenhuis. Omdat verzoekster niet meer in de instelling verbleef toen de factuur en de aanmaning
binnen liepen, stuurde het ziekenhuis beide brieven
terug naar de afzender. Noch de Brandweer noch de
dienst Financiën kunnen deze brieven terugvinden.
Omdat niet duidelijk is wat er met de facturen gebeurde maar het wel zeker is dat ze nooit bij verzoekster aankwamen, scheldt de Stadsontvanger de
verwijlintresten kwijt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Het blijft onduidelijk waar het fout liep.

VERKEERDE POST
(dossier: 200911-231)
Diensten: Preventiedienst, OCMW

ZIEKENVERVOER

Ander oordeel

(dossier: 200910-227)
Diensten: Brandweer, Financiën

KLACHT:

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster werd in april 2009 met een ambulance
van het hulpcentrum 100 vervoerd naar een ziekenhuis in Beernem in het kader van een gedwongen
opname. Ze verbleef er een kleine week.
In september overhandigt de gerechtsdeurwaarder
een dwangbevel omdat ze nooit de factuur voor het
ziekenvervoer betaalde. Verzoekster is er zeker van
dat ze nooit een factuur of een aanmaning ontving.
Haar vader neemt contact op met de dienst Financien. Hij hoort dat de oorspronkelijke factuur en de
aanmaning naar het ziekenhuis gestuurd werden en
niet naar het verblijfsadres van zijn dochter. De
dienst Financiën doet het nodige om de procedure
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Verzoekster is ten einde raad omdat zij post blijft
krijgen voor het buurtwerk Wijk Up Zeebrugge.
Het gaat vooral om briefwisseling van een bank en
een telecombedrijf.
Tot nog toe bracht ze de post zelf naar het nieuwe
adres van het buurthuis. Ze vroeg verschillende keren om de adreswijziging door te geven. Toch blijft
verzoekster brieven krijgen. Ze is het moe om telkens de post te moeten bezorgen.

ONDERZOEK:
Volgens het hoofd van de Preventiedienst deed de
buurtwerker het nodige om beide bedrijven op de
hoogte te brengen. Maar zij zouden nalaten hun
adressenbestand aan te passen. De buurtwerker zal
de adreswijziging opnieuw melden en de zaak opvolgen.
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Volgens het OCMW meldde verzoekster het probleem twee keer aan de medewerker van het ZOC,
de lokale dienst van het OCMW in Zeebrugge. Hij
gaf de melding telkens door aan de buurtwerker van
de Preventiedienst.
De bankinstelling ontkent dat zij ooit een adreswijziging doorkreeg.

GEEN ANTWOORD?
(dossier: 200912-247)
Diensten: Meldpunt, Groendienst, Leefmilieu, Politie

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek mondt uit in een woord-tegenwoordsituatie waardoor een objectief oordeel niet
mogelijk is.
Het probleem wordt opgelost door bemiddeling.

OPGEBROKEN WANDELPAD
(dossier: 200911-236)
Diensten: Wegendienst, Eandis

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldt in februari 2009 dat het wandelpad in zijn voortuin nog altijd open ligt. Zijn straat
werd twee jaar geleden heraangelegd. De aannemer
nam toen per abuis de opgebroken tegels van het
wandelpad mee.
Na de melding kwam de Wegendienst langs maar
verzoeker vernam niets meer. Het wandelpad bleef
open liggen.

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst werden de tegels uitgebroken door de nutsmaatschappijen bij werken aan
de leidingen. Zij kan niet meer achterhalen welke
nutsmaatschappij in gebreke bleef. Daarom herstelt
zij het wandelpad zelf. De eerste melding zou doorgegeven zijn aan Eandis omdat zij verantwoordelijk
was voor het werk. Eandis vindt de melding niet terug omdat het registratiesysteem niet meer gebruikt
wordt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat het onderzoek geen volledige duidelijkheid brengt over
het opvolgen van de eerste melding. Dat er iets fout
liep, is zeker maar wie verantwoordelijk is, valt niet
meer te achterhalen.

KLACHT:
Verzoeker klaagde in 20065 over geluids- en verkeershinder op het kerkplein naast zijn huis. De
toestand verbetert niet. Daarom herhaalt verzoeker
midden september 2009 zijn klachten in een brief
aan het College van burgemeester en schepenen.
Omdat verzoeker eind oktober alleen een negatief
antwoord kreeg van de Groendienst op een deelaspect van zijn klacht, zoekt hij de Ombudsman op.
Verzoeker stelt dat hij vooral een verkeersprobleem
aankaartte. Maar van de Politie zou hij na meer dan
een maand nog geen antwoord gekregen hebben.

ONDERZOEK:
De brief van verzoeker werd overgemaakt aan het
Meldpunt. Daar werd hij uiteengerafeld in drie afzonderlijke meldingen, te behandelen door de Verkeersdienst van de Politie, door de Groendienst en
door de dienst Leefmilieu.
De Groendienst antwoordde eind oktober op haar
aspect van de klacht. Er kan niet ingegaan worden
op verzoekers voorstel om meer groen aan te planten om de geluidshinder tegen te gaan.
De dienst Leefmilieu ontkent dat zij niet gereageerd
zou hebben. Zij nam contact op met verzoeker over
de lawaaihinder en zou hem ook een kopie overgemaakt hebben van een brief die gestuurd werd naar
het OCMW. Zij kaartte het probleem van de parkeerhinder ook aan bij de Politie.
Ook de Verkeersdienst van de Politie ontkent dat zij
de melding van verzoeker niet behandeld zou hebben. Zij maakte haar bevindingen over in een brief
van midden september. Daarin gaat de Politie niet
in op verzoekers voorstel om de verkeersafwikkeling op het plein te wijzigen om zo de parkeerdruk
te spreiden.
Verzoeker blijft ontevreden over de reacties van de
diensten omdat zij geen concrete oplossing bieden
voor de hinder.
De Ombudsman onderzoekt de opmerking van verzoeker dat hij op zijn melding geen gecoördineerd
antwoord kreeg maar dat de diensten elk afzonderlijk antwoorden op hun aspect van de klacht. Zijn
5
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brief kaartte nochtans een globaal probleem van
verkeers- en geluidshinder aan.
Volgens het Meldpunt is het een beleidskeuze geweest om klachten met verschillende onderwerpen
als aparte meldingen in het registratiesysteem op te
nemen. Het voordeel is dat de ene dienst niet meer
hoeft te wachten op de andere om te antwoorden
aan de burger. Op die manier kunnen de opgelegde
termijnen gerespecteerd worden.
Het nadeel is dat de burger verschillende brieven
krijgt en er in dergelijke gevallen geen gecoördineerd antwoord meer kan worden gestuurd. Het
Meldpunt relativeert dat nadeel. Vroeger plaatste de
Communicatiedienst bij dergelijke complexe meldingen ook de deelantwoorden van de verschillende
diensten achter elkaar.
Het Meldpunt geeft toe dat zij er de verschillende
diensten niet attent op maakt dat de melding die zij
doorkrijgen, kadert in een ruimer geheel waarbij
ook andere diensten worden aangeschreven. Volgens de coördinator is er geen bezwaar tegen om
dat in de toekomst te doen. De diensten kunnen dan
zelf beslissen of ze bij elkaar advies inwinnen of
niet. Het registratiesysteem laat dat toe.

blijft ze regelmatig op een camping in Wilrijk. Haar
dochter zit op kot en is in de week niet thuis. De
woning van verzoekster staat te koop en gedurende
enkele maanden werden er verfraaiingswerken uitgevoerd waardoor de meubels tijdelijk op de verdieping werden gezet. Verzoekster verklaart dat deze woning toch haar hoofdverblijfplaats is. Ze vindt
het niet kunnen dat zij nooit een bericht of een
vraag kreeg van de wijkinspecteur en dat zij niet
werd ingelicht over de ambtelijke schrapping.

ONDERZOEK:

Verzoekster moet voor haar werk een attest ophalen
bij de dienst Bevolking. Tot haar verbazing krijgt
ze te horen dat zij en haar dochter ambtelijk geschrapt zijn op hun adres.
Verzoekster werkt op onregelmatige uren in Brussel
en heeft een vriend in Antwerpen. Daardoor ver-

De dienst Bevolking besloot tot een onderzoek na
een bezoek van de ex-man van verzoekster. Hij had
een document voor zijn dochter opgevraagd en had
daarbij laten weten dat verzoekster en haar dochter
in Sint-Niklaas woonden en niet langer in Brugge.
Volgens de algemene onderrichtingen ‘betreffende
het houden van de bevolkingsregisters’ is het de
taak van de gemeente om deze registers voortdurend bij te houden en te controleren op hun juistheid. Vandaar dat de dienst Bevolking aan de wijkinspecteur de opdracht gaf om na te gaan of
verzoekster en haar dochter nog op hun adres in
Brugge woonden en of een ambtelijke schrapping
moest worden overwogen.
De wijkinspecteur stelde vast dat de woning leeg
was. Er hing een bord ‘Te koop’ en de brievenbus
was afgeplakt. Voor de wijkinspecteur was dat een
duidelijk signaal dat de woning onbewoond was.
Het is niet duidelijk of zij één of meerdere keren
langs ging. Dit werd niet genoteerd. De wijkinspecteur liet ook geen bericht na.
Noch in de wet noch via interne richtlijnen is de
manier waarop de wijkagent de woonstvaststelling
moet uitvoeren in detail omschreven. Er staat nergens vermeld hoeveel bezoeken er noodzakelijk
zijn. Er staat ook niets in over een verplichting om
een bericht na te laten. Wettelijk gezien maakte de
inspecteur geen fouten. De dienst Bevolking raadde
haar wel aan om verder onderzoek te doen, bijvoorbeeld door een controle van het energieverbruik,
maar de wijkagent ging daar niet op in omdat het
volgens haar duidelijk genoeg was dat de woning
leeg stond.
Op basis van de eerste woonstvaststelling van de
wijkinspecteur ging het College van burgemeester
en schepenen akkoord met de ambtelijke schrapping.
Na de klacht en op vraag van de Dienst Intern Toezicht voert de wijkinspecteur een nieuw plaatsbezoek uit. Verzoekster was thuis en de woning was
opnieuw bemeubeld. Verzoekster deelde mee dat
haar meubels tijdelijk boven stonden omdat het gelijkvloers werd opgeknapt. De wijkinspecteur verklaart dat ze hierbij haar bedenkingen had. Toch
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De verschillende diensten lieten de melding van
verzoeker niet liggen en antwoordden tijdig maar
verzoeker blijft ontevreden.
De Ombudsman stelt vast dat de beleidsbeslissing
om complexe meldingen uiteen te rafelen voor- en
nadelen heeft. De meldingen worden tijdig behandeld maar bij complexe meldingen wordt het antwoord niet gecoördineerd. Het voorstel van de
meldpuntcoördinator kan mogelijk een oplossing
bieden. De Ombudsman wacht af of in de toekomst
een bijsturing op dat vlak noodzakelijk is.

AMBTELIJKE SCHRAPPING
(dossier: 200912-251)
Diensten: Politie, Bevolking

Ander oordeel
KLACHT:

DOSSIERS 2009 IN DETAIL
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wordt ingegaan op de vraag van verzoekster om
opnieuw ingeschreven te worden op haar adres.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De wijkinspecteur en de dienst Bevolking handelden volgens de wet. Over de manier waarop de
wijkinspecteur haar onderzoek voerde, kan de
dienst Ombudsman niet objectief oordelen. Het
probleem wordt opgelost.

REGISTRATIE ALARMSYSTEEM
(dossier: 200912-258)
Diensten: Preventiedienst, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is wettelijk verplicht om zijn alarmsysteem te registreren. Hij neemt hiervoor contact op
met de afdeling Inbraakpreventie bij de Politie.
Volgens de ambtenaar kan de registratie alleen via
het internet gebeuren. Bovendien is er een kaartlezer nodig of moet er een token aangevraagd worden.
Verzoeker is zeventig jaar en heeft geen computer
of internetaansluiting. Hij weet niet hoe hij daarmee
om moet gaan. De afdeling Inbraakpreventie verwijst hem door naar vrienden, familie of naar de
openbare bibliotheek. Verzoeker heeft wel een
vriend bij wie hij mogelijk terecht kan maar die
heeft geen kaartlezer en een token aanvragen is
voor hen te ingewikkeld. Verzoeker kan niet naar
de openbare bibliotheek omdat hij niet weet hoe hij
met het computerprogramma moet werken.

ONDERZOEK:
Sinds 1 september 2009 moeten burgers zelf hun
alarmsysteem registreren als het niet aangesloten is
op een alarmcentrale. Dat wordt opgelegd door het
KB van 25 april 2007 ‘tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van
alarmsystemen en beheer van alarmcentrales’. De
registratie kan enkel via de website www.police-onweb.be. Het computerprogramma wordt opgelegd
door de federale overheid.
Als gevolg van de klacht voorziet de Preventiedienst in haar kantoren een elektronische identiteitskaartlezer voor burgers zonder computer of internetaansluiting. Wie hiervan gebruik wil maken,
dient een afspraak te maken met de afdeling Inbraakpreventie. Er zal gezorgd worden voor een
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gebruiksvriendelijke toelichting hoe een alarmsysteem geregistreerd kan worden.
De dienst Ombudsman licht de Federale Ombudsman in over de klacht omdat zij meent dat de federale overheid tekort schiet door alleen een online
registratie te voorzien. De Federale Ombudsman
schreef de FOD Binnenlandse Zaken hierover al
aan in november 2009. Het structurele probleem zal
verder door hem behandeld worden. Er zou momenteel geen wettelijke basis bestaan om een registratie van alarmsystemen via de website te eisen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Alleen een online registratie voorzien is niet gebruiksvriendelijk voor burgers die niet over een
computer of internet beschikken. Via bemiddeling
wordt hiervoor op het niveau van de Stad Brugge
een oplossing gevonden. De afdeling Inbraakpreventie voerde alleen de richtlijnen uit van de federale overheid, waarvoor de dienst Ombudsman niet
bevoegd is. Vandaar dat de klacht wordt overgemaakt aan de Federale Ombudsman.

AMOK
(dossier: 200912-259)
Diensten: Politie, Leefmilieu

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont dicht bij een café waar regelmatig
optredens worden georganiseerd waar skinheads op
afkomen. Achteraf maken zij amok op straat. Na
elke fuif moeten de buurtbewoners urine en braaksel opkuisen. Laatst moest verzoeker de Politie erbij
halen omdat er een gat in zijn rolluik geslagen was.
Er worden regelmatig wagens beschadigd en er is
ook lawaaihinder. Voorbijgangers worden arrogant
aangesproken. Verzoeker begrijpt niet waarom de
Stad deze fuiven toelaat en waarom de buurtbewoners hierover geen inspraak krijgen.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu bespreekt het probleem tijdens de protocolvergadering ‘geluid’ samen met de
Politie en de Brandweer. Klachten over lawaaihinder door de muziek zijn er niet maar wel over vandalisme en luidruchtige en agressieve klanten op
straat. Bij een volgende muziekaanvraag zal de
dienst Leefmilieu overleg plegen met de Politie en
de Burgemeester. Bij onvoldoende motivering zullen de optredens geweigerd worden. Ondertussen
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werd al een optreden geweigerd na een negatief advies van de Politie.
De Politie moest in het café al vier keer tussenkomen voor nachtlawaai. Daarbij verleende de uitbater telkens spontaan zijn medewerking waardoor
geen proces-verbaal moest worden opgemaakt. Er
werd wel een PV opgemaakt voor het beschadigde
rolluik. De Politie neemt zich voor het café en zijn
klanten verder op te volgen, ook met betrekking tot
mogelijke overtredingen op de wet op de xenofobie.
Deze wet werd tot nog toe niet overtreden.
De Politie zal geen overlegmoment met de buurtbewoners organiseren. Bovenvermelde maatregelen
zouden voldoende moeten zijn. Als er opnieuw
problemen ontstaan worden de bewoners verwezen
naar hun wijkinspecteur.

gen worden door familieleden en deze die er alleen
gelegd zijn ter gelegenheid van Allerheiligen. Schalen of sierpotten worden normaliter alleen weggenomen als ze kapot zijn. Alle afval wordt in de containers gedeponeerd. Er wordt geen materiaal
gerecupereerd.
Geen enkele medewerker van de Groendienst herinnert zich dat hij de schaal weggenomen zou hebben. Ook een derde kan de schaal meegenomen of
verplaatst hebben.
De medewerkers van de Begrafenissendienst zijn
alleen aanwezig voor het klaarmaken, verplaatsen
of verwijderen van graven. Het diensthoofd stelt
voor om op alle kerkhoven een bord te plaatsen met
praktische informatie waar bezoekers terecht kunnen met meldingen of vragen.

BEOORDELING:

BEOORDELING:

Ander oordeel.

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
kan niet uitmaken wat er met de schaal gebeurd is
en of de Groendienst hiervoor verantwoordelijk is.
Positief is wel het voornemen om op alle begraafplaatsen een informatiebord te plaatsen.

BLOEMENSCHAAL
(dossier: 200912-265)
Diensten: Burgerlijke Stand, Groendienst

Ander oordeel

NACHTELIJKE LEVERINGEN
(dossier: 200912-268)

KLACHT:
Met Allerheiligen plaatste verzoekster een zelfgemaakt bloemstuk op het graf van haar moeder op
het kerkhof van Sint-Andries. Het was de bedoeling
dit bloemstuk regelmatig te vervangen en daarbij de
waardevolle schaal en andere attributen te hergebruiken.
Verzoekster merkt midden december op dat alle
versieringen van het graf verdwenen zijn. Ze vermoedt dat dit door de stadsdiensten gebeurde.
Daarbij werd geen onderscheid gemaakt tussen
waardevolle stukken en verwelkte bloemen. Ze kan
de schaal nergens vinden, ook niet in de afvalcontainers. Er is ook geen personeel van de Begrafenissendienst op het kerkhof aanwezig. Nergens vindt
ze een telefoonnummer.

Diensten: Leefmilieu, Politie

Ander oordeel
KLACHT:

Na 1 december houdt de Groendienst op alle begraafplaatsen een grote opruimactie. Alle bloempotten en –stukjes bij de graven worden weggenomen
en de putjes worden weer opgevuld. Bloemstukken
op graven worden normaal gezien niet weggenomen, behalve wanneer ze te verwelkt zijn. De medewerkers kunnen hierbij volgens het hoofd van de
Begrafenissendienst onmogelijk een onderscheid
maken tussen bloemstukken die regelmatig vervan-

Verzoekster baat een hotel uit in een smalle straat
in de binnenstad. De speelgoedzaak aan de overkant
wordt ’s nachts bevoorraad. Heel vaak wordt er geleverd tussen 3 en 4 uur ’s morgens, soms twee tot
drie keer per week. Dat zorgt voor lawaaihinder. De
motor van de vrachtwagen blijft draaien, er wordt
gerammeld met karren en containers en er wordt
geslagen met deuren en rolluiken. De hotelgasten
komen er wakker van. Verzoekster vroeg al eerder
aan de uitbaters of de leveringen niet overdag plaats
konden vinden maar dat kan blijkbaar niet.
In de nacht van 29 op 30 december 2009 doet zich
een incident voor waarbij de leverancier om 3.30
uur de voordeur van de winkel niet open krijgt.
Door zijn gemorrel gaat het alarm af. De chauffeur
slaagt er in niet om het alarm af te leggen en gaat er
met zijn vrachtwagen vandoor. Het alarm blijft
loeien. De Politie slaagt er in om de chauffeur in te
halen. Hij krijgt het bevel de uitbaters te verwittigen. Zij kunnen het alarm afzetten om 4.45 uur. Alle hotelgasten zijn wakker.
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ONDERZOEK:
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Verzoekster klaagt dat het niet de eerste keer is dat
ze de Politie moest oproepen voor lawaaihinder. Ze
vraagt zich af waarom de Stad of de Politie niet
doortastender optreden.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Leefmilieu kunnen de nachtelijke
leveringen aan de speelgoedwinkel niet verboden
worden omdat dit voor gevolg zou hebben dat geen
enkele winkel ’s nachts nog bevoorraad zou kunnen
worden. De dienst schrijft wel een brief naar de uitbaters met de vraag meer rekening te willen houden
met de omgeving en de nachtelijke leveringen zoveel mogelijk te beperken.
Ook de wijkagent spreekt de uitbaters aan. Zij geven toe dat alles in het werk gesteld moet worden
om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zij relativeren wel de hinder. Nachtelijke leveringen zouden eerder uitzonderlijk zijn.
Verzoekster mag de wijkinspecteur altijd inlichten
over nieuwe hinder.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling. Na de tussenkomst
van de Politie en de dienst Leefmilieu blijven nieuwe klachten uit.
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ALGEMEEN BESTUUR
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

DOORGESTOKEN BANDEN
(dossier: 200911-238)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is een stadspersoneelslid. Tijdens zijn
diensturen worden de banden van zijn auto doorgestoken. Hij probeert de kosten te recupereren via
het stadsbestuur. Hij stuurt een brief naar de Stad
maar krijgt geen antwoord.

ONDERZOEK:
Het schadegeval dateert van begin april 2009. De
dienst Algemeen Bestuur maakte het dossier over
aan Ethias maar zij wilde niet tussenkomen omdat
bandenschade niet vergoed wordt binnen de polis.
De dienst Algemeen Bestuur stelde aan verzoeker
voor om aan het College te vragen of zijn schade
kon worden terugbetaald buiten de verzekering.
Verzoeker diende een dossier in. Maar toen bleek
dat hij zijn auto niet had gebruikt voor een dienstopdracht maar alleen voor woon-werkverkeer, besliste het College midden september om de schade
niet terug te betalen. De dienst Algemeen Bestuur
lichtte verzoeker hierover in met een nota die via de
binnenpost werd verstuurd.
De dienst Algemeen Bestuur ontving een maand later een brief van verzoeker waarin hij betreurde dat
zijn schade niet werd vergoed. De dienst antwoordde niet meer omdat de brief beschouwd werd als
een loutere uiting van ongenoegen.
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Verzoeker kan begrijpen dat zijn brief niet werd beantwoord maar stelt dat zij geen reactie was op de
collegebeslissing maar wel op een brief van Ethias
die hij in diezelfde periode had ontvangen. Volgens
verzoeker ontving hij de nota van de dienst Algemeen Bestuur niet via de binnenpost.
De betrokken stadsdienst is verbaasd dat verzoeker
de nota niet ontving. Het diensthoofd verzekert dat
hij eerst telefonisch verwittigd werd over de beslissing van het College en dat de nota meteen in het
correspondentievakje werd gelegd. Wat er mee gebeurde, is niet duidelijk.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Algemeen Bestuur volgde het dossier wel
degelijk op en lichtte verzoeker in over de collegebeslissing. Wat er met de brief gebeurde, is niet
duidelijk. De dienst Algemeen Bestuur vond het
niet meer nodig op de reactie van verzoeker te antwoorden omdat zij geen nieuwe elementen bevatte.
Daar kan begrip voor opgebracht worden.
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BIBLIOTHEEK
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

GRATIS BOEK
(dossier: 200902-020)

Ander oordeel
KLACHT:
Het dochtertje van verzoekster ziet op de televisie
dat alle zevenjarigen in de Vlaamse bibliotheken
een gratis boek kunnen afhalen. Het meisje woont
in Moerkerke maar is al jaren lid van de Biekorfbibliotheek.
De volgende dag gaat ze met haar moeder het boek
ophalen in de bibliotheek. Maar daar hoort ze dat ze
geen boek kan krijgen omdat deze alleen meegegeven worden met de klas.
Het meisje gaat naar school in Vivenkapelle. Een
klasbezoek aan de Biekorf is niet gepland. Verzoekster betreurt dat haar dochter geen boek kan
krijgen.

1
0
1
0
0
0
0
1

De mediacampagne van de Stichting Lezen richtte
zich op twee sporen. Enerzijds konden de leerkrachten in de bibliotheek een pakket boeken ophalen voor hun leerlingen, anderzijds werden via een
advertentie alle zevenjarigen uitgenodigd om een
boek op te halen in de bibliotheek.
Omdat de Biekorfbibliotheek aanwijzingen had dat
de Stichting Lezen te weinig boeken zou leveren,
opteerde zij ervoor alleen te werken via de Brugse
scholen. Uiteindelijk bleek het geleverde pakket
boeken zelfs onvoldoende om alle Brugse eerste
leerjaren klassikaal te bedienen. Ook een bijbestelling was ontoereikend.
Verzoekster wordt doorverwezen naar de bibliotheek van Damme. Ook daar worden de boeken
verspreid via de scholen. Maar bij het afsluiten van
het dossier blijkt het dochtertje toch geen boek gekregen te hebben. Ze was wel zeven jaar maar zat
in het tweede studiejaar. Omdat de bibliotheek van
Damme nog enkele exemplaren over heeft, krijgt
het kind toch nog een boek.

BEOORDELING:
ONDERZOEK:
Het initiatief kaderde in een grootschalige leescampagne voor kinderen van zeven jaar uit het eerste
leerjaar. De organisatie lag in handen van de Stichting Lezen. Volgens de hoofdbibliothecaris was de
doelstelling lovenswaardig maar liep de organisatie
mank op het vlak van de communicatie en de verspreiding van het boek. Daardoor regende het
klachten aan de balies van de Vlaamse bibliotheken.
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Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De Biekorfbibliotheek moest zich aanpassen aan de
minder efficiënte organisatie van de initiatiefnemer.
Daardoor moest ze maatregelen nemen waardoor
zevenjarigen die het boek individueel kwamen ophalen, teleurgesteld moesten worden.
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BRANDWEER
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

ROLSTOEL
(dossier: 200903-053)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is mantelzorger van een bejaarde vrouw.
Beiden wonen samen op een appartement.
Eind februari moest de vrouw met de 100 naar het
ziekenhuis gebracht worden. Verzoeker vroeg aan
de ambulanciers om de dure rolstoel van mevrouw
met de lift weer naar boven te brengen maar zij
zouden dat nagelaten hebben.
Verzoeker sloeg er eerst geen acht op dat de rolstoel niet weer naar boven was gebracht. Pas de
volgende dag merkte hij dat hij verdwenen was.
Verzoeker vindt dat de Brandweer medeverantwoordelijk is voor het verlies van de rolstoel maar
zijn klacht wordt er weggelachen.

1
0
1
0
0
0
0
1

burger zelf aandacht moet hebben voor zijn eigendom.
Verzoeker geeft tegenover de Ombudsman toe dat
hij de rolstoel de volgende dag nog had zien staan
in de hal van het appartement maar dat hij hem toen
niet naar boven bracht. Niettemin blijft hij erbij dat
de Brandweer een gedeeltelijke verantwoordelijkheid draagt omdat de ambulanciers de rolstoel niet
naar boven brachten zoals hij had gevraagd.
Naderhand wijzigt verzoeker zijn versie opnieuw en
zegt hij dat de ambulanciers niets te verwijten valt.
Getuigen zouden de rolstoel nog hebben zien staan
kort nadat de vrouw weggevoerd werd. Verzoeker
was op dat moment in het appartement haar kledij
aan het inpakken. Toen hij weer beneden kwam,
was de rolstoel al verdwenen.
Verzoeker geeft de verdwijning van de rolstoel aan
bij de Politie. De Ombudsman verwijst hem door
naar het Sociaal Huis. Daar kan hij informatie krijgen over thuiszorgdiensten die een rolstoel ter beschikking stellen.

BEOORDELING:
ONDERZOEK:
De ambulanciers kunnen zich het voorval niet herinneren.
Volgens de Brandweercommandant hebben de ambulanciers altijd aandacht voor de persoonlijke bezittingen van de patiënt. Zij geven regelmatig persoonlijke bezittingen van patiënten af in de
spoedgevallendienst. De commandant kan moeilijk
geloven dat de ambulanciers de rolstoel onbeheerd
achtergelaten zouden hebben. Hij meent dat ook de
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Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. De ambulanciers herinneren zich niets van het voorval. Verzoeker zelf wijzigt zijn versies.
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BURGERZAKEN
overzicht klachten
TOTAAL 25
Onbevoegd 0
Bevoegd 25
BEOORDELING
Gegrond 4
Deels gegrond 1
Terechte opmerking 5
Ongegrond 1
Ander oordeel 14

VERLOREN RIJBEWIJS
(dossier: 200904-081)

Gegrond
KLACHT:
Een Bruggeling die in Spanje woont, raakt er zijn
Belgisch rijbewijs kwijt.
Op aanraden van de consul in Alicante stuurt verzoeker op 16 april een e-mail naar de dienst Bevolking met de vraag hem dringend een attest van verlies van rijbewijs op te sturen. Dat zou hij dan
kunnen inruilen voor een nieuw Spaans rijbewijs.
De dienst Bevolking reageert niet.
Verzoeker stuurt op 21 april nog twee e-mails naar
de dienst Bevolking maar ook hierop komt geen reactie. Hij vreest problemen als hij in Spanje tegengehouden zou worden en geen rijbewijs kan voorleggen. Hij begrijpt niet dat de dienst Bevolking de
ernst van zijn vraag niet inziet.

ONDERZOEK:
Een medewerkster van de dienst Bevolking herinnert zich dat zij de eerste e-mail van 16 april ontving via info@brugge.be en doorstuurde naar haar
collega’s van de dienst Rijbewijzen. Zij deed dat op
het
vooral
intern
gebruikte
e-mailadres
bevolking.rijbewijzen@brugge.be. Ook de drie
volgende e-mails die verzoeker stuurde op 16 en 21
april, sluisde ze door naar deze functionele postbus.
Na de klacht stelt de bureauchef vast dat niemand
van haar dienst deze postbus kan openen waardoor
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de e-mails niet werden behandeld. Zij had het probleem al eerder gemeld maar het was uit het oog
verloren. Na de klacht plaatst de dienst Informatica
alle functionele postbussen van de dienst Bevolking
onder het beheer van de bureauchef zodat zij haar
medewerkers toegangsrechten kan geven.
Op 29 april wordt het document doorgefaxt naar
Spanje.
Op de vraag van de Ombudsman hoeveel onbehandelde e-mails in de postbus zaten, antwoordt het
diensthoofd dat de meeste berichten niet meer relevant waren omdat ze ook via de gewone emailadressen toegekomen waren. Het ging bijna
uitsluitend om intern e-mailverkeer tussen de gemeenteafdelingen en de centrale afdeling.

BEOORDELING:
Deze klacht wordt beoordeeld als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: doordat de
functionele postbus niet toegankelijk was voor de
medewerkers van de dienst Rijbewijzen, bleven de
e-mails van verzoeker onbehandeld.
De klacht wordt gecorrigeerd: op vraag van de bureauchef plaatst de dienst Informatica alle functionele postbussen onder haar beheer. Er zal op toegezien worden dat alle bevoegde medewerkers
toegang krijgen tot deze postbussen.
Verzoeker kreeg het attest toegestuurd binnen een
redelijke termijn na zijn eerste e-mail.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (17 juni 2009).

SAMENWONEND?
(dossier: 200908-174)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster is samen met een vriendin eigenaar van
een pand in Sint-Kruis. Elke verdieping is ingericht
als aparte woongelegenheid. Indertijd werden zij als
alleenstaanden ingeschreven. Jarenlang kwamen de
aanslagbiljetten voor de belastingen apart toe.
Eind februari 2009 krijgt verzoekster van de Stad
Brugge een aanslagbiljet voor de milieutaks tegen
gezinstarief. De gemeenteafdeling van Sint-Kruis
zegt haar alleen dat dit tarief voordeliger is. Meer
uitleg krijgt ze niet.
Eind juli 2009 wordt ook de provinciebelasting tegen gezinstarief aangerekend. Nu krijgt verzoekster
in de dienst Bevolking te horen dat zij en haar
vriendin ingeschreven zijn als samenwonenden
omdat ze maar één voordeur en één meter hebben.
Beiden vrezen voor hun pensioen. Uit angst laat de
vriendin zich uitschrijven in Sint-Kruis en verhuist
zij in allerijl naar Torhout.
Op aanraden van hun ziekenfonds vragen zij bij de
dienst Bevolking de historiek van hun domiciliëring
op. Zij blijken al sinds begin november 2008 ingeschreven te zijn als samenwonenden zonder verwantschap. Als zij vragen waarom zij hierover
nooit verwittigd werden, krijgen ze te horen dat dit
niet hoeft.

ONDERZOEK:
De dienst Belastingen maakte in 2008 aan de dienst
Bevolking een overzicht over van alle nietopgesplitste adressen met meerdere gezinshoofden,
met de bedoeling dat zij de inschrijving in de bevolkingsregisters op hun juistheid zou onderzoeken.
De dienst Bevolking wijzigde het statuut van verzoekster en haar vriendin van alleenstaanden naar
samenwonenden zonder dat de wijkagent een nieuwe woonstvaststelling deed.
De Politie bevestigt dat de laatste woonstvaststelling dateert van 1999. De wijkagent oordeelde toen
dat beide dames als alleenstaanden moesten worden
beschouwd.
De ministeriële omzendbrief ‘betreffende het houden van de bevolkingsregisters” stelt dat “samenleJAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

ven moet worden beschouwd als het beslissende
criterium om te bepalen of personen al dan niet een
gezin vormen” en dat dit criterium afgebakend kan
worden dankzij feitelijke elementen zoals de inrichting van de plaatsen, telefoonrekeningen, staten van
energieverbruik, huurvermeldingen enz. “Het niet
samenleven wordt vertaald in de vaststelling dat
een persoon een apart gezin vormt.”
De onderrichtingen stellen verder: “Om bepaalde
misbruiken te voorkomen en ter wille van de juistheid, hangt de samenstelling van het gezin niet af
van een eenvoudige aangifte bij de bevolkingsdienst, maar is er verificatie nodig. Er dient op gewezen te worden dat samenwonenden, om te ontsnappen aan bepaalde fiscale of andere
reglementeringen, zich niet alleenstaand mogen
verklaren terwijl ze dezelfde woning betrekken.”
Na de klacht vraagt de dienst Bevolking aan de
wijkinspecteur om een nieuwe woonstvaststelling te
doen. Dat gebeurt eind september 2009. De conclusie van de nieuwe wijkinspecteur luidt opnieuw dat
het huis opgesplitst is in twee aparte leefruimten.
Op basis hiervan corrigeert de dienst Bevolking het
dossier via een collegebeslissing van eind oktober
2009. De inschrijving als samenwonenden wordt
ongedaan gemaakt en beide dames worden opnieuw
als alleenstaanden ingeschreven. Ze krijgen een afzonderlijk huis- en busnummer.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN WETTELIJKHEID: de onderrichtingen
schrijven voor dat het samenleven kan worden aangetoond aan de hand van bijvoorbeeld de inrichting
van de plaatsen, en dat het niet samenleven wordt
vertaald in de vaststelling dat een persoon een apart
gezin vormt. Het samenwonen moet m.a.w. worden
vastgesteld. De dienst Bevolking wijzigde het statuut van verzoeksters zonder grondige verificatie in
de vorm van een woonstvaststelling door de wijkinspecteur.
De klacht wordt gecorrigeerd door de collegebeslissing van 23 oktober 2009.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 december 2009).
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VOLMACHTDRAGER
(dossier: 200909-179)

Gegrond
KLACHT:
De hoogbejaarde buurvrouw van verzoeker moet
een nieuwe elektronische identiteitskaart aanvragen
omdat hij verlopen en geannuleerd is. Zij geeft verzoeker midden juni 2009 een volmacht en een medisch attest mee waarmee hij aan de dienst Bevolking gaat melden dat zij alleenstaande is en niet
meer uit de voeten kan. De ambtenaar geeft verzoeker een vervangend attest mee dat geldig is voor
één maand.
Begin augustus biedt verzoeker zich opnieuw aan in
de dienst Bevolking. De identiteitskaart ligt klaar
maar verzoeker krijgt hem niet mee omdat hij geen
volmacht heeft. Verzoeker repliceert tevergeefs dat
hij in juni een volmacht indiende. Hij krijgt ook
geen nieuw vervangend attest mee. Ook de zoon
van de buurvrouw krijgt bij een nieuwe poging de
kaart niet mee.
De dienst Bevolking belooft dat zij zelf de identiteitskaart thuis zal afleveren maar een maand later
is dat nog altijd niet gebeurd. De buurvrouw is ongerust omdat zij geen geldig identiteitsbewijs meer
heeft.

ONDERZOEK:
In de onderrichtingen van de FOD Binnenlandse
Zaken over de elektronische identiteitskaart wordt
een onderscheid gemaakt tussen niet mobiele personen die in een verzorgingsinstelling verblijven,
zij die behoren tot een gezin, en alleenstaanden.
Voor de laatste twee categorieën moet de ambtenaar van de dienst Bevolking het basisdocument
thuis laten ondertekenen door de aanvrager. De
ambtenaar licht de burger tegelijkertijd in over de
modaliteiten voor de afgifte en de activering van de
elektronische kaart. Dat houdt ondermeer in dat de
ambtenaar aan de betrokkene vraagt om een volmachtdrager aan te wijzen die de kaart bij de gemeente zal komen activeren en afhalen. Dat moet
gebeuren met een door de aanvrager ondertekende
volmacht. De onderrichtingen leggen geen beperkingen op wie als mandataris kan worden aangeduid.
De dienst Bevolking paste deze onderrichtingen
niet juist toe. Zij ging ervan uit dat het niet toegelaten was dat een volmachtdrager de nieuwe elektronische identiteitskaart van een alleenstaande, niet
mobiele persoon kwam activeren en afhalen bij de
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gemeente. De dienst meende dat zij in dat geval alle
bewerkingen zelf moest uitvoeren en dat zij niet alleen bij het begin van de procedure op huisbezoek
moest maar ook naderhand de nieuwe identiteitskaart thuis moest afgeven. Door een tekort aan personeel had de dienst Bevolking de kaart nog niet bij
de buurvrouw kunnen afleveren. Dat gebeurt kort
na de klacht.
Volgens het hoofd van de dienst Bevolking vloeide
de verkeerde werkwijze voort uit een antwoord op
een vraag uit 2004 aan Belpic, de helpdesk van de
FOD Binnenlandse Zaken voor de elektronische
identiteitskaart. In dat antwoord stond dat de elektronische identiteitskaart rechtstreeks aan de burger
moest worden afgegeven en nooit via een mandataris. Dit antwoord dateerde evenwel van voor de publicatie eind 2005 van de nieuwe onderrichtingen
over de elektronische identiteitskaart. In de oude
onderrichtingen uit 2002 over de papieren identiteitskaart stond inderdaad dat het basisdocument
aan huis moest worden aangeboden en dat de identiteitskaart naderhand ook thuis moest worden afgeleverd door een vertegenwoordiger van de dienst
Bevolking.
De dienst Bevolking past haar werkwijze aan, te
meer omdat de uitreiking van elektronische identiteitskaarten voor niet mobiele personen daardoor
vereenvoudigd wordt.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN WETTELIJKHEID: de werkwijze van de
dienst Bevolking i.v.m. de uitreiking van identiteitskaarten aan alleenstaande, niet mobiele personen was niet in overeenstemming met de onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken.
De klacht wordt gecorrigeerd: de buurvrouw krijgt
kort na de klacht haar identiteitskaart. De dienst
Bevolking past haar werkwijze aan.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 november 2009).
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BEËDIGD VERTALER

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

(dossier: 200910-207)

(dossier: 200911-234)

Gegrond

Deels gegrond

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker gaat eind september naar de Vreemdelingendienst om een paspoort voor zijn echtgenote
en haar inschrijving op zijn adres aan te vragen. Hij
heeft alle documenten mee. Ze zijn in Thaïland vertaald naar het Nederlands door een vertaler die
voorkwam op de lijst van beëdigde vertalers van de
Belgische ambassade in Bangkok.
Toch weigert de Vreemdelingendienst de vertaalde
papieren. Verzoeker moet ze opnieuw laten vertalen
door een beëdigd vertaler die voorkomt op de lijst
die hij van de dienst meekrijgt.
Verzoeker vraagt zich af of dit wel klopt. Bovendien krijgt hij een verkeerde lijst met vertalers mee.

Verzoeker wordt er door zijn huisarts over ingelicht
dat hij zijn rijbewijs moet laten aanpassen in de
dienst Bevolking omdat hij aan diabetes lijdt. De
dokter heeft hem een eigen attest mee waarin bevestigd wordt dat verzoeker aan alle wettelijke verplichtingen voldoet om een verlenging van zijn rijbewijs te krijgen.
In de gemeenteafdeling van Sint-Kruis weigert de
ambtenaar het attest omdat de dokter niet het geijkte formulier voor een rijgeschiktheidsattest heeft
gebruikt. Als verzoeker vraagt waar hij de juiste
formulieren kan vinden, zegt de ambtenaar dat ze
niet beschikbaar zijn op de gemeenteafdeling. Hij
wordt doorverwezen naar de arbeidsgeneesheer in
het AZ Sint-Jan.
Verzoeker neemt contact op met zijn huisarts die op
zijn beurt contact opneemt met de arbeidsgeneesheer die reageert dat hij deze attesten helemaal niet
uitreikt.
Verzoeker keert de volgende dag terug naar de bevolkingsafdeling van Sint-Kruis en verwijst naar
het KB van 23 maart 1998 over het rijbewijs waarin
alle informatie staat over de rijgeschiktheidsattesten. Maar weer wordt hij doorverwezen naar het AZ
Sint-Jan voor een attest op het juiste formulier.
Verzoeker neemt contact op met zijn ziekenfonds.
Deze informeert hem waar hij het bewuste formulier kan downloaden van het internet. Daarmee stapt
verzoeker naar zijn huisarts.
Verzoeker klaagt over de foute doorverwijzing en
de gebrekkige informatieverstrekking door de
dienst Bevolking.

ONDERZOEK:
De Belgische ambassade in Bangkok bevestigt dat
het vertaalbureau door haar erkend is. Ze maakt de
lijst over.
Het hoofd van de dienst Bevolking bevestigt dat de
in Thailand vertaalde documenten geldig zijn, op
voorwaarde dat de handtekening van de vertaler
correct gelegaliseerd werd door de Belgische ambassade in Bangkok. Dat blijkt het geval.
Na de klacht worden verzoekers documenten aanvaard. Het diensthoofd wijst zijn medewerkers op
de wettelijke mogelijkheden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN WETTELIJKHEID: de Vreemdelingendienst paste de wetgeving niet juist toe.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekers documenten worden alsnog aanvaard. De medewerkers worden geïnformeerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 december 2009).
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ONDERZOEK:
Volgens het KB van 23 maart 1998 over het rijbewijs moest de huisarts verzoeker op de hoogte
brengen van het feit dat zijn rijbewijs niet meer beantwoordde aan de vastgestelde geneeskundige
normen omdat verzoeker aan diabetes lijdt. Volgens
diezelfde wet diende verzoeker dit te melden aan de
dienst Bevolking. De huisarts gaf hem een attest
mee waarin hij verklaarde dat verzoeker geschikt
was om zijn wagen te besturen. De dokter gebruikte
hiervoor niet het geijkte formulier zoals voorzien in
een bijlage bij het KB.
De gemeenteafdeling van Sint-Kruis bevestigt dat
zij verzoeker nu eens doorverwees naar een specia99
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list in het AZ Sint-Jan en dan weer naar de arbeidsgeneesheer voor een rijgeschiktheidsattest op het
juiste formulier.
De wet legt niet op dat het geneeskundig onderzoek
voor diabeteslijders moet gebeuren door een specialist en dat het rijgeschiktheidsattest ook door deze
specialist moet worden ingevuld. Het attest mocht
wel degelijk door de huisarts worden opgesteld, zij
het best aan de hand van het geijkte formulier.
De gemeenteafdeling bevestigt dat zij het formulier
niet ter beschikking had. Dit zou alleen beschikbaar
zijn bij een erkende geneesheer. De Ombudsman
stelt vast dat het bewuste formulier rechtstreeks gedownload kan worden vanuit het bewuste KB. Ook
andere websites bieden de formulieren aan.
Het diensthoofd laat het rijgeschiktheidsattest op de
website van de Stad Brugge plaatsen. De formulieren zullen ter beschikking worden gehouden aan de
loketten. Als verzachtende omstandigheid roept hij
in dat patiënten het juiste attest doorgaans spontaan
meekrijgen van de behandelende arts.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: verzoeker werd onnodig en onjuist doorverwezen naar
een specialist in het AZ Sint-Jan en naar de arbeidsgeneesheer. Het attest mocht wel degelijk door
de huisarts worden opgesteld, zij het dat het KB
voorschrijft dat dit gebeurt op de wijze zoals voorzien in het voorbeeldformulier. Van ambtenaren
mag worden verwacht dat zij de wetgeving in verband met rijbewijzen kennen.
Om diezelfde reden is het moeilijk te begrijpen dat
de gemeenteafdeling stelde dat zij het bewuste formulier niet ter beschikking had. Het kan door iedereen afgedrukt worden via het internet.
De Ombudsman beoordeelt de klacht slechts als
deels gegrond omdat ook de huisarts medeverantwoordelijkheid draagt. Hij had moeten weten dat hij
het attest best opstelde op het geijkte formulier.
De klacht wordt gecorrigeerd door de maatregelen
die het diensthoofd voorstelt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2010).
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VOLMACHT NODIG?
(dossier: 200905-109)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster klaagt over de ongelijke manier waarop de dienst Bevolking instond voor het afleveren
van de nieuwe elektronische identiteitskaarten van
haar ouders die allebei in hetzelfde rust- en verzorgingstehuis verblijven.
In 2008 mocht ze in de centrale bevolkingsafdeling
de kaart van haar moeder activeren hoewel ze geen
volmacht had. Toen ze recent de kaart van haar vader wilde komen activeren en afhalen zonder volmacht, ontstond aan het loket een discussie en werd
ze weggestuurd. Pas toen ze met een door haar vader getekende volmacht terugkeerde, mocht ze de
kaart activeren en meenemen.

ONDERZOEK:
Verzoekster zette de procedure voor haar moeder in
bij de centrale bevolkingsafdeling. Het Centrum
stuurde het basisdocument door naar de gemeenteafdeling van Sint-Kruis maar zou daarbij geen volmachtformulier meegestuurd hebben. Een personeelslid van de gemeenteafdeling van Sint-Kruis
begaf zich naar het rusthuis om het basisdocument
te laten ondertekenen door de moeder. Aangezien
het Centrum geen volmachtformulier meegestuurd
had, ging de gemeenteafdeling ervan uit dat zij nadien zelf moest instaan voor het activeren en afgeven van de identiteitskaart aan de moeder.
Toen de dochter zich achteraf toch met de pin- en
pukcode aanmeldde bij de centrale bevolkingsafdeling, mocht ze er wel de identiteitskaart activeren
maar kreeg ze hem niet mee omdat het bij gebrek
aan een volmacht de bedoeling is dat het personeel
de kaart zelf gaat afgeven in het rusthuis. De kaart
van de moeder raakte evenwel zoek door een foute
klassering waardoor het een tijd duurde vooraleer
hij bezorgd kon worden in het rusthuis.
Ook voor haar vader startte verzoekster de aanvraag
op via het Centrum. Brugge stuurde het basisdocument, dit keer wel met een volmachtformulier, door
naar de gemeenteafdeling van Sint-Kruis. Een personeelslid liet het basisdocument en de volmacht
ondertekenen door de vader maar zou het volmachtformulier bij hem gelaten hebben. Toen de dochter,
onwetend hierover, naar de centrale bevolkingsafdeling stapte om de kaart te activeren en ook af te
halen, werd dat geweigerd omdat ze geen volmacht
had.
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Dat verzoekster de kaart van haar moeder mocht activeren zonder volmacht, is in tegenspraak met de
onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken.
Dat verzoekster de kaart van haar vader niet mocht
activeren en afhalen omdat ze geen volmacht had,
was conform de instructies.
Ook in een ander dossier6 stelde de Ombudsman
vast dat de onderrichtingen m.b.t. minder mobiele
burgers die een elektronische identiteitskaart moeten aanvragen, niet altijd even consequent toegepast
werden. Het diensthoofd laat deze instructies opnieuw verduidelijken.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
Dat verzoekster de kaart van haar moeder mocht activeren, was fout. In het geval van de vader werd de
procedure correct gevolgd. Daardoor geraakte verzoekster in de war of ze nu een volmacht nodig had
of niet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (19 februari 2010).

ONTHAAL (1)

haar waarom zij hem zo stuurs aankeek waarop zij
reageerde dat zij zichzelf niet had gemaakt en dat
dit het gezicht was dat ze meegekregen had van
haar geboorte. Daarop escaleerde de situatie. De
ambtenaar geeft toe dat zij in principe rustig moet
blijven in dergelijke situaties maar zij zou uitgelokt
zijn door verzoeker. Ze verwees hem geprikkeld
door naar haar collega die met de man geen problemen had.
Begin september lopen twee gelijkaardige klachten
binnen over een minder goed onthaal in deze dienst
door twee verschillende ambtenaren. Uit het andere
dossier7 leert de Ombudsman dat er op dat moment
interne spanningen waren en dat de personeelsbezetting krap was als gevolg van vakanties. Het
diensthoofd neemt maatregelen. De medewerkers
worden aangesproken op hun gedrag.
In samenspraak met de ambtenaar biedt de Ombudsman verzoeker haar verontschuldigingen aan.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen correcte bejegening).
De ambtenaar geeft toe dat zij ongepast reageerde.
De klacht wordt gecorrigeerd door het aanbieden
van verontschuldigingen en structurele maatregelen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

(dossier: 200909-178)

Akte genomen (15 januari 2010).

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker is niet te spreken over de manier waarop
een ambtenaar van een afdeling binnen de dienst
Bevolking hem behandelde. Hij klaagt dat de ambtenaar bij een zoveelste bezoek onbeleefd was, hem
brutaal aansprak en een ongepaste woordenschat
gebruikte. Zij stelde zich agressief en minachtend
op.

ONDERZOEK:
Volgens het diensthoofd ontstond tussen de ambtenaar en verzoeker een discussie over de kwaliteit
van zijn pasfoto’s. Zij legde hem uit dat de foto’s
niet voldeden waarna de discussie escaleerde. De
ambtenaar verwees verzoeker kordaat door naar
haar collega.
De Ombudsman nodigt de ambtenaar uit voor een
gesprek. Zij stelt dat verzoeker zelf fel gereageerd
zou hebben omdat zij zijn foto’s afwees. Hij vroeg
6

Zie dossier 200909-179, p. 98.
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ONTHAAL (2)
(dossier: 200909-191)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster en haar man bieden zich op een zaterdagmorgen om kwart voor elf aan in een afdeling
binnen de dienst Bevolking. Op de display leest ze
dat nr. 57 aan de beurt is. Zij heeft nr. 77. Omdat de
wachtrij zo lang is, gaat ze eerst naar de Mobiliteitswinkel. Als ze tien minuten later terugkeert,
staat de display nog altijd op nr. 57.
Pas na een half uur komt er weer schot in de zaak.
Om half een, bijna twee uur na het nemen van hun
ticket, kunnen zij en haar man en een collega bediend worden aan de twee loketten die open zijn.

7

Zie dossier 200909-191 hieronder.
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Tot hun frustratie melden beide ambtenaren dat zij
niet meer geholpen kunnen worden omdat de computers afliggen. Als de collega van verzoekster opmerkt dat hij al twee uur geleden een ticket nam,
reageert een van de ambtenaren dat hij maar op een
ander moment moet terugkeren. Als verzoekster en
haar collega protesteren, reageert de medewerkster
dat zij maar vakantie moeten nemen om hun zaken
te regelen. Verzoekster en een aantal andere klanten
moeten onverrichterzake vertrekken zonder dat ze
geholpen worden.

ONDERZOEK:
De ambtenaar bevestigt dat het die bewuste zaterdagmorgen extreem druk was. Er moest een hele
familie worden ingeschreven. Dat nam heel wat tijd
in beslag. Daarnaast moest ook een persoon met
een handicap apart bediend worden. Daarbij komt
nog dat de meeste klanten op zaterdagmorgen pas
opdagen vanaf half elf wat steeds voor een piek
zorgt.
Volgens het diensthoofd is het de opdracht van zijn
medewerkers om in alle omstandigheden rustig te
blijven en iedereen op een correcte manier te ontvangen. Dat lukte die zaterdagmorgen niet.
Toen de collega van verzoekster om half een binnen
kwam en aan de ambtenaar vroeg: “Krijg ik geen
goede middag?”, reageerde zij met de woorden:
“Een goede morgen één uur na sluitingstijd!”.
Daarop escaleerde de situatie. De ambtenaar verontschuldigt zich voor haar reactie, omdat zij kwaliteitsvol onthaal normaliter zelf erg belangrijk vindt.
Tijdens het onderzoek komen enkele onderliggende
problemen naar boven.
De dienst Bevolking hanteert als regel dat wie voor
sluitingstijd een ticket neemt, in principe ook bediend moet worden. In de praktijk blijkt dat niet altijd mogelijk omdat op zaterdagmiddag de computerverbinding met Belpic en de FOD Binnenlandse
Zaken om half een verbroken wordt. Procedures die
gebruik maken van deze computerverbinding, kunnen dan niet meer uitgevoerd worden.
De personeelsbezetting blijkt in de periode van de
klacht vaak onvolledig. Het diensthoofd bevestigt
dat de werklast niet gering is. De medewerksters
nog meer zaterdagen laten werken zodat drie loketten bemand zouden kunnen worden, vindt hij sociaal niet verdedigbaar.
Tenslotte maken beide ambtenaren gewag van een
gespannen werksfeer die door het diensthoofd
wordt bevestigd. Voor de klacht was al beslist dat
de betrokken ambtenaar zou worden overgeplaatst
naar een gemeenteafdeling.
De klacht geeft aanleiding tot maatregelen. Het
diensthoofd kaart in de VVSG het probleem met
Belpic aan. Hij vraagt per brief aan het ministerie
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om het computersysteem langer beschikbaar te
houden, wat een beleidsbeslissing vergt. Hij vraagt
ook aan de Ombudsman of hij het probleem onder
de aandacht zou kunnen brengen van de Federale
Ombudsman.
In november 2009 beslist het College de personeelsbezetting in de dienst Bevolking met een extra
medewerker uit te breiden. Die wordt ingezet waar
de nood het hoogst is. De subdienst krijgt hierbij de
hoogste prioriteit.
De overplaatsing van de ambtenaar wordt doorgevoerd. De medewerkers worden aangesproken op
hun gedrag. Zowel de ambtenaar als het diensthoofd bieden hun verontschuldigingen aan.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen correcte bejegening,
geen kwaliteitsvolle dienstverlening)
De ambtenaar geeft toe dat zij ongepast reageerde.
De Ombudsman ziet de onderliggende problemen
als verzachtende omstandigheden.
Dat verzoekster bijna twee uur moest wachten om
dan toch niet geholpen te worden getuigt niet van
een kwaliteitsvolle dienstverlening. Als verzachtende omstandigheid kan ingeroepen worden dat de
FOD Binnenlandse Zaken op zaterdagmiddag de
computerverbinding met de gemeenten verbreekt.
De klacht wordt gecorrigeerd met verontschuldigingen en structurele maatregelen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2010).

ONTHAAL (3)
(dossier: 200912-249)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekers moeten na vijf jaar een nieuwe elektronische identiteitskaart aanvragen.
Ze bieden zich aan op een zaterdagmorgen om
10.30 uur. Er staat een lange rij te wachten. Na een
kwartier meldt de ambtenaar dat iedereen die komt
voor de vernieuwing van zijn identiteitskaart recente pasfoto’s bij moet hebben. Verzoekers verlaten
de rij en gaan eerst nieuwe foto’s maken.
Om 11.45 uur, net voor sluitingstijd, keren ze terug.
De rij is nog altijd even lang. De ambtenaar sluit de
toegangsdeur om te vermijden dat nog nieuwe mensen binnen komen. Het publiek moet wachten in
102
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een sas van enkele vierkante meter groot, zonder
stoelen of banken.
Na een uur en een kwartier worden verzoekers binnen gelaten. De ambtenaar is alleen. Ze kan hen
niet meer helpen omdat het computersysteem voor
de verwerking van de aanvragen uitgevallen is.
Verzoekers worden naar huis gestuurd. Zij moeten
op een ander moment terugkomen.
Als verzoekers vragen of zij voor de volgende zaterdag een afspraak kunnen maken, zegt de ambtenaar dat ze daar niet op in kan gaan.

BURGERZAKEN

kent dat wel dat wachtenden niet meer geholpen
kunnen worden.
De Ombudsman beseft dat dergelijke klachten niet
eenvoudig op te lossen zijn. De infrastructuur is
kennelijk wat hij is. Personeel meer zaterdagen laten werken heeft financiële en sociale consequenties waarbij de kosten afgewogen moeten worden
tegenover de baten. De kleine acties die het diensthoofd voorstelt, kunnen mogelijk de wachttijden
helpen inkorten.
De klacht wordt individueel gecorrigeerd door de
afspraak die met verzoekers wordt gemaakt.

ONDERZOEK:
Na de klacht wordt met verzoekers een afspraak
gemaakt voor de volgende zaterdagmorgen.
Het hoofd van de dienst Bevolking bevestigt dat
Belpic, het federale computersysteem voor de identiteitskaarten, op zaterdagmiddag om 12.30 uur
wordt afgesloten. Naar aanleiding van een vorig
dossier8 kaartte het diensthoofd het probleem aan
bij de VVSG en stuurde hij een brief naar het ministerie om ervoor te pleiten dat het systeem langer
beschikbaar zou blijven.
Meer personeel inzetten op zaterdag betekent extra
kosten, meer overuren en extra belasting voor het
personeel, meent het diensthoofd. Hij geeft toe dat
de infrastructuur beter zou kunnen maar andere opties zijn er niet.
Het is de bedoeling om de oproepingen van burgers
die na vijf jaar hun elektronische identiteitskaart
moeten vernieuwen, beter te spreiden, ondermeer
door geen uiterste datum van aanbieden meer te
vermelden maar wel een periode waarbinnen de
burger zich moet aanmelden, door tussen de datum
van de oproepingsbrief en de einddatum van aanbieden altijd twee zaterdagen te voorzien en door te
vermelden wat de drukste momenten aan het loket
zijn. Het diensthoofd hoopt met dergelijke maatregelen de wachttijden in te korten.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (minder kwaliteitsvol onthaal).
Dat verzoekers meer dan een uur moesten wachten
om dan toch niet geholpen te worden getuigt niet
van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Dat de
wachttijden zo hoog opliepen, kwam doordat maar
één loket bemand was en de aanvragen voor het
vernieuwen van de identiteitskaart geconcentreerd
worden. Daarbij komt nog dat het federale computerprogramma voor de identiteitskaart om 12.30 uur
uitvalt. Dat is geen verantwoordelijkheid van de
Stad Brugge maar als de wachtrij niet schuift bete8

Zie dossier 200909-191, p. 101.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (19 februari 2010).

LOSGEKOMEN CHIP (1)
(dossier: 200910-220)

Terechte opmerking
KLACHT:
De chip van verzoekers elektronische identiteitskaart is losgekomen. Omdat hij de chip niet kwijt
wilde spelen, kleefde hij er eerst een plakkertje op.
Toen dat niet hielp, gebruikte hij een zelfklevende
postzegel.
Verzoeker belt naar de dienst Bevolking die hem
adviseert om de kaart binnen te brengen. Hij zou
gratis een nieuwe identiteitskaart krijgen.
Maar als hij zich aanbiedt in de gemeenteafdeling
van Assebroek, oordeelt de ambtenaar dat hij toch
zal moeten betalen omdat hij een postzegel op de
chip heeft gekleefd en op die manier schade toegebracht zou hebben aan de kaart en de chip.
Verzoeker betaalt maar stuurt nadien toch een email naar de dienst Bevolking om zijn ongenoegen
te uiten. Hij wil zijn 12,50 euro terug omdat het niet
zijn fout is dat de chip los kwam. Net om hem niet
te verliezen, kleefde hij er een zegel op.
De gemeenteafdeling van Assebroek blijft bij haar
standpunt. Doordat hij een postzegel bovenop de
chip kleefde, komt hij niet in aanmerking voor terugbetaling door de FOD Binnenlandse Zaken.

ONDERZOEK:
Het hoofd van de dienst Bevolking verwijst naar de
omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken van
25 januari 2006 waarin de procedure in geval van
een losgekomen chip wordt uitgelegd. Deze procedure bepaalt dat de ambtenaar de kaart eerst onder103
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BURGERZAKEN

zoekt. Als blijkt dat de burger de kaart niet als een
goede huisvader gebruikt heeft, d.w.z. als er “sporen van sneden, krassen, plooien,…” merkbaar zijn,
dan annuleert de ambtenaar de kaart en vraagt hij
een nieuwe aan op kosten van de burger.
Als de kaart geen sporen van misbruik vertoont,
dan annuleert de ambtenaar de kaart en vraagt hij
een nieuwe aan. De ambtenaar meldt het probleem
van de losgekomen chip aan de Helpdesk van Belpic. Zij analyseert het probleem. Kwam de chip los
door een productiefout, dan neemt het productiecentrum de kost op zich.
De gemeenteafdeling van Assebroek maakt bijkomende richtlijnen over van midden 2007 waarin
nog nader gespecificeerd wordt dat de kaart niet
wordt terugbetaald als hij bijvoorbeeld gescheurd of
gebroken is of, citaat, “als de chip er door de burger
of ambtenaar weer is ingeplakt (lijmresten)”.
Op basis van deze richtlijnen en na onderling overleg met de collega’s oordeelde de ambtenaar dat
verzoeker zijn identiteitskaart niet als een goede
huisvader had gebruikt door de chip met een postzegel op zijn plaats te houden. Daardoor was de
kaart niet meer in originele staat. Dus was het volgens de ambtenaar nutteloos de procedure voor een
gratis kaart op te starten. Het diensthoofd treedt deze beoordeling bij.
De dienst Ombudsman vindt recentere onderrichtingen van de FOD Binnenlandse zaken van november 2008 waarin opgesomd wordt welke gevallen worden aangezien als productiefouten. Het gaat
om kaarten die geen zichtbare mechanische beschadigingen vertonen waarbij als mechanische beschadigingen worden gedefinieerd “scheuren, plooien,
deuken, krassen, bolvorming, ontbrekende stukken,
enz…”. Maar ook defecte kaarten die geen zichtbare mechanische beschadigingen vertonen “waarvan
de chip is losgekomen maar opnieuw is ingeplakt”
worden aanvaard als productiefouten.
Diezelfde criteria worden ook opgesomd in een
antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken
op een parlementaire vraag van Yves Leterme d.d.
2 juli 2009 waarin nog gespecificeerd wordt dat als
het productiecentrum bij een eerste analyse de defecte kaart niet kwalificeert als productiefout, de
kaart nog eens in onderzoek wordt genomen door
de helpdesk Belpic die dan definitief uitsluitsel
geeft.
Het antwoord op de parlementaire vraag leert ook
dat sinds de invoering van de nieuwe elektronische
identiteitskaart al 50.646 defecte kaarten werden
genoteerd. Daarvan werden er tegen eind april 2009
44.253 in het voordeel van de burger beslecht.
Omdat uit de richtlijnen van de FOD Binnenlandse
Zaken niet blijkt dat het inplakken van de chip met
een zegel een onontkoombare reden zou zijn om

niet terug te betalen, maakt de dienst Bevolking op
vraag van de dienst Ombudsman de kaart alsnog
over aan Belpic. Begin december 2009 laat Belpic
weten dat het defect aanvaard werd als productiefout en dat de kaart terugbetaald zal worden via de
dienst Bevolking.
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BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen wettelijkheid).
De recentste voorschriften van de FOD Binnenlandse Zaken in verband met de terugbetaling van
defecte identiteitskaarten laten wel toe dat een losgekomen chip weer wordt ingeplakt. Het inplakken
wordt niet (langer) beschouwd als argument om het
defect niet als een productiefout te erkennen. Hoe
dat inplakken gebeurt, wordt niet gespecificeerd.
Verzachtende omstandigheid is dat de onderrichtingen aan de ambtenaar overlaten om te beoordelen
of een burger zijn identiteitskaart als een goede
huisvader heeft gebruikt. Dat beoordelen is, zeker
bij twijfelgevallen als deze, niet altijd eenvoudig.
De Ombudsman gaat ervan uit dat de ambtenaar in
eer en geweten en op basis van de instructies waarover hij beschikte, oordeelde dat het opstarten van
de procedure voor de terugbetaling geen zin had.

AANBEVELINGEN:
1.

2.

“Kies bij twijfelgevallen over defecten aan
elektronische identiteitskaarten de kant van de
burger en start een procedure voor terugbetaling op. De FOD voorziet immers zelf een uitgewerkte beoordelingsprocedure, eerst door
het productiecentrum zelf en indien nodig nog
eens via Belpic. De kans dat de burger gelijk
krijgt, is groot gezien het aanzienlijk aantal
gegrond verklaarde defecten.”
“Zorg ervoor dat steeds de meest recente onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken
worden gebruikt.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (19 februari 2010).

OPVOLGING:
Het hoofd van de dienst Burgerzaken laat de aanbevelingen toepassen.
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RODE KRUIS

80+

(dossier: 200905-100)

(dossier: 200901-010)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker krijgt een wervende brief van het Rode
Kruis met de vraag om bloed te geven. Hij verneemt dat de organisatie zijn adres kreeg van de
dienst Bevolking. Verzoeker vindt dat zijn privacy
geschonden is.

ONDERZOEK:
In januari 2009 vroeg het Rode Kruis bij de dienst
Bevolking de adressen op van inwoners tussen 50
en 60 jaar oud uit Koolkerke, Sint-Pieters, SintKruis en de Brugse binnenstad.
Strikt genomen kunnen derden of commerciële organisaties geen informatie krijgen uit de bevolkingsregisters. Het KB van 16 juli 1992 voorziet
evenwel enkele uitzonderingen. Zo kunnen instellingen van Belgisch recht die taken van algemeen
belang vervullen, deze personenlijsten wel opvragen op voorwaarde dat ze vermelden waarvoor deze
informatie moet dienen. Het College van burgemeester en schepenen moet dergelijke aanvragen
beoordelen.
Het Rode Kruis valt onder deze uitzondering. Het
College zag geen bezwaar tegen de aanvraag en
keurde ze goed.
Verzoeker kan wel altijd zijn persoonsgegevens inkijken die opgenomen zijn in de databank van het
Rode Kruis en ze laten aanpassen of verwijderen als
hij dat wil.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De dienst Bevolking en het Rode Kruis
handelden binnen de contouren van de wet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 september 2009).
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Ander oordeel
KLACHT:
De moeder en schoonmoeder van verzoekster worden door de dienst Bevolking uitgenodigd om een
nieuwe elektronische identiteitskaart aan te vragen.
Beiden zijn meer dan tachtig jaar en kunnen om gezondheidsredenen niet naar een fotograaf om pasfoto’s te laten maken.
Verzoekster vraagt zich af of het echt nodig is dat
zij nog een nieuwe elektronische identiteitskaart
moeten aanvragen en pleit voor een praktische oplossing. Het voorstel van de dienst Bevolking om
een fotograaf aan huis te laten komen, vindt geen
genade. Wie zal dat betalen, vraagt verzoekster zich
af.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking heeft begrip voor de opmerkingen van verzoekster maar verwijst naar de wet
die oplegt dat elke Belg een elektronische identiteitskaart moet hebben vóór 15 september 2009. De
FOD Binnenlandse Zaken voorziet geen uitzonderingen voor hoogbejaarden, alleen enkele onderrichtingen als burgers minder mobiel zijn. De medewerkers van de dienst Bevolking gaan zo nodig
aan huis of verwijzen door naar fotografen die aan
huis komen.
In juli 2009 kondigt toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt een wetswijziging
aan waarbij burgers van 75 jaar of ouder niet meer
opgeroepen zouden worden om hun kaart te vernieuwen. Deze wetswijziging is evenwel nog niet
gerealiseerd.
Verzoekster laat nog tijdens het onderzoek weten
dat haar moeder ondertussen overleden is. Het probleem met de pasfoto voor haar schoonmoeder kon
ze zelf oplossen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Bevolking past de wet toe en maakt geen
fout. Anderzijds zijn de verzuchtingen van verzoekster niet onterecht.

105

DOSSIERS 2009 IN DETAIL

BURGERZAKEN

VERDWENEN BLOEMEN (1)
(dossier: 200902-018)

Ander oordeel

medewerker van de Begrafenissendienst interpreteerde dit voorschrift strikt en nam ook de kunstbloemen weg. In de praktijk laat de Begrafenissendienst kunstbloemen evenwel ongemoeid als zij er
netjes uitzien en niemand hinderen. De nieuwe medewerker was kennelijk nog niet op de hoogte van
deze werkwijze.

KLACHT:
Vorig jaar overleed de zoon van verzoekers. Zijn as
werd bijgezet in het columbarium van SintMichiels. Verzoekers brengen minstens een keer
per week een bezoek aan het kerkhof. Dan onderhouden zij de bloemen die zij bij het graf neerleggen. Er zijn ook kunstbloemen bij.
Begin februari blijken alle bloemen verdwenen, ook
de kunstbloemen. Ze zijn nergens terug te vinden,
ook niet in de afvalcontainers van de Begrafenissendienst. Verzoekers vermoeden dat het personeel
de bloemen wegnam.

ONDERZOEK:
Terwijl de medewerkers van de Begrafenissendienst moesten wachten op een stoffelijk overschot,
maakten zij de vuilnismanden op het kerkhof leeg
en verwijderden zij oude bloemen, ook in het columbarium. In principe wordt de grond voor het columbarium alleen gebruikt om bij een bijzetting de
bloemstukken en kransen neer te leggen. In feite is
de strook grond voor de nissen niet bedoeld om er
continu bloemen te leggen.
Het diensthoofd stelt dat zijn medewerkers na ongeveer een maand de oude bloemen wegnemen.
Kunstbloemen laten zij normaliter zo lang mogelijk
liggen. Liggen ze op een grafmonument of hinderen
ze niet bij bijzettingen of begravingen, dan worden
ze ongemoeid gelaten. Het diensthoofd vermoedt
dat een nieuwe medewerker niet op de hoogte was
van deze gewoonte en wat overijverig ook de
kunstbloemen wegnam. Hij verontschuldigt zich
hiervoor. Strikt genomen maakte de medewerker
geen fout omdat de politieverordening oplegt dat
kransen of bloemstukken na een maand weggenomen moeten worden.
Terwijl het klachtonderzoek loopt, signaleren verzoekers opnieuw dat attribruten en bloemen van
voor het graf van hun zoon verdwenen zijn. De
voorwerpen werden in de afvalcontainer gegooid.
De bloemen werden verwisseld van graf. Uit het
onderzoek blijkt dat dit het werk moet geweest zijn
van vandalen.

VERDWENEN BLOEMEN (2)
(dossier: 200906-132)

Ander oordeel
KLACHT:
Als verzoekster het graf van haar overleden man
bezoekt, merkt ze dat de buxushaag die ze zelf
plantte, uit de grond getrokken is. Ook de bloemen
die vooraan op het graf stonden, zijn verdwenen.
Verzoekster vindt ze terug bij een ander graf.
De Begrafenissendienst verzekert haar dat de planten ondertussen al teruggeplaatst zijn. Maar verzoekster is nog altijd kwaad over de manier waarop
ze door de werklui werd aangesproken. Zij hadden
beweerd dat zij niets anders konden dan de beplanting weg te nemen omdat ze net naast het graf van
haar man een nieuw graf moesten delven.

ONDERZOEK:
De werklui van de Begrafenissendienst namen de
planten weg omdat ze naast het graf van de echtgenoot een nieuw graf moesten delven. Na de bijzetting zouden de planten sowieso teruggezet worden,
op de aronskelken na die later op het jaar heraangeplant zouden worden op kosten van de Stad Brugge.
De werklui wilden dat meedelen aan verzoekster
tijdens een bijeenkomst op het kerkhof maar zij
ging ervan door nog voor de ploegbaas had kunnen
uitleggen wat er zou gebeuren. Nog voor de klacht
hadden de werklui de buxushaag al teruggeplaatst
en de kiezels rond het graf zo goed mogelijk teruggelegd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het gesprek is objectief niet te reconstrueren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De politieverordening zegt dat bloemen en kransen
na een maand weggenomen moeten worden. De
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

106

DOSSIERS 2009 IN DETAIL

BURGERZAKEN

AMBTELIJKE SCHRAPPING (1)
(dossier: 200902-019)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is eigenares van een pand in de binnenstad. Ze komt het huis wekelijks schoonmaken en
haalt er de post op maar in feite woont ze al jaren
bij haar vriend. Tot nog toe was ze gedomicilieerd
gebleven op het adres van haar eigendom.
Door een klacht van haar buren stelt de wijkagent
vast dat verzoekster niet in haar eigendom woont.
Omdat hij merkt dat haar identiteitskaart bijna verlopen is, verwijst hij haar door naar de dienst Bevolking om haar toestand te regulariseren.
De dienst Bevolking wil verzoekster domiciliëren
op het adres van haar vriend maar zij wil dat liever
niet. Via via verneemt ze dat zij al sedert begin januari 2009 ambtelijk geschrapt zou zijn van haar
adres in de binnenstad. Ze is boos dat de Stad haar
daarover niet inlichtte. Nochtans kwam de wijkagent pas begin februari langs.
Verzoekster snapt niet veel van de uitleg die ze
krijgt in de dienst Bevolking. Zij vreest een negatieve invloed op haar pensioen als ze ingeschreven
wordt bij haar vriend.

ONDERZOEK:
Art. 3 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters definieert de hoofdverblijfplaats als de plaats waar iemand gewoonlijk leeft.
De Raad van State preciseert in een arrest van 27
januari 1992 dat de hoofdverblijfplaats van een persoon een effectieve en voortdurende band veronderstelt tussen deze persoon en de plaats waar hij
woont.
Verzoekster woonde al jaren niet meer in haar eigendom in de binnenstad, dus kon zij daar wettelijk
niet gedomicilieerd blijven. De wijkagent had dan
ook aan de dienst Bevolking voorgesteld om haar
ambtshalve te schrappen van dit adres.
De ambtenaar van de dienst Bevolking probeerde
verzoekster uit te leggen dat er twee opties waren:
ofwel een ambtelijke afvoering van haar oude
adres, ofwel een ambtelijke inschrijving op het
adres van haar vriend. Verzoekster begreep deze
uitleg niet. Dat zij al enkele weken ambtshalve geschrapt zou zijn, klopte niet.
Het hoofd van de dienst Burgerzaken nodigt verzoekster uit voor een gesprek. Hij kan haar overtuigen om haar adres te nemen bij haar vriend. Er is
geen invloed op haar pensioen.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Ten gronde handelden de dienst Bevolking en de
wijkagent correct. Of de uitleg van de ambtenaar
van de dienst Bevolking voldoende duidelijk was,
valt niet te achterhalen.
Het probleem wordt opgelost. Verzoekster wordt
ingeschreven bij haar vriend.

OPVOLGING:
Naderhand dient verzoekster opnieuw klacht in, nu
tegen de wijkagent die beweerd zou hebben dat
haar huis verloederd was. Volgens verzoekster zou
deze bewering ervoor hebben gezorgd dat zij
ambtshalve werd afgevoerd van haar adres in de
binnenstad9.

AMBTELIJKE SCHRAPPING (2)
(dossier: 200904-065)

Ander oordeel
KLACHT:
Na een turbulente relatie trekt de vriend van verzoekster begin februari 2009 het huis uit maar blijft
gedomicilieerd op haar adres. Omdat de man verzoekster telkens komt bedreigen, gaat zij midden
februari aan de dienst Bevolking vragen of haar exvriend geschrapt kan worden van haar adres. De
dienst Bevolking reageert dat zij niets kan doen zolang hij niet zelf komt aangeven waar hij woont.
Enige tijd later keert verzoekster terug naar de
dienst Bevolking. Daar verneemt ze dat haar exvriend nog altijd niet geschrapt is van haar adres.
Omdat zij ondertussen vernomen heeft waar de man
woont, maakt zij het adres bekend aan de ambtenaar.
Begin april keert verzoekster een derde keer terug
naar de dienst Bevolking. Haar ex-vriend is haar
enkele dagen voordien komen opzoeken. Ze heeft
slaag gekregen. Ze dringt er opnieuw op aan dat de
man geschrapt zou worden van haar adres. De
dienst Bevolking reageert dat zij niets kan doen
omdat verzoekster de vorige keer het adres van haar
ex-vriend bekend gemaakt heeft. Daardoor kon de
geplande ambtelijke schrapping niet doorgaan.

ONDERZOEK:
De wet schrijft voor dat de burger binnen de acht
dagen zelf zijn adresverandering moet aangeven bij
9

Zie dossier 200903-057, p. 74.

107

DOSSIERS 2009 IN DETAIL

de dienst Bevolking. De ex-vriend van verzoekster
liet dat na.
Omdat de dienst Bevolking niet kon nagaan waar
de man zich bevond, startte zij korte tijd later de
procedure op om hem ambtelijk te schrappen van
het adres van verzoekster. Dat nam enige tijd in beslag want er moest een onderzoek gebeuren door de
wijkagent. De dienst Bevolking moest ook nagaan
bij de FOD Justitie of de man niet opgesloten was
in een gevangenis.
Het was de bedoeling de ambtelijke schrapping
voor te leggen aan het College van burgemeester en
schepenen van 27 maart 2009. Verzoekster keerde
evenwel op 11 maart terug naar de dienst Bevolking
en maakte er het nieuwe adres van haar ex-vriend
bekend. Aangezien de dienst Bevolking daardoor
een aanwijziging kreeg over de verblijfplaats van
de man, kon zij de procedure niet verder zetten. De
wet schrijft voor dat de ambtelijke schrapping een
uitzondering moet blijven en alleen doorgevoerd
mag worden als de dienst Bevolking helemaal geen
spoor heeft van de betrokkene. De dienst deelde het
probleem mee aan verzoekster tijdens haar derde
bezoek.
De dienst Bevolking stuurde nog diezelfde dag, op
11 maart 2009, een zogenaamd ‘model 6’ naar de
wijkdienst van Sint-Pieters. Dat is een vraag om na
te gaan of een persoon over wiens verblijfsplaats de
dienst Bevolking een tip gekregen heeft, daar ook
werkelijk woont. De wijkagent van Sint-Pieters
ging verschillende keren langs maar kon de man
niet vinden. Op 3 april kwam hij dan zelf zijn
adresverandering melden aan de dienst Bevolking.
Midden april kon de woonstvaststelling gebeuren.
De ex-vriend werd geschrapt van het adres van verzoekster en ingeschreven op zijn nieuwe adres.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Zowel de dienst Bevolking als de Politie volgden
het dossier op. Door een ongelukkige samenloop
van omstandigheden kon de ambtelijke schrapping
niet doorgaan. Ook na 11 maart liet de dienst Bevolking het dossier niet liggen. Zij vroeg onmiddellijk aan de Politie om de tip van verzoekster te
checken. De Politie voerde deze opdracht uit.
Hoe de communicatie tussen de dienst Bevolking
en verzoekster precies verliep, valt objectief niet te
reconstrueren. Mogelijk had deze beter gekund
want verzoekster kreeg de indruk dat de dienst Bevolking niets wilde ondernemen, terwijl zij wel degelijk het dossier opvolgde.
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VERDWAALD
(dossier: 200904-072)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster wil in het AC Brugse Vrije een wilsbeschikking afleggen in verband met euthanasie maar
weet niet bij welke dienst ze moet zijn. Ze meldt
zich aan in de Mobiliteitswinkel omdat ze denkt dat
dit het onthaal is. De baliebediende stuurt haar door
naar de Communicatiedienst. Daar wijst de ambtenaar haar de weg naar de dienst Burgerlijke Stand.
Verzoekster komt in de dienst Bevolking terecht.
De loketbedienden tonen haar welke deur ze binnen
moet. Tot haar verbazing komt ze terecht in de
Vreemdelingendienst waar ze opnieuw verwezen
wordt naar een ander lokaal. Uiteindelijk komt ze
bij de juiste ambtenaar terecht.
Verzoekster krijgt papieren mee met de vraag ze terug te bezorgen. Als ze zegt dat ze op 8 mei terug
zal komen, zegt de ambtenaar dat dat niet kan omdat ze dan met vakantie is.

ONDERZOEK:
De ambtenaar van de Communicatiedienst verwees
verzoekster naar de Burgerlijke Stand. In feite was
deze doorverwijzing verkeerd want verzoekster
moest in de dienst Bevolking zijn. Toch kwam zij
daar terecht, zij het niet aan het juiste loket. Hoe
verzoekster in de Vreemdelingendienst terecht
kwam, is niet duidelijk want daarvoor moest ze de
lokettenzaal weer verlaten. Iedere medewerker weet
welk loket gereserveerd is voor de euthanasieprocedure.
De ambtenaar bevestigt dat zij aan verzoekster zei
dat ze er op 8 mei niet was maar ook dat zij geholpen kon worden door een collega. Zij meldde dat zij
met vakantie was omdat ze rekening houdt met de
gevoeligheid van de materie waardoor burgers er
vaak voor opteren terug te keren bij dezelfde ambtenaar.
Het diensthoofd verbetert de interne signalisatie
naar het loket voor de wilsbeschikkingen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen want noch het
parcours van verzoekster noch haar gesprek met de
ambtenaar zijn precies te reconstrueren. De klacht
leidt toch tot een bijsturing.
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EXTRA MAAND HUUR
(dossier: 200904-077)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is verwikkeld in een discussie met de
Brugse Maatschappij voor Huisvesting over een
achterstallig huursupplement van 320 euro. De sociale huisvestingsmaatschappij vordert het bedrag
omdat haar zoon op 1 maart 2009 nog tijdelijk bij
haar ingewoond zou hebben. Verzoekster betwist
dat. Zij stelt dat de wijkagent van Sint-Kruis al eind
februari vaststelde dat haar zoon verhuisd was naar
een eigen appartement. Hij woonde tijdelijk bij zijn
ouders in tussen juni 2008 en eind februari 2009.
Volgens verzoekster ging zij al op 26 februari melden aan de Brugse Maatschappij dat haar zoon vanaf 1 maart niet langer bij haar zou inwonen, waardoor het maandelijkse huursupplement van 320
euro zou wegvallen. De Maatschappij vroeg haar
om op maandag 2 maart hiervan een bewijs binnen
te brengen. Dat document moest ze ophalen bij de
bevolkingsafdeling van Sint-Kruis.
Op 28 februari stapt verzoekster naar de bevolkingsafdeling van Sint-Kruis waar de ambtenaar
haar gezegd zou hebben dat de bevolkingsafdeling
zelf aan de Brugse Maatschappij zou laten weten
dat haar zoon verhuisd was. Zij hoefde dus niet
speciaal op 2 maart met een attest naar de Brugse
Maatschappij te gaan.
Verzoekster is ervan overtuigd dat alles in orde is
tot zij begin april te horen krijgt dat zij voor de
maand maart toch nog het supplement van 320 euro
moet betalen omdat verzoekster het attest niet binnen bracht. Daardoor raakte de Brugse Maatschappij te laat op de hoogte van het feit dat haar zoon
verhuisd was.
Verzoekster stelt dat zij ter goeder trouw handelde
en ervan uitging dat de bevolkingsafdeling van
Sint-Kruis de Brugse Maatschappij hierover zou inlichten.

ONDERZOEK:
De wijkagent van Sint-Kruis bevestigt dat de zoon
op 28 februari verhuisde naar zijn nieuwe appartement. Hij constateerde dat niet als wijkagent maar
wel in zijn vrije tijd als buurtbewoner.
De wijkagent deed op 2 maart, zijn eerstvolgende
werkdag, de woonstvaststelling. Volgens de instructies gaf hij zijn vaststelling binnen de vijf
werkdagen af aan de bevolkingsafdeling van SintKruis voor ingave in de computer. Deze ingave is
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slechts een administratieve afhandeling, aangezien
de dag van de woonstvaststelling door de wijkagent
geldt als datum van inschrijving in het bevolkingsregister.
De bevolkingsafdeling voerde de woonstvaststelling in op 6 maart. Daardoor was zij pas vanaf deze
datum consulteerbaar via de Kruispuntbank.
Omdat verzoekster op 2 maart niet opdaagde bij de
Brugse Maatschappij, consulteerde de sociale huisvestingsmaatschappij zelf de Kruispuntbank. Afgaand op de gegevens in deze databank ging zij ervan uit dat de zoon van verzoekster op 1 maart nog
altijd ingeschreven stond op haar adres, waardoor
zij het huursupplement voor de maand maart aanrekende.
De bevolkingsafdeling van Sint-Kruis ontkent dat
zij aan verzoekster gezegd zou hebben dat zij zelf
de adresverandering aan de Brugse Maatschappij
zou doorgeven en dat verzoekster zich dus niet
meer bij de huisvestingsmaatschappij hoefde aan te
melden met het attest. De gemeenteafdeling van
Sint-Kruis wijst er wel op dat verzoekster sowieso
op 2 maart geen attest van woonst van haar zoon
had kunnen krijgen aangezien de woonstvaststelling
nog niet ingevoerd was in de computer.
De Ombudsman maakt zijn bevindingen over aan
de Brugse Maatschappij voor Huisvesting. De sociale huisvestingsmaatschappij sluit met verzoekster
en haar zoon een overeenkomst. Omdat de Brugse
Maatschappij wettelijk verplicht is uit te gaan van
de toestand op de eerste dag van de maand, kan zij
het huursupplement voor de maand maart niet kwijt
schelden. Bij wijze van compromis wordt een achterstallig huursupplement van juni 2008 kwijt gescholden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
De wijkagent en de gemeenteafdeling van SintKruis werkten de woonstvaststelling af binnen de
wettelijk voorziene termijn, zij het dat door de administratieve afwerking van het dossier pas tegen 6
maart in de Kruispuntbank te zien was dat verzoeksters zoon op 2 maart ingeschreven was op zijn
nieuwe adres.
Verzoekster beweert dat de gemeenteafdeling van
Sint-Kruis beloofde dat zij zelf de Brugse Maatschappij zou inlichten maar de ambtenaren ontkennen dat ten stelligste. Hier wordt de Ombudsman
geconfronteerd met een woord-tegen-woordsituatie.
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GEWEIGERDE PASFOTO

TROUWBOEKJE

(dossier: 200904-080)

(dossier: 200906-120)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster vraagt in de dienst Bevolking een
nieuwe elektronische identiteitskaart aan. De ambtenaar weigert haar pasfoto omdat die niet gelijkend
zou zijn. Op de foto heeft verzoekster krullen in
haar haar, als ze aan de balie komt niet.
Verzoekster klaagt dat de ambtenaar onbeleefd was.
Zij nam de foto bij een professionele fotograaf in
Brussel. Om er netjes uit te zien, had ze krullen in
haar haar gelegd.
De Ombudsman bekijkt de foto. Ook hij begrijpt
niet waarom hij werd afgekeurd aangezien de foto
op het eerste gezicht voldoet aan alle normen.

De moeder van verzoeker overlijdt in april 2009. Ze
had een verzekering afgesloten om de kosten van
haar begrafenis te dekken. Maar de verzekeringsmaatschappij wil de premie niet uitkeren omdat
verzoeker het trouwboekje van zijn moeder niet kan
vinden. Zijn ouders zijn al jaren geleden gescheiden.
Verzoeker vroeg in de gemeenteafdeling van SintPieters en in de centrale bevolkingsafdeling een
vervangend attest maar de ambtenaren konden hem
niet helpen.

ONDERZOEK:
ONDERZOEK:
Volgens het diensthoofd had verzoekster het vooral
moeilijk met het feit dat zij nu al haar identiteitskaart moest vervangen hoewel hij nog geldig was
tot 2013. De ambtenaar ging de discussie hierover
niet aan maar handelde het dossier af zoals gebruikelijk.
Omdat de foto volgens hem niet voldeed aan de
normen van de FOD Binnenlandse Zaken, liet hij
hem beoordelen door zijn collega’s, door het afdelingshoofd en het diensthoofd. Allen waren ervan
overtuigd dat de kwaliteit onvoldoende was. Volgens het diensthoofd was de gelijkenis wel voldoende maar had de foto een te lage resolutie. De
foto was afgeprint met een te grove korrel wat problemen geeft als hij moet worden ingescand.
Het diensthoofd geeft verzoekster een brief voor de
fotograaf mee waarin hij uitlegt waarom de foto
niet voldoet. Hoewel de fotograaf niet akkoord gaat
met het standpunt van de dienst Bevolking, neemt
hij toch nieuwe foto’s. Verzoekster hoeft niet te betalen.

Uit de bevolkingsregisters blijkt dat de ouders van
verzoeker nooit gehuwd zijn geweest. Daardoor is
er geen trouwboekje en kan er ook geen duplicaat
afgeleverd worden.
De dienst Bevolking is bereid verzoeker een uittreksel uit het bevolkingsregister te geven zodat hij
kan bewijzen dat hij wel degelijk de zoon van de
overledene is. Zij wil ook een uittreksel bezorgen in
verband met de historiek van woonst zodat verzoeker kan aantonen dat hij altijd bij zijn moeder gewoond heeft.
De Ombudsman maakt het aanbod over maar verzoeker reageert niet meer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek wordt afgesloten omdat verzoeker
niet meer reageert. Of de bevolkingsafdelingen nalieten om verzoeker te informeren dat zijn moeder
nooit met zijn vader getrouwd was geweest en er
dus geen trouwboekje bestond, wordt niet duidelijk
uit het onderzoek.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman moet ervan uitgaan dat de dienst
Bevolking de foto terecht afkeurde. Over de houding van de ambtenaar kan hij niet objectief oordelen.

VERLOREN IDENTITEITSKAART
(dossier: 200906-121)

Ander oordeel
KLACHT:
Een Lendeledenaar verliest op 28 mei 2009 zijn
elektronische identiteitskaart tijdens een fietstocht
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in Brugge. Hij gaat daarvan onmiddellijk aangifte
doen bij de Politie in de Hauwerstraat. Daar krijgt
hij een vervangend attest en de raad naar het gemeentebestuur van Lendelede te stappen als zijn
identiteitskaart na acht dagen nog niet teruggevonden is.
Verzoeker laat de termijn voorbij gaan en meldt
zich op 4 juni aan bij het gemeentebestuur van
Lendelede. Daar hoort hij dat de Brugse Politie al
op 30 mei een fax stuurde om te melden dat zijn
kaart teruggevonden was en overgedragen was aan
de centrale bevolkingsafdeling in Brugge. Verzoeker is boos dat het gemeentebestuur van Lendelede
hem dat niet vroeger liet weten.
De bevolkingsdienst van Lendelede neemt contact
op met de Brugse collega’s. Zij bevestigen dat de
kaart er ligt en dat verzoeker er om mag komen.
Maar als verzoeker zich op 5 juni aanmeldt op de
centrale bevolkingsafdeling in Brugge, weigert de
ambtenaar de identiteitskaart mee te geven omdat
zij hem niet kan activeren. Ze moet hem aangetekend terugsturen naar Lendelede waar hij wel geactiveerd kan worden.
Verzoeker is niet te spreken over deze manier van
werken waardoor hij nutteloos de verplaatsing naar
Brugge maakte.

BURGERZAKEN

Het onderzoek kan niet uitmaken of de centrale bevolkingsafdeling van Brugge tijdens het telefoongesprek met het gemeentebestuur van Lendelede duidelijk stelde dat het geen zin meer had dat
verzoeker de kaart zou afhalen. Volgens verzoeker
zou de Brugse bevolkingsdienst dat eerst toegestaan
hebben. Maar volgens deze dienst waren het de collega’s van Lendelede die daarop aandrongen. De
ambtenaar in Brugge zou gezegd hebben dat dit
geen zin meer had maar Lendelede zou niet hebben
willen luisteren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Vooral de bevolkingsafdeling van Lendelede ging
in de fout doordat zij verzoeker niet tijdig verwittigde dat zijn identiteitskaart teruggevonden was in
Brugge. De Ombudsman kan niet beoordelen hoe
de communicatie juist verliep tussen de bevolkingsafdelingen van Lendelede en Brugge.

ONVRIENDELIJK?
(dossier: 200906-124)

Ander oordeel

ONDERZOEK:
De Ombudsman vraagt advies aan de FOD Binnenlandse Zaken. Volgens het ministerie ging vooral de
bevolkingsdienst van Lendelede in de fout omdat
zij verzoeker niet verwittigde dat zijn identiteitskaart al op 30 mei teruggevonden was in Brugge.
De algemene onderrichtingen over de elektronische
identiteitskaart schrijven voor dat de houder van
een verloren identiteitskaart deze weer kan laten activeren door zijn gemeentebestuur op voorwaarde
dat de kaart teruggevonden wordt binnen de zeven
kalenderdagen vanaf de schorsing van de elektronische functies. De houder kan zijn kaart in dat geval
zelf gaan afhalen in de gemeente waar hij teruggevonden werd of hij kan vragen dat dit gemeentebestuur zijn kaart aangetekend terugstuurt naar het
gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats.
Volgens de onderrichtingen had de bevolkingsdienst van Lendelede verzoeker op 2 juni moeten
verwittigen dat zijn kaart in de centrale bevolkingsafdeling in Brugge lag - 30/31 mei en 1 juni was het
Pinksterweekend – maar zij liet dit na. Toen verzoeker zich op 4 juni aandiende, waren de zeven
kalenderdagen net voorbij. Daardoor was zijn identiteitskaart waardeloos geworden en moest hij sowieso een nieuwe aanvragen. De rit naar Brugge op
5 juni was nutteloos aangezien de certificaten van
zijn identiteitskaart toen al definitief ingetrokken
waren.
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KLACHT:
Verzoekster klaagt in naam van verschillende bewoners over het onthaal in een gemeenteafdeling.
Ze zouden onvriendelijk behandeld worden en ook
de dienstverlening zou beter kunnen. Zo zou iemand met vragen over zijn pensioen doorverwezen
zijn naar de centrale bevolkingsafdeling op de Burg
waar hij te horen kreeg dat hij die informatie even
goed in de gemeenteafdeling had kunnen krijgen.
Verzoekster weet ook van buurtbewoners dat er
problemen waren met het afleveren van elektronische identiteitskaarten aan 80-plussers. Aan mensen
die moeilijk te been waren, werd eerst gezegd dat
iemand anders de kaart kon afhalen. Maar dat bleek
uiteindelijk niet te kloppen omdat de kaart geactiveerd moest worden met een pin- en pukcode.

ONDERZOEK:
De betrokken ambtenaar reageert dat hij er zich niet
van bewust is dat hij onvriendelijk of kortaf zou
zijn. Hij zit al bijna veertig jaar aan het loket. Nooit
eerder kwamen er klachten. De ambtenaar verontschuldigt zich mocht hij ongewild nors overkomen
bij de burger.
Hij betwist dat hij burgers onnodig door zou sturen
naar het hoofdkantoor met vragen over hun pensioen. Hij behandelde zeventien jaar lang pensioen111
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aanvragen. Bij problemen zou hij burgers eerder
doorverwijzen naar de federale pensioendienst.
Wat het afleveren van elektronische identiteitskaarten aan derden betreft, verwijst de ambtenaar naar
de onderrichtingen waarin zou staan dat een elektronische identiteitskaart niet meegegeven mag
worden met een volmachtdrager. In de praktijk gaat
de gemeenteafdeling soepel om met deze regel, zegt
de ambtenaar, om te vermijden dat nog meer huisbezoeken zouden moeten worden afgelegd om de
kaarten bij de bejaarden thuis af te leveren. Daarom
wordt de kaart wel degelijk meegegeven met de
volmachtdrager op voorwaarde dat deze de ondertekende volmacht en de pin- en pukcode bij zich
heeft, zoniet wordt hij teruggezonden naar de volmachtgever.
Uit andere klachtdossiers10 weet de Ombudsman
dat minstens de centrale bevolkingsafdeling gedurende maanden een verkeerde werkwijze hanteerde
met betrekking tot het activeren en afhalen door
volmachtdragers van een elektronische identiteitskaart voor minder mobiele alleenstaanden. Zij ging
er verkeerdelijk van uit dat deze elektronische identiteitskaart nooit meegegeven mocht worden met
een volmachtdrager en altijd zelf aan huis afgegeven moest worden door de ambtenaar. Deze werkwijze was in tegenspraak met de algemene onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken die dit
wel degelijk toelaten.
Deze foutieve interpretatie en de mogelijke verwarring die doorrond ontstaan is, komen ook naar boven in deze klacht en in het antwoord van de betrokken ambtenaar, zij het dat de gemeenteafdeling
er kennelijk wel voor opteerde de kaart mee te geven met de volmachtdrager, op voorwaarde uiteraard dat hij de pin- en pukcode én een ondertekende volmacht bij zich had. Hoewel de ambtenaar
zich in zijn antwoord verontschuldigt omdat hij
soepel met de regels zou omgaan, is deze handelswijze wel degelijk in overeenstemming met de algemene onderrichtingen over de elektronische identiteitskaart.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet beoordelen of de ambtenaar onvriendelijk zou zijn tegenover zijn klanten
of ze verkeerd zou hebben doorverwezen. Het gaat
om een woord-tegen-woordsituatie.
Met betrekking tot het afgeven aan een volmachtdrager van een elektronische identiteitskaart voor
een alleenstaande, handelde de gemeenteafdeling
van Koolkerke wel degelijk in overeenstemming
10

Zie dossiers 200909-179, p. 98 en 200905-109,
p. 100.
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met de onderrichtingen van het ministerie. De Ombudsman houdt er wel rekening mee dat de foutieve
interpretatie van deze onderrichtingen door de centrale bevolkingsafdeling minstens tijdelijk voor
verwarring kan hebben gezorgd op de gemeenteafdeling.

LOSGEKOMEN CHIP (2)
(dossier: 200909-182)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker stelt eind augustus 2009 vast dat de chip
van zijn elektronische identiteitskaart los gekomen
is. Hij moet een nieuwe kaart aanvragen. Doordat
hij midden september op reis vertrekt, moet hij de
spoedprocedure volgen. Daardoor kost zijn kaart 89
euro in plaats van de gebruikelijke 12,50 euro.
De ambtenaar van de dienst Bevolking zegt hem dat
hij deze kost mogelijk terugbetaald zal krijgen maar
daarvoor moet hij zo snel mogelijk zijn reisdocumenten bezorgen. Verzoeker beschikt alleen over
een e-mail van de touroperator maar dat blijkt niet
voldoende.
Als verzoeker begin september zijn identiteitskaart
komt afhalen, zegt de ambtenaar dat de reisdocumenten die verzoeker bij zich heeft, onvoldoende
zijn. Hij zou zijn vliegtickets moeten voorleggen.
Maar dat kan niet want die zullen pas midden september aan de balie van de luchthaven liggen.
De ambtenaar vraagt hem om 89 euro te betalen
maar verzoeker weigert omdat hij vindt dat hij niet
moet opdraaien voor een constructiefout in zijn
identiteitskaart. Bovendien begrijpt hij niet dat hij
eerst moet betalen om daarna het bedrag te moeten
terugvorderen.
Verzoeker krijgt zijn identiteitskaart niet mee. Toch
heeft hij hem dringend nodig want hij vertrekt op
reis.

ONDERZOEK:
De onderrichtingen over de elektronische identiteitskaart zeggen dat een identiteitskaart vernieuwd
moet worden als hij beschadigd is. Als de gemeente
denkt dat de schade te wijten is aan een fabricagefout, moet zij de Belpic-helpdesk verwittigen. De
kaart wordt dan onderzocht door de productiefirma.
Als blijkt dat de kaart defect is door een fabricagefout , neemt het productiecentrum de kost op zich.
Omdat het productiecentrum bij een spoedprocedure niet tijdig kan laten weten of zij de kost al dan
niet op zich neemt, moet de burger voor zijn nieuwe
112
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kaart betalen. Dat geld houdt de dienst Bevolking
dan in kas. Blijkt achteraf dat het productiecentrum
de kost op zich neemt, dan wordt het bedrag onmiddellijk aan de burger teruggestort. Neemt het
productiecentrum de fout niet op zich, dan stort de
dienst Bevolking het bedrag door naar de FOD
Binnenlandse Zaken.
Bij afhaling van een kaart in spoedprocedure krijgt
de burger een formulier mee waarmee hij het productiecentrum in gebreke kan stellen en waarmee
hij aan de hand van zijn reisdocumenten bewijst dat
hij extra kosten heeft gemaakt. Het is dan aan de
productiefirma te oordelen of de schade aan de
kaart te wijten is aan een fabricagefout.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over de
manier waarop de ambtenaar met verzoeker communiceerde over deze werkwijze. Afgaand op het emailverkeer van verzoeker met zijn reisorganisator
en met de FOD Binnenlandse Zaken ging deze er
kennelijk van uit dat hij zijn identiteitskaart niet zou
hoeven te betalen als hij zijn vliegtickets kon voorleggen aan de dienst Bevolking. Verzoeker slaagde
daar om evidente redenen niet in.
De Ombudsman licht de procedure toe aan verzoeker. Verzoeker betaalt en krijgt zijn identiteitskaart
mee. De dienst Bevolking belooft al het mogelijke
te doen om te onderzoeken of hij in aanmerking kan
komen voor terugbetaling.

stelt hij vast dat de begraafplaats al om 18 uur gesloten is voor het publiek, in de winter zelfs al om
16 uur. Daardoor kan hij het kerkhof niet bezoeken
tijdens de week.
Volgens de dienst Burgerlijke Stand liggen de openingsuren van de begraafplaatsen vast in een politieverordening. Aanpassingen moeten goedgekeurd
worden door de Gemeenteraad.
Verzoeker dringt aan op een aanpassing. De dienst
Burgerlijke Stand start een dossier op. De nodige
adviezen worden opgevraagd. Maar verzoeker
krijgt geen verder nieuws.

ONDERZOEK:
De aanpassing van de politieverordening heeft heel
wat voeten in de aarde. Omdat de bevoegde schepen overweegt om ook andere artikels aan de verordening aan te passen, wordt het onderzoek uitgebreid. Verschillende diensten moeten advies geven.
Niet over alle voorstellen bestaat een consensus. Bij
het afsluiten van het Jaarverslag is de aanpassing
van de verordening nog niet voor de Gemeenteraad
gebracht.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het dossier is nog niet rond bij het afsluiten van het
Jaarverslag.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Bevolking paste de procedure toe. Mogelijk is tussen verzoeker en de ambtenaar een communicatiestoornis ontstaan over wat verzoeker precies moest doen om zijn kosten te recupereren.
Daarover kan de Ombudsman niet oordelen omdat
het gaat om gesprekken die niet objectief gereconstrueerd kunnen worden.

OPVOLGING:
Belpic meldt begin december 2009 aan de dienst
Bevolking dat de chip los kwam ten gevolge van
een fabricagefout. Verzoeker wordt terugbetaald.

OPENINGSUREN BEGRAAFPLAATSEN
(dossier: 200908-162)

Ander oordeel

GEEN IDENTITEITSKAART
(dossier: 200909-186)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker krijgt een bericht van de FOD Binnenlandse Zaken dat zijn nieuwe elektronische identiteitskaart beschikbaar is bij de dienst Bevolking.
Hij gaat naar de gemeenteafdeling van Assebroek
maar zijn kaart is er nog niet. Dat komt omdat de
kaarten nog onderweg zijn van de centrale bevolkingsafdeling naar de gemeenteafdeling. Dat zou
wel vaker gebeuren.
Hij kan zijn kaart ook niet ophalen in de centrale
bevolkingsafdeling want de stukken voor Assebroek zitten in een afgesloten zak.

ONDERZOEK:
KLACHT:
Begin mei 2009 vraagt verzoeker om de openingsuren van de centrale begraafplaats in Steenbrugge
aan te passen. Na het overlijden van zijn moeder
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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gebeurt volgens het diensthoofd zeer uitzonderlijk.
Niettemin biedt hij zijn verontschuldigingen aan.
Volgens de dienst Bevolking staat de FOD Binnenlandse Zaken erop om de burger zelf een bericht te
sturen dat zijn identiteitskaart afgehaald kan worden in de bevolkingsdienst van zijn gemeente. Als
deze brief vroeger toekomt bij de burger dan de de
dienst Bevolking het transport naar de gemeenteafdelingen kan organiseren, kan het uitzonderlijk
voorvallen dat de burger tevergeefs naar zijn gemeenteafdeling stapt. De Vlaamse gemeenten stelden al voor dat zijzelf een bericht naar de burger
zouden sturen op het moment dat de elektronische
identiteitskaart werkelijk beschikbaar is in de bevolkingsdienst maar de FOD Binnenlandse Zaken
wenste daar niet op in te gaan.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het gaat om een uitzonderlijke situatie waarbij de
identiteitskaart slechts met één dag vertraging aan
de gemeenteafdeling werd geleverd.

JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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COMMUNICATIEDIENST
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

TER INZAGE?
(dossier: 200904-079)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker leest in Bruggespraak dat het openbaar
onderzoek gestart is voor de stroomgebiedbeheerplannen. Zij liggen ter inzage in de dienst Leefmilieu en de Communicatiedienst.
In de Communicatiedienst blijken de plannen zoek.
Niemand lijkt zich te herinneren dat ze ter inzage
werden gelegd. De baliemedewerker gaat te rade bij
een collega die ook niet op de hoogte blijkt. Hij
verwijst verzoeker door naar de dienst Leefmilieu.
Verzoeker vindt dat de baliemedewerker geen initiatief nam om te achterhalen tegen wanneer de plannen ter inzage zouden zijn in de Communicatiedienst. Hij moest de ambtenaar zelf zeggen dat het
om een milieudossier ging. Hij vindt dat de ambtenaar ten minste had kunnen informeren bij de dienst
Leefmilieu.

ONDERZOEK:
De baliemedewerker bevestigt dat hij de plannen
niet onmiddellijk terugvond maar ontkent dat hij
niet geprobeerd zou hebben om een oplossing te
vinden. Hij belde wel degelijk met een collega van
de dienst Leefmilieu. Deze bevestigde dat de plannen al een hele tijd geleden overgemaakt waren aan
de Communicatiedienst en dat verzoeker eventueel
langs kon komen in de dienst Leefmilieu. De baJAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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liemedewerker deelde dat mee aan verzoeker die
kwaad weg liep.
Een kwartier later belde de medewerkster van de
dienst Leefmilieu terug om mee te delen dat de
plannen al meer dan vier maanden geleden waren
overgemaakt. De baliemedewerker ging zoeken in
de carrousel met de oudere plannen en vond ze terug. Hij verspreidde een e-mail naar zijn collega’s
om hen te waarschuwen dat het openbaar onderzoek voor de stroomgebiedbeheerplannen nu pas
gestart was.
Alle dossiers die in de Communicatiedienst ter inzage gelegd worden, worden chronologisch gerangschikt in het klassement. Omdat er in 2009 uitzonderlijk veel nieuwe dossiers binnenkwamen, was de
dienst genoodzaakt de oudste dossiers sneller te
verplaatsen naar de carrousel.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De baliemedewerker nam wel degelijk het initiatief
om het probleem op te lossen. Toen hij de documenten niet onmiddellijk terugvond, verontschuldigde hij zich tegenover verzoeker en verwees hij
hem correct door naar de dienst Leefmilieu. Dat is
een goede houding.
Dat een document niet snel teruggevonden kan
worden, kan eens gebeuren.
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DIENST RUIMTELIJKE ORDENING
overzicht klachten
TOTAAL 28
Onbevoegd 1
Bevoegd 27
BEOORDELING
Gegrond 15
Deels gegrond 4
Terechte opmerking 2
Ongegrond 0
Ander oordeel 6

BEHANDELINGSTERMIJN (1)
(dossier: 200903-050)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker dient klacht in omdat de behandelingstermijn van zijn bouwaanvraag overschreden is.
Het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen
moest advies geven maar de termijn hiervoor is
overschreden. Verzoeker weet dat de Stad Brugge
op dat moment aan de adviesvereiste mag voorbij
gaan. Toch lijkt de Dienst Ruimtelijke Ordening
niets te ondernemen. Verzoeker belde op 13 maart
naar de dienst Bouwvergunningen. Er werd hem beloofd dat er teruggebeld zou worden maar dat gebeurde niet. Op 16 maart zou verzoeker een kopie
krijgen van een e-mail die de dienst Bouwvergunningen aan ARO zou sturen. Ook dat gebeurde niet.
Verzoeker heeft haast want op zijn bouwperceel
staan bomen. Die zouden gerooid moeten worden
vooraleer ze in blad staan.

ONDERZOEK:
Verzoeker diende zijn bouwaanvraag in op 23 december 2008. Als hij zijn klacht op 16 maart 2009
formuleert, is de behandelingstermijn van 75 dagen
met anderhalve week overschreden.
De Dienst Ruimtelijke Ordening vroeg op 16 januari 2009, iets minder dan een maand na het indienen
van de bouwaanvraag, advies aan ARO. ARO had
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hiervoor vijftig dagen de tijd maar liet deze termijn
voorbij gaan. Volgens het (oude) Decreet Ruimtelijke Ordening mocht de Stad Brugge op dat moment aan de adviesvereiste voorbij gaan maar ze
deed dat niet. Ze stuurde ook geen herinnering.
Na de klacht dringt de Dienst Ruimtelijke Ordening
bij ARO aan op het advies.
In het dossier steekt ook een negatief advies van de
Groendienst van eind februari 2009 omdat op de
plannen een te groot aantal bomen gerooid zou
worden. Na de klacht organiseert de Dienst Ruimtelijke Ordening een overleg met de Groendienst, de
bouwheer en zijn architect zodat de plannen aangepast kunnen worden aan de wensen van de Groendienst.
Het bouwdossier wordt midden april 2009 door het
College goedgekeurd. Op dat moment zijn 116 dagen voorbij.
De dienst Bouwvergunningen stelt dat het aan de
administratieve dossierbehandelaars is om aan de
hand van memo’s te controleren of adviezen open
blijven staan. In Nestor, het bouwvergunningenprogramma, zal worden voorzien dat elke maand een
lijst van openstaande adviezen verschijnt.
De Dienst Ruimtelijke Ordening noemt het negatieve advies van de Groendienst minder duidelijk
waardoor het niet werd aangepakt. Zij stelt voor dat
alle adviezen van stadsdiensten op een eenvormige
wijze opgesteld zouden worden zodat het onmiddellijk duidelijk zou zijn of zij gunstig of ongunstig
zijn.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
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OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: de Dienst Ruimtelijke Ordening
overschrijdt de wettelijke behandelingstermijn van
75 dagen.
De klacht is slechts deels gegrond omdat ARO in
belangrijke mate verantwoordelijk is voor de overschrijding van deze termijn. De Stad Brugge had
maar 75 dagen om de bouwaanvraag af te handelen.
Doordat ARO geen advies gaf binnen 50 dagen was
het voor de Stad onmogelijk om de wettelijke behandelingstermijn te halen. Als de Stad in de loop
van 2010 ontvoogd zal worden voor het behandelen
van bouwaanvragen, zal zij onafhankelijk worden
van de adviezen van ARO.
Niettemin is er ook een verantwoordelijkheid van
de Dienst Ruimtelijke Ordening. Zij vroeg ARO
niet spontaan naar het uitblijvende advies toen de
termijn hiervoor verstreken was. Bovendien werd
het negatieve advies van de Groendienst ongemoeid
gelaten. De dienst Bouwvergunningen had de dienst
Urbanisatie hier sneller over kunnen inlichten zodat
de bouwheer al met de Groendienst had kunnen
overleggen.

AANBEVELING:
“De Dienst Ruimtelijke Ordening moet de adviesvragen nauwgezet opvolgen. Dat is belangrijk met
het oog op de strikte behandelingstermijnen voor de
bouwaanvragen. Het verdient ook aanbeveling dat
de adviezen van de stadsdiensten eenvormig zouden
worden opgesteld. Ook deze maatregel kan een
vlottere behandeling van de bouwaanvragen ondersteunen.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (17 juni 2009).

OPVOLGING:
1.

In opvolging van de aanbeveling en als gevolg
van het in voege treden van de nieuwe Codex
Ruimtelijke Ordening, die vanaf 1 september
2009 strikte behandelingstermijnen oplegt voor
de bouw- en verkavelingsaanvragen, neemt de
Dienst Ruimtelijke Ordening verschillende
maatregelen m.b.t. het beter opvolgen van de
adviezen.
In Nestor, het elektronische opvolgingsprogramma voor de bouwaanvragen, wordt een
opvolgingslijst voor de adviezen bijgehouden.
Er worden workflows uitgewerkt waarin
maximum termijnen voor alle stappen in de
procedure voorgeschreven worden. Zo moeten
de administratieve dossierbehandelaars erover
waken dat zij de ingekomen adviezen tijdig
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2.

overmaken aan de architecten-GSA’s. De
Dienst Ruimtelijke Ordening gaat aan de adviesvereiste voorbij als externe adviezen buiten
termijn binnenkomen.
Tot slot wordt het klasseersysteem van de
openstaande dossiers bij de dienst Bouwvergunningen aangepast. Zij worden per sector
geklasseerd waardoor de sectorverantwoordelijken gemakkelijker hun eigen dossiers kunnen
overlopen om na te gaan of alle stappen in de
procedure volgens planning verlopen.
Het College geeft eind december 2009 de opdracht aan de architecten-GSA’s om alleen relevante en verplichte adviezen op te vragen.
Het opmaken van duidelijke interne adviezen is
ook een bekommernis van het Managementteam dat er in 2009 en in het eerste kwartaal
van 2010 verschillende besprekingen aan wijdt.
Het is de bedoeling de diensten te sensibiliseren om aandacht te hebben voor een duidelijke
vorm en inhoud van de adviezen en deze ook
tijdig over te maken aan de stadsdiensten die
erom verzoeken.

BEHANDELINGSTERMIJN (2)
(dossier: 200905-097)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster dient in oktober 2008 een verkavelingsaanvraag in waarbij zij haar tuin wil opsplitsen
in twee percelen.
Begin mei 2009 heeft verzoekster nog altijd geen
nieuws, al is de wettelijke behandelingstermijn van
180 dagen al overschreden.
Volgens de dienst Bouwvergunningen kon het dossier nog niet verder gezet worden als gevolg van de
dossierachterstand.

ONDERZOEK:
Verzoeker diende haar dossier midden oktober
2008 in. In december werd een openbaar onderzoek
georganiseerd waarbij één bezwaarschrift werd ingediend. Volgens de dienst Urbanisatie kon het
dossier door tijdsgebrek niet tijdig behandeld worden.
Na de klacht maakt de dienst de collegenota op. Het
College van burgemeester en schepenen stuurt de
verkavelingsaanvraag eind mei 2009 door naar
ARO West-Vlaanderen voor advies. Het College
vergunt midden september 2009.
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BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: het (oude) Decreet op de Ruimtelijke Ordening schrijft voor dat een verkavelingsaanvraag met openbaar onderzoek binnen 180
dagen volledig afgehandeld moet zijn. Op het moment dat de verkavelingsaanvraag met gunstig advies naar ARO wordt doorgestuurd zijn al zeven
maanden voorbij. Het College vergunt pas midden
september 2009. Dat is bijna een jaar na het indienen van de aanvraag.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (17 juni 2009).

OPVOLGING:
In juli 2009 maakt de Dienst Ruimtelijke Ordening
ten behoeve van het College een tussentijdse evaluatie op van de dossierachterstand bij de bouw- en
verkavelingsaanvragen. Als problemen en uitdagingen worden aangeduid: het dossieropvolgingssysteem dat nog verder op punt moet worden gezet; de
nood aan een interne reorganisatie; de nood aan bijkomend personeel; een tekort aan ruimte. De dienst
wijst erop dat de wettelijke behandelingstermijnen
voor de bouw- en verkavelingsaanvragen vanaf 1
september 2009 strikt bindend worden als gevolg
van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Als de Stad niet beslist binnen de voorziene
termijn staat dat gelijk met een bouwweigering. De
burger moet dan ofwel een nieuw dossier indienen
of beroep aantekenen bij de Bestendige Deputatie.
Het College beslist daarop om een taskforce op te
richten onder de leiding van de schepen van Ruimtelijke Ordening om de problematiek van de dossierachterstand en de ontvoogding verder aan te
pakken.
Eind december 2009 neemt het College verschillende maatregelen. De task force krijgt de opdracht
zijn taak verder te zetten. Er wordt een nieuw personeelskader goedgekeurd waarbij de mogelijkheid
wordt gecreëerd tot voorafname op dit kader voor
de aanwerving van dringende functies. De dienst
Informatica krijgt de opdracht een geoloket te installeren in het eerste kwart van 2010 waarbij basisinformatie zal kunnen opgevraagd worden via de
website. De interne organisatie van de Dienst
Ruimtelijke Ordening wordt doorgelicht en bijgestuurd. De Gebouwendienst krijgt de opdracht een
oplossing te zoeken voor de overbezetting in de gebouwen van de Dienst Ruimtelijke Ordening. Tot
slot wordt de ontvoogding verder voorbereid waarbij de Stad Brugge autonoom zal kunnen beslissen
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over de bouw- en verkavelingsaanvragen. Deze
ontvoogding gaat in vanaf 1 mei 2010.

BEHANDELINGSTERMIJN (3)
(dossier: 200906-119)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker dient op 11 september 2008 een bouwaanvraag in voor de heraanleg van een stuk grond
tussen zijn appartement en het voetpad. Op 28 november 2008 meldt de dienst Bouwvergunningen
hem dat de behandelingstermijn 105 dagen is omdat
er een openbaar onderzoek moet georganiseerd
worden.
Eind februari 2009 is de behandelingstermijn overschreden. Verzoeker neemt contact op met de behandelende architect van de dienst Urbanisatie. Deze belooft om het dossier zo snel mogelijk verder te
zetten. Hij wijt de vertraging aan personeelstekort
en het feit dat een nieuwe architect ingewerkt moet
worden.
Begin juni 2009 is de bouwaanvraag nog altijd niet
afgehandeld.

ONDERZOEK:
Enkele dagen na de klacht, op 5 juni, werkt de
dienst Urbanisatie de nota voor het College af. Op
17 juni beslist het College de vergunning te weigeren omdat de aanvraag strijdig is met het BPA en de
stedenbouwkundige verordening en niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.
Het dossier was negen maanden onderweg. De
dienst Urbanisatie geeft hiervoor geen reden op,
tenzij de melding van personeelstekort aan verzoeker zelf.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: een bouwaanvraag die onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek, moet
binnen de 105 dagen afgehandeld zijn. Het dossier
van verzoeker was negen maanden onderweg.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 september 2009).
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OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: de Stad overschrijdt de wettelijke behandelingstermijn voor het afhandelen van de
bouwaanvraag als gevolg van onderbemanning en
personeelsverloop in de sector West van de dienst
Urbanisatie, en als gevolg van het zomerreces.

OPVOLGING:
Zie dossier 200905-097 hiervoor.

BEHANDELINGSTERMIJN (4)
(dossier: 200908-163)

Gegrond
KLACHT:
Begin april 2009 dient verzoeker een bouwaanvraag
in. Er moet een openbaar onderzoek gehouden worden. Verzoeker weet dat de behandelingstermijn
105 dagen bedraagt.
Na het verstrijken van deze termijn neemt verzoeker contact op met de dienst Bouwvergunningen en
de dienst Urbanisatie. Van de dienst Urbanisatie
verneemt hij dat er een bezwaarschrift ingediend
werd en dat de plannen aangepast zouden moeten
worden. Er zou ook een negatief advies zijn van de
Wegendienst. De informatie is slechts officieus
waardoor verzoeker geen maatregelen kan nemen.
Eind juli stuurt verzoeker twee e-mails naar de behandelende architect van de sector West om te vragen naar de stand van zijn dossier. Hij krijgt geen
antwoord. Als hij de Ombudsman contacteert, zijn
al 120 dagen voorbij.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 december 2009).

OPVOLGING:
Op 10 december 2009 beslist het College tot een
nieuwe aanwervingsprocedure voor architecten
voor de Dienst Ruimtelijke Ordening nadat een
eerdere procedure niet het beoogde resultaat gaf.
Op 23 december 2009 keurt het College het nieuwe,
uitgebreide personeelskader voor de dienst goed.
Eerder had het al beslist om tot het einde van 2009
betaalde overuren toe te staan voor de architecten
en de administratieve medewerkers van de Dienst
Ruimtelijke Ordening met de bedoeling de dossierachterstand bij de bouwaanvragen weg te werken.

BEHANDELINGSTERMIJN (5)
(dossier: 200908-165)

Gegrond

ONDERZOEK:
De dienst Urbanisatie geeft toe dat de behandelingstermijn overschreden is. Ze wijt dit aan onderbemanning en personeelsverloop in haar sector
West. Een van beide architecten diende haar ontslag
in. Haar vervangster muteerde kort na haar aanstelling. Daardoor moest de tweede architecte opnieuw
een collega opleiden. Gevolg is dat de sector West
een aanzienlijke dossierachterstand opbouwde. Om
de twee architecten af te schermen, worden de telefoons en e-mails afgeleid naar de dienst Bouwvergunningen.
Omdat het dossier als gevolg van het zomerreces
van het College pas ten vroegste in september kan
worden voorgelegd, beslist het hoofd van de Dienst
Ruimtelijke Ordening om de architect van de
bouwheer te contacteren en hem toe te lichten welke aanpassingen nodig zijn. Daarvoor krijgt hij tot
eind augustus de tijd. Midden september verleent
het College van burgemeester en schepenen de
bouwvergunning. Op dat moment zijn 159 dagen
voorbij.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
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KLACHT:
Verzoekers dienen eind april 2009 een bouwaanvraag in. Hoewel ze geen problemen verwachten, is
de bouwvergunning na honderd dagen nog altijd
niet verleend. De wettelijke behandelingstermijn
bedraagt 75 dagen.
Verzoekers nemen zelf contact op met de dienst
Bouwvergunningen. Daar krijgen ze te horen dat
het dossier al begin juni aan de dienst Urbanisatie
werd overgemaakt.
Ze proberen tevergeefs de dossierbehandelaar te bereiken. Haar telefoon wordt doorgeschakeld naar de
dienst Bouwvergunningen. Ook een e-mail blijft
onbeantwoord.

ONDERZOEK:
De dienst Urbanisatie wijt de vertraging in het dossier aan het personeelsverloop en de onderbemanning in de sector West11.
In dit specifieke dossier vroegen verzoekers om een
garage te schrappen. Dergelijke vragen worden
11

Zie dossier 200908-163 hiernaast.
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normaliter op het werkoverleg besproken maar wegens tijdsgebrek en overbelasting werd dat over het
hoofd gezien.
Na de klacht wordt het dossier op de lijst gezet
want de aanvraag is vergunbaar. Het College vergunt het dossier eind augustus 2009.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: de dienst Urbanisatie respecteert
de wettelijk voorziene behandelingstermijn voor de
bouwaanvraag niet. Het duurt meer dan 120 dagen
voor de vergunning verleend wordt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 december 2009).

BEHANDELINGSTERMIJN (6)
(dossier: 200909-197)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker dient in november 2008 een bouwaanvraag in voor studentenkamers. Hij verneemt niets
meer. Eind september 2009 stuurt hij een e-mail
naar de dossierbehandelaar van de dienst Urbanisatie met de vraag wat er van zijn dossier geworden
is. Aangezien de wettelijke behandelingstermijn
van 105 dagen al drie keer overschreden is, vraagt
hij een onderhoud.
De architecte van de dienst Urbanisatie antwoordt
nog diezelfde dag dat het dossier in het klassement
zit en zo spoedig mogelijk afgehandeld zal worden.
Door dossierachterstand, personeelsverloop en –
tekort in de sector West van de dienst Urbanisatie
kon de collegenota nog niet opgemaakt worden.
De architecte informeert verzoeker dat hij beroep
kan aantekenen bij de Bestendige Deputatie omdat
een beslissing uitblijft. Hij vindt dat ongehoord.

werd een bezwaar ingediend en waren de adviezen
van drie diensten ongunstig. Daarnaast waren er
nog enkele opmerkingen van de dienst Urbanisatie
zelf.
De bouwaanvraag werd ook doorkruist door een
vraag van het College naar een studie over de mogelijkheden van studentenhuisvesting in Brugge. De
vraag werd al midden augustus 2008 gesteld maar
kon pas eind april 2009 aan het College worden
voorgelegd waarna het nog eens vier keer werd uitgesteld. Midden september 2009 viel de definitieve
beslissing. In afwachting van deze beslissing werden alle bouwaanvragen in verband met studentenhuisvesting on hold geplaatst.
Deze beslissing was relevant voor het dossier omdat het College er zich uitspreekt over het minimum
aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen voor
studentenkamers en stelt dat een gebouw met studentenkamers niet langer als meergezinswoning zal
worden beschouwd.
De dienst Urbanisatie legt het dossier eind november 2009 voor aan het College. De plannen moeten
worden aangepast. Er moeten fietsenstallingen komen maar geen parkeerplaatsen.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: een bouwaanvraag met openbaar
onderzoek moet afgehandeld worden binnen de 105
dagen. Hier duurt het meer dan een jaar voor de
dienst Urbanisatie het dossier voorlegt aan het College.
De Ombudsman beoordeelt de klacht slechts als
deels gegrond omdat het dossier doorkruist werd
door de vraag van het College naar een studie over
studentenhuisvesting. De doorlooptijd van deze
studie bedroeg meer dan een jaar, wat te lang is.
Anderzijds getuigt het van behoorlijk bestuur om
dossiers on hold te zetten in afwachting van een beleidsbeslissing die gunstig kan zijn voor de aanvragers.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 december 2009).

ONDERZOEK:
De dienst Urbanisatie wijt de lange behandelingstermijn van het dossier aan drie factoren. De sector
West kampte met personeelsverloop en onderbezetting waardoor de dossierbehandelaar een achterstand opbouwde12. Tijdens het openbaar onderzoek
12

OPVOLGING:
De bouwheer past zijn plannen aan. De dienst Urbanisatie maakt ze eind januari 2010 met gunstig
advies over aan ARO voor advies.

Zie dossier 200908-163, p. 119.
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BEHANDELINGSTERMIJN (7)

BEHANDELINGSTERMIJN (8)

(dossier: 200910-202)

(dossier: 200910-206)

Gegrond

Gegrond

KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster dient eind februari 2009 een bouwaanvraag in. Begin juni licht de dienst Bouwvergunningen haar schriftelijk in dat de behandelingstermijn van haar bouwdossier 105 dagen bedraagt
aangezien er een openbaar onderzoek moest georganiseerd worden.
Verzoekster verneemt niets meer en contacteert begin oktober de Ombudsman.

Verzoeker dient begin juni 2009 een bouwaanvraag
in voor het bouwen van een garage in zijn tuin. Ook
zijn twee buren dienen tegelijkertijd eenzelfde
bouwaanvraag in.
In oktober is het dossier al vier maanden onderweg
en dient hij klacht in bij de Ombudsman. Zijn
bouwaanvraag zou doorgeschoven zijn naar een andere architecte bij de dienst Urbanisatie. Hij slaagt
er niet in om contact met haar te leggen.
Verzoeker kondigt aan dat hij in beroep zal gaan bij
de Bestendige Deputatie wegens het overschrijden
van de wettelijke behandelingstermijn van 105 dagen. Niettemin vraagt hij de Ombudsman te onderzoeken waarom zijn dossier bij de Stad Brugge niet
vooruit gaat.

ONDERZOEK:
De dienst Urbanisatie bevestigt dat het dossier eind
februari werd ingediend. Tijdens het openbaar onderzoek werd één bezwaar ingediend.
De dienst wijt de vertraging in het dossier aan het
personeelsverloop en de onderbemanning in de sector West13 waardoor een achterstand werd opgebouwd.
Na de klacht werkt de dossierbehandelaar de aanvraag af. Het College behandelt het dossier begin
december 2009. Verzoekster moet aangepaste plannen indienen.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: de dienst Urbanisatie slaagt er
niet in het bouwdossier af te handelen binnen de
door de wet voorziene behandelingstermijn.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 december 2009).

OPVOLGING:

ONDERZOEK:
De dienst Urbanisatie bevestigt dat het bouwdossier
begin juni werd ingediend. Midden juni werd het
gekoppeld aan de bouwaanvragen van zijn buren.
Verder gebeurde er niets mee.
De dienst Urbanisatie wijt de vertraging in het dossier aan het personeelsverloop en de onderbemanning in haar sector West waardoor een achterstand
werd opgebouwd14.
Verzoeker gaat in beroep bij de Bestendige Deputatie.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: de dienst Urbanisatie slaagt er
niet in het bouwdossier af te handelen binnen de
door de wet voorziene behandelingstermijn.

Verzoekster dient eind december aangepaste plannen in. Midden maart 2010 wordt de aanvraag vergund.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

13

14

Zie dossier 200908-163, p. 119.
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BEHANDELINGSTERMIJN (9)
(dossier: 200911-239)

Deels gegrond
KLACHT:
Eind januari 2009 dient verzoeker tijdens het openbaar onderzoek bezwaar in tegen een verkavelingsaanvraag. Begin februari krijgt hij van de dienst
Bouwvergunningen een ontvangstmelding. Daarin
staat dat zijn bemerkingen aan het College van burgemeester en schepenen zullen worden voorgelegd
en dat hij “ten gepaste tijde” geïnformeerd zal worden over het standpunt van het stadsbestuur.
Verzoeker verneemt niets meer. Eind november
merkt hij dat er gesondeerd wordt op de betrokken
percelen. Hij vernam officieus dat de gronden verkocht zouden zijn aan een bouwpromotor die op
zijn website al reclame maakt voor de woningen die
hij er zal bouwen.
Verzoeker vreest dat de bouwvergunning werd
goedgekeurd zonder dat hij van de Stad enige reactie kreeg op zijn bezwaren. Zijn e-mail van begin
november aan de dienst Bouwvergunningen blijft
onbeantwoord.

ONDERZOEK:
De dienst Urbanisatie bevestigt dat de verkavelingsaanvraag midden november 2008 werd ingediend en pas midden november 2009 voor advies
aan het College van burgemeester en schepenen
werd voorgelegd. Ook de bezwaren werden toen
beoordeeld. Verzoeker werd hierover eind november door de dienst Bouwvergunningen geïnformeerd. Deze brief liep binnen toevallig de dag nadat verzoeker bij de Ombudsman klacht had
ingediend.
De dienst geeft geen uitleg waarom de verkavelingsaanvraag zo lang onderweg bleef. De wet
schrijft voor dat dergelijke aanvragen binnen de
150 dagen afgehandeld moeten zijn.
De Codex Ruimtelijke Ordening schrijft niet voor
dat bezwaarschrijvers ingelicht moeten worden
over de manier waarop hun bezwaar werd beoordeeld maar de Dienst Ruimtelijke Ordening doet
dat wel op basis van haar algemene informatieplicht.
De ambtenaar van de dienst Bouwvergunningen
antwoordde niet op verzoekers e-mail omdat ze
ziek was.

BEOORDELING:

OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: verzoeker krijgt pas na tien
maanden een inhoudelijke reactie op zijn bezwaarschrift. Dat is te lang. Dat het antwoord zo lang onderweg bleef, kwam omdat de dienst Urbanisatie de
wettelijke behandelingstermijn voor de verkavelingsaanvraag ruim overschreed. Pas na een jaar
wordt de aanvraag nog maar voor advies aan het
College voorgelegd.
Het overschrijden van de behandelingstermijn
maakte niet het initiële voorwerp uit van de klacht
van verzoeker. Maar de klacht toont wel aan dat het
overschrijden van de behandelingstermijn ook vragen kan oproepen bij bezwaarindieners omdat zij te
lang moeten wachten op enige reactie op hun bezwaarschrift.
De Ombudsman beoordeelt de klacht als deels gegrond omdat verzoeker toch een antwoord kreeg en
het niet zo was dat de Stad de bouwaanvraag geadviseerd had zonder zijn bezwaar te hebben beoordeeld.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2010).

BOUWOVERTREDING (1)
(dossier: 200904-071)

Gegrond
KLACHT:
Begin december 2006 meldt verzoeker in een brief
aan de dienst Urbanisatie dat zijn buurman langs de
zijdelingse perceelsgrens een tuinhuis heeft gebouwd waarin hij zijn hout stapelt. Hij vraagt of deze constructie vergund werd. Achteraf hoort hij officieus dat er bij een controlebezoek een
bouwovertreding werd vastgesteld
Verzoeker verneemt niets gedurende meer dan twee
jaar.
Als hij midden maart 2009 contact opneemt met de
dienst Bouwvergunningen schrijft de ambtenaar in
een e-mail dat de dienst Urbanisatie geen voorrang
geeft aan overtredingsdossiers gezien de dossierachterstand bij de bouwaanvragen.

ONDERZOEK:
De bouwcontroleur stelde tijdens een plaatsbezoek
midden december 2006 een lichte bouwovertreding
vast. Hij stelde aan de dienst Bouwvergunningen

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
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voor een overtredingsdossier op te maken en het
over te maken aan de dienst Urbanisatie.
De dienst Urbanisatie behandelde het overtredingsdossier niet gedurende meer dan twee jaar. Als redenen geeft zij op dat zij voorrang geeft aan de behandeling van de bouwaanvragen, te meer zij aan
de basis van verzoekers vraag een burenruzie vermoedde.
Na de klacht zet de dienst Urbanisatie het overtredingsdossier verder. Het tuinhuis blijkt niet vergunningsplichtig. Aan de buurman wordt wel gevraagd
de houtstapel tussen zijn berging en de perceelsgrens te verwijderen.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: het overtredingsdossier blijft
meer dan twee jaar onbehandeld. Aan het dossier
werd geen enkel gevolg gegeven.
Dat de dienst Urbanisatie inzet op de tijdige afhandeling van de bouwaanvragen is positief. Dat betekent evenwel niet dat vragen en klachten van burgers onbeantwoord en overtredingsdossiers
onbehandeld kunnen blijven.

AANBEVELING:
“Ook overtredingsdossiers moeten binnen een redelijke termijn behandeld worden.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (17 juni 2009).

OPVOLGING:
De dienst Ruimtelijke Ordening gaat ermee akkoord dat overtredingen in principe even dringend
afgehandeld moeten worden als gewone aanvragen
maar zij geeft toe dat als gevolg van het vele werk
deze dossiers vaak worden uitgesteld. Afgesproken
wordt dat overtredingen die vastgesteld worden
naar aanleiding van een klacht van een buur, bij
voorrang behandeld zullen worden. In alle fasen
van de behandeling van de overtreding zal de klager
geïnformeerd worden over de mogelijkheid om zelf
langs burgerrechtelijke weg vervolging in te stellen.
De bouwcontroleurs krijgen de opdracht om bij
kleinere overtredingen zelf de collegenota op te
maken onder de leiding van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

BOUWOVERTREDING (2)
(dossier: 200905-087)

Gegrond
KLACHT:
Op vraag van verzoeker stelt de bouwcontroleur
eind mei 2007 een bouwovertreding vast bij de buren. Bij wijze van afsluiting zijn zichtschermen geplaatst in mat glas. Zij werden niet vergund en zijn
stedenbouwkundig niet toegelaten. Verzoeker gaf er
nooit zijn toestemming voor.
Twee jaar later is er nog altijd geen beslissing over
het overtredingsdossier. Het laatste bericht dat verzoeker erover ontving, dateert van september 2008,
al meer dan zeven maanden geleden. De Stad
meldde toen aan zijn advocaat dat de overtreder begin juli 2008 aangepaste plannen had ingediend.

ONDERZOEK:
De dienst Urbanisatie geeft toe dat zij sedert juli
2008, d.w.z. gedurende een jaar, niet meer verder
werkte aan het dossier.
Na de klacht wordt de collegenota opgemaakt met
het voorstel de aangepaste plannen te weigeren omdat ze strijdig zijn met de bouwverordening en met
de wetgeving op lichten en zichten. Het College
treedt dit standpunt eind augustus bij.
De dienst Urbanisatie geeft als redenen voor de vertraging het tekort aan architecten en de voorrang die
gegeven moet worden aan de bouwaanvragen.
Naar aanleiding van een aanbeveling van de Ombudsman in een vorig dossier15 geeft de Dienst
Ruimtelijke Ordening toe dat bouwovertredingen in
principe binnen een redelijke termijn zouden moeten worden afgehandeld maar dat dit in de praktijk
niet mogelijk is door de voorrang die aan de bouwaanvragen moet worden gegeven. Daardoor worden
de overtredingsdossiers soms voor langere tijd uitgesteld.
Als oplossing neemt de Dienst Ruimtelijke Ordening zich voor om bouwovertredingen, gemeld door
de buur, bij voorrang te behandelen. Melders zullen
erop gewezen worden dat zij mogelijk sneller bediend kunnen worden via de Vrederechter als de
overtreding ook een burgerrechtelijk aspect heeft.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt deze klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
15
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De klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: het overtredingsdossier werd
gedurende een jaar niet opgevolgd. Dat is te lang.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Dienst Ruimtelijke Ordening beslist dat bouwovertredingsdossiers
waarbij de buur een klacht formuleert, voorrang
krijgen op de andere overtredingsdossiers. Het individuele dossier van verzoeker wordt aangepakt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 september 2009).

BOUWOVERTREDING (3)
(dossier: 200906-128)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster stuurt op 20 mei 2008 een aangetekende brief aan het College om te melden dat haar
buurman zonder haar toestemming een vensterraam
gestoken heeft in de gemene muur. Haar huurders
zien ’s avonds licht branden in een ruimte die vroeger dienst deed als loods. De bewoner kijkt ongehinderd in de tuin. Als hij het venster opent, kan hij
zomaar in de tuin geraken.
Begin juni 2008 komt de bouwcontroleur langs. Hij
stelt een bouwovertreding vast.
Verzoekster verneemt niets meer. Als ze in de eerste helft van 2009 contact opneemt met de dienst
Urbanisatie reageert de dossierbehandelaar dat hij
zich niet wil inlaten met burentwisten. Ze wordt
doorverwezen naar de Vrederechter omdat de
buurman de wetgeving op lichten en zichten overtreedt. Dat is een burgerrechtelijke aangelegenheid.
Verzoekster begrijpt niet dat de Stad het overtredingsdossier niet behandelt, aangezien de bouwcontroleur toch een proces-verbaal heeft opgemaakt. In
juni 2009, een jaar na haar melding, stapt ze naar de
Ombudsman.

ONDERZOEK:
De bouwcontroleur maakte op 4 juni 2008 een proces-verbaal van bouwovertreding op na een controlebezoek in de tuin van verzoeksters huurhuis. De
dag ervoor had hij geprobeerd om toegang te krijgen tot de ruimte zelf maar de eigenaar had hem
niet binnen gelaten. Uit het gesprek met de eigenaar
kon hij afleiden dat de ruimte sporadisch werd gebruikt om er zijn zoon en enkele vrienden te laten
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overnachten. De bouwcontroleur liet een bouwovertredingsdossier opstarten door de dienst Bouwvergunningen. Het dossier werd eind juli 2008 voor
verdere behandeling doorgestuurd naar de dienst
Urbanisatie. Daar bleef het onbehandeld.
De dossierbehandelaar zegt dat hij geen tijd vond
om het dossier te behandelen als gevolg van personeelsverloop en het laattijdig vervangen van personeel met zwangerschapsverlof. Bovendien achtte hij
het bouwmisdrijf stedenbouwkundig niet erg relevant. Het ging vooral om een burgerrechtelijke
overtreding. Vandaar dat hij verzoekster doorverwees naar de Vrederechter omdat hij vermoedde dat
de procedure daar sneller zou gaan.
De Ombudsman stelt vast dat de vaststelling van de
bouwcontroleur niet volledig was en slechts gestoeld op een vermoeden van bouwovertreding. De
bouwcontroleur constateerde wel dat er een raam in
de gemene muur was geplaatst maar op zich is dat
een burgerrechtelijk vergrijp. De bouwcontroleur
had niet de visu vastgesteld dat er gewoond werd in
de loods. Dat was nochtans essentieel want zo ja,
dan zou het gaan om een bouwovertreding aangezien zonder vergunning een functiewijziging zou
zijn doorgevoerd waaraan een overtreding op lichten en zichten was gekoppeld.
Na de klacht belooft de dienst Urbanisatie aan de
bouwcontroleur te vragen om zijn vaststelling te
vervolledigen zodat het dossier verder gezet kan
worden.
De Ombudsman stelt een maand later vast dat de
bouwcontroleur deze opdracht nog altijd niet gekregen heeft. Hij verwijst verzoekster door naar de
Vlaamse bouwcontroleur. Deze vordert de Politie
die kan vaststellen dat in de loods een leefruimte
werd ingericht. De Vlaamse bouwcontroleur maant
de eigenaar aan voor eind 2009 de bouwovertreding
ongedaan te maken, zoniet zal een gerechtelijke
procedure worden opgestart. Midden november
2009 metselt de eigenaar het raam dicht.
Naar aanleiding van een aanbeveling in een vorig
dossier16 spreekt de Dienst Ruimtelijke Ordening af
dat overtredingsdossiers die het gevolg zijn van een
klacht van een buur in het vervolg een hogere prioriteit zullen krijgen. Melders zullen erop gewezen
worden dat ze mogelijk sneller bediend kunnen
worden bij de Vrederechter. De bouwcontroleurs
krijgen de opdracht bij kleinere bouwovertredingen
zelf de collegenota op te maken onder de leiding
van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
16
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OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: de dienst Urbanisatie liet het
overtredingsdossier een jaar onbehandeld.
De Ombudsman heeft er begrip voor dat de dienst
Urbanisatie voorrang geeft aan de afhandeling van
de bouwaanvragen maar dat betekent niet dat een
overtredingsdossier een jaar onbehandeld kan blijven, zeker omdat het hier ging om een zware overtreding op de lichten en zichten die voortvloeide uit
een niet vergunde functiewijziging.
GEBREKKIGE
DOSSIEROPVOLGING:
de
bouwcontroleur vervolledigde zijn vaststelling niet.
Daardoor sloeg zijn proces-verbaal vooral op een
burgerrechterlijke overtreding. Dat bepaalde mee de
houding van de dienst Urbanisatie om geen prioriteit te geven aan dit dossier. De dienst Urbanisatie
van haar kant gaf ook nooit de opdracht aan de
bouwcontroleur om zijn vaststelling te vervolledigen.

bouwvergunning gekregen maar de geldigheid ervan was twee jaar later verlopen.
De dienst Urbanisatie liet het overtredingsdossier
onbehandeld. In het dossier zit een kladversie van
het proces-verbaal. Het proces-verbaal zelf werd
nooit opgemaakt.
Na de klacht wordt het proces-verbaal opgesteld.
Een eventuele regularisatieaanvraag zal getoetst
moeten worden aan het geldende BPA. Beloofd
wordt dat de dienst Bouwvergunningen alle betrokkenen op de hoogte zal houden.
Naar aanleiding van een aanbeveling van de Ombudsman in een vorig dossier17 neemt de Dienst
Ruimtelijke Ordening zich voor om overtredingsdossiers die worden opgemaakt na een klacht van
een buur prioriteit te geven tegenover de andere
overtredingsdossiers.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: de dienst Urbanisatie liet het
overtredingsdossier meer dan twee jaar onbehandeld. Daardoor bleven verzoekster en de syndicus
in het ongewisse over wat er met het dossier gebeurd was. De overtreedster waande zich ontastbaar. Dat is geen goed signaal.
De klacht wordt gecorrigeerd: het individuele dossier wordt verder gezet. Structureel stuurt de Dienst
Ruimtelijke Ordening de behandeling van de overtredingsdossiers bij.

Akte genomen (4 december 2009).

BOUWOVERTREDING (4)
(dossier: 200908-168)

Gegrond
KLACHT:
Twee jaar geleden stelde de bouwcontroleur bij de
buurvrouw van verzoekster een bouwovertreding
vast. Beiden wonen in een dakappartement van een
groot flatgebouw. De buurvrouw had op het platte
dak een veranda gebouwd. Dat gebeurde tegen de
wil in van de andere eigenaars die haar vraag drie
keer hadden afgewezen.
In 2007 had de syndicus contact genomen met de
Stad Brugge. De bouwcontroleur was ter plaatse
gekomen en er werd een bouwovertreding vastgesteld.
Verzoekster noch de syndicus vernamen ooit nog
iets over het dossier, dat zoek zou zijn. Ondertussen
beweert de buurvrouw dat niemand haar iets kan
maken omdat ze connecties heeft.

BEOORDELING:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 september 2009).

OPVOLGING:
Verzoekster laat in januari 2010 weten dat zij, ondanks de belofte, niets meer vernomen heeft over
het overtredingsdossier. De dienst Urbanisatie geeft
midden februari toe dat het dossier wel in behandeling is maar dat er geen prioriteit aan gegeven kan
worden gelet op de dossierachterstand bij de bouwen verkavelingsaanvragen.

ONDERZOEK:
De dienst Urbanisatie bevestigt dat de bouwcontroleur midden februari 2007 vaststelde dat de buurvrouw in 2000 op het dak van het appartementsgebouw een veranda had gebouwd zonder geldige
bouwvergunning. Zij had hiervoor in 1985 wel een
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STEDENBOUWKUNDIGE UITTREKSELS
(dossiers: 200907-148, 200907-149, 200907-150,
200907-154)

Gegrond
KLACHT:
Vier notarissen uit de Brugse regio dienen in juli
2009 klacht in omdat de dienst Bouwvergunningen
er niet in slaagt hun vragen voor stedenbouwkundige inlichtingen tijdig te beantwoorden. De wet
schrijft voor dat de Stad dergelijke stedenbouwkundige uittreksels binnen de dertig dagen moet afleveren. In de praktijk duurt het meer dan drie maanden
voor de notarissen deze informatie krijgen.
De notarissen verwijzen naar het Decreet op de
Ruimtelijke Ordening dat stelt dat een stedenbouwkundig uittreksel altijd noodzakelijk is bij het voeren van publiciteit voor de verkoping van een onroerend goed. Het uittreksel moet worden
aangehecht aan de notariële akte. Bij een inbreuk
hierop kan de titel van eigendomsverkrijging worden vernietigd, onverminderd het recht op schadevergoeding van de benadeelde partij. Bovendien
gelden er zware correctionele straffen.
De notarissen stellen dat door de lange wachttijd
het gevaar bestaat dat zij niet aan deze informatieplicht kunnen voldoen. Zij moeten deze gegevens
nochtans verplicht aanvragen en ook bij zich hebben tijdens de periode van de verkoopspubliciteit,
bij het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst
en bij het verlijden van de notariële akte.
De notarissen wijzen erop dat het risico niet denkbeeldig is dat bepaalde akten niet tijdig kunnen
worden verleden, doordat deze informatie ontbreekt, met alle mogelijke financiële en fiscale gevolgen voor alle partijen.

Hoewel de Dienst Ruimtelijke Ordening meer personeel inzette om de aanvragen te behandelen, bevestigt zij dat zij de wettelijke behandelingstermijn
van dertig dagen niet kan halen. In juli 2009, bij de
formulering van de klachten, waren ongeveer 800
aanvragen binnen.
De dienst wijt de achterstand ook aan het elektronische dossieropvolgingssysteem dat er niet in slaagt
om met een eenvoudige druk op de knop een volledig document met alle vastgoedinformatie af te leveren. Daardoor moet het personeel van de dienst
Bouwvergunningen elk dossier nog eens manueel
corrigeren.
Na de klachten vraagt de Dienst Ruimtelijke Ordening versterking met één tijdelijk personeelslid voor
een periode van zes maanden. De dienst schat dat
tegen dan de boom aan aanvragen verwerkt zal zijn.
Maar dat mislukt omdat deze ingreep geen meeruitgave mag betekenen. Gevolg is dat geen aanvaardbare kandidaat wordt gevonden.

BEOORDELING:
Deze klachten zijn gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: de wet schrijft voor dat stedenbouwkundige uittreksels afgeleverd moeten worden
binnen dertig dagen. De dienst Bouwvergunningen
overschrijdt deze termijn aanzienlijk.

AANBEVELING:
“Er zijn concrete maatregelen nodig zodat de achterstand bij het afleveren van stedenbouwkundige
uittreksels, waarvan verwacht wordt dat ze tijdelijk
is, zo snel mogelijk weggewerkt kan worden.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (25 september 2009).

ONDERZOEK:

OPVOLGING:

De directie van de Dienst Ruimtelijke Ordening en
de dienst Bouwvergunningen bevestigen het probleem.
De publicatie in het Belgisch Staatsblad van het
goedkeuringsbesluit van het vergunningenregister
(21 januari 2009) zorgde voor een boom van aanvragen voor stedenbouwkundige uittreksels door
notarissen en vastgoedmakelaars. Zij zijn verplicht
een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister toe te voegen aan de akten en overeenkomsten inzake onroerende goederen. Zij hebben deze
informatie ook wettelijk nodig voor het voeren van
publiciteit voor de verkoping van onroerende goederen.

Het College beslist op 9 oktober 2009 om tijdelijk,
in eerste instantie voor een periode van drie maanden, een voltijdse administratieve medewerker aan
de dienst Bouwvergunningen toe te voegen, specifiek voor het wegwerken van de achterstand bij het
afleveren van de stedenbouwkundige uittreksels.
Dit betekent wel een meeruitgave. De nieuwe medewerker komt midden december 2009 in dienst.
Over de informatieplicht voor notarissen wordt begin oktober 2009 gedebatteerd in de commissievergadering Ruimtelijke Ordening van het Vlaams parlement. Minister Muyters suggereert dat als een
notaris de informatie niet met redelijke middelen en
binnen een redelijke termijn kan verkrijgen, hij daar
in de akte melding kan van maken. Volgens de mi-
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nister heeft de notaris een inspanningsverplichting
en geen resultaatsverbintenis.
Het College beslist op voorstel van de Dienst Ruimtelijke Ordening dat er zo snel mogelijk een geoloket voor stedenbouwkundige uittreksels moet worden geïnstalleerd op de website van de Stad Brugge
en dat de installatie van een e-loket voor dergelijke
uittreksels moet worden onderzocht. Het zou de bedoeling zijn dat het geoloket inzage levert in het
vergunningen- en plannenregister en dat op termijn
officiële documenten aangeleverd zouden worden
via het e-loket. Op 23 december 2009 geeft het College aan de dienst Informatica nog eens uitdrukkelijk de opdracht het geoloket te installeren in het
eerste kwartaal van 2010.

PRINCIPEVRAAG

2009 een principevraag in. Tien maanden later is de
vraag nog altijd niet beantwoord. De dienst Urbanisatie kan geen vooruitzicht geven wanneer de vraag
afgehandeld zal worden.
De Ombudsman heeft begrip voor de voorrang die
aan de termijngebonden bouwdossiers wordt gegeven. Dat neemt niet weg dat elke overheid in staat
moet zijn om binnen een redelijke termijn te antwoorden op vragen van burgers.

AANBEVELING:
“De dienst Urbanisatie moet ook voor het beantwoorden van principe- en informatievragen de redelijke termijn bewaken. In het geval van verzoeker
bepleit de Ombudsman alsnog de beantwoording
van diens vraag binnen de kortst mogelijke termijn
aangezien de redelijke termijn reeds lang overschreden is.”

(dossier: 200909-184)

Gegrond

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (4 december 2009).

KLACHT:

OPVOLGING:

Verzoeker dient begin maart 2009 een principevraag in over bouwmogelijkheden.
In mei vraagt hij aan de dossierbehandelaar van de
dienst Urbanisatie wanneer zijn vraag zal worden
beantwoord. Zij verzekert dat dit nog voor de zomer zal gebeuren.
Begin september is er nog altijd geen nieuws. Hij
belt met de dienst Bouwvergunningen die hem zegt
dat het dossier nog altijd in behandeling is.

De dienst Urbanisatie maakt begin februari 2010
over verzoekers principevraag een nota op voor het
College.
Het eerste luik van de aanbeveling wordt door het
diensthoofd Ruimtelijke Ordening overgemaakt aan
alle GSA’s bij wijze van aandachtspunt. Hij bevestigt dat vragen van burgers binnen een redelijke
termijn beantwoord zouden moeten worden maar
vraagt begrip voor het feit dat de GSA’s voorrang
moeten geven aan de strikt termijngebonden bouwen verkavelingsaanvragen zodat bouwweigeringen,
louter op basis van het overschrijden van de termijn, vermeden kunnen worden.

ONDERZOEK:
De dienst Urbanisatie bevestigt dat de vraag begin
maart geregistreerd werd. Zij wijt de vertraging aan
het personeelsverloop en de onderbemanning in de
sector West18. Doordat principevragen niet aan wettelijke behandelingstermijnen gebonden zijn, werd
aan het dossier geen voorrang gegeven.
Midden november kan de dossierbehandelaar nog
altijd niet timen wanneer zij de vraag van verzoeker
zal kunnen afwerken. Door de voorrang die gegeven moet worden aan de termijngebonden bouw- en
verkavelingsaanvragen ziet zij geen mogelijkheid
om de vraag af te handelen.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: verzoeker dient begin maart
18

Zie dossier 200908-163, p. 119.
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SPOUWMUUR ZONDER DEKSTEEN
(dossier: 200903-055)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat zij tegenstrijdige informatie
krijgt van de Dienst Ruimtelijke Ordening in verband met het bouwen van een scheidingsmuur. Ze
bouwde de muur in 2006 als regularisatie van een
bouwovertreding.
Volgens een brief van de Dienst Ruimtelijke Ordening van midden januari 2009 zou zij de muur in
snelbouwstenen hebben gebouwd, wat in tegen-
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spraak is met de regularisatievergunning die de
bouw van een muur in volle baksteen oplegt. In de
brief wordt verzoekster aangemaand contact op te
nemen met de dienst Urbanisatie omdat deze verkeerde materiaalkeuze voor vochtschade zorgt bij
de buren.
Verzoekster stelt dat de muur wel degelijk gebouwd
werd zoals vergund. Dit werd indertijd bevestigd
door de architecte van de dienst Urbanisatie met
wie de plannen besproken werden. Ook de bouwcontroleur die half februari 2009 langs kwam na
een klacht van de buurvrouw, zei dat de muur opgetrokken was in volle baksteen.
In maart verneemt verzoekster dan weer van de
Dienst Ruimtelijke Ordening dat de muur geen dragende muur is maar slechts een spouwmuur. Dat de
muur dragend moest zijn, vindt ze nergens terug in
de bouwvergunning.

ONDERZOEK:
In oktober 2005 kreeg verzoekster van de Stad een
bouwvergunning voor het plaatsen van een volsteense bakstenen scheidingsmuur. De muur moest
gebouwd worden als regularisatiemaatregel van een
eerdere bouwovertreding. Verzoekster bouwde de
muur maar legde er nooit een deksteen op.
Half 2008 nam de buurvrouw contact op met de
dienst Urbanisatie omdat de muur aangetast werd
door vocht. De architecte van de dienst meende op
basis van foto’s vast te stellen dat de muur opgetrokken was in holle snelbouwstenen in plaats van
in volle bakstenen19.
De dienst Urbanisatie bevestigt na de klacht dat de
brief van januari 2009 foute informatie bevatte. De
muur blijkt wel degelijk opgetrokken in volle baksteen en niet in snelbouwstenen. Niet de materiaalkeuze maar de constructiewijze is verkeerd. De
muur is niet gebouwd in dragend metselwerk. Het
is een minder stabiele spouwmuur met een holte in
het midden die niet afgedekt is met een deksteen.
Daardoor staat hij continu vochtig.
De bouwcontroleur die in 2006 nagegaan had of
verzoekster de muur opgetrokken had volgens de
regularisatievergunning, had niet opgemerkt dat de
muur slechts een spouwmuur was. Dat de deksteen
niet geplaatst was, zag hij door de vingers. Gevolg
was dat de Stad eind 2006 ten onrechte aan het Parket en het Agentschap Ruimtelijke Ordening
Vlaanderen liet weten dat het overtredingsdossier
afgesloten mocht worden.
Na de klacht bemiddelt de Dienst Ruimtelijke Ordening tussen beide partijen. Zij bereiken een overeenkomst.
19
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De goedgekeurde plannen, de collegebeslissing van
oktober 2005 en de officiële bouwvergunning vermelden niet letterlijk dat de muur opgetrokken
moest worden in dragend metselwerk. Er is alleen
sprake van “het plaatsen van een volsteense bakstenen scheidingsmuur”, wat volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening impliceert dat hij in verband wordt
gemetseld. De stedenbouwkundige verordening legt
op dat scheidingsmuren altijd in dragend metselwerk moeten worden gebouwd.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de Dienst Ruimtelijke Ordening gaf in de brief van
januari 2009 foute informatie over de aard van de
overtreding. Daardoor betwistte verzoekster dat ze
een fout had gemaakt en begreep ze niet wat van
haar verwacht werd.
Doordat de bouwcontroleur in 2006 de constructiewijze van de muur fout had ingeschat, werden verzoekers er nooit op gewezen dat zij de muur verkeerd gebouwd hadden. Ze gingen ervan uit dat ze
geen fout gemaakt hadden, behalve dan dat er geen
deksteen op de muur lag. Als controlerende instantie bleef de Stad Brugge in gebreke.
De klacht is slechts deels gegrond omdat verzoekster wel degelijk in fout was. Ze bouwde de muur
als een spouwmuur en ze liet na hem af te dekken
met een deksteen waardoor een vochtprobleem ontstond bij de buren.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 juli 2009).

OPVOLGING:
Verzoekster dient een regularisatieaanvraag in voor
de muur. Het College van burgemeester en schepenen verleent de vergunning op 15 januari 2010 op
voorwaarde dat verzoekster de plannen volgt en de
overeenkomst met haar buurvrouw naleeft. Bovendien moet zij binnen de twee maanden een deksteen
op de muur plaatsen.

Jaarverslag 2008, dossier 200812-238, p. 130.
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NIET UITBETAALDE PREMIE
(dossier: 200902-014)

Terechte opmerking
KLACHT:
Eind oktober 2008 dienen verzoekster en haar man
bij de Stad Brugge de facturen in voor het isoleren
van het dak van hun huis. Ze hebben recht op een
premie. Het College ging daar al principieel mee
akkoord in 1999. Nog voor de premie uitbetaald
kan worden, overlijdt de echtgenoot.
Omdat de uitbetaling van de premie op zich laat
wachten, neemt verzoekster in februari 2009 contact op met de Huisvestingsambtenaar. Die stelt dat
de premie niet meer uitbetaald kan worden aan verzoekster omdat de aanvraag alleen op de naam van
haar man staat.
Verzoekster werpt op dat ze toch gehuwd was met
de aanvrager en dat de woning op haar naam staat.
Ze vindt dat de Huisvestingsambtenaar haar ten onrechte de premie weigert.

ONDERZOEK:

het altijd mogelijk de premie uit te betalen aan de
langst levende partner. De Huisvestingsambtenaar
zal dit bij gelegenheid toevoegen aan het reglement.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (schending redelijkheidsbeginsel).
Strikt formeel gezien verbond het College zich tegenover de echtgenoot en niet tegenover verzoekster.
Toch meent de Ombudsman dat de Huisvestingsambtenaar zich soepeler had moeten opstellen. De
echtgenoot van verzoekster had tijdig zijn facturen
ingediend in 2008. Alleen door een krediettekort –
toch een verantwoordelijkheid van de Stad – werd
de uitbetaling van de premie uitgesteld naar 2009.
Twijfelde de Huisvestingsambtenaar toch, dan had
hij spontaan een dossier kunnen voorleggen aan het
College. Daar was nu eerst een klacht voor nodig.
De klacht wordt gecorrigeerd: het College beslist de
premie toch uit te betalen. Ook structureel worden
afspraken gemaakt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 september 2009).

De premie werd aangevraagd in 1999, alleen op de
naam van de echtgenoot van verzoekster, en als zodanig door het College goedgekeurd.
De echtgenoot diende de factuur in in oktober 2008.
Dat was nog tijdig want een goedgekeurde aanvraag blijft tien jaar geldig. Omwille van een krediettekort kon de premie niet meer uitbetaald worden in 2008. De uitbetaling werd doorgeschoven
naar 2009 en op de agenda van het College geplaatst voor 20 februari 2009. Maar op 26 januari
2009 overleed de aanvrager.
Omdat verzoekster sedert het indienen van de factuur wachtte op de uitbetaling van de premie, ging
ze begin februari 2009, kort na het overlijden van
haar echtgenoot, informeren bij de Huisvestingsambtenaar. Deze stelde vast dat de Stad Brugge alleen een overeenkomst had met haar echtgenoot en
oordeelde dat de premie niet meer aan verzoekster
uitbetaald kon worden.
Na de klacht krijgt de Huisvestingsambtenaar de
opdracht een dossier voor te leggen aan het College. Het bestuur beslist op 20 maart 2009 om de
premie toch uit te betalen.
Volgens de Huisvestingsambtenaar was de aanvraag van de man van verzoekster nog een oud dossier. Toen werd nog niet gevraagd dat beide partners de aanvraag samen zouden ondertekenen. Nu
gebeurt dat wel, zij het dat dit niet opgenomen is in
het reglement. Door deze manier van werken blijft
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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PRIJSBEPERKINGEN
(dossier: 200905-093)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker wil zijn huis renoveren. Op de website
en in de infowijzer leest hij dat de Stad Brugge een
premie toekent voor dakisolatiewerken. Hij heeft
recht op veertig procent subsidie op voorwaarde dat
de totale uitgave minstens 1.750 euro bedraagt.
Verzoeker volgt de procedure en het College keurt
zijn aanvraag principieel goed.
Zoals voorgeschreven dient verzoeker na de werken
een factuur in van 1.755,36 euro. Dat is de prijs van
zestig vierkante meter dakisolatie tegen 27,60 euro/m².
Tot zijn verbazing krijgt hij tijdens het controlebezoek van de bouwcontroleur te horen dat hij toch
niet in aanmerking komt voor de premie omdat dakisolatiewerken geplafonneerd zijn op 22 euro/m²
(excl. BTW). Omdat zijn dak maar zestig vierkante
meter groot is, komt maar 1.399,20 euro in aanmerking voor de premie en dat is een stuk minder dan
het voorziene minimumbedrag van 1.750 euro.
Verzoeker klaagt dat de informatie die de Stad
Brugge verspreidt, nergens vermeldt dat voor dakisolatiewerken een prijsbeperking geldt. Daardoor
zit hij met een gat in zijn begroting. Hij begrijpt dat
de Stad prijsbeperkingen hanteert zodat burgers gestimuleerd worden om een goedkope aannemer te
zoeken. Maar dat nergens gewag wordt gemaakt
van deze prijsbeperkingen, vindt hij niet kunnen.

ONDERZOEK:
De Huisvestingsambtenaar geeft toe dat voor dakisolatiewerken een prijsbeperking geldt van 22 euro/m² (excl. BTW). Mocht verzoeker alleen een factuur hebben ingediend voor zijn dakisolatiewerken,
dan kwam hij inderdaad niet in aanmerking voor de
premie. Maar omdat verzoeker ook premies aanvroeg voor andere werken kunnen zijn dakisolatiewerken toch mee gesubsidieerd worden als hij voor
deze andere ingrepen facturen indient.
De Huisvestingsambtenaar geeft toe dat voor het
toekennen van de functionele verbeteringspremie
verschillende prijsbeperkingen gelden zonder dat
zij in het reglement vermeld worden. Hij meent dat
het niet werkbaar is om voor elk soort werk de afgesproken prijsbeperking op te nemen want dat zou
betekenen dat bij elke prijsaanpassing het reglement
weer aan de Gemeenteraad zou moeten worden
voorgelegd.
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Gevolg daarvan is dat de prijsbeperkingen ook niet
vermeld worden in de verschillende informatiedragers over het functionele verbeteringsreglement.
De Huisvestingsambtenaar wijst op artikel 8 § 3
van het premiereglement dat zegt: “Het niet verstrekken van de nodige gegevens voor controle, het
opgeven van onjuiste gegevens of het aanrekenen
van te hoge prijzen kan het verval van recht op de
premie of de beperking van het premiebedrag met
zich meebrengen.” Dit artikel wordt gebruikt als
kapstok om bij het nazicht van de ingediende facturen abnormaal hoge prijzen af te toppen en ze
slechts tot een bepaalde maximumprijs in aanmerking te nemen.
De prijsbeperking van 22 euro per vierkante meter
dakisolatie werd overeen gekomen tussen de Huisvestingsambtenaar en enkele bouwcontroleurs en
werd gebaseerd op een prijsvergelijking bij diverse
aannemers en een advies van de Gebouwendienst.
De Huisvestingsambtenaar belooft dat hij de aanvragers in het vervolg mondeling zal informeren
over de prijsbeperkingen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (minder goede informatieverstrekking).
Noch in het reglement noch in de informatie die de
Stad verspreidt over de functionele verbeteringspremie staat vermeld dat de aanvrager rekening
moet houden met prijsbeperkingen voor bepaalde
werken. Burgers kunnen daardoor voor financiële
verrassingen komen te staan. Gesterkt door de informatie in de brochures en in het reglement en
door de principiële goedkeuring van het College
kunnen zij ervan uitgaan dat zij een premie sowieso
zullen krijgen, om dan achteraf te moeten vaststellen dat zij toch niet in aanmerking komen.

AANBEVELING:
“Vermeld bij een aanpassing van het reglement en
in de verschillende informatiedragers over de functionele verbeteringspremie dat de Stad Brugge voor
bepaalde werken prijsbeperkingen hanteert, zonder
daarom noodzakelijk de concrete prijsbeperkingen
nominatief te moeten vermelden. Verwijs in de informatiedragers naar de Huisvestingsdienst voor
meer concrete en actuele informatie over de geldende prijsbeperkingen. Ook in de mededeling van
de principiële goedkeuring van de aanvraag door
het College kan gewezen worden op mogelijke
prijsbeperkingen.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (15 januari 2010).
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OPVOLGING:

BEOORDELING:

De Huisvestingsambtenaar paste de wooninfowijzer
op de website van de Stad Brugge al eind augustus
2009 aan. Voor de herdruk van de folder wordt gewacht op de aanpassing van het reglement. Eind januari 2010 wordt de prijsbeperking voor dakisolatiewerken ook opgenomen in de infowijzer op de
website.

Onbevoegd.

FIETSENBERGPLAATS
(dossier: 200901-006)

Ander oordeel

GSM-MAST
KLACHT:

(dossier: 200907-143)

Onbevoegd
KLACHT:
Verzoekers dienden in 2004 bij de Stad Brugge een
bezwaar in tegen de bouwaanvraag voor een GSMmast op de terreinen van Rust Roest. Deze aanvraag
werd geweigerd.
In juli 2009 stellen verzoekers vast dat een firma op
het terrein een verlichtingspyloon optrekt waarin
een GSM-antenne geïntegreerd is. Dit keer kregen
ze geen kans om bezwaar in te dienen.
Volgens de dienst Urbanisatie was dat niet nodig
omdat de mast minder dan vijftien meter hoog is.
Pas vanaf een hoogte van twintig meter is een
openbaar onderzoek nodig. De dienst wijst erop dat
de bouwvergunning werd afgeleverd door de
Vlaamse overheid. Verzoekers worden aangeraden
daar hun bezwaren te uiten.
Verzoekers gaan niet akkoord met dit standpunt. Zij
vinden dat de Stad Brugge als eigenaar van de terreinen de omwonenden minstens had moeten inlichten over de plannen als uiting van goed nabuurschap.

ONDERZOEK:
Nog tijdens het onderzoek start de tennisvereniging
die actief is op de terreinen van Rust Roest, een juridische procedure op. Het voorwerp is gelijk aan
de klacht van verzoekers, met name dat de vereniging en de buurt niet op de hoogte werden gebracht
dat een zendmast zou worden opgericht.
De Ombudsman verklaart zich onbevoegd op basis
van art. 11 van het ombudsreglement dat zegt dat
hij geen klachten kan behandelen waarover een gerechtelijke procedure is opgestart.
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Verzoekster is voorzitster van de vereniging van
mede-eigenaars van een appartementsgebouw in
Assebroek.
Volgens de bouwvergunning moeten in de kelders
minstens honderd fietsen kunnen worden gestald.
Maar bij controle blijkt dat de voorziene ruimten
veel te klein zijn. Toch kan de bouwcontroleur geen
bouwovertreding vaststellen omdat de plannen uitgevoerd zijn zoals vergund.
Verzoekster ziet hierin een tegenstrijdigheid. Enerzijds legt de Stad Brugge in de bouwvergunning
vast dat in de kelders minimum honderd fietsen
moeten kunnen staan, anderzijds keurt zij plannen
goed waarbij er in de ingetekende ruimten nauwelijks plaats is voor een vijftigtal fietsen.
Zij meent dat de Stad Brugge deels verantwoordelijk is voor het feit dat sommige bewoners gedwongen worden om hun fiets in hun appartement te stallen omdat er fietsenstallingen te kort zijn.

ONDERZOEK:
In de bouwvergunning staat dat in de fietsenbergingen minimum honderd fietsen gestald moeten kunnen worden.
Volgens de dienst Urbanisatie staan deze fietsenbergingen aangeduid op het goedgekeurde plan. De
fietsenrekken zijn evenwel niet uitgetekend en er is
niet vermeld hoeveel fietsen er zouden kunnen geplaatst worden. Daarom is in de bouwvergunning
expliciet het minimum aantal plaatsen vermeld.
Indien de fietsenbergingen geen honderd fietsen
kunnen bevatten, dan is het aan de bouwheer hiervoor een oplossing te vinden die beantwoordt aan
de voorwaarden van de bouwvergunning, stelt de
dienst.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking. Verzoekster
is tevreden met de uitleg dat de verantwoordelijkheid bij de bouwheer ligt.
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De Ombudsman meent dat de redelijke termijn voor
de afhandeling van het overtredingsdossier nog niet
overschreden is op het moment dat verzoeker zijn
klacht formuleert.

BOUWOVERTREDING
(dossier: 200903-044)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldde midden november en midden
december 2008 een bouwovertreding aan de dienst
Bouwvergunningen. Zijn vroegere werkgever
bouwde zonder vergunning twee veranda’s en een
carport tegen de bedrijfswoning. Bovendien zou
boven de toonzaal een appartement ingericht zijn
die hij zou verhuren tegen woekerprijzen.
Verzoeker klaagt in maart 2009 dat hij nog altijd
niets vernomen heeft van de dienst Bouwvergunningen. Nochtans zou de bouwcontroleur al vaststellingen hebben gedaan. Verzoeker meent dat zijn
vroegere werkgever politiek beschermd wordt en
dat de Stad daarom geen gevolg geeft aan de bouwovertredingen. Hij wil dat zijn vroegere baas hard
wordt aangepakt en dreigt ermee de zaak openbaar
te maken als de Stad zijn vroegere werkgever niet
onmiddellijk sanctioneert.

BEZWAAR
(dossier: 200903-051)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster dient in december 2008 bezwaar in tegen de bouwaanvraag van haar buurvrouw. Ze
krijgt een ontvangstmelding van de dienst Bouwvergunningen. Daarin belooft de Stad dat zij ingelicht zal worden over de beoordeling van haar bezwaarschrift.
Midden maart 2009 komt de buurvrouw haar triomfantelijk vertellen dat zij ondanks het bezwaar toch
haar bouwvergunning heeft gekregen. Verzoekster
begrijpt niet dat haar buurvrouw al weet dat haar
bouwaanvraag is goedgekeurd, terwijl zij nog niet
weet hoe haar bezwaar werd beoordeeld.

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

Na de eerste melding ging de bouwcontroleur ter
plaatse. Hij stelde de overtredingen vast. De bouwheer beloofde de carport af te breken. Voor de twee
veranda’s had hij eerder een bouwaanvraag ingediend maar hij had niet gewacht op zijn vergunning.
De dienst Bouwvergunningen informeerde verzoeker hierover eind december 2008 en begin januari
2009. Op het moment dat verzoeker zijn klacht uit
is de dienst Urbanisatie nog aan het onderzoeken of
de veranda’s geregulariseerd kunnen worden, dan
wel of een herstelmaatregel nodig is.
Met betrekking tot de huisjesmelkerij vindt een
tweede bouwcontrole plaats op 24 maart 2009 maar
een overtreding kan niet vastgesteld worden.
De juridisch coördinator van de Dienst Ruimtelijke
Ordening wijst erop dat het overtredingsdossier nog
een lange weg moet afleggen. Het dossier moet nog
gemotiveerd aan het College voorgelegd worden.
Mocht het College kiezen voor een herstelmaatregel, dan moet het dossier nog overgemaakt worden
aan de gewestelijke inspectie en aan de Hoge Raad
voor het Herstelbeleid.
Verzoeker reageert dat hij niet meer op de Stad
Brugge zal wachten. Hij zal de zaak aanhangig maken bij de rechtbank.

Verzoekster diende op 17 maart klacht in bij de
Ombudsman.
Het College van burgemeester en schepenen had de
bouwaanvraag pas goedgekeurd op 13 maart. Nog
voor de dienst Bouwvergunningen de bezwaarschrijvers kon aanschrijven, werd de buurvrouw officieus ingelicht over de collegebeslissing. Daardoor raakte zij sneller op de hoogte dan
verzoekster. De brief aan de bezwaarschrijvers
werd pas op 18 maart verstuurd.
Het bezwaar van verzoekster werd deels gegrond
verklaard. De buurvrouw had evenwel begin maart
aangepaste plannen ingediend die tegemoet kwamen aan het bezwaar. Daardoor kon de aanvraag
vergund worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Doordat de buurvrouw officieus werd ingelicht,
werd verzoekster op het verkeerde been gezet. Zij
ging er ten onrechte van uit dat geen rekening gehouden was met haar bezwaar.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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CARPORT
(dossier: 200905-106)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker dient in december 2008 een bouwaanvraag in voor de verbouwing van zijn woning. De
dienst Urbanisatie stelt daarbij vast dat verzoeker
naast zijn huis een carport bouwde zonder bouwvergunning. Deze carport moet eerst geregulariseerd worden, vooraleer de bouwaanvraag goedgekeurd kan worden.
De architect van verzoeker dient eind januari 2009
een regularisatiedossier in voor de carport. Meer
dan drie maanden later is daarover nog altijd geen
uitspraak. In mei stapt verzoeker naar de Ombudsman.

ONDERZOEK:
De dienst Urbanisatie stelde vast dat op het plan
een niet vergunde carport ingetekend stond. De
dossierbehandelaar, die deze bouwovertreding niet
kon negeren, vroeg aan de architect om zijn bouwaanvraag te vervolledigen met een plan voor een
vergunbare carport. Hij lichtte de architect erover in
dat de bestaande carport niet voldeed aan de voorwaarden waarbij het College dergelijke constructies
toelaat in de zijtuin.
De architect vervolledigde de lopende bouwaanvraag niet maar diende begin januari 2009 een afzonderlijke regularisatieaanvraag in voor de carport. Daardoor bleef de eerste aanvraag onvolledig.
De regularisatieaanvraag bleek niet vergunbaar
omdat ze niet voldeed aan de gebruikelijke normen
voor carports in zijtuinen. Daardoor geraakten beide dossiers geblokkeerd.
De dossierbehandelaar verzekert dat hij het probleem meermaals toelichtte aan de architect. Midden mei werd de problematiek nog eens toegelicht
aan verzoeker zelf, waarna deze klacht indiende bij
de Ombudsman.
De dienst Urbanisatie maakt eind juni de collegenota’s voor de bouwaanvraag en de regularisatieaanvraag op. Voor de bouwaanvraag wordt voorgesteld
dat de bouwheer het dossier zou vervolledigen met
plannen voor een carport die wel vergunbaar is. Het
College volgt dit voorstel. Voor de regularisatieaanvraag stelt de dienst Urbanisatie aan het College
voor om hem te weigeren omdat de ingediende
plannen niet vergunbaar zijn. Over dit dossier
neemt het College geen beslissing.
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De dossierbehandelaar licht het standpunt van het
College eind juli nog eens toe waarop de architect
van verzoeker er begin augustus op aandringt het
regularisatiedossier bij voorrang te behandelen.
Kort nadien voegt hij nieuwe plannen toe aan zijn
regularisatieaanvraag maar niet aan de bouwaanvraag zoals het College nochtans had gevraagd.
Het College vergunt midden september toch de
bouwaanvraag omdat ondertussen aanpassingen aan
de carport zijn gebeurd. Het regularisatiedossier
wordt geklasseerd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Urbanisatie overschrijdt in ruime mate de
wettelijke behandelingstermijnen voor de bouw- en
regularisatieaanvragen. De Ombudsman meent
evenwel dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij
de bouwheer en zijn architect lag.

HOGE TOREN
(dossier: 200908-161)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldt op 1 juni 2009 een bouwovertreding aan het College van burgemeester en schepenen. Een aanpalend bedrijf is op haar terrein een
hogere toren aan het bouwen dan in de bouwvergunning is toegestaan. Hij krijgt geen ontvangstmelding. Na twee maanden heeft hij nog geen inhoudelijke reactie gekregen op zijn brief.

ONDERZOEK:
Al op 25 mei 2009, dat is een week voor de melding van verzoeker, had de bouwcontroleur uit eigen beweging de bouwovertreding vastgesteld. Hij
stelde een proces-verbaal op.
Ondertussen had het bedrijf op 8 april 2008 een
bouwaanvraag ingediend voor een toren die enkele
meters hoger zou zijn dan toegelaten volgens het
geldende BPA. Deze bouwaanvraag werd pas een
jaar later, op 24 april 2009, door de Stad met gunstig advies overgemaakt aan het Agentschap Ruimtelijke Ordening voor advies. Dat was een maand
voor de bouwcontroleur de bouwovertreding had
vastgesteld.
In afwachting werd het bouwovertredingsdossier
niet verder behandeld door de dienst Urbanisatie.
De brief van verzoeker werd in het dossier gestoken. De Dienst Ruimtelijke Ordening geeft toe dat
zij verzoeker geen ontvangstmelding stuurde, om133
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dat hij ook al bezwaar had ingediend in het kader
van de lopende bouwaanvraag van 8 april 2008.
Het Agentschap Ruimtelijke Ordening adviseerde
de bouwaanvraag gunstig op 17 september 2009.
Een week later vergunde het College de toren van
veertien meter. Het overtredingsdossier werd geklasseerd. Verzoeker werd wel op de hoogte gebracht van het feit dat de toren vergund was en dat
zijn bezwaar ongegrond was verklaard. Hij werd
niet ingelicht over het feit dat het bouwovertredingsdossier geklasseerd werd.
De Ombudsman stelt vast dat de bouwheer tussen
25 mei en 25 september 2009, de dag dat de vergunning werd verleend, verder bouwde aan de toren
zonder dat hij over een vergunning beschikte. Hij
vraagt aan de Dienst Ruimtelijke Ordening of zij
hiertegen iets ondernomen heeft. Bij het afsluiten
van het Jaarverslag 2009 heeft de dienst nog niet
geantwoord op deze vraag.
Verzoeker laat naderhand weten dat hij in zijn brief
van begin juni 2009 niet alleen de bouw van de toren aankaartte maar ook andere mogelijke bouwovertredingen. Op de vraag van de Ombudsman of
deze andere meldingen door de bouwcontroleur onderzocht werden, is er nog geen antwoord bij het
afsluiten van het Jaarverslag 2009.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan nog niet oordelen omdat het
onderzoek bij het afsluiten van het Jaarverslag 2009
nog niet afgerond is. Zeker is wel al dat verzoeker
geen ontvangstmelding kreeg op zijn brief van begin juni 2009.

Terwijl de aannemer het werk uitvoert, vraagt hij
aan verzoekster of zij geen recht heeft op een premie.
Verzoekster stapt naar de Huisvestingsambtenaar
die haar moet teleurstellen. De verbouwing komt
wel in aanmerking maar verzoekster is te laat omdat
zij volgens het reglement de premie vooraf moest
aanvragen.

ONDERZOEK:
Normaliter stuurt de dienst Bouwvergunningen
burgers die verbeteringswerken willen uitvoeren
aan hun huis altijd door naar de Huisvestingsambtenaar als de aanvraag in aanmerking komt voor een
premie. Komt de aanvraag niet in aanmerking, dan
wordt niet doorverwezen. De dienst kan zich niet
meer herinneren of zij verzoekster informeerde over
de functionele verbeteringspremie.
De architecte van de dienst Monumentenzorg sprak
tijdens het huisbezoek niet over een premie omdat
de bouwaanvraag alleen sloeg op het aanleggen van
een terras na afbraak van een bestaande veranda. De
aanvraag kwam volgens haar niet in aanmerking
voor een premie. Normaal gezien verwijzen ook de
diensten Monumentenzorg en Urbanisatie de burger
door naar de Huisvestingsambtenaar als hun aanvraag in aanmerking komt voor een premie.
De Huisvestingsambtenaar spreekt er zich niet over
uit of de verbouwingswerken al dan niet in aanmerking kwamen voor een premie. Hij stelt dat hij niet
kan afwijken van het reglement. Bovendien, meent
de Dienst Ruimtelijke Ordening, heeft ook de burger de verantwoordelijkheid om inlichtingen in te
winnen voor hij aan een verbouwing begint. De
Stad biedt voldoende informatiekanalen aan over de
functionele verbeteringspremie.

MISGELOPEN PREMIE
BEOORDELING:

(dossier: 200910-219)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat ze een functionele verbeteringspremie mis liep omdat de Dienst Ruimtelijke
Ordening haar niet informeerde.
Ze diende een bouwaanvraag in voor een kleine
verbouwing van het gelijkvloers. De loketbediende
in de dienst Bouwvergunningen zag het dossier na
en verwees haar door naar de dienst Monumentenzorg. Het dossier werd er besproken en er kwam
ook een architecte op huisbezoek. Niemand repte
over de premie.
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Ander oordeel.
Het onderzoek biedt geen volledige duidelijkheid.
Mogelijk is er een communicatiestoornis in het
spel, mogelijk had verzoekster sowieso geen recht
op een premie. Afwijken van een reglement is niet
vanzelfsprekend. Ook verzoekster draagt verantwoordelijkheid.
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FINANCIËN
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

7
0
7
0
0
0
3
4

BEOORDELING:

PARKEERTAKS
(dossier: 200909-195)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker krijgt een dwangbevel van een gerechtsdeurwaarder omdat hij een parkeertaks niet betaald
heeft. Daardoor zijn de kosten opgelopen van 30
naar ruim 130 euro.
Verzoeker kan zich niet herinneren dat hij over deze taks ooit een aangetekende brief ontving. Daarom wil hij zich verzetten tegen de deurwaarderskosten. Hij nam al contact op met de dienst
Belastingen maar zij bleef erbij dat ze de procedure
correct had gevolgd.

Ongegrond.
De dienst Belastingen paste de procedure correct
toe. De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen.

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

TAKS OP BEDRIJFSRUIMTE
(dossier: 200909-201)

Ongegrond
KLACHT:

ONDERZOEK:
De dienst Belastingen stuurde midden maart 2008
een aanslagbiljet op. Daarna volgde een aanmaning
begin april en een laatste aangetekende waarschuwing eind april. Zij maakt de duplicaten over.
Het postkantoor bevestigt dat verzoeker de aangetekende waarschuwing ontving en hiervoor aftekende. Hij kan de bewijzen consulteren in het postkantoor.
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Verzoeker krijgt in september 2009 een gerechtsdeurwaarder over de vloer omdat hij de taks op het
economisch gebruik van bedrijfsruimten niet heeft
betaald voor het dienstjaar 2007. Doordat de gerechtsdeurwaarder moest tussenkomen is de factuur
opgelopen tot 155 euro.
Verzoeker betwist de taks omdat hij voor 1 januari
2007 zijn bedrijf verhuisd zou hebben van Brugge
naar Zedelgem.
Volgens de brief van de Stadsontvanger zou de
dienst Belastingen het aanslagbiljet, de aanmaning
en een laatste aangetekende waarschuwing gestuurd
hebben naar het bedrijfsadres in Zedelgem. Maar

135

DOSSIERS 2009 IN DETAIL

FINANCIËN

verzoeker beweert dat hij deze brieven nooit gekregen heeft.
Volgens verzoeker belde zijn boekhouder midden
februari 2009 met de dienst Belastingen om nogmaals te benadrukken dat hij alle bedrijfsactiviteiten in Brugge stopgezet had vóór 1 januari 2007.
De ambtenaar zou aan de telefoon beloofd hebben
dat hij de zaak zou regelen.

MILIEUBELASTING

ONDERZOEK:

Verzoekster krijgt in juni 2008 een aanslagbiljet
voor de milieubelasting. In december volgt een
aanmaning en eind januari 2009 nog een aangetekende laatste waarschuwing omdat ze niet betaalt.
Door verhuisperikelen kwam de post in die periode
niet altijd bij haar toe.
Uiteindelijk betaalt verzoekster in februari toch de
milieutaks maar de administratie- en verzendingskosten voor een bedrag van 15 euro laat ze onbetaald.
Ze hoort bijna acht maanden niets meer tot zij eind
september van een gerechtsdeurwaarder een bevel
tot onmiddellijke betaling krijgt omdat ze de administratiekosten nooit betaalde. De kosten zijn opgelopen tot ruim 100 euro.
Verzoekster protesteert dat de dienst Belastingen
gedurende al die tijd niets van zich liet horen. Ze
vindt de verhouding tussen het verschuldigde bedrag en de aangerekende kosten overdreven.
Ze contacteert het Kabinet van de Burgemeester.
Daar licht een ambtenaar van de dienst Belastingen
het dossier toe. Hij legt haar uit dat er in juni 2009
nog een brief verstuurd werd maar dat ze daar ook
niet op reageerde. Verzoekster ontkent dat ze die
brief ontving.

Verzoeker plaatste de maatschappelijke zetel van
zijn bedrijf pas op 15 februari 2007 officieel over
naar Zedelgem. De belastingverordening op het
economisch gebruik van bedrijfsruimten int de taks
op basis van de situatie op 1 januari van het aanslagjaar. Het reglement zegt dat de taks ondeelbaar
verschuldigd is voor het betreffende aanslagjaar.
Aangezien verzoekers bedrijf op 1 januari 2007 officieel nog altijd gevestigd was in Brugge, werd de
belasting correct geheven.
De dienst Belastingen stuurde het aanslagbiljet, de
aanmaning en de laatste aangetekende waarschuwing naar het juiste adres in Zedelgem. De aangetekende brief werd niet afgehaald. Aangezien verzoeker niet reageerde, werd het dossier
overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.
Het bedrijf belde in februari 2009 met de dienst Belastingen om de situatie uiteen te zetten maar het
diensthoofd ontkent dat zijn medewerkers gezegd
zouden hebben dat de zaak in orde zou komen. Elke
medewerker weet dat bezwaren schriftelijk en ondertekend ingediend moeten worden. Verzoeker
diende geen bezwaarschrift in.
In de loop van het onderzoek bevestigt verzoeker
dat hij zijn brievenbus moest delen met een andere
huurder waardoor post verloren kan zijn gegaan.

BEOORDELING:
De klacht is ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De taks werd correct geheven op basis
van de bedrijfssituatie op 1 januari 2007. Alle correspondentie werd naar het juiste adres gestuurd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 december 2009).
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(dossier: 200910-212)

Ongegrond
KLACHT:

ONDERZOEK:
De dienst Belastingen stuurde niet in juni 2009
maar wel al midden februari een brief om verzoekster erop te wijzen dat ze wel de milieutaks had betaald maar niet de administratiekosten. De brief
werd niet aangetekend verstuurd maar keerde ook
niet terug. Hij werd verstuurd naar het adres waar
verzoekster gedomicilieerd was. Omdat zij niet reageerde, werd het dossier, zoals aangekondigd,
overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.
Dat de kosten zo hoog opliepen, is deels het gevolg
van het inningsrecht. Daarbovenop rekent de gerechtsdeurwaarder eigen kosten aan die ook wettelijk bepaald zijn. De dienst Ombudsman verwijst
verzoekster naar de Raad van de Arrondissementskamer van de Gerechtsdeurwaarders mocht zij hierbij onregelmatigheden vaststellen.
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BEOORDELNG:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De dienst Belastingen volgt de procedure en stuurt alle brieven naar het juiste adres. De
kosten die de gerechtsdeurwaarder aanrekent, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Stad
Brugge. Verzoekster heeft wettelijk gezien geen argument om de administratiekosten niet te betalen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

De dienst Parkeergelden stuurt hem tien dagen later
een standaard ontvangstmelding waaruit verzoeker
afleidt dat zijn bezwaar zal worden behandeld.
Verzoeker verneemt niets meer tot de dienst Parkeergelden hem midden januari 2009 laat weten dat
zijn bezwaarschrift onontvankelijk verklaard werd
omdat het niet aan de vormvereisten voldeed. Zo
bevatte het bezwaarschrift geen bewijsstukken.
Verzoeker reageert dat het wel de bedoeling was
om bewijsstukken voor te leggen maar dat de dienst
Parkeergelden nooit antwoordde op zijn concrete
vraag wanneer hij langs kon komen.

Akte genomen (23 december 2009).

ONDERZOEK:

PARKEERKAART

De foto die de agent van de voorruit nam, toont aan
dat de parkeerkaart niet volledig zichtbaar was. De
geldigheidsdatum was wel zichtbaar.
De wet schrijft voor dat de parkeerkaart voor personen met een handicap op zodanige wijze aangebracht moet worden dat haar voorzijde duidelijk
zichtbaar is voor controle. De verbalisant oordeelde
dat de kaart onvoldoende zichtbaar was en schreef
een parkeertaks uit.
Dat de commissaris verzoeker aanraadde zijn parkeerkaart te gaan tonen in de dienst Parkeergelden
was niet zo effectief. De dienst Belastingen kan
immers alleen de gegrondheid van de belasting onderzoeken op basis van de elementen die aanleiding
gaven tot de registratie van de parkeerovertreding.
Elementen die nadien worden toegevoegd komen
niet in aanmerking. Daarom nodigde de dienst Parkeergelden verzoeker niet uit om zijn parkeerkaart
voor te leggen.
De dienst Parkeergelden beschouwde de brief van
verzoeker van 8 november 2008 wel als een bezwaarschrift en stuurde op 19 november een standaard ontvangstmelding. Pas nadien wordt het bezwaarschrift onderzocht. De dienst Parkeergelden
stelde daarbij vast dat het bezwaarschrift niet aan de
vormvereisten voldeed en liet dat op 12 januari
2009 weten aan verzoeker. Zij voegde een checklist
bij zodat verzoeker een geldig bezwaarschrift zou
kunnen indienen.
De Ombudsman raadt verzoeker aan een nieuw bezwaarschrift in te dienen.

(dossier: 200901-009)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker parkeert op het Beursplein met een kaart
voor personen met een handicap. Als hij terugkomt,
is een agent een parkeertaks aan het uitschrijven
omdat zijn parkeerkaart niet goed zichtbaar achter
de voorruit zou liggen.
Verzoeker gaat een commissaris halen die de verbalisant interpelleert. Die zegt dat de kaart weggezakt
was waardoor hij alleen de geldigheidsdatum kon
zien.
De commisaris raadt verzoeker aan zijn parkeerkaart te gaan tonen aan de dienst Parkeergelden
omdat hij ervan overtuigd is dat zijn kaart voldoende zichtbaar zal zijn op de foto die de verbalisant
gemaakt heeft.
Verzoeker stuurt op 8 november 2008 een brief aan
de dienst Parkeergelden met de vraag hem te verwittigen als de vaststelling met de foto binnen
loopt. Hij zal zijn parkeerkaart dan komen tonen.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Naar de letter van de wet werd de parkeertaks correct uitgeschreven aangezien de parkeerkaart niet
volledig zichtbaar achter de voorruit lag. De geldigheidsdatum was evenwel wel zichtbaar.
Het was allicht beter geweest dat de dienst Parkeergelden de brief van verzoeker van 8 november 2008
toch beantwoord had met een gepersonaliseerde
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brief in plaats van met een standaard ontvangstmelding. Verzoeker stelde in zijn brief immers een
concrete vraag die in feite niet beantwoord werd in
de standaardbrief. In een gepersonaliseerde brief
had meer uitleg gegeven kunnen worden.

tingen alsnog bereid is een oplossing te zoeken voor
de taks voor 2007, al betaalde hij deze al in maart
2009. De Ombudsman vraagt verzoeker op zijn
beurt naar een kopie van het schrappingsformulier.
Verzoeker reageert niet.

OPVOLGING:

BEOORDELING:

Verzoeker meldt naderhand dat zijn bezwaar gegrond werd verklaard omdat de geldigheidsdatum
van zijn kaart wel degelijk zichtbaar was en dit als
voldoende werd beschouwd.

Ander oordeel.
Afgesloten omdat verzoeker niet reageert.

TAKS TWEEDE VERBLIJF
BEDRIJFSRUIMTE

(dossier: 200906-127)

(dossier: 200903-052)

Ander oordeel
Ander oordeel

KLACHT:
Verzoeker zette in 2004 zijn kinesistenpraktijk stop.
Toch moet hij nog altijd de gemeentelijke taks op
de bedrijfsruimte betalen. Enige tijd geleden kwam
zelfs een gerechtsdeurwaarder langs omdat hij de
belasting nog altijd niet betaald had. Hij vereffende
de taks met tegenzin.
Verzoeker is deze situatie beu. Hij schakelde al een
schepen in maar de dienst Belastingen zou niet willen geloven dat hij zijn kinesistenpraktijk gestopt is.

ONDERZOEK:
De dienst Belastingen vroeg verzoeker al verschillende keren naar een kopie van het formulier waarmee hij kan bewijzen dat zijn RIZIV-nummer geschrapt is. Verzoeker reageerde hier niet op.
Verzoeker betaalde de taks voor de aanslagjaren
2005, 2006 en 2007. Alleen voor 2006 diende hij
een bezwaarschrift in. De dienst Belastingen vroeg
hem begin juni 2007 naar aanleiding van dit bezwaar naar een bewijs van stopzetting van zijn kinesistenpraktijk. Verzoeker reageerde pas negen
maanden later dat zijn RIZIV-nummer geschrapt
was maar een bewijs hiervan leverde hij niet. De
dienst Belastingen herhaalde midden april 2008
haar vraag. Verzoeker reageerde niet. In oktober
2008 besprak de dienst Belastingen het dossier met
de schepen van Financiën die verzoeker op zijn
beurt naar een kopie van het schrappingsformulier
vroeg. Ook nu reageerde verzoeker niet. De dienst
belde nog eens begin januari 2009 om een persoonlijke afspraak te regelen. Verzoeker belde niet terug. Hij betaalde ondertussen begin augustus 2008
wel de taks voor 2006.
De Ombudsman licht verzoeker in over de stand
van zijn dossier en legt hem uit dat de dienst BelasJAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Verzoekster is eigenares van een studio en krijgt
hiervoor een taks voor een tweede verblijf. De studio ligt naast haar flat in hetzelfde appartementsgebouw. De taks is onterecht, zegt verzoekster, want
de studio doet al jaren dienst als bureau en bibliotheek en is helemaal geen tweede verblijf.
Verzoekster had hetzelfde al eens voor in 2008. Ze
kreeg toen een gelijkaardige taks voor het aanslagjaar 2007. Ze ging naar de dienst Belastingen waar
de ambtenaar begrip had voor haar klacht. Gevolg
was dat ze de belasting niet hoefde te betalen.
Voor de taks voor het aanslagjaar 2008 vindt ze bij
de dienst Belastingen geen gehoor. Volgens een andere ambtenaar is de belasting terecht geheven op
basis van het taksregelement.
Verzoekster begrijpt niet dat de dienst Belastingen
de taks nu eens kwijt scheldt en dan weer opeist.

ONDERZOEK:
Het appartement van verzoekster en de studio liggen naast elkaar. De studio werd jarenlang verhuurd
toen verzoekster en haar man zich in het buitenland
bevonden. Maar toen ze naar Brugge terugkeerden,
stopten ze de verhuur en gebruikten ze de studio als
bureau en bibliotheek. Tussen het appartement en
de studio werd geen deur gestoken. De studio behield zijn aparte huisnummer en bleef ook een apart
kadastraal perceel. Verzoekster en haar man ondernamen nooit stappen om beide woonentiteiten officieel samen te voegen.
Naar de letter van het reglement is de studio een
tweede verblijf aangezien op het adres geen inschrijving in het bevolkingsregister stond genoteerd
op de eerste januari van het lopende aanslagjaar. Op
basis van dit criterium heft de dienst Belastingen de
taks op een tweede verblijf.
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Volgens de dienst Belastingen had verzoekster in
2008 gewoon geluk doordat ze stootte op een ambtenaar die zijn hart liet spreken en op eigen initiatief
besliste om de taks niet te innen. Deze ambtenaar
werkt niet meer op de dienst.
De Ombudsman verwijst verzoekster naar de bezwaarprocedure als zij zich niet kan verzoenen met
de taks voor het aanslagjaar 2008.
De dienst Belastingen is bereid de taks voor het
aanslagjaar 2009 niet te innen als verzoekster de
samenvoeging van beide woonentiteiten aanvraagt
en daarvoor voor 1 januari 2010 de goedkeuring
krijgt van het College van burgemeester en schepenen. De Ombudsman verwijst verzoekster naar de
dienst Monumentenzorg want voor zo’n samenvoeging is een bouwaanvraag nodig.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Belastingen paste het taksreglement correct toe. Formeel is de taks juist geheven aangezien
op 1 januari van het aanslagjaar niemand ingeschreven was op het adres van de studio.
Toch blijft het eigenaardig dat als gevolg van het
gehanteerde criterium een belasting op een tweede
verblijf moet worden betaald voor een ruimte die in
realiteit een bibliotheek is. Het criterium is evenwel
opgenomen in een door de Gemeenteraad goedgekeurd reglement. De Ombudsman is niet bevoegd
dit reglement in vraag te stellen.

OPVOLGING:
Verzoekster dient een bouwaanvraag in bij de
dienst Monumentenzorg zodat het appartement en
de studio samengevoegd kunnen worden. De dienst
Monumentenzorg vraagt dat een deur zou worden
gestoken tussen beide woonentiteiten. Verzoekster
ziet dat niet zitten omdat ze dan twee wanden verliest. Ze kiest ervoor om de samenvoeging niet verder te zetten en de taks op een tweede verblijf te
blijven betalen.
Verzoekster dient een bezwaarschrift in maar doet
dat buiten de termijn waardoor haar bezwaarschrift
onontvankelijk wordt verklaard.
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INGESCANDE HANDTEKENNIG
(dossier: 200906-139)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is gouwleider van een jeugdbeweging in
West-Vlaanderen. Jaarlijks richt zijn organisatie
vormingscursussen in voor toekomstige leiders.
Ook heel wat Brugse jongeren nemen daaraan deel.
Na de cursus stuurt de jeugdbeweging aan iedere
cursist een deelnamebewijs op. De Brugse deelnemers kunnen dit document bij de Jeugddienst indienen waarna ze een deel van het cursusgeld terugbetaald krijgen.
Omdat jaarlijks meer dan vierhonderd WestVlaamse jongeren deelnemen aan deze cursussen,
digitaliseert verzoeker de deelnamebewijzen. Hij
scant zijn handtekening in en print de deelnamebewijzen af om ze op te sturen naar de deelnemers.
Die moeten het bewijs ook zelf nog eens handtekenen.
In juni licht de Jeugddienst verzoeker erover in dat
de dienst Boekhouding deze gedigitaliseerde deelnamebewijzen niet wil accepteren omdat de ingescande handtekening fraudegevoelig is. Alle deelnamebewijzen moeten teruggestuurd worden en
voorzien worden van een originele handtekening.
Verzoeker vindt dat een verspilling van tijd en geld,
vooral omdat hij in geen enkele andere gemeente in
West-Vlaanderen moeilijkheden ondervindt.

ONDERZOEK:
De wet van 9 juni 2001 ‘houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader
voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten’ zegt dat een elektronische handtekening
geen rechtsgeldigheid kan worden ontzegd louter
op grond van het feit dat de handtekening in elektronische vorm is gesteld, of niet gebaseerd is op
een gekwalificeerd certificaat, of zij niet met een
veilig middel aangemaakt is.
Een ingescande handtekening die uitgeprint wordt,
wordt in de vakliteratuur evenwel niet beschouwd
als een handgeschreven handtekening noch als een
elektronische handtekening maar wel als een mechanische handtekening die gereproduceerd wordt
door een machine. Een mechanische handtekening
kan de ondertekenaar wel identificeren maar biedt
volgens de specialisten onvoldoende garantie dat zij
ook is aangebracht door diegene die haar geplaatst
heeft. De mechanische handtekening wordt door de
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wetgever dan ook niet uitdrukkelijk als handtekening erkend.
De Ombudsman bepleit bij de dienst Boekhouding
dat met de deelnameformulieren van de jeugdbeweging toch zeer moeilijk gefraudeerd kan worden
omdat er ook een met de hand geplaatste blauwe
stempel van de vereniging op staat. De deelnemers
moeten hun eigen handtekening plaatsen en ook de
Jeugddienst controleert nog eens de ingediende
aanvragen.
De dienst Boekhouding blijft bij haar standpunt uit
vrees voor precedenten. Verzoeker en de Ombudsman leggen zich daarbij neer. Verzoeker neemt zich
voor de formulieren in het vervolg met de hand te
ondertekenen.
De dienst Boekhouding concludeert uit de klacht
dat de stadsdiensten dringend werk moeten maken
van een goede regeling in verband met gedigitaliseerde documenten, bijvoorbeeld via de gecertificeerde elektronische handtekening.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Boekhouding kon de ingescande handtekening weigeren omdat mechanische handtekeningen niet als dusdanig door de wet worden erkend.
Uit vrees voor precedenten waagt ze zich niet aan
een uitzondering voor de formulieren van de jeugdbeweging, al zijn die mogelijk weinig fraudegevoelig. De Ombudsman en verzoeker hebben daar begrip voor.
De klacht toont wel aan dat een goede regeling zich
opdringt aangezien steeds meer invuldocumenten
en aanvraagformulieren gedigitaliseerd worden.
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overzicht klachten
TOTAAL 30
Onbevoegd 0
Bevoegd 30
BEOORDELING
Gegrond 1
Deels gegrond 0
Terechte opmerking 1
Ongegrond 1
Ander oordeel 27

KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
(dossier: 200902-022)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker dient midden oktober 2008 een aanvraag
in voor een KLE-toelage voor het knotten van
knotwilgen op zijn eigendom. Omdat hij niets meer
verneemt, belt hij begin december naar de Groendienst. Daar zegt men dat de antwoordbrief onderweg is.
Midden februari 2009 heeft verzoeker nog altijd
geen brief gekregen.

ONDERZOEK:
De behandeling van de KLE-aanvragen liep eind
2008 vertraging op omdat het beschikbare krediet
op was. Omdat verzoeker niet in aanmerking
kwam, werd zijn dossier toch nog voorgelegd aan
het College van eind december 2008.
De Groendienst geeft toe dat de aanvraag van verzoeker sneller behandeld had kunnen worden aangezien hij niet in aanmerking kwam voor een toelage. KLE-aanvragen worden normaal gezien zeer
snel, binnen een tijdsspanne van enkele weken,
voorgelegd aan het College. In het geval van verzoeker duurde het meer dan twee maanden.
Toen verzoeker begin december belde, legde de
Groendienst hem uit dat haar advies negatief was
maar dat hij nog een brief zou krijgen met de defi-
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nitieve beslissing van het College. KLE-dossiers
worden automatisch door de computer afgewerkt.
Omdat het om een weigering ging, werd per abuis
geen antwoordbrief opgemaakt door de administratie. De dossierbehandelaar merkte dat niet op.
Na de klacht wordt de brief opgemaakt. Als gevolg
van de administratieve verwerking van deze brief
en een poststaking duurt het nog tot midden maart
voor verzoeker de brief krijgt.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de aanvraag van verzoeker had sneller afgehandeld kunnen worden aangezien zij toch negatief was beoordeeld. Het dossier bleef onnodig meer dan twee
maanden liggen. De Ombudsman gaat ervan uit dat
de klacht incidenteel is want uit het onderzoek
blijkt dat KLE-dossiers doorgaans zeer snel afgehandeld worden.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: door een menselijke fout kreeg verzoeker geen brief over de afhandeling van zijn subsidieaanvraag.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt uiteindelijk toch een brief.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (17 juni 2009).
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BEOORDELING:

SNOEIEN (1)
(dossier: 200906-123)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster klaagt in juni 2009 dat het pad achter
haar woning weer overwoekerd is. Fietsers en voetgangers krijgen de struiken in hun gezicht. Verzoekster vindt het niet de taak van de bewoners om
telkens de Groendienst te bellen. Ze vraagt zich af
waarom het onderhoud niet opgenomen wordt in
het jaarprogramma.
Begin oktober 2008 stuurde verzoekster al eens een
meldingskaart naar de Communicatiedienst met een
dringende vraag om de struiken en de bomen te
snoeien. De Groendienst kwam niet kijken. Eind
oktober 2008 kreeg ze wel een brief van de Groendienst met uitleg over het decreet over de onkruidbestrijding. Verzoekster was niet tevreden met dit
antwoord en belde drie keer met de Groendienst.
Pas na haar dreigement om ‘hogerop’ te gaan, was
de Groendienst komen snoeien.

ONDERZOEK:
De Communicatiedienst stuurde de melding van oktober 2008 door aan de Groendienst. De Groendienst stuurde verzoekster wel een antwoord maar
dat was naast de kwestie aangezien zij verzoekster
informeerde over onkruidbestrijding. Volgens de
Groendienst kon zij uit de meldingskaart niet opmaken dat verzoekster aandrong op een snoeibeurt.
Dat was ook de reden waarom zij in eerste instantie
niet langs ging. Over de telefonische contacten met
verzoekster geeft de Groendienst geen informatie.
De dienst Ombudsman stelt vast dat de meldingskaart weliswaar minder goed opgesteld is maar dat
verzoekster daarin toch duidelijk aandringt op het
snoeien van de beplanting in haar wijk.
De Groendienst ontkent dat er niet regelmatig gesnoeid wordt. Aan de hand van de werkstaten toont
ze aan dat er gewerkt werd in januari, februari, april
en oktober 2008. Het snoeien staat elk jaar op het
onderhoudsprogramma maar het valt voor dat het
onderhoud door onvoorziene omstandigheden op
een ander tijdstip valt.
Anderhalve maand na de klacht wordt het pad vrij
gemaakt want het was toch wel degelijk overgroeid.
De Groendienst vat het plan op om enkele struiken
weg te nemen zodat de vrije doorgang niet langer
gehinderd wordt.
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Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
De Groendienst verkijkt zich op de meldingskaart
van oktober 2008. Ze gaat in eerste instantie niet ter
plaatse en ze antwoordt naast de kwestie. Pas na
aandringen van verzoekster komt iemand langs.
Verzachtende omstandigheid is dat de meldingskaart niet al te duidelijk was opgesteld. Ook de opmerking van verzoekster dat het pad weer overgroeid was, was terecht.

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

AFGEVALLEN BLADEREN (1)
(dossier: 200912-264)

Ongegrond
KLACHT:
De moeder van verzoekster is hoogbejaard en kan
moeilijk uit de voeten. Langs het openbare wandelpad naast haar huis staan hoge bomen. In de winter
komen heel wat bladeren in haar tuin terecht. Zij is
niet meer in staat om ze op te ruimen.
Haar dochter vroeg aan de Groendienst of zij de
bladeren zou opruimen maar dat werd geweigerd.
De dienst liet wel toe dat de bladeren over de haag
zouden worden gegooid op het wandelpad. Zij zouden dan meegenomen worden. Maar verzoekster
vindt dat geen goed idee omdat dit gevaarlijk is
voor de voetgangers.
Ze stelt aan de Groendienst voor om een bladkorf te
plaatsen. Maar de dienst is daar niet voor te vinden
omdat dergelijke bladkorven een hindernis vormen
op het openbare domein en zij geen aangepast materieel heeft om ze leeg te maken.
De Groendienst verwijst verzoekster door naar
klusjesdiensten of het containerpark maar verzoekster is daar niet mee opgezet.

ONDERZOEK:
De Groendienst herhaalt haar standpunt dat zij geen
bladafval weghaalt van privé terrein, ook al zijn de
bladeren afkomstig van straatbomen. De wet zegt
dat bladafval van bomen uit de buurt als normaal
moet worden beschouwd aangezien niemand baas is
over de wind. Alleen als er ernstige schade is kan
de Vrederechter maatregelen opleggen.
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Het voorstel om de bladeren over de haag te gooien
was een goedbedoelde tip van een medewerker die
bij verzoekster geen genade vond. Ook de suggestie
om hulp te vragen aan vrijwilligersorganisaties of
familie kon zij niet appreciëren.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Het is niet de taak van de Groendienst
om bladafval weg te halen uit private tuinen, ook al
is het afkomstig van openbare straatbomen. Dat is
ook wettelijk onderbouwd. De Groendienst stelde
oplossingen voor en verwees verzoekster correct
door.

Begin mei worden de overhangende takken gesnoeid.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Groendienst blijft bij haar standpunt. De Ombudsman kan geen argumenten vinden om een drastische snoei te bepleiten.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (19 februari 2010).

SNOEIEN (2-3)
(dossiers: 200902-021 en 200902-031)

Ander oordeel
KLACHT:
Achter de woningen van verzoekers ligt een stadsparkje. Jaren geleden werden bij de aanleg ervan
nieuwe bomen geplant. Die zijn ondertussen een
stuk boven de tuinmuurtjes uitgegroeid zodat hun
koertjes veel sneller in de schaduw liggen dan
vroeger.
Als verzoekers vroeger naar de Groendienst belden
met de vraag om de bomen te snoeien, dan was dat
nooit een probleem. Maar toen zij vorig jaar opnieuw een tussenkomst vroegen, weigerde de dienst
daarop in te gaan.
Verzoekers herhalen begin 2009 hun verzoek maar
ook nu wil de Groendienst alleen overhangende
takken snoeien.

ONDERZOEK:
De Groendienst is alleen bereid om de overhangende takken te snoeien. De bomen zijn gezond en dienen maximaal behouden te blijven. Van een drastische snoei kan geen sprake meer zijn. De dienst
geeft toe dat zij haar beleid gewijzigd heeft. Vroeger ging zij gemakkelijk in op vragen van burgers
om te snoeien. Nu bekijkt zij grondiger of deze vragen gewettigd zijn en of zij gemotiveerd kunnen
worden zonder te raken aan de gezondheid van de
bomen of planten.
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SNOEIEN (4)
(dossier: 200903-035)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldde in juni 2006 aan de Burgemeester en aan de Groendienst dat de bomen in zijn
straat een snoeibeurt verdienden. De Groendienst
reageerde dat de bomen nagezien zouden worden in
de zomer van 2006. Toen dat niet gebeurde, stuurde
verzoeker in het voorjaar van 2007 een herinnering.
De Groendienst reageerde eind april 2007 dat zijn
vraag niet vergeten was maar dat zijn wijk in de
zomer van 2006 niet afgewerkt kon worden. Een
nieuw nazicht werd in het vooruitzicht gesteld.
In maart 2009 klaagt verzoeker dat de bomen nog
altijd niet gesnoeid zijn.
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ONDERZOEK:
Volgens de Groendienst werd in de zomer van 2007
wel degelijk dood hout verwijderd. In de zomer van
2009 volgt een nieuwe controle..
Verzoeker blijft er bij dat de snoeiwerken niet naar
behoren gebeuren. In de zomer van 2007 werd in
één boom wat dood hout verwijderd. In 2008 werd
een berk gekapt. Nochtans hangen in de andere
bomen ook dode takken die regelmatig naar beneden vallen op de openbare weg en in de tuin van
verzoeker. Hij hoopt dat de Groendienst in de zomer van 2009 een degelijke controle zal uitvoeren.
Hij blijft ontevreden.

de uitspraak aan de telefoon gaat de Groendienst
niet in.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Of de struiken de jongste jaren al dan niet gesnoeid
werden, maakt het onderzoek niet duidelijk. Ook
het telefoongesprek tussen verzoekster en de
Groendienst kan niet gereconstrueerd worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. De Groendienst
vindt dat ze haar werk naar behoren uitvoert, verzoeker vindt van niet.

OPVOLGING:
De Groendienst brengt verzoeker midden augustus
2009 een bezoek en legt haar snoeibeleid uit. Zij
verwijdert in september enkele droge takken.

SNOEIEN (5)

SNOEIEN (6)

(dossier: 200906-133)

(dossier: 200907-153)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster klaagt dat de Groendienst de paplaurieren aan de achterkant van haar woonblok al zeker
vijf jaar niet meer gesnoeid heeft. Ze nam al verschillende keren met de dienst contact op maar
kreeg er als antwoord: “We zullen niet snoeien, het
moet zijn zoals in een bos”.
Verzoekster kan zich niet vinden in dat antwoord
omdat de struiken de lichtinval beperken en ze de
vensters van de aanpalende garages volledig overgroeien.

Voor het huis van verzoekster staan vier linden. In
2008 kwam de Groendienst na lang aandringen de
bomen snoeien. Maar dat gebeurde veel te zuinig.
De takken hangen weer tot over de dakgoot en er
valt weer minder licht in de kamers boven.
De wortels van de bomen hebben de ijzeren roosters rond de stammen omhoog geduwd. Ook de tegels in de woonkamer zijn gebarsten en opgestoken.
Verzoekster vroeg al aan de wijkagente om deze
schade te constateren.
Ze vraagt of de bomen vervangen kunnen worden
door een andere soort die minder hinder en schade
veroorzaakt.

ONDERZOEK:
Een plaatsbezoek bevestigt de vaststellingen van
verzoekster.
Na de klacht snoeit de Groendienst de struiken. Ze
kondigt aan dat ze de planten binnen afzienbare tijd
zal wegnemen. De dienst ontkent wel dat ze de
jongste vijf jaar niet meer gesnoeid werden omdat
deze werken op het onderhoudsprogramma staan.
Verzoekster blijft een andere mening toegedaan. Op
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ONDERZOEK:
De Groendienst reageert dat de linden in de winter
2009-2010 gesnoeid zullen worden. De opgestoken
binnenste boomroosters zullen verwijderd worden
en er zullen wortelgeleidingspanelen geplaatst worden onder het voetpad langs de gevel zodat nieuwe
schade vermeden kan worden. De schade aan de
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vloer wordt aangegeven aan Ethias, de verzekeringsmaatschappij van de Stad Brugge. De Groendienst vindt het geen optie om de bomen te vervangen, aangezien ze nog gezond zijn.

aan te planten ter compensatie. Daar zullen zij
niemand hinderen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

SNOEIEN (8)

OPVOLGING:

(dossier: 200908-172)

Begin januari 2010 neemt verzoekster opnieuw
contact op omdat de werken nog altijd niet zijn uitgevoerd. De Groendienst reageert dat het uitstel te
wijten is aan het winterweer. In de eerste helft van
februari worden de bomen alvast gesnoeid. De rest
van het werk wordt uitgevoerd in de eerste week
van maart.

SNOEIEN (7)
(dossier: 200907-157)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont in een klein huisje. Ervoor staan
vier grote esdoorns op minder dan twee meter van
de voorgevel. Aan de andere kant staat een rij hoge
sparren. Een van de esdoorns staat vlak voor het
raam van haar slaapkamer. Hierdoor komt er nooit
zon binnen en is het er altijd klam en vochtig. Ook
de rest van het huis moet het stellen met maximum
een half uurtje zon per dag. Voor de rest ligt haar
woning altijd in de schaduw.
Verzoekster vroeg eerder al aan de Groendienst om
de bomen grondig te snoeien maar de dienst vond
dat niet gewenst omdat het om vrijgroeiende parkbomen gaat. Ze roept de hulp in van de Ombudsman want ze wil net als haar buren kunnen genieten
van de zon.

Ander oordeel
KLACHT:
Half juni stapt verzoeker naar de Groendienst met
de vraag een boom voor zijn huis te snoeien. De
verantwoordelijke meldt hem dat de bomen in zijn
straat in juli aan de beurt komen. Half augustus is er
nog niemand langs geweest.

ONDERZOEK:
Jaarlijks worden de bomen in diverse straten gesnoeid via aanbesteding. De aannemer startte half
juli en de bomen in verzoekers straat kwamen als
laatste aan de beurt eind augustus. De aannemer
had de hele zomer de tijd om zijn opdracht uit te
voeren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De aannemer voerde de snoeiwerken uit binnen het
tijdsbestek van zijn opdracht. Mogelijk was er een
communicatiestoornis tussen verzoeker en de
Groendienst over het precieze tijdstip van uitvoering.

SNOEIEN (9-10)
(dossiers: 200909-190, 200910-222)

ONDERZOEK:
De Groendienst geeft toe dat zij in eerste instantie
aan verzoekster gezegd had dat zij de bomen niet
drastisch wilde snoeien. Het gaat om gezonde bomen die zo veel mogelijk hun natuurlijke vorm
moeten kunnen behouden.
Na een nieuwe beoordeling herziet de dienst haar
standpunt. De bomen staan dichter bij de huizen
dan voorzien waardoor een verdere groei voor
schade zou kunnen zorgen aan de gevels.
De Groendienst beslist enkele bomen te rooien en
er in de nabijgelegen open ruimte enkele nieuwe
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers klagen over de linden langs de Koolkerkse Steenweg die volgens hen te groot geworden
zijn. Zij vroegen de Groendienst al herhaaldelijk
om de bomen te snoeien maar dat gebeurt niet.
Ook waren er al klachten over wortels die de private rioolaansluiting van een van beide verzoekers beschadigden. Pas na heel wat aandringen nam de
Stad de herstellingskosten op zich.
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ONDERZOEK:
De Groendienst reageert dat er op het Brugse
grondgebied heel wat volwassen linden staan. Ze
maken tachtig procent uit van alle straatbomen. Het
zijn duurzame bomen en daardoor al van oudsher in
gebruik.
De Groendienst wil niet ingaan op de vraag om de
linden drastisch te snoeien omdat het om vrijgroeiende en gezonde bomen gaat. Een drastische snoei
zou de bomen in waarde doen verminderen. Bovendien is een herhaalde snoei zeer duur. Tot slot legt
het BPA Noorweegse Kaai op dat het bestaande
groen maximaal behouden moet blijven.
De dienst belooft wel dat zij takken zal verwijderen
die te dicht bij de woningen zouden groeien.

Volgens verzoekers klopt dit antwoord niet. In juli
2008 zou alleen aan de andere kant van het park gesnoeid zijn. Ook de andere snoeibeurten zouden
nooit uitgevoerd zijn.
De dienst Ombudsman bemiddelt. De Groendienst
zal oog blijven hebben voor hinderende takken
langs de gevels van de huizen en over het terras.
Een snoei van de boom die de lichtinval beperkt,
zal alleen uitgevoerd worden als de takken op minder dan één meter van de huisgevels hangen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

SNOEIEN (12)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

(dossier: 200910-216)

Ander oordeel

SNOEIEN (11)
KLACHT:

(dossier: 200910-210)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers klagen over overhangende takken boven het terras van hun appartement dat paalt aan
een stadspark. Ze wonen er drie jaar en stellen vast
dat ze door de bomen minder zon hebben dan vroeger. Volgens verzoekers werden de bomen de jongste jaren niet meer gesnoeid. In een brief van midden november 2008 beloofde de Groendienst om
enkele takken weg te nemen. Maar dat zou nooit
gebeurd zijn.
Daarop belden verzoekers naar de Groendienst. Er
zou iemand langskomen als het weer beter was. Er
kwam niemand langs en verzoekers contacteerden
opnieuw de Groendienst. Daar kregen ze te horen
dat het de moeite niet was om te snoeien.

Achter de tuin van verzoeker en zijn buren staat een
zilverberk van veertien meter hoog die het zonlicht
wegneemt uit de tuinen. In de herfst vallen de
blaadjes massaal af en er vallen ook takken naar
beneden. Zijn vrouw is ziek en heeft veel zonlicht
nodig.
Verzoeker nam in september 2007 contact op met
de Groendienst. De medewerker zou toen beloofd
hebben dat de boom gesnoeid zou worden.
De boom werd niet gesnoeid. Verzoeker belde nog
enkele keren naar de Groendienst. De medewerker
kwam in april 2009 ter plaatse. Hij zou aan verzoeker en zijn buren gezegd hebben dat de Groendienst
afstapt van het snoeien van vrijstaande bomen en
dat de zilverberk onaangeroerd zou blijven.
Verzoeker begrijpt er niets van. In de wijk werden
verschillende bomen wel nog gesnoeid na april
2009. Waarom deze zilverberk dan niet?

ONDERZOEK:
ONDERZOEK:
Volgens de Groendienst ging de snoeiploeg op
vraag van verzoekers verschillende keren langs.
Eind juli 2008 werden alle bomen gesnoeid aan de
kant van de woningen. Daarna volgden nog snoeibeurten in maart en april 2009. De Groendienst is
van mening dat het niet de bedoeling kan zijn om
oude, waardevolle bomen drastisch te snoeien. Alle
hinderende takken dicht bij het terras werden al
weggenomen.

De boom staat op het openbare domein, achter de
tuin van verzoeker maar op voldoende afstand van
de afsluiting. Achter de afsluiting loopt nog een
openbare voetweg.
De Groendienst blijft erbij dat de zilverberk niet gesnoeid hoeft te worden. De boom is gezond en vrijgroeiend en veroorzaakt geen hinder. Het is sinds
enige tijd geen gangbare regel meer om vrijgroeiende bomen te kandelaren. Deze vorm van snoeien
is niet duurzaam, vindt de Groendienst, omdat de
boom erdoor verminkt wordt. Bovendien is kande-
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laren zeer arbeidsintensief omdat de boom telkens
opnieuw geknot moet worden. Er is ook een vergunning voor nodig. Bovendien zijn gekandelaarde
bomen niet per definitie veiliger dan vrijgroeiende
bomen.
De Groendienst bevestigt dat in de straat van verzoeker berken staan die recent nog werden gekandelaard. Dat komt omdat zij vroeger op deze manier
werden gesnoeid. Eens deze snoeiwijze is toegepast
moeten ze verder op deze manier aangepakt worden.
De wet schrijft niet voor welke rechten een burger
kan laten gelden als een boom het zonlicht ontneemt. In theorie kan men via de Vrederechter een
schadevergoeding eisen als de hinder buitenissig is.
Die moet dan wel heel wat erger zijn dan bomen die
licht ontnemen of last veroorzaken door vallende
bladeren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Groendienst blijft erbij dat een snoei niet nodig
is. Ombudsman vindt geen argumenten om een
drastische snoei van de boom te bepleiten.

SNOEIEN (13)
(dossier: 200911-233)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de Groendienst weigert om de
straatbomen te snoeien hoewel zij al boven de dakgoten zijn uitgegroeid. Omdat de bomen gezond
zijn, weigert de dienst ze te vervangen door kleinere bomen met minder blad. Verzoeker weet niet
meer wat hij met al die afgevallen bladeren moet
aanvangen. Doordat de bomen niet gesnoeid worden, komen er elk jaar bladeren bij. Verzoeker is
niet langer bereid daarvoor kosten te maken. Hij
vindt dat de Groendienst de bladeren moet opruimen zoals dat in de omliggende straten gebeurt.

ONDERZOEK:
Na de klacht evalueert de Groendienst de toestand
opnieuw en geeft toe dat een snoeibeurt wenselijk
is. De bomen zullen gesnoeid worden in het voorjaar van 2010. De dienst ontkent wel dat de bomen
nooit gesnoeid zouden worden. De jongste keer gebeurde dat begin september 2008. Toen werden alle
bomen gesnoeid tot op de rooilijn en werd het waterhout weggenomen.
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De Groendienst vraagt de dienst Leefmilieu om de
bladeren te verwijderen. Toch wijst zij erop dat de
bewoners volgens de politieverordening verplicht
zijn om zelf de greppels schoon te houden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

SNOEIEN (14)
(dossier: 200912-243)

Ander oordeel
KLACHT:
Twee jaar geleden nam verzoekster contact op met
de dienst Ombudsman met de vraag de bomen in
haar straat te laten snoeien. Als reactie op haar melding kreeg ze een brief van de Groendienst dat er
alleen droge takken verwijderd zouden worden.
Voor de rest bleek geen snoei noodzakelijk.
Twee jaar later contacteert verzoekster de dienst
Ombudsman opnieuw. Volgens haar zijn de bomen
ondertussen verder uitgegroeid en hangen de takken
tot halfweg de voortuinen. Ze nemen al het licht
weg waardoor ze altijd met kunstlicht moet werken.
Bovendien zou het koud en vochtig zijn in huis.

ONDERZOEK:
Tijdens een plaatsbezoek stelt de dienst Ombudsman vast dat naast de bomenrijen op het openbare
domein er ook bomen staan in de private voortuinen. De openbare bomen staan op een wettelijke afstand van de rooilijn. Enkele takken hangen over de
voortuinen maar bevinden zich op een redelijke afstand van de woningen. De bomen kunnen niet onmiddellijk schade aan de woningen veroorzaken.
Volgens de Groendienst worden de bomen in de
wijk periodiek gecontroleerd op dood hout, slechte
en lage takken. Het is volgens de dienst niet opportuun om de takken aan de rooilijn in te korten. Dit
zou het residentiële karakter van het woonpark te
niet doen.
De woning van verzoekster ligt in een woonpark.
Volgens de omzendbrief van 18 juli 1997 moet het
niet-bebouwde gedeelte aangelegd worden met
hoogstammig groen en moet het bestaande groen
bewaard worden.
Verzoekster gaat niet akkoord met de argumentatie
van de Groendienst. Volgens haar neemt de dienst
haar verantwoordelijkheid niet op en is een snoei
noodzakelijk.
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BEOORDELING:

PARKEERVAKKEN

Ander oordeel.
Volgens de Groendienst zijn er geen redenen tot
een drastische snoei. Verzoekster blijft een andere
mening toegedaan.

(dossier: 200902-028)

Ander oordeel

BERM

KLACHT:

(dossier: 200902-024)

Verzoeker klaagt dat de bomen in zijn straat onoordeelkundig ingeplant zouden zijn. Op sommige
plaatsen staan ze te dicht bij elkaar waardoor net
geen twee auto’s ertussen kunnen parkeren. Volgens verzoeker werden hij en zijn buren nooit vooraf geïnformeerd over de precieze inplantingsplaats.
Zij hebben daarover nooit een bewonersbrief ontvangen en kregen ook geen kans om de plannen
vooraf in te zien.
Verzoeker geeft wel toe dat de parkeerstrook voor
zijn huis ruim genoeg is. Maar doordat zijn buurman zijn auto altijd pal in het midden van deze
strook parkeert, is er geen ruimte meer genoeg voor
zijn wagen.
Verzoeker vraagt of de bomen in zijn straat anders
ingeplant zouden kunnen worden en toch zeker de
boom op het einde van de parkeerstrook voor zijn
huis, zodat hij wel nog voor de auto van zijn buurman zou kunnen parkeren. Al zijn pogingen om zijn
buurman ertoe te bewegen zijn voertuig niet steeds
in het midden van de parkeerstrook te parkeren, zijn
op niets uitgedraaid. Ook de wijkagent kon geen
hulp bieden.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is rolstoelgebruiker. Achter zijn eigendom loopt een gracht. De berm wordt sporadisch
onderhouden door de Groendienst.
Verzoeker dringt er al jaren tevergeefs op aan dat
de Groendienst het onkruid regelmatig zou verwijderen. Op de berm groeien distels, netels en klimop.
De zaden waaien in de tuin en de klimop groeit
door de schutting. Verzoeker kan zijn tuin niet zelf
onderhouden. Ook zijn echtgenote kan het werk
niet meer aan.
Vorig jaar schakelde verzoeker zelf een tuinman in.
Dat kostte bijna 300 euro. Hij dreigt ermee de kosten te verhalen op de Stad Brugge.

ONDERZOEK:
De Groendienst ontkent dat de grasberm niet onderhouden zou worden. Twee keer per jaar komt de
bosmaaier langs. Dat is de gebruikelijke frequentie
voor ruwe bermen.
Verzoeker blijft erbij dat deze maaibeurten het onkruid niet kunnen tegengaan. Hij blijft aandringen
op grondiger onderhoud. De Groendienst gaat ermee akkoord om de graszone ter hoogte van de afsluiting te nivelleren en een strook van anderhalve
meter langs de schutting intensiever te maaien.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

OPVOLGING:
Verzoeker laat naderhand weten dat de toestand
veel verbeterd is na de ingrepen van de Groendienst
en dat de tuin er een stuk properder bij ligt.

ONDERZOEK :
Volgens de Groendienst werden de bomen geplant
naar aanleiding van de heraanleg van de straat van
verzoeker. Tachtig procent van de bewoners hadden
in 2005 via een petitie gevraagd dat er bomen zouden worden geplant. Op basis van deze rondvraag
tekende de Groendienst een ontwerpplan uit waarbij
rekening gehouden werd met de openbare verlichting, de opritten, de private bomen en de parkeercapaciteit. Dat plan werd door het College goedgekeurd in oktober 2006.
De Groendienst stelt vast dat de parkeerstrook voor
het huis van verzoeker twaalf meter lang is en dat er
gemakkelijk twee wagens kunnen parkeren. Zij wil
dan ook niet ingaan op de vraag van verzoeker om
een boom te verplaatsen.
Verzoeker legt zich neer bij de situatie. Hij geeft
toe dat zijn parkeerprobleem vooral te wijten is aan
het gedrag van zijn buurman.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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RATTEN
(dossier: 200902-030)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster heeft last van ratten uit de nabijgelegen
grachten. In 2006 meldde ze dat al aan de dienst
Ombudsman. De Groendienst kwam toen vergif
leggen. Verzoekster klaagt dat deze actie niet onderhouden wordt en dat het probleem terug keert.

ONDERZOEK:
Verzoekster woont in het gebied van de Nieuwe
Polder van Blankenberge. De Groendienst doet er
actief aan rattenbestrijding met een vlot, een vangbuis en klemmen. De rattenvanger controleert regelmatig deze middelen. De Groendienst bevestigt
dat zij in december 2006 twee extra fuiken plaatste
op vraag van verzoekster.
Na de klacht neemt de Groendienst opnieuw contact op met verzoekster. Er worden twee extra buizen met gif en een vangbuis met klemmen geplaatst. De rattenvanger zal ze regelmatig
controleren.
De Groendienst geeft verzoekster de raad geen
etensresten te laten rondslingeren en dierenvoeder
goed afgesloten te bewaren. Ook composteren gebeurt bij voorkeur in compostvaten. Zo kan zij
meehelpen om de ratten te bestrijden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

GROENAANLEG
(dossier: 200903-045)

Ander oordeel

blijkt na vier jaar nog altijd niet ingediend hoewel
in de bouwvergunning staat dat de groenaanleg
voor de eerste fase moest gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen na de bouw van de appartementen.
Verzoekster klaagt dat de Groendienst het dossier
niet goed opvolgt. Hoe is het mogelijk, vraagt ze
zich af, dat de Stad Brugge al een bouwvergunning
voor de volgende fase afleverde zonder dat aan de
voorwaarden van de eerste fase voldaan werd?

ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat zij voor de bouwaanvraag voor de eerste fase, daterend uit 2004, heel
wat groenvoorschriften oplegde. Zo moest de projectontwikkelaar een groenaanlegplan voorleggen
en moest het groen worden aangelegd na iedere
bouwfase.
De Groendienst ontkent dat zij het dossier niet zou
opvolgen. Bij een nieuwe bouwaanvraag uit 2008
maakte zij uitdrukkelijk voorbehoud, precies omdat
de bouwheer nog altijd geen groenaanlegplan had
ingediend. Bovendien sprak de Groendienst in februari 2009, dat is voor de klacht van verzoekster,
met de bouwheer af dat hij op korte termijn een
drietal groenvoorschriften zou uitvoeren.
De Groendienst geeft wel toe dat zij uiteindelijk
soepeler omging met de oorspronkelijke voorwaarde dat de groenaanleg moest uitgevoerd worden na
het beëindigen van elke bouwfase. Deze voorwaarde werd in 2004 expliciet opgelegd omdat bij de
bouwaanvraag geen planning was opgegeven van
het verloop van de werken en de dienst dus niet
wist wanneer er gestart zou worden met de bouw
van elk appartementsgebouw. Toen bleek dat de
bouwwerken zeer goed opschoten, stond de Groendienst toe dat de groenaanleg pas volledig uitgevoerd moest worden na het beëindigen van het laatste appartementsgebouw. Daardoor werd het
indienen van het groenaanlegplan minder dringend.
Na de klacht dringt de Groendienst andermaal aan
op het groenaanlegplan. De Groendienst is bereid
een medewerker af te vaardigen bij de oplevering
van het bouwproject. Verzoekster reageert tevreden.

KLACHT:

BEOORDELING:

Verzoekster is voorzitster van een vereniging van
mede-eigenaars van een nieuw appartementsgebouw. De bouwpromotor vraagt haar akkoord voor
de definitieve oplevering maar volgens haar zijn er
heel wat gebreken. Voor ze aftekent, wil ze goed
geïnformeerd zijn.
Aan de Groendienst vraagt verzoekster inzage in
het plan voor de groenaanleg dat de bouwheer bij
de Stad Brugge moest indienen. Maar dat plan

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling en informatieverstrekking.
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GRAS MAAIEN

VEEGMACHINE

(dossiers: 200905-103, 200905-104 en 200905105)

(dossier: 200906-138)

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHT:
KLACHT:
Drie verzoeksters, allen bewoonsters van een sociale woonwijk in Zeebrugge, klagen midden mei onafhankelijk van elkaar dat de Groendienst het gras
niet maait aan de achterzijde van hun woningen.
Daardoor reikt het onkruid tot aan de vensterbanken.
Ze spraken de werklui van de Groendienst al aan
omdat die het gras wel afrijden aan de voorzijde
van de huizen. De arbeiders beloven telkens dat zij
het gras zullen afrijden maar ze doen het niet.

ONDERZOEK:
De Groendienst wijt de achterstand in het onderhoud aan de renovatie van de appartementen in de
wijk. Zolang deze in de steigers stonden, werd het
gras beperkt gemaaid omdat verschillende graszones afgebakend waren als werfzone. Nu de renovatie achter de rug is, is het groenonderhoud weer
hernomen, verzekert de Groendienst.
Kort na de klacht wordt het gras gemaaid en worden de kanten gefatsoeneerd. Sommige graszones
zijn zo beschadigd dat ze hersteld moeten worden.
Dat gebeurt na de renovatie van het voetbalveld op
het einde van het speelseizoen.
De Groendienst ontkent dat de afdeling in Zeebrugge niet gereageerd zou hebben op de meldingen van
de bewoners. Een eerste melding liep al binnen begin mei. De Groendienst ging ter plaatse en startte
de inhaalbeweging. Daarbij werden sommige delen
al gemaaid en andere nog niet. Toen hierop reactie
kwam van andere bewoners werd volgens de
Groendienst altijd geantwoord dat een inhaalbeweging bezig was.

BEOORDELING:

Verzoekster ziet dat een veegmachine van de
Groendienst de greppels in de straat schoonmaakt.
Zij woont in een bocht in de straat waar de greppels
altijd vuil liggen. Doorgaans staat er een bestelwagen van een buurman voor haar deur waardoor de
veegmachine haar greppel nooit schoon kan maken.
Die morgen staat de bestelwagen er niet. Verzoekster gaat aan de werkman vragen of hij toch zeker
ook haar stuk greppel kan vegen. Hoewel het nog
voor de middag is, reageert de arbeider dat hij geen
tijd heeft en dat hij tegen 14 uur ergens anders moet
zijn.
Voor die ene keer dat er kon geveegd worden voor
haar deur, vindt verzoekster dat de werkman niet
oplossingsgericht reageerde.

ONDERZOEK:
De Groendienst reageert dat de veegmachine alleen
de greppel aan de kant van het speelplein veegde.
Aangezien het om een speelplein van de Stad gaat,
moet de dienst deze greppel vegen op basis van het
stadsreglement dat zegt dat eigenaars en aangelanden zelf moeten instaan voor het verwijderen van
onkruid en vuil op het voetpad en in de greppel.
Volgens de Groendienst was de reactie van haar
werkman correct aangezien het aan verzoekster zelf
is om de greppel voor haar huis schoon te houden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Groendienst paste het reglement toe. Over de
manier waarop de werkman op verzoeksters vraag
reageerde en of hij haar uitleg gaf waarom hij niet
voor haar deur zou vegen, brengt het onderzoek
geen duidelijkheid.

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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AFGEHANDELD?

KATTENTOILET

(dossier: 200907-159)

(dossier: 200908-169)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker vraagt via het stedelijk Meldpunt om het
onkruid en het zwerfvuil op te ruimen langs het
spoorwegtalud in zijn straat.
De Groendienst reageert dat dit de eerstvolgende
dagen zal gebeuren. Verzoeker krijgt een e-mail dat
zijn melding "afgehandeld" is.
Verzoeker stelt vast dat ondanks de belofte het onkruid niet weggehaald wordt.

Voor het raam van verzoekster staat een grote boom
in een plantvak. Hij neemt veel licht weg in huis en
het plantvak rond de boom is een kattentoilet geworden. In de zomer kan ze geen raam meer open
zetten door de stank.
Ook een buur kampte met dezelfde problemen. Hij
stapte naar de Groendienst die beloofde om de
boom voor zijn huis te vervangen en het plantvak
her aan te leggen.
Verzoekster dringt aan op een gelijke behandeling.

ONDERZOEK:
De melding liep bij de Groendienst binnen net op
het moment dat een regieploeg gestart was met het
scheren van de hagen in de straat van verzoeker. De
ploeg kreeg de opdracht om meteen ook al het
groenafval en het zwerfvuil te verwijderen.
Naast de groenzone van de Stad ligt ook een groenzone op het spoorwegtalud. Zij moet onderhouden
worden door Infrabel (NMBS). De Groendienst gaf
de melding door aan de Spoorwegen en noteerde in
het Meldpunt dat de vraag van verzoeker afgehandeld was, zonder evenwel te vermelden dat de
spoorwegberm door Infrabel zou worden aangepakt. De medewerker wist niet hoe hij dit moest invoeren in het Meldpunt, waardoor verzoeker verkeerdelijk de indruk kreeg dat de Groendienst zijn
melding niet had aangepakt.
Tijdens een eerste evaluatie van het Meldpunt in
september 2009 wordt afgesproken wanneer een
melding als afgehandeld mag worden beschouwd.

ONDERZOEK:
In de straat staan twee soorten bomen. De bomen
bij haar buren werden vervangen door haagbeuken,
dezelfde soort die voor het huis van verzoekster
staat. Dat is de reden waarom de boom voor haar
huis niet vervangen wordt.
De Groendienst heeft toch oren naar de verzuchtingen van verzoekster. Zij kondigt aan dat zij de
boom grondig zal snoeien en het struikgewas in het
plantvak zal vervangen door gras.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

FIETSROUTEBORD
(dossier: 200908-171)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Groendienst pakte de melding onmiddellijk aan,
wat positief is. Het was Infrabel die talmde met het
weghalen van het afval uit de groenzone. De werking van Infrabel valt buiten de bevoegdheid van de
Ombudsman.
De medewerker van de Groendienst was nog onvoldoende vertrouwd met het computersysteem van
het Meldpunt waardoor de informatie die hij doorgaf aan de burger niet volledig was. Daardoor ontstond de klacht. De Ombudsman acht deze fout verschoonbaar omdat de medewerkers nog moesten
leren werken met de nieuwe software.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker diende in 2008 klacht in omdat de
Groendienst en de Wegendienst niet reageerden op
zijn melding dat bordjes van het Brugse fietsroutenetwerk ontbraken of fout geplaatst waren. De
klacht werd gegrond verklaard en de Groendienst
beloofde de nodige aanpassingen tegen eind 2008begin 200920.
Midden augustus 2009 meldt verzoeker dat de
Groendienst haar belofte niet nakwam.
20
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GROEN

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

De Groendienst verloor het werk niet uit het oog
maar de aanpassingen liepen enkele maanden vertraging op omdat de dienst tijdens een inventarisatie
had opgemerkt dat nog andere bordjes vernield of
verdwenen waren, vaak als gevolg van vandalisme.
Daardoor moest een aanvullende bestelling worden
geplaatst.
De dienst hangt in september 2009 alle bordjes op.

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

AFGEVALLEN BLADEREN (3)
(dossier: 200911-241)

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

KLACHT:

AFGEVALLEN BLADEREN (2)
(dossier: 200910-215)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat de Groendienst nooit de bladeren komt weghalen uit de greppels in haar straat.
Er staan hoge bomen. Elke herfst liggen er hopen
bladeren.
Verzoekster weet dat zij zelf haar greppel schoon
moet houden. Toch stelde ze vast dat de Groendienst in aanpalende straten wel de bladeren kwam
opnemen, ook aan de kant van de private huizen,
maar dat haar straat niet werd bediend.
Als verzoekster de werklui van de Groendienst
hierover aanspreekt, zeggen zij dat dit komt omdat
er in haar straat geen voetpad ligt en in de andere
straten wel.
Verzoekster voelt zich ongelijk behandeld.

ONDERZOEK:
Volgens de Groendienst gaat verzoekster er ten onrechte van uit dat in de andere straten in haar wijk
de bladeren wel werden weggehaald. Wel was het
zo dat de Groendienst de greppels borstelde bij wijze van onkruidbestrijding. Onkruid mag niet meer
bestreden worden met sproeistoffen. Omdat er geen
onkruid stond in de greppel in de straat van verzoekster, werd daar niet geborsteld.
De Groendienst zoog in 2008 wel degelijk twee
keer de bladeren weg in haar straat. Zij belooft dat
dit ook nu zal gebeuren. Korte tijd later meldt verzoekster dat de Groendienst al een eerste keer de
bladeren kwam weghalen.
Over de uitspraken van de werklui brengt het onderzoek geen duidelijkheid.
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Verzoeker is gehandicapt en kan zelf de afgevallen
bladeren voor zijn huis niet opruimen. Hij belt de
Groendienst met de vraag of zij dat voor hem kan
doen. De medewerker belooft dat hij iemand zal
sturen maar twee weken later is er nog niemand
langs geweest.

ONDERZOEK:
De Groendienst haalt alleen bladafval op langs de
paden en verhardingen die grenzen aan openbare
groenzones. Op andere plaatsen moeten de bewoners zelf de voetpaden en greppels proper houden.
Dat staat in de politieverordening ‘op het rein houden van de Stad en het ophalen van huisvuil en
vuilnis’.
Verzoeker belde met een toezichter die wist dat er
in de straat een openbare groenzone ligt. De medewerker zou niet beloofd hebben om de bladeren op
te ruimen maar wel om langs te komen om de situatie te beoordelen. Toen hij langs kwam, waren de
meeste bladeren al opgeruimd waardoor hij verzoeker niet hoefde aan te spreken over de politieverordening.
Volgens de Groendienst is de klacht gestoeld op
een misverstand. Zij verwijst verzoeker door naar
vrijwilligers of klusjesdiensten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Of de toezichter beloofde om de bladeren weg te
halen, dan wel of hij alleen zei dat hij de situatie
zou komen beoordelen, kan het onderzoek niet achterhalen. Het woord van de toezichter staat tegenover dat van verzoeker.
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GALOPPERENDE PAARDEN
(dossier: 200910-221)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster meldde al eerder aan de boswachter dat
ruiters galopperen op de wandelpaden in de stadsbossen Beisbroek, Tudor en Chartreuzinnen. Ook
mountainbikers hinderen er de wandelaars. Maar er
gebeurt niets. Ze suggereert om de verbodsborden
hoger te plaatsen en vraagt meer controle buiten de
werkuren.

ONDERZOEK:
Volgens het toegankelijkheidsreglement voor de
stadsdomeinen Beisbroek, Tudor en Chartreuzinnen
zijn ruiters alleen toegelaten op het ruiter- en mountainbikepad. Daar zijn voetgangers niet toegelaten.
Fietsen mag op de toegangswegen en op sommige
paden maar ze mogen de wandelaars niet hinderen.
Overtredingen kunnen worden vastgesteld door de
Politie en de gemachtigde ambtenaren van Aminal.
Ook de gemachtigde gemeentelijke ambtenaren en
de Burgemeester kunnen optreden.
De Groendienst kent het probleem. Of de paarden
galopperen, kon zij tot nog toe niet vaststellen. Wel
vond ze sporen van stapvoets ruiterverkeer. Volgens de Groendienst zijn de verbodsborden duidelijk aangebracht en is er geen reden om ze te verhangen.
In 2008 maakte de Groendienst aan alle maneges in
de omtrek een plan over waar in de bossen ruiters
toegelaten zijn. Er zijn hier en daar slagbomen geplaatst om het ruiters en mountainbikers moeilijk te
maken. Op weekdagen is er beperkt toezicht tijdens
de werkuren. In het najaar wordt dat opgedreven.
Op zon- en feestdagen houdt een boswachter permanent toezicht in de namiddag. Buiten de werkuren houdt een medewerker van de Groendienst, die
in het bos woont, dagelijks een toezichtsronde. De
Groendienst belooft hem opnieuw op zijn plicht te
wijzen zodra hij na een lange ziekte weer op post is.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het is geen eenvoudige opdracht voor de boswachter en de medewerkers van de Groendienst om
overtreders op heterdaad te betrappen. Het getuigt
van weinig burgerzin als ruiters en mountainbikers
de wandelaars hinderen op de wandelpaden.
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JEUGD

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

VERKEERD FORMULIER
(dossier: 200903-041)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekers zoon volgt in de krokusvakantie een
monitorenopleiding bij de Jeugdbond voor Natuur
en Milieu (JNM). Eind 2008 had hij daarvoor bij de
Jeugddienst een formulier opgehaald waarmee hij
de terugbetaling van het cursusgeld kon aanvragen.
Hij liet het formulier invullen door het nationaal secretariaat van de JNM.
Als verzoeker begin maart het ingevulde formulier
bij de Jeugddienst afgeeft, zegt de medewerkster
dat het veranderd is en dat zijn zoon het nieuwe
formulier moet gebruiken om een aanvraag in te
dienen.
Verzoeker pleit ervoor dat zij het oude formulier
toch zou aanvaarden maar de medewerkster blijft
erbij dat hij moet herbeginnen.
Verzoeker is niet te spreken over deze manier van
werken omdat de fout niet bij zijn zoon ligt maar bij
de Stad Brugge. De Jeugddienst had hem moeten
inlichten over de veranderde werkwijze of had hem
het juiste formulier moeten bezorgen.

2
0
2
1
0
0
0
1

gangsperiode voorzien. Het oude formulier was
juist ingevuld en kon aanvaard worden. Verzoeker
wordt hierover ingelicht.
De Jeugddienst geeft toe dat de landelijk erkende
vormingsorganisaties er niet over ingelicht werden
dat enkele reglementen en de daarbij horende formulieren vernieuwd waren vanaf 1 januari 2009.
Alleen de Brugse jeugdwerkinitiatieven kregen
hierover begin december 2008 een brief.
De Jeugddienst licht de nationale vormingsorganisaties in. Zij kunnen het nieuwe formulier downloaden vanop de website.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKHEID: de medewerkster stelde
zich niet soepel op. Het oude formulier was juist
ingevuld en had in de overgangsperiode aanvaard
moeten worden.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Jeugddienst vergat de landelijke vormingsorganisaties in
te lichten over de nieuwe reglementen en formulieren. Alleen de Brugse organisaties werden ingelicht.
De klacht wordt gecorrigeerd. Verzoeker mag het
oude formulier toch indienen. De nationale vormingsorganisaties worden ingelicht.

ONDERZOEK:
Het diensthoofd van de Jeugddienst geeft toe dat
zijn medewerkster te streng was. Als nieuwe formulieren worden ingevoerd wordt altijd een over-

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
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GRABBELPAS
(dossier: 200906-134)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt over de organisatie van Grabbelpas.
Op woensdag 10 juni moest haar man meer dan een
uur aanschuiven voor hij een inschrijvingskaart te
pakken kreeg. Op zaterdag 13 juni ging verzoekster
hiermee aanschuiven in de Jeugddienst. De wachtrij
was zeer lang. Mensen die om 9 uur verwacht werden, werden pas om 11 uur bediend. Volgens verzoekster werd het afgesproken uur niet gerespecteerd. Zo stonden mensen met een reservatiekaart
voor 10.30 uur al aan te schuiven van voor 9 uur.
Ze werden bediend zonder dat het uur van afspraak
werd gecontroleerd.
In de wachtrij deed het gerucht de ronde dat kinderen van ambtenaren van de Stad Brugge voorrang
kregen.
Verzoekster vernam om 11 uur van andere ouders
dat er al heel wat activiteiten volzet waren. Daarom
stapte ze op zonder dat ze haar drie kinderen kon
inschrijven. Ze begrijpt niet dat de Jeugddienst zoveel reclame maakt voor Grabbelpas als ze toch niet
aan de vraag kan voldoen.

dag voordien ingeschreven. Het ging om een beperkt aantal maatschappelijk kwetsbare kinderen.
De Jeugddienst is zich ervan bewust dat het aanbod
beperkt is maar zelfs eind juni waren er nog altijd
activiteiten met vrije plaatsen.
Hoe dan ook liepen naast de klacht bij de dienst
Ombudsman nog vier andere klachten binnen. Zij
worden meegenomen bij de opmaak van het jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013 waarbij de werking van
Grabbelpas wordt geëvalueerd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat de Jeugddienst de meeste klachten ontkent. Niettemin zal de
Jeugddienst de opmerkingen van de ouders meenemen in de evaluatie van Grabbelpas.

ONDERZOEK:
De Jeugddienst opteert niet voor online inschrijvingen omdat niet iedereen een computer heeft en sociaal zwakkeren daardoor uit de boot vallen.
Voor het afhalen van de reservatiekaart werkte de
Jeugddienst in 2008 met twee rijen maar dat werkte
niet goed omdat er soms tot dertig minuten verschil
was tussen de twee rijen, waarover dan ook weer
klachten kwamen. Daarom werd in 2009 geopteerd
voor één rij wat volgens de Jeugddienst eerlijker is.
De wachttijd zou maar een half uur bedragen hebben.
Volgens de Jeugddienst bedroeg de wachttijd ook
op zaterdag maar een half uur. Telkens werd afgeroepen of er nog mensen waren voor een bepaald
uur. Dat hierop geen controle zou geweest zijn,
ontkent de Jeugddienst. Er kon wel eens iemand
een kwartier eerder bediend worden maar als iemand met een reservatiekaart voor 11 uur al om
9 uur opdaagde, werd hij geweigerd.
De Jeugddienst ontkent dat personeel van de Stad
Brugge voorrang zou krijgen. Wel werden een 25tal kinderen uit Brugse residentiële instellingen één
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LEEFMILIEU

LEEFMILIEU
overzicht klachten
TOTAAL 12
Onbevoegd 0
Bevoegd 12
BEOORDELING
Gegrond 2
Deels gegrond 0
Terechte opmerking 1
Ongegrond 0
Ander oordeel 9

GELUIDSMETINGEN
(dossiers: 200901-007, 200901-017)

Gegrond
KLACHT:
Begin november 2008 meldt verzoekster aan de
Ombudsman dat zij last heeft van geluidshinder van
een semi-industriële bakkerij naast de deur. De
koelgroepen staan onafgeschermd buiten op het
dak.
De Ombudsman geeft de melding door aan de
dienst Leefmilieu die kort nadien geluidsmetingen
komt uitvoeren bij verzoekster. Mondeling wordt
meegedeeld dat de geluidsnormen overschreden
zijn.
Meer dan twee maanden later heeft verzoekster de
officiële resultaten van de metingen nog altijd niet
ontvangen. De geluidshinder blijft waardoor verzoekster niet meer kan slapen. Eind januari 2009
stapt ze opnieuw naar de Ombudsman.
Twee weken later neemt een tweede verzoekster
contact op met de Ombudsman. Ook zij klaagt over
lawaaihinder, rookhinder en rondvliegend bakafval.
Ook zij nam eind november 2008 contact op met de
dienst Leefmilieu maar vernam niets meer.

luidsnormen aangetoond. In de brief dringt de
dienst bij de uitbater aan op maatregelen. Hij krijgt
hiervoor één maand de tijd.
Door een administratieve fout werd deze brief nooit
verstuurd. Daardoor bleven beide verzoeksters in
het ongewisse en wist ook de uitbater niet dat aanpassingen van hem verwacht werden. De dossierbehandelaar maakt afspraken met haar administratieve medewerkster om dergelijke fouten in de
toekomst te vermijden.
Na de klacht wordt de brief verstuurd. De uitbater
krijgt tot eind februari 2009 de tijd om aanpassingen te doen.
De dienst Leefmilieu volgt het dossier verder op en
de bouwcontroleur van de dienst Monumentenzorg
stelt een bouwovertreding vast. De uitbater voert
enkele aanpassingen uit maar uit nieuwe metingen
in april 2009 blijkt dat deze nog onvoldoende zijn.
Begin mei worden nieuwe metingen uitgevoerd. De
uitbater stelt extra maatregelen in het vooruitzicht.
In juni wordt een plaatsbezoek georganiseerd door
de dienst Leefmilieu, de dienst Monumentenzorg,
de dienst Lokale Economie en de uitbater. De uitbater belooft dat hij een bouwdossier zal indienen
waarbij de koelgroepen ingekapseld zullen worden.
Ook aan het probleem met de uitlaten wil hij verhelpen.

BEOORDELING:

De dienst Leefmilieu maakte op 1 december 2008
een brief op met de resultaten van de metingen. Die
hadden een belangrijke overschrijding van de ge-

Deze klachten zijn gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: door een
administratieve fout vernamen verzoeksters meer
dan twee maanden niets meer van de dienst Leefmilieu. Ook de uitbater wist niet dat er metingen wa-
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ren gebeurd en dat hij dringend maatregelen moest
nemen. Verzoeksters bleven daardoor onnodig langer geconfronteerd met lawaaihinder.

GLASCONTAINER
(dossier: 200903-037)

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Ander oordeel

Akte genomen (10 juli 2009).

KLACHT:
OPVOLGING:
De uitbater van de bakkerij talmt maanden met het
indienen van zijn bouwaanvraag. De dienst Monumentenzorg moet de architect verschillende keren
aanporren voor hij eind november 2009 een bouwaanvraag indient.
Beide verzoeksters starten een gerechtelijke procedure op tegen de uitbater omdat de hinder blijft
aanhouden. De Ombudsman wordt hierdoor onbevoegd om het dossier nog verder op te volgen.

GRATIS TEGOED
(dossier: 200910-223)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster lost afval in de betalende zone van het
containerpark van Sint-Michiels. Het is de eerste
keer dit jaar dat ze dat doet.Toch geeft de betaalautomaat aan dat haar gratis tegoed opgebruikt is en
dat ze moet betalen. Ook de parkwachter beaamt
dat. Waar is mijn 300 kilogram gratis tegoed naartoe, vraagt verzoekster zich af.

ONDERZOEK:
Door een systeemfout kreeg verzoekster geen 300
kilogram gratis tegoed. De fout had te maken met
haar verhuizing naar Brugge. De dienst Leefmilieu
stort het bedrag terug. Het gratis tegoed wordt aangepast.

Verzoeker klaagt dat er voortdurend gesluikstort
wordt aan de glascontainer in zijn straat. Hij meldde het probleem al aan de Politie van Zeebrugge.
Zij nam contact op met de containerfirma. Verzoeker lichtte ook de dienst Leefmilieu in. Toch verbetert de situatie niet.

ONDERZOEK:
Midden februari 2009 meldde verzoeker een sluikstort aan de dienst Leefmilieu. De dienst stelde vast
dat er wegwerkzaamheden plaats vonden in de
straat waardoor de afvalzakken op een andere plaats
achtergelaten moesten worden. Zij verwittigde IVBO die de afvalzakken kwam ophalen.
De dienst Leefmilieu bevestigt dat rond de glascontainers wel vaker wordt gesluikstort. Na een melding wordt het afval normaal gezien snel opgehaald, al kan het voorkomen dat kort na het
weghalen van het vuil opnieuw gesluikstort wordt.
De dienst Leefmilieu plaatst gedurende een maand
een sensibiliseringsbord bij de glascontainer. Aan
de Politie en de stadswachten wordt gevraagd een
oogje in het zeil te houden. Midden maart controleert de dienst ook zelf maar zij kan geen sluikstort
vaststellen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

SLUIKSTORT?
(dossier: 200903-043)

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
Door een systeemfout kreeg verzoekster geen gratis
tegoed. De fout wordt recht gezet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 november 2009).
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker krijgt een taks van 50 euro wegens sluikstorten. De dienst Leefmilieu vond in een straat
dicht bij zijn huis een niet-reglementaire afvalzak
met daarin twee bankdocumenten waarop verzoekers naam stond. In de zak zaten filterzakken, keukenafval en conservenblikken.
Verzoeker ontkent dat hij de sluikstorter zou zijn
omdat noch hij noch zijn vriendin filterzakken ge157
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bruiken. Hij vraagt de dienst Leefmilieu de zak te
tonen maar de ambtenaar kan alleen de bankdocumenten voorleggen. De zak en zijn inhoud zijn vernietigd.
Verzoeker vindt dat niet kunnen. Hoe kan hij bewijzen dat het afval niet van hem was?

LEEFMILIEU

maar de bewijsstukken maken dat wel zeer waarschijnlijk.
De dienst Leefmilieu moet er wel bewust van blijven dat het de overheid is die bij betwisting van een
sluikstort de belastbare grondslag moet bewijzen en
dat bij een gerechtelijke procedure de rechtbank deze bewijslast zeer restrictief toepast.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu hield de afvalzak niet bij omdat het niet verantwoord en zelfs niet wettelijk is
om afval te bewaren. Dat verzoeker nooit filterzakken zou gebruiken, zou hij sowieso niet hebben
kunnen bewijzen, mocht de zak wel bewaard zijn,
zegt de dienst.
De bewijsstukken zijn twee bankdocumenten die
nooit via de post verstuurd worden. Het ene is een
kaartje van de bank met daarop de naam van verzoeker, het tweede een document dat alleen aan het
loket wordt meegegeven. Dat een andere burger
beide stukken gerecupereerd zou hebben uit het papierafval om zijn eigen sluikstort te verdoezelen,
lijkt weinig waarschijnlijk en gaat bovendien niet
op aangezien het tweede stuk dateert van kort na de
tweewekelijkse papierophaling.
De Ombudsman verwijst verzoeker naar de bezwaarprocedure al lijken de bewijsstukken overtuigend.
Naar aanleiding van een gelijkaardig dossier in
200521 wees de stadsontvanger het College er op
dat bij betwisting van een sluikstort de overheid het
bestaan van de belastbare grondslag moet bewijzen.
Kan de gemeente dat bewijs niet leveren, dan hoeft
de burger de taks niet te betalen. In de rechtspraak
wordt deze bewijslast zeer restrictief toegepast en
wordt het feit dat een omslag met iemands naam in
een sluikstort wordt gevonden, door de rechtbank
niet als bewijs van sluikstorten aanvaard. Het College besliste toen evenwel de belasting toch aan te
houden en de toenmalige klager de bezwaarprocedure verder te laten zetten.
In het geval van verzoeker ging het evenwel niet
om omslagen met zijn naam op maar om specifieke
en unieke bankdocumenten.
Als in een niet-reglementaire afvalzak maar één
bewijs wordt gevonden, stuurt de dienst Leefmilieu
de vermoedelijke sluikstorter een waarschuwingsbrief. Worden er twee bewijzen gevonden, zoals bij
verzoeker, dan wordt de taks onmiddellijk geheven.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Leefmilieu kan niet met honderd procent
zekerheid bewijzen dat verzoeker de sluikstorter is
21

Jaarverslag 2005, dossier 200509-193, p. 76-77.
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ONVRIENDELIJK
(dossier: 200904-084)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt over onvriendelijke, niet gemotiveerde medewerkers in het containerpark van SintMichiels. Hij vindt het diftar-systeem te omslachtig
en klaagt over de lange wachttijden en de te beperkte oppervlakte.

ONDERZOEK:
De Ombudsman vraagt verzoeker meer details over
zijn bezoeken aan het containerpark zodat hij zijn
onderzoek gerichter kan voeren. Verzoeker reageert
niet meer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Stopgezet omdat verzoeker niet meer reageert.

URINOIR
(dossier: 200905-088)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt over geurhinder van het vernieuwde urinoir aan het Astridpark. De hinder is
wel verminderd maar volgens verzoekster is de afvoer minstens één keer per maand verstopt. Dan
loopt de urine over het voetpad in de richting van
haar voordeur.
Ze vindt dat de dienst Leefmilieu het toilet onvoldoende schoon maakt en ontstopt en vraagt dat het
verplaatst zou worden.

ONDERZOEK:
De Ruim- en Reinigingsdienst bevestigt dat het urinoir sporadisch verstopt geraakt door misbruik. Dat
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er onvoldoende gereinigd zou worden, wordt met
klem ontkend. De dienst komt vijf keer per week
langs. Daarbij wordt met een hogedrukspuit gewerkt en niet louter met een emmer water zoals
verzoekster beweert. De stadsecoloog vindt het dan
ook voorbarig om het urinoir te verplaatsen.

BEOORDELING:

toren van hun vrachtwagens uit te zetten tijdens de
leveringen.
Volgens de dienst Leefmilieu volgden zij en de
wijkagent de klachten wel degelijk op. Maar omdat
de weide geen openbaar domein is, kan zij alleen
rekenen op de goodwill van de pachter. Verzoeker
wordt verwezen naar de Vrederechter, wil hij verdere stappen zetten.

Ander oordeel.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Leefmilieu en de wijkagent volgden de
klachten wel degelijk op maar zijn afhankelijk van
de goodwill van de eigenaar.

TE VEEL DIEREN
(dossier: 200905-089)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt over hinder van dieren op een
weide achter zijn huis. Er lopen schapen, geiten,
kippen, hanen, duiven en eenden rond. Dat is van
het goede teveel, vindt verzoeker. De dienst Leefmilieu en de wijkagent zouden niet optreden.
Enkele buurtbewoners dienden in 2008 al klacht in
bij de dienst Leefmilieu. Toen haalde de eigenaar
alle dieren weg. Maar de rust was van korte duur
want na de winter werden er opnieuw dieren uitgezet.
Een tweetal maanden geleden dienden omwonenden weer klacht in bij de dienst Leefmilieu. Maar
dit keer bleef enige reactie uit. De buurtbewoners
spraken de wijkagent aan maar die zei dat hij weinig kon beginnen tegen de eigenaar.

ONDERZOEK:
In april 2008 behandelde de dienst Leefmilieu een
klacht over hinder door een aanpalend warenhuis en
over kraaiende hanen op de weide. Het warenhuis
reorganiseerde zijn leveringen en plaatste een
groenscherm. De dienst Leefmilieu schreef de
huurder van de weide aan en maande hem aan
maatregelen te nemen. Daarop haalde de pachter
zijn dieren weg.
Begin maart 2009 liep bij de dienst Leefmilieu opnieuw een klacht binnen over overlast, vooral van
de hanen en van de leveringen van het warenhuis.
Midden maart voerden de dienst Leefmilieu en de
wijkinspecteur een controle uit waarbij vastgesteld
werd dat op de weide verschillende dieren rondliepen. De wijkagent nam contact op met verzoeker.
Hij contacteerde de huurder die de hanen weghaalde en het voer opborg in afgesloten potten. De
pachter beloofde ook de lammetjes weg te halen.
Het warenhuis zou aan de chauffeurs vragen de mo-
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FIJN STOF
(dossier: 200905-099)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de dienst Leefmilieu niet afdoende reageert op zijn vraag om te meten hoeveel
fijn stof de dieselgeneratoren van enkele kermisattracties uitstoten. De motoren staan dicht bij zijn
huis. Zijn vrouw, die een zeer zware astmalijdster
is, ondervindt er last van. Bovendien maken de toestellen een hels lawaai.
De dienst Leefmilieu reageert dat zij geen fijnstofmeting kan uitvoeren voor midden mei 2009 omdat
het toestel tot dan opgesteld staat in de Noordzandstraat. Zij beschikt maar over één toestel. Verzoeker
vindt dat een uitvlucht en een teken dat de Stad niet
wil optreden tegen de kermisuitbaters.
Als verzoeker naderhand een brief krijgt van de
dienst Leefmilieu met de resultaten van de meting,
klaagt hij dat de informatie te oppervlakkig is en
dat hij niet de kans kreeg een tegencontrole uit te
voeren omdat hij niet vooraf op de hoogte werd gebracht van de meting. Hij vraagt ook naar de attesten over de uitstoot, die de kermisuitbaters volgens
Vlarem hadden moeten voorleggen bij het begin
van de Meifoor.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu kon het meettoestel maar vrij
maken op 15 mei. Zij beschikt maar over één toestel. De fijnstofwaarden van de generatoren bleken
veel lager dan de toegelaten norm. Dat werd meegedeeld aan verzoeker in een korte brief.
Na de klacht maakt de dienst Leefmilieu gedetailleerde informatie over de meting over. Uit een ad-
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vies van de Vlaamse overheid blijkt nog dat motoren met inwendige verbranding niet vergunnings- of
meldingsplichtig zijn als ze niet op de openbare
weg staan.
De Ombudsman vraagt advies aan zijn Vlaamse
collega of een klager door de overheid vooraf op de
hoogte zou moeten worden gebracht van milieumetingen die zij op het openbare domein uitvoert op
zijn verzoek. Volgens de Vlaamse ombudsdienst
legt Vlarem dat niet op en heeft zij nooit eerder een
dergelijke aanbeveling gedaan. De Vlaamse ombudsdienst meent dat het in eerste instantie niet
aangewezen is om klagers te betrekken bij de uitvoering van metingen aangezien dit een eerder
technisch proces is. Iets anders is natuurlijk als de
meetapparatuur geplaatst moet worden in de tuin
van een particulier. Daarvoor moet wel de toestemming gevraagd worden.
De Ombudsman maakt alle informatie over aan
verzoeker.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

ONBELEEFDE PARKWACHTER?
(dossier: 200905-102)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wil een lading los stro lossen in het containerpark van Sint-Pieters maar dat mag niet van
de parkwachter. Hij had het stro in zakken moeten
steken die hij dan had moeten ledigen in de hoge
groencontainer. Verzoeker protesteert dat hij zeventig jaar is en dat hij de trap niet meer op kan. Hij
vraagt of hij het stro mag lossen in de lage container voor het snoeihout maar dat mag niet.
Volgens verzoeker reageerde de parkwachter dat
het zijn probleem niet was dat hij zeventig jaar was
en dat hij zich maar moest laten verzorgen als hij de
afvalzakken de trap niet meer op kon dragen.

ONDERZOEK:
De parkwachter ontkent dat hij gezegd zou hebben
dat verzoeker het stro niet mocht lossen. Hij verbood hem wel het stro te lossen bij het snoeihout.
Dat is logisch omdat stro niet bij deze fractie thuis
hoort. Verzoeker zou daarop zeer agressief gereageerd hebben. De parkwachter stelt dat hij verzoeker altijd beleefd te woord heeft gestaan.
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De dienst Leefmilieu wijst erop dat de parkwachters in de praktijk weinig of geen tijd hebben om
bezoekers te helpen bij het lossen van afval. Verzoeker wordt doorverwezen naar het containerpark
van Zeebrugge waar de groenafvalcontainers in de
grond verzonken zijn.
De dienst Leefmilieu stelt dat verzoeker ten gronde
gelijk heeft. Het containerpark van Sint-Pieters dateert al van 1993. Het is te klein geworden en ook
de gebruiksvriendelijkheid voor de bezoekers laat te
wensen over omdat de containers niet verzonken
opgesteld staan. Vandaar dat de dienst Leefmilieu
midden mei 2009, toevallig ongeveer gelijktijdig
met de klacht van verzoeker, aan het College voorstelde om een oprijplatform te monteren in de nietbetalende zone. Daardoor zouden bezoekers hun
groenafval, PMD, papier en karton en schroot kunnen lossen over een ballustrade van slechts één meter hoog. De ingreep zou wel 335.000 euro kosten.
Het College keurde het voorstel af wegens te duur.
De containerparken van Zeebrugge en SintMichiels zijn of worden wel uitgerust met verzonken containers.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Of de parkwachter onbeleefd reageerde, kan niet
uitgemaakt worden. Het onderzoek mondt uit in een
woord-tegen-woordsituatie.
Het kan niet ontkend worden dat de hoge afvalcontainers moeilijk bereikbaar zijn voor minder mobiele mensen. Dat het College een voorstel van de
dienst Leefmilieu afwees, is een beleidsbeslissing
waarvoor de Ombudsman niet bevoegd is.

VEZELPLATEN
(dossier: 200906-131)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster rijdt met vezelplaten naar het containerpark van Sint-Michiels. Het is de eerste keer dat
ze er komt. Als ze aan de parkwachter vraagt waar
ze de vezelplaten moet lossen, waarschuwt hij ervoor dat ze zal moeten betalen. Verzoekster weet
evenwel dat zij recht heeft op een gratis tegoed van
300 kilogram. De parkwachter repliceert dat dat
gratis tegoed alleen geldt in het begin van het jaar
maar later niet meer.
Verzoekster rijdt onverrichterzake weer naar huis
want ze heeft geen zin om onnodig te betalen voor
het lossen van de vezelplaten.
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ONDERZOEK:

BEOORDELING:

De parkwachters herinneren zich het voorval
slechts vaag. Ze verzekeren dat zij nooit deze verkeerde informatie zouden geven omdat zij aan de
ingang onmogelijk kunnen weten wie zal moeten
betalen in de betalende zone en wie niet. Wel lichten zij de klanten in of zij al dan niet hun afval
moeten aanbieden in de betalende zone. Mogelijk is
hier een misverstand ontstaan.
De Ombudsman verzekert verzoekster dat zij wel
degelijk de vezelplaten kan lossen in het containerpark. Als haar tegoed nog niet opgebruikt is, zal dat
gratis kunnen. Verzoekster laat kort nadien weten
dat zij haar afval gratis heeft kunnen lossen.

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief nagaan wat er
precies gezegd werd. Het probleem wordt opgelost
door informatieverstrekking.

GLADDE HELLING
(dossier: 200912-262)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is moeilijk te been en gebruikt een
looprekje. Door de sneeuwval van midden december kan ze haar huis niet meer uit om boodschappen
te doen. Om de straat te bereiken moet ze langs een
helling. Die ligt er spekglad bij. De helling is openbare weg.
Verzoekster belt naar de dienst Leefmilieu maar
krijgt er te horen dat de Stad alleen de hoofdwegen
strooit. Bovendien zou er geen strooizout meer zijn.

ONDERZOEK:
Verzoekster verlaat haar huis via een hoger gelegen
plein met hellingen naar het straatniveau.
De Ruim- en Reinigingsdienst verzekert dat deze
hellingen opgenomen zijn in de strooironde en dat
ze al verschillende keren bestrooid werden. Maar
doordat er weinig op gewandeld wordt, kon het
zout niet goed inwerken waardoor de sneeuw een
papperige brij werd.
Na de klacht veegt de Ruim- en Reinigingsdienst de
sneeuw op de hellingen weg waarna ze opnieuw bestrooid worden. In het vervolg zal deze manier van
werken toegepast worden.

JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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MUSEA
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

ONTHAAL
(dossier: 200905-111)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster wil met haar vriendin een stadsmuseum bezoeken maar staat voor een gesloten deur. Pas
na twee keer bellen spreekt een norse stem door de
parlofoon dat de deur open gaat bij het bellen.
De man achter de balie is onvriendelijk. Als verzoekster hem zegt dat zij de deurtoon niet kon horen door het lawaai op straat en er ook nergens aangeduid staat dat ze moest aanbellen, reageert de
medewerker dat dit wel vermeld staat. Als verzoekster dat controleert en niets vermeld ziet staan, reageert de onthaalbediende dat dit vroeger wel aangegeven stond.
De onthaalbediende controleert de identiteitskaarten
en zegt hen dat ze later wel een toegangsbewijs zullen krijgen. Naderhand krijgen ze inderdaad een
ticket in de handen geduwd.
Verzoekster is niet te spreken over het onthaal.
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staat normaal gezien aangeduid op een bordje aan
de ingang. Het bordje hing er tijdelijk niet omdat
het vervangen moest worden. De Musea hebben
plannen om het onthaal van het museum te renoveren. Er wordt overwogen om een sas te bouwen zodat de deur open kan blijven staan.
De onthaalbediende bevestigt de feiten maar ontkent dat hij onvriendelijk was. Hij zou zich correct
en zakelijk gedragen hebben wat mogelijk als nors
of onvriendelijk overkwam. Naar aanleiding van de
klacht belooft hij de directie te blijven werken aan
zijn houding.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen. Volgens verzoekster was de onthaalbediende onvriendelijk, volgens het personeelslid was hij correct en
zakelijk. Het onderzoek mondt uit in een woordtegen-woordsituatie.

ONDERZOEK:
De hoofdconservator bevestigt dat wie binnen wil
eerst moet aanbellen. Daarna gaat de deur automatisch open. Hij kan niet open blijven staan omdat hij
rechtstreeks toegang geeft tot het museum. Weersinvloeden zouden schade kunnen toebrengen aan de
kunstwerken. Dat bezoekers moeten aanbellen,
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ONDERWIJS
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

STOOKOLIETOESLAG
(dossier: 200903-046)

Gegrond
KLACHT:
Al jaren gebruikt het Stedelijk Conservatorium voor
haar muziekonderricht lokalen van een school in
Sint-Kruis.
Door de stijging van de energieprijzen rekende de
school in 2004-2005 bovenop de afgesproken gebruiksvergoeding ook een stookolietoeslag aan voor
het gebruik van de lokalen tijdens de wintermaanden. De school meldde dat aan de Stad. De factuur
werd stipt betaald.
Toen op 1 september 2006 een nieuwe gebruiksovereenkomst werd afgesloten, nam de school de
stookolietoeslag niet nominatief op in het contract
omdat er vanuit gegaan werd dat tijdelijke kostenstijgingen niet contractueel hoefden te worden vastgelegd. De factuur voor 2006 met stookolietoeslag
werd probleemloos door de Stad betaald.
Eind november 2007 stuurt de school een nieuwe
factuur naar de Stad voor het gebruik van de lokalen in dat jaar. Er is opnieuw een stookolietoeslag
in verrekend. Begin januari 2008 laat de dienst Onderwijs weten dat de stookolietoeslag niet aanvaard
kan worden omdat ze niet in het contract is opgenomen.
De school reageert midden januari 2008 dat de Stad
al twee facturen met stookolietoeslag probleemloos
heeft betaald. De directeur dringt aan op enige soeJAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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pelheid gezien de precedenten en de extra verwarmingskosten die de school moet maken, zoniet zal
het huidige contract opnieuw onderhandeld moeten
worden.
De dienst Onderwijs reageert niet op deze brief. De
stookolietoeslag wordt niet betaald maar ook de
contractueel vastgelegde basisvergoeding blijft onbetaald.
De school wacht een jaar op een reactie van de
dienst Onderwijs. De directeur dringt begin december 2008 opnieuw schriftelijk aan op een oplossing
omdat hij het lokaalgebruik voor het boekjaar 2008
wil factureren. Ook nu reageert de dienst Onderwijs
niet op zijn brief.
In februari 2009 stuurt de directeur een derde brief
waarin hij opnieuw aandringt op een oplossing.
Ook hierop komt geen reactie.

ONDERZOEK:
Ondanks verschillende schriftelijke en telefonische
herinneringen antwoordt de dienst Onderwijs niet
op de klachtbrief van de Ombudsman. Telkens
wordt een antwoord of een oplossing beloofd maar
er gebeurt niets.
Pas na vier maanden slaagt de Ombudsman erin een
overlegvergadering te beleggen met de schooldirecteur en het overkoepelende diensthoofd.
Het diensthoofd verontschuldigt zich dat de dienst
Onderwijs aan het dossier nooit enig gevolg gaf. De
directeur geeft toe dat de stookolietoeslag niet in
het contract staat maar motiveert dat dit niet nodig
werd geacht omdat het om een tijdelijke kostenstijging gaat die de voorbije jaren probleemloos door
de Stad werd betaald. Hij wijst erop dat de school
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aan de Stad een eerlijke huurprijs aanrekent en een
stookolietoeslag niet onredelijk is op het moment
dat de energieprijzen de pan uitswingen.
Overeengekomen wordt dat de dienst Onderwijs
aan het College een voorstel van de school zal
voorleggen om de gebruiksovereenkomst aan te
passen en de basisvergoeding aan te vullen met een
stookolieslag, die alleen aangerekend zal worden
als de gemiddelde stookolieprijs hoger ligt dan de
gemiddelde dagprijs van 2004. Er moet ook een beslissing worden genomen over de openstaande facturen voor 2007 en 2008 en over de factuur voor
2009.
De directeur maakt midden juli 2009 aan de dienst
Onderwijs zijn voorstel en de factuur voor 2008
over zodat het diensthoofd het dossier kan voorleggen aan het College van 23 juli. Het dossier wordt
niet voorgelegd. Dat gebeurt ook niet de volgende
weken. Ook een nieuwe belofte om het dossier voor
te leggen op 11 september wordt niet nagekomen.
De Ombudsman dringt een laatste keer aan om het
dossier voor te leggen aan het College van 18 september 2009. Dat gebeurt weer niet.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE INTERNE KLACHTENBEHANDELING: elke overheid moet in staat zijn om
klachten en discussies op een correcte manier op te
vangen en te behandelen. Belangrijke aspecten zijn
een redelijke behandelingstermijn, een ernstig feitenonderzoek en een degelijke motivering van
eventuele reacties. Dat gebeurde op geen enkel
vlak.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de dienst Onderwijs liet opeenvolgende brieven van de school
onbeantwoord en liet de probleemstelling onbehandeld. Ook aan de Ombudsman werd nauwelijks informatie gegeven.

AANBEVELING:
“De dienst Onderwijs moet zonder verder uitstel
een dossier aan het College voorleggen zodat de
Stad haar standpunt kan bepalen over de voorgestelde aanpassing van het contract en over de uitbetaling van de facturen voor 2007, 2008 en 2009.”

ONDERWIJS

kunnen de rekeningen van 2007 en 2008 uitbetaald
worden.

VERLOREN PRESTATIESTATEN
(dossier: 200906-130)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster werkt op losse basis bij de Stedelijke
Academie. Midden juni stelt ze vast dat de Stad
haar prestaties van de voorbije maanden niet uitbetaald heeft. Ze heeft het niet breed. Ze had erop gerekend dat de Stad het geld op tijd zou storten. Nu
staat maar 12,50 euro meer op haar rekening.
Verzoekster krijgt bij de dienst Onderwijs te horen
dat de prestatielijsten verloren gingen. Ze moeten
opnieuw worden gemaakt en dat vergt tijd. Verzoekster dringt aan op een snelle betaling aangezien
ze in financiële nood zit. Maar dat kan niet want er
wordt maar één keer uitbetaald op het einde van de
maand.
Omdat verzoekster blijft aandringen op een tussenoplossing, belooft de medewerkster dat ze haar bureauchef zal laten terugbellen. Dat gebeurt niet.

ONDERZOEK:
De prestatielijsten van het KSO (Kunstsecundair
Onderwijs) voor maart, april en mei 2009 kwamen
niet terecht bij de dienst Onderwijs. Wat er precies
misliep, kan niet achterhaald worden. Doordat ze
verloren gingen, konden de prestaties strikt genomen pas eind juni uitbetaald worden.
Het diensthoofd zoekt een oplossing in samenspraak met de Stadsontvanger en de Loonadministratie. De Stadsontvanger gaat akkoord met de uitbetaling van een voorschot van 300 euro. Daardoor
wordt de ergste financiële nood gelenigd.
De dienst Onderwijs en de Academie toetsen de
procedure voor het overmaken van de prestatielijsten af om te garanderen dat de uitbetalingsprocedure vlot blijft verlopen.

BEOORDELING:
REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (25 september 2009).

OPVOLGING:
De dienst Onderwijs legt aan het College van burgemeester en schepenen van 25 september 2009 het
dossier voor. In overleg met de stadsontvanger
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
prestatielijsten gingen verloren, ergens tussen de
Academie en de dienst Onderwijs. Dat de dienst
Onderwijs geen contact meer nam met verzoekster,
was niet behoorlijk.
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De klacht wordt individueel gecorrigeerd: verzoekster krijgt een voorschot uitbetaald.

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

ONTERECHT AANGEWORVEN
(dossier: 200909-192)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster solliciteerde in juni 2009 voor een betrekking als leerkracht aan het Conservatorium. Ze
beschikt over de vereiste bekwaamheidsbewijzen.
Begin september verneemt ze dat een andere kandidate de betrekking kreeg. Volgens verzoekster beschikt deze sollicitante niet over de vereiste bekwaamheidsbewijzen. Zij vindt dat ze voorrang
moet krijgen.

ONDERZOEK:
De directeur van het Conservatorium geeft toe dat
de aangenomen kandidate ten onrechte de betrekking kreeg omdat na de klacht aan het licht kwam
dat haar bekwaamheidsbewijzen onvolledig waren.
De kandidate was al aan de slag maar was nog niet
officieel aangesteld. Haar aanstelling wordt afgeblazen. Verzoekster krijgt de betrekking.
Het Conservatorium werkte op basis van een kandidatenlijst die zij kreeg van de dienst Onderwijs.
De school ging ervan uit dat alle kandidaten in
aanmerking kwamen en administratief in orde waren. De kandidate verklaarde dat zij ervaring had en
kon onmiddellijk beginnen in afwachting van haar
officiële aanstelling. Pas na de klacht kwam aan het
licht dat haar bekwaamheidsbewijzen onvolledig
waren.
De directeur stelt voor dat de dienst Onderwijs in
het vervolg, op basis van kopieën van de diploma’s
en getuigschriften, op de kandidatenlijst zou aangeven of de sollicitanten een vereist, een voldoende
geacht of een ander bekwaamheidsattest bezitten.
De dienst Onderwijs stelt dat op het standaarddocument dat de kandidaten mee krijgen, vermeld
staat dat zij een kopie van het diploma moeten toevoegen. Veel kandidaten laten dat na. Het nieuwe
diensthoofd geeft toe dat de dienst Onderwijs jarenlang laks omsprong met deze verplichting in de wetenschap dat de kandidaat toch door de mand zou
vallen op het ogenblik dat hij officieel aangesteld
werd. De aangestelde moet dan immers een kopie
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

van het diploma aan de school bezorgen zodat het
loon uitbetaald kan worden. Volgens het nieuwe
diensthoofd zit een hiaat in deze redenering omdat
de betrokken kandidate wel voldoende afschriften
had ingediend om te mogen lesgeven maar niet alle
afschriften van diploma’s had die nodig waren om
te kunnen concurreren met verzoekster.
De dienst Onderwijs en het Conservatorium plegen
overleg. De dienst Onderwijs zal in het vervolg een
betere rangschikking van de kandidaten opstellen
waarbij rekening gehouden wordt met het diploma
en waarbij kandidaten pas op de lijst kunnen komen
als zij afschriften van hun diploma’s hebben bezorgd. Het Conservatorium zal de dienst Onderwijs
op 1 september en op 1 november een doorsnede
bezorgen van het aantal aanstellingen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt deze klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN WETTELIJKHEID: de kandidate kreeg ten
onrechte de betrekking omdat zij niet beschikte
over alle afschriften van diploma’s die nodig waren
om te kunnen concurreren met verzoekster. De fout
werd gemaakt omdat er onvoldoende controle was
op de diploma’s van de kandidaten.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt de
betrekking. De dienst Onderwijs en het Conservatorium maken afspraken om te vermijden dat een dergelijke klacht nog zou voorvallen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2010)

INSCHRIJVINGSGELD
(dossier: 200901-011)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster schrijft zich eind oktober 2008 in voor
een cursus tekenen in het Deeltijds Kunstonderwijs
(DKO). Ze betaalt 104 euro. De cursus kost normaal gezien 179 euro maar verzoekster krijgt korting omdat ze leeft van een uitkering van haar ziekenfonds.
Verzoekster volgt twee lessen. Dan hoort ze van het
schoolsecretariaat dat het attest van haar ziekenfonds niet juist is en dat ze toch het volledige bedrag zal moeten betalen. Ze krijgt de keuze: ofwel
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betaalt ze dat bedrag ofwel stopt ze de cursus. Verzoekster besluit te stoppen met de lessen.
Omdat ze maar twee lessen gevolgd heeft, vraagt ze
of ze een deel van haar inschrijvingsgeld terug kan
krijgen. Maar dat kan niet.
Verzoekster vraagt bemiddeling bij de Ombudsman.

ONDERZOEK:
Volgens het DKO schreef verzoekster zich op 12
oktober 2008 in voor de cursus. Ze beloofde een
werkloosheidsattest van de VDAB binnen te brengen zodat zij van de korting zou kunnen genieten.
Op 21 oktober keerde ze terug, niet met een attest
van de VDAB maar wel met een WIGW-attest van
haar ziekenfonds. Het attest was niet het juiste. Om
verzoekster ter wille te zijn, accepteerde het secretariaat in eerste instantie toch het attest maar vroeg
haar zo snel mogelijk het juiste document binnen te
brengen. Verzoekster betaalde 104 euro.
Verzoekster reageerde niet meer ondanks verschillende pogingen van het secretariaat om haar te bereiken.
Tegen eind oktober stortte de Academie de inschrijvingsgelden door naar het departement Onderwijs zoals zij verplicht is. Omdat verzoekster het
juiste attest nog altijd niet binnen gebracht had,
stortte de school het volledige inschrijvingsgeld
(179 euro) door, aangezien de verificateur het foute
WIGW-attest niet accepteerde.
Verzoekster daagde op 26 november eindelijk op.
Ze zei dat ze niet meer zou deelnemen aan de lessen
als de school het onjuiste attest van het ziekenfonds
niet accepteerde. Uiteindelijk vroeg ze het inschrijvingsgeld terug. Maar dat kon niet meer omdat de
Academie de inschrijvingsgelden ondertussen had
doorgestort naar het ministerie. Omdat de Academie het bedrag voorschoot, vordert zij van verzoekster de resterende 75 euro.
De Ombudsman wil verzoekster confronteren met
deze versie van de feiten maar ze reageert niet
meer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Afgesloten omdat verzoekster niet meer reageert.
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PATRIMONIUM
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

DEFECTE LIFT
(dossier: 200909-199)

Gegrond
KLACHT:
Twee keer in enkele maanden tijd wil een verpleger
samen met een persoon met een handicap naar de
dienst Bevolking. De lift op de binnenkoer van het
AC Brugse Vrije werkt telkens niet. Ook het personeel van de dienst Bevolking krijgt hem niet aan de
praat. De ambtenaren handelen het dossier af op de
binnenkoer.
Verzoeker vindt dat personen met een handicap
toch mogen rekenen op een degelijke toegankelijkheid van de stadsgebouwen.

ONDERZOEK:
De lift wordt jaarlijks onderhouden door een externe firma. De deuren werden midden augustus 2009
hersteld nadat ze beschadigd waren door vandalen.
Midden september was de firma nog eens langs
geweest om ze bij te regelen. Op papier was de lift
in orde.
Na de klacht stelt de dienst Elektromechanica vast
dat de lift niet altijd werkt. Als hij beneden staat en
de knop wordt ingedrukt, gaan de deuren niet open.
Deze fout werd eind december 2008 ook al vastgesteld. Ook de deuren boven sluiten soms niet waardoor de lift ook dan niet bediend kan worden. Tot
slot blijken de drukknoppen die recent vernieuwd
werden, niet waterdicht.
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

3
0
3
1
1
0
0
1

De dienst stelt vast dat de zoemer, die bij problemen gebruikt kan worden, onvoldoende luid klinkt
aan de balie van de Communicatiedienst. De lift
wordt ook gebruikt voor het laden en lossen van
goederen wat niet de bedoeling is.
De dienst Elektromechanica roept de firma ter verantwoording en geeft haar de opdracht de nodige
herstellingen uit te voeren. Er zal een luidere zoemer worden geïnstalleerd in de Communicatiedienst.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE TOEGANKELIJKHEID: elke
overheid moet erop toezien dat zijn gebouwen toegankelijk zijn en blijven. Dat houdt ook in dat kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd bij de uitbesteding
van onderhoudstaken aan derden.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Elektromechanica neemt de nodige maatregelen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 november 2009).
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Het intranet bevat afspraken over het actueel houden van de functionele postbussen. Het beheer ervan is de verantwoordelijkheid van de diensten zelf.
De dienst Informatica heeft geen rechten om deze
postbussen te beheren.
Of de pomp gedurende een jaar nooit spontaan hersteld werd door de Gebouwendienst, wordt niet
duidelijk uit het onderzoek. De dienst vindt wel enkele werkaanvragen terug. De pompen in de buurtgarages blijken heel vaak het slachtoffer van vandalisme waardoor het voorvalt dat zij kort na een
herstelling weer defect zijn.
Na de klacht herstelt de Gebouwendienst de pomp
maar korte tijd later blijkt de pompstang alweer afgebroken, vermoedelijk door vandalen. Begin augustus 2009 wordt de pomp weer hersteld. Een
buurtbewoner engageert zich om over de pomp te
waken.

KAPOTTE POMP
(dossier: 200905-114)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldde midden juni 2008 aan de dienst
Ombudsman dat de openbare handpomp in een
buurtgaragecomplex defect was. Daardoor konden
de eigenaars er hun wagen niet meer wassen. De
dienst Ombudsman gaf de melding door via de
functionele postbus gebouwendienst.administratie@brugge.be en vroeg aan de Gebouwendienst
om verzoeker rechtstreeks in te lichten. Hij werd
over deze afspraak ingelicht.
Verzoeker belde eind juni 2008 terug om te melden
dat de pomp nog altijd niet hersteld was. De Ombudsman sprak met hem af dat hij na een maand
kon terugbellen mocht de pomp tegen dan nog niet
hersteld zijn. Verzoeker belde niet meer terug.
Verzoeker neemt midden mei 2009 opnieuw contact op met de Ombudsman. De pomp is nog altijd
stuk. Hij zou na de melding van juni 2008 nooit
hersteld zijn. Verzoeker kreeg geen enkele reactie
van de Gebouwendienst.

ONDERZOEK:
De Gebouwendienst pakte de melding van juni
2008 niet aan. De e-mail kwam toe in de functionele postbus maar geen enkele administratieve medewerker bleek er nog toegang toe te hebben, waarschijnlijk als gevolg van personeelswissels op de
dienst.
Het hoofd van de Gebouwendienst vraagt aan de
dienst Informatica om iedere bediende toegang te
geven op zijn respectievelijke functionele postbus.
Hij geeft de opdracht aan de diensthoofden dagelijks deze functionele postbussen te raadplegen.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt deze klacht als deels
gegrond.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: doordat
niemand van de administratie van de Gebouwendienst nog toegang had tot de eigen functionele
postbus, bleef de melding van verzoeker onbehandeld.
Dat gegronde aspect van de klacht wordt gecorrigeerd.
Of de Gebouwendienst gedurende een jaar nooit
spontaan herstellingen zou hebben uitgevoerd aan
de pomp, wordt niet duidelijk uit het onderzoek.
Vandaar dat de Ombudsman de klacht beoordeelt
als deels gegrond.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 september 2009).

LEKKENDE GOOT
(dossier: 200907-151)

Ander oordeel
KLACHT:
Het tuinhuis van verzoekster paalt aan een stadseigendom in Lissewege. De goot van dat stadsgebouw lekt. Drie maanden geleden kwam een medewerkster van de Gebouwendienst langs met een
aannemer. Maar verder gebeurde er niets.
Ondertussen is de goot een vergiet geworden. Als
het regent, loopt het water binnen in het tuinhuis.
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Echte schade is er nog niet maar toch begint de
wand van het tuinhuis al groen uit te slaan. Verzoekster vraagt zich af waarom het herstel van de
goot zo lang uitblijft.

ONDERZOEK:
De aannemer diende begin maart 2009 de offerte
voor het herstelwerk in bij de Gebouwendienst. De
dossierbeheerder bij de Gebouwendienst diende
kort nadien zijn ontslag in. De nieuwe verantwoordelijke nam eind april contact op met de aannemer
om te vragen wanneer hij het werk zou uitvoeren.
De aannemer stelde het herstel telkens uit, ondanks
aandringen van de Gebouwendienst.
De goot wordt eind juli hersteld. Dat is drie weken
na het indienen van de klacht maar vier maanden na
het plaatsbezoek van de aannemer en de Gebouwendienst.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Vooral de aannemer ging in de fout doordat hij het
werk telkens uitstelde. Natuurlijk blijft het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgevende overheid om werken die uitbesteed worden aan derden,
nauwgezet op te volgen. Deze opvolging gebeurde
wel maar het ontslag van de eerste dossierbeheerder
had invloed op het tijdsverloop.
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PERS & PUBLICATIES
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

LATE BRUGGESPRAAK
(dossier: 200911-240)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker krijgt Bruggespraak op 24 november
2009 in de bus. In het stadsmagazine staan activiteiten aangekondigd die al gestart zijn. Dat is ondermeer het geval voor de winterse sfeeravonden op
het Gruuthuseplein en in het Arentshof op 9, 11, 16,
18 en 23 november.

ONDERZOEK:
De dienst Pers en Publicaties geeft toe dat enkele
sfeeravonden al voorbij waren op het moment dat
Bruggespraak bedeeld werd.
De bedeling was oorspronkelijk gepland voor 9 november, de dag van de eerste sfeeravond. Maar omdat in december geen Bruggespraak verschijnt en
het laatste nummer van het jaar in de eindejaarssfeer werd opgemaakt, stelde de dienst Pers en Publicaties de distributie wat uit op vraag van een aantal diensten. De dienst zag daarbij over het hoofd
dat de eerste data van de sfeeravonden dan al voorbij zouden zijn en geschrapt hadden moeten worden.
In 2008 behandelde de dienst Ombudsman een gelijkaardige klacht22. De dienst Pers en Publicaties
22
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nam zich toen voor nauwer toe te zien op het afstemmen van de data van de activiteiten op de bedelingsdatum van Bruggespraak en ook de diensten
die bijdragen instuurden hierop te wijzen. Het
diensthoofd bevestigt dat sindsdien op de redactievergaderingen en bij het doorsturen van de teksten
gehamerd wordt op het nalezen van de data. Voor
2010 werd ook een overzicht gemaakt met de geplande verschijningsdata. Dit neemt niet weg, geeft
het diensthoofd toe, dat de dienst Pers en Publicaties als eindverantwoordelijke zelf ook aandacht
moet hebben voor de data en de bedelingsdatum.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
Toen beslist werd het magazine Bruggespraak later
dan voorzien te verspreiden, zag de dienst Pers en
Publicaties over het hoofd dat enkele activiteiten
tegen dan al voorbij zouden zijn. Deze werden niet
geschrapt.

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

Jaarverslag 2008, dossier 200803-047, p. 59.
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PERSONEEL
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

TWEE MATEN, TWEE GEWICHTEN?
(dossier: 200908-173)

Ander oordeel

2
0
2
0
0
0
0
2

Meer details kan de Personeelsdienst niet geven
omdat anders de privacy van de betrokken stadspersoneelsleden wordt geschaad. Verzoeker is geen
rechtstreeks betrokken partij.

BEOORDELING:
Ander oordeel.

KLACHT:
Verzoeker weet dat een stadsmedewerker anderhalf
jaar geleden door de Politie werd opgepakt op het
werk. Hij zou gesjoemeld hebben en op heterdaad
betrapt zijn. Toch werd de zaak geseponeerd. Volgens verzoeker kwam dat omdat zijn diensthoofd
hem de hand boven het hoofd zou hebben gehouden
en geen tuchtdossier voor het College van burgemeester en schepenen bracht. Het betrokken personeelslid werkt nog altijd voor de Stad.
Verzoeker vindt dat de Stad met twee maten en
twee gewichten werkt omdat een ander personeelslid voor gelijkaardige feiten op staande voet werd
ontslagen.

ONDERZOEK:
De Personeelsdienst ontkent met klem dat de zaak
niet ernstig werd genomen door het College van
burgemeester en schepenen. De Politie, de dienst
Financiën en de Stadssecretaris voerden een onderzoek. Er werden maatregelen genomen op basis van
de resultaten van deze drie onderzoeken. De Personeelsdienst noemt de aantijging uit de lucht gegrepen dat het personeelslid beschermd zou zijn door
zijn diensthoofd en dat met twee maten en twee
gewichten zou zijn gewerkt in het dossier van het
andere personeelslid.

JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

SELECTIEPROEF
(dossier: 200911-237)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster neemt deel aan een mondeling examen
bij de Stad. Tijdens de proef merkt de jury op dat
haar CV slordig is opgesteld. Ze reageert dat de
Personeelsdienst haar CV niet correct afdrukte maar
veel reactie krijgt ze daar niet op.
Verzoekster vreest dat ze daardoor de job niet
kreeg, samen met een uit de context gehaald detail
uit een van haar antwoorden.

ONDERZOEK:
Volgens de Personeelsdienst beschikte de jury tijdens de mondelinge proef wel over het volledig afgedrukte CV. Tijdens het examen merkte de jury op
dat het onoverzichtelijk was opgesteld wat belangrijk was met het oog op de functie waarvoor verzoekster solliciteerde.
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Na het examen kreeg verzoekster nog de kans een
feedbackgesprek te houden met de jury. Daar was
er inderdaad een probleem met het CV. De jury had
niet het volledig gecopieerde CV bij. Er was een
blad tekort. Dat had geen invloed op het resultaat,
verzekert de Personeelsdienst, aangezien verzoekster niet gequoteerd werd op het feedbackgesprek.
Verzoekster scoorde tijdens het examen ook niet
goed op andere criteria.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Tijdens het mondelinge examen werd geen fout
gemaakt aangezien de jury wel degelijk over een
volledig afgedrukt CV beschikte. Verzoekster heeft
wel gelijk dat de jury tijdens het feedbackgesprek
niet over een volledig CV beschikte maar dat had
geen invloed op haar quotering.

OPVOLGING:
Verzoekster kan zich niet vinden in het resultaat
van het onderzoek. Ze blijft erbij dat het CV al
slecht afgedrukt was tijdens het sollicitatiegesprek,
met als gevolg dat ze de job niet kreeg. Ze meent
ook dat de jury enkele antwoorden verkeerd interpreteerde waardoor ze niet slaagde.
De Personeelsdienst blijft erbij dat het CV correct
was afgedrukt tijdens de mondelinge proef en dat
het gebrekkig was opgesteld. Ook op andere vlakken scoorde verzoekster slecht. Van mondelinge
proeven bestaat geen woordelijk verslag. De Personeelsdienst bewaakt de objectiviteit van de proeven
door waarnemers uit de Gemeenteraad en de vakbonden toe te laten. Zij maakten geen opmerkingen.
De jury bestond uit deskundigen wat volgens de
Personeelsdienst een garantie was voor een correcte
vraagstelling en een afgewogen quotering.
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PREVENTIE
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel
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BEOORDELING:

STROOIZOUT TEKORT
(dossier: 200912-263)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster leest in het buurtkrantje van de Preventiedienst dat er strooizout gekocht kan worden in
het buurthuis “d’oude stoasie” in Zeebrugge. Maar
eind december krijgt ze er te horen dat het strooizout op is. De Stad zou er geen geleverd hebben.

Ander oordeel.
Het gaat om een onvoorziene samenloop van omstandigheden. De buurtwerker was ervan uitgegaan
dat hij voldoende zout had ingeslagen. Maar tijdens
zijn vakantie sloeg de winter onverwacht hard toe.
Allicht was het beter geweest dat iemand in zijn
plaats zout had bijbesteld. Of verzoekster correct
werd doorverwezen kan het onderzoek niet achterhalen.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu ontkent dat er geen zout geleverd werd aan het buurthuis. Er werd nog een voorraad geleverd in november.
De Preventiedienst bevestigt dat het strooizout op
was toen verzoekster langs kwam. De laatste aanvulling dateerde van midden november maar door
het onverwacht extreme winterweer was de voorraad sneller op dan verwacht. De buurtwerker, die
de gebruikelijke voorraad had ingeslagen, was in
december met vakantie. Normaliter worden burgers
die niet geholpen kunnen worden, doorverwezen
naar de gemeenteafdeling, het containerpark of
winkels in Zeebrugge waar ook strooizout wordt
verkocht. Of dat hier gebeurde, kan de dienst niet
meer achterhalen.
Als de buurtwerker begin januari uit vakantie komt,
bestelt hij onmiddellijk zout bij.
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VERGUNNINGEN
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel
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SPORTMANIFESTATIES

BEOORDELING:

(dossier: 200903-033)

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

Ander oordeel
KLACHT:
Een bewoner van de Steenkaai werd niet verwittigd
dat zijn straat op 28 februari 2009 voor alle verkeer
afgesloten zou worden naar aanleiding van een
roeiwedstrijd. Ook tijdens de Brugse Triatlon van
vorig jaar kon hij zijn woning niet bereiken met de
wagen.

ONDERZOEK:
De dienst Vergunningen bevestigt dat op 28 februari en 1 maart bij het Waggelwater een loop- en
roeiwedstrijd werd georganiseerd die invloed kon
hebben op het verkeer langs de Steenkaai. Beide
manifestaties werden vergund door de Stad. Als
voorwaarde werd opgenomen dat de organisatoren
de buurtbewoners zouden inlichten met een bewonersbrief. Van deze brief moesten zij één week
vooraf een kopie binnen brengen bij de dienst Vergunningen. Dat gebeurde ook.
De dienst Vergunningen gaat ervan uit dat de organisatoren de bewonersbrieven wel degelijk bussen.
Naar aanleiding van een eerdere klacht bij de dienst
Vergunningen werd een organisator al aangesproken. Hetzelfde zal gebeuren met de organisator van
de Triatlon.
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WEGEN

WEGEN
overzicht klachten
TOTAAL 17
Onbevoegd 0
Bevoegd 17
BEOORDELING
Gegrond 2
Deels gegrond 0
Terechte opmerking 1
Ongegrond 0
Ander oordeel 14

GEEN REACTIE
(dossier: 200903-048)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker stuurt op 8 mei 2008 een e-mail naar de
Wegenfoon waarin hij een verzakking in het wegdek meldt. Hij krijgt geen reactie. Bijna een jaar later is de verzakking er nog altijd. Midden maart
2009 meldt hij het probleem opnieuw aan de Wegenfoon en aan de dienst Ombudsman.

een redelijke termijn een reactie of antwoord verwachten.
De klacht wordt gecorrigeerd: de verzakking wordt
snel na de tweede melding hersteld. Op het structurele vlak moet het stedelijk Meldpunt vermijden dat
gelijkaardige klachten zich nog kunnen voordoen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (17 juni 2009).

WATEROVERLAST
(dossier: 200909-187)

ONDERZOEK:
De e-mail van 8 mei werd wel degelijk naar het
juiste e-mailadres gestuurd. De Wegendienst geeft
geen reden waarom zij niet reageerde op de melding.
De verzakking wordt kort na de klacht in verschillende fases hersteld. De Wegendienst deed eerst een
verkeerde plek aan in de straat. De verzakking zelf
werd aanvankelijk niet volledig opgevuld.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt deze klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Wegendienst reageerde niet op verzoekers eerste melding
van mei 2008. De burger mag op zijn e-mail binnen
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Gegrond
KLACHT:
Bij een intense en langdurige regenbui eind augustus 2009 komt een gedeelte van verzoekers straat
blank te staan. Het water wordt teruggestuwd uit de
riolen en loopt de gang van verzoekers huis binnen.
Het is al de tweede keer dat dit gebeurt. Hetzelfde
deed zich voor in 2008. Toen liep het water verder
het huis binnen en stond het zeven centimeter hoog.
Door toedoen van de toezichter van de Wegendienst werd toen een bijkomende rioolkolk gestoken. Maar een jaar later blijkt deze ingreep onvoldoende.
Verzoekers sturen enkele dagen later een e-mail
naar de schepen van Openbare Werken waarin ze
wijzen op het probleem en kritiek uiten op de toe-
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zichter die onvoldoende oor zou hebben voor hun
problemen.
De ambtenaar komt nog diezelfde dag langs. Hij is
boos over de e-mail en roept dat hij niets meer voor
verzoekers kan doen. Als zij opperen dat de feiten
toch zijn wat ze zijn, schreeuwt hij uit dat hij zijn
plicht gedaan heeft, dat verzoekers leugenaars zijn
en dat ze hun plan moeten trekken.
Verzoekers leven in onzekerheid want telkens het
fel regent zijn ze ongerust. Verzoeker schept om de
twee weken de rioolkolken voor zijn huis uit zodat
ze zeker niet verstoppen. Hun brandverzekering liet
al weten niet meer te willen tussenkomen in de
schade omdat de Stad Brugge verantwoordelijk is
voor het probleem.

ONDERZOEK:
De ambtenaar geeft toe dat er bij zeer zware regenval een probleem kan zijn met de waterafvoer in het
gedeelte van de straat waar verzoekers wonen. Als
toezichter deed hij alles wat mogelijk was om het
probleem op te lossen. Na het voorval van 2008 liet
hij een bijkomende rioolkolk steken. Bij de opmaak
van de plannen voor de vernieuwing van de riolering en de heraanleg van de straat had hij deze problemen voorspeld maar onvoldoende gehoor gevonden bij zijn collega’s.
De ambtenaar geeft toe dat hij de e-mail als kritiek
op zijn persoonlijke functioneren opnam en tijdens
de woordenwisseling uitriep dat hij alles had gedaan wat hij kon, dat hij louter gekomen was op
vraag van de schepen en daarmee zijn plicht had
gedaan maar dat verzoekers hun plan moesten trekken. Daarop was hij boos weggereden.
De Wegendienst legt uit dat de straat van verzoekers aangesloten is op de riolering van de GuldenVlieslaan. Het stuk waar zij wonen, ligt zeer laag.
Als de riolering bij zware regenval verzadigd geraakt en het waterpeil begint te stijgen, komt het
water tijdelijk op de rijweg te staan over een lengte
van ongeveer dertig meter. Precies om wateroverlast te voorkomen had de Wegendienst bij de heraanleg van de straat een nieuwe riolering met een
grotere bergingscapaciteit voorzien.
Omdat deze ingreep kennelijk toch niet kan voorkomen dat het huis van verzoekers risico loopt op
wateroverlast, vraagt de Ombudsman of bijkomende maatregelen mogelijk zijn.
De Wegendienst kaart het probleem aan bij het
Vlaamse Gewest en vraagt of zij de GuldenVlieslaan los zou kunnen koppelen van de riolering
waarbij het water van dit stuk van de ring geloosd
zou worden in ’t Stil Ende. Dat zou de druk op de
riolering kant binnenstad kunnen verminderen. Het
Vlaamse Gewest zal dit voorstel nu onderzoeken en
indien mogelijk uitvoeren samen met de asfalteJAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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ringswerken die in september 2010 gepland zijn
tussen de Bloedput en de Komvest.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN CORRECTE BEJEGENING: de reactie van
de ambtenaar was ongepast. Hij liet verzoekers in
de steek hoewel hij wist dat er een probleem was.
Dat verzoekers gefrustreerd waren, is logisch aangezien zij al voor de tweede keer geconfronteerd
werden met wateroverlast afkomstig van de openbare weg.
SCHENDING ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL:
het is de verantwoordelijkheid van elke overheid, in
casu de Stad Brugge, om erop toe te zien dat private
eigendommen gevrijwaard blijven van wateroverlast, afkomstig van het openbare domein, hoe sporadisch dit ook zou voorkomen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (19 februari 2010).

OPVOLGING:
De Wegendienst gaat niet akkoord met de gegrondverklaring. Zij stelt dat zij slechts een middelenverbintenis zou hebben en geen resultaatsverbintenis.
Met middelenverbintenis wordt een verbintenis bedoeld waarbij de verplichting van een partij, in dit
geval de Wegendienst, er alleen in bestaat om naar
best vermogen te handelen zonder dat een resultaat
gegarandeerd is. Met resultaatsverbintenis wordt
een verbintenis bedoeld waarbij een partij zich wel
tot een bepaald resultaat verbindt.
De Ombudsman neemt akte van dit standpunt.

LATE HERSTELLING
(dossier: 200912-267)

Terechte opmerking
KLACHT:
Op 26 oktober 2009 registreren de Gemeenschapswachten in het Meldpunt een melding over een verzakte oprit in de Paul Devauxstraat. Zestig dagen
later laat de software van het Meldpunt aan de
dienst Ombudsman weten dat de melding nog altijd
niet afgehandeld is. De Ombudsman beslist een
klachtdossier op te starten.
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ONDERZOEK:
Pas op 4 februari 2010 herstelt de regieploeg van de
Wegendienst de verzakking. Dat is 107 dagen, of
meer dan drie maanden na de registratie van de
melding. Reglementair zijn maximaal zestig dagen
voorzien.
De verzakking bevond zich in een openbare oprit
die gedeeltelijk dienst doet als voetpad. De Wegendienst merkt op dat eventuele herstellingen aan de
oprit buiten de voetpadzone door de aangelande
moeten gebeuren.
Als reden voor de vertraging geeft de verantwoordelijke ingenieur van de sector Noord op dat er eind
2009 heel veel opdrachten binnen liepen via het
Meldpunt. Hoewel hij zijn ploegen zoveel mogelijk
chronologisch laat werken, moet hij aan sommige
meldingen voorrang geven, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen of om meer schade te voorkomen. Hierdoor raakt de planning in de war en worden bepaalde meldingen later uitgevoerd.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (overschrijding reglementaire
behandelingstermijn).
De Wegendienst overschrijdt aanzienlijk de reglementair afgesproken afhandelingstermijn voor meldingen. Verzachtende omstandigheid is dat eind
2009 heel wat meldingen voor de sector Noord binnenliepen, waardoor de afdeling noodgedwongen
minder prioritaire meldingen voor zich uit moest
schuiven.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

wat er gebeurd is. Zij blijft erbij dat de VZW de rioolaansluiting moet herstellen.

ONDERZOEK:
De Wegendienst werd opgeroepen omdat een stuk
van het voetpad voor het gebouw van de VZW aan
het verzakken was. Een onderzoek bracht aan het
licht dat de verzakking het gevolg was van een
breuk in de riolering. Zoals het gemeentelijk reglement voorschrijft werd de VZW gevraagd de kapotte rioolbuis te herstellen.
Verzoeker brengt in dat het best mogelijk is dat de
aannemer die dertien jaar geleden in opdracht van
de Stad verkeersplateaus aanlegde in de wijk, vergeten is om het onbrekende stuk rioolbuis te voorzien.
Uit de dossiers van de Wegendienst blijkt nergens
dat de aannemer fouten zou hebben gemaakt. Bovendien zou toen niet gewerkt zijn aan de riolering.
De Wegendienst blijft erbij dat het ontbrekende
stuk rioolbuis door verzoeker zelf geplaatst moet
worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Wegendienst paste het reglement toe. Het onderzoek kan niet aantonen dat de aannemer een fout
zou gemaakt hebben. Er zit voor de VZW niets anders op dan de herstelling op eigen kosten uit te
voeren.

VERVUILDE BEEK
(dossier: 200902-027)

Akte genomen (12 maart 2010).

Ander oordeel

ONTBREKENDE RIOOLBUIS
KLACHT:

(dossier: 200901-002)

Ander oordeel
KLACHT:
Begin december 2008 voert de Wegendienst werkzaamheden uit voor de gebouwen van de VZW
waar verzoeker werkt. Zij stelt vast dat er iets
schort aan de rioolaansluiting en vraagt verzoeker
deze te herstellen.
Als de klusjesman van de VZW het voetpad open
breekt, blijkt een stuk rioolbuis te ontbreken. Het
water loopt zomaar de grond in. De Wegendienst
wordt er bij geroepen maar die kan niet verklaren
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Verzoeker klaagt dat de berm achter Groenewijk in
Ver-Assebroek niet onderhouden wordt. Onkruid en
distels hebben er vrij spel. Hij klaagt ook dat de
beek vervuild is. Er drijft zwerfvuil op. Daar komen
ratten op af.
De Ombudsman geeft de klacht in eerste instantie
door aan zijn Vlaamse collega omdat de berm onderhouden wordt door het Vlaamse Gewest.
Het agentschap Natuur en Bos reageert dat zij de
berm zal onderhouden en opnieuw zal beplanten.
Voor het probleem van de vervuiling van de beek
wijst het Vlaamse Gewest in de richting van de
Stad Brugge. De Stad zou niets ondernemen om te
verhinderen dat aanzienlijke debieten ongezuiverd
rioolwater in de beek terecht komen. Dat zorgt voor
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het aanpalende natuurreservaat.
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LOSLIGGEND ROOSTER
(dossier: 200902-032)

ONDERZOEK:
De Wegendienst bevestigt dat in de gracht soms
gemengd afvalwater wordt geloosd. Dat gebeurt bij
zware regenval als het hemelwater met afvalwater
vermengd wordt. Het meeste water kan wel afgevoerd worden naar de collector van Aquafin maar
het licht vervuilde overstortwater moet worden
overgepompt in de gracht. Een andere mogelijke
bron van vervuiling kan een terugvloei zijn van afvalwater uit de collector van Aquafin.
De Wegendienst ontkent bij het opstarten van het
klachtdossier dat zij het probleem niet zou aanpakken. Van stadswege is een ingreep gepland. Een
aanpalende wijk zal afgekoppeld worden van Groenewijk en zal rechtstreeks aansluiten op een nieuwe
collector. Dat project werd al eerder goedgekeurd
maar kon lange tijd niet uitgevoerd worden omdat
de Stad daarvoor een stuk grond moest verwerven
van particulieren. Deze wilden de grond eerst niet
verkopen. De aankoop kan uiteindelijk toch geregeld worden en de aannemer voert het werk uit na
het bouwverlof.
Een tweede ingreep bestaat erin dat Aquafin een
nieuw pompstation zou bouwen om het water in
haar collector te pompen. Deze ingreep moet bij het
afsluiten van het jaarverslag nog gerealiseerd worden.
Doordat in de beek jarenlang licht vervuild afvalwater is overgestort, bevindt zich op de bodem vervuild slib. Dat kan pas geruimd worden als de lozing van vervuild water gestopt is. Wie dat werk
moet uitvoeren en betalen, is nog niet uitgemaakt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Dat de Stad Brugge het probleem met het vervuilde
afvalwater niet wilde oplossen, moet genuanceerd
worden. Er bestonden wel degelijk plannen maar
doordat de aankoop van een stuk grond maar niet
wilde vlotten, kon het project lange tijd niet gerealiseerd worden.

Ander oordeel
KLACHT:
In de straat van verzoeker liet de Stad betonnen
roosters aanbrengen aan beide zijden van de rijweg
om het kruisen te vergemakkelijken. Verzoeker
klaagt dat een rooster niet goed aansluit aan zijn oprit. Daardoor rijden de auto’s de tegels van zijn oprit los. Om erger te voorkomen dringt hij aan op een
snel herstel. De Wegendienst deed al hetzelfde bij
zijn buurman na een klacht bij de dienst Ombudsman23. Hij begrijpt niet dat zij dan niet gezien heeft
dat hetzelfde probleem zich ook bij hem voordeed.

ONDERZOEK:
De Wegendienst stelt vast dat de grasdallen effen
liggen met de betonnen rijweg maar dat enkele betonstraatstenen van verzoekers oprit losgekomen
zijn. Zij legt de losliggende tegels weer vast.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

STUKGEREDEN GROENSTROOK
(dossier: 200903-036)

Ander oordeel
KLACHT:
De groenstrook in verzoekers straat is stuk gereden
door het verkeer. Als het regent wordt de zone herschapen in een modderpoel. Verzoeker signaleerde
het probleem al in februari aan de Politie. Die verwees hem door naar de Wegendienst.
Verzoeker belde de Wegendienst maar die zei dat
het probleem moeilijk opgelost kon worden omdat
het plaatsen van paaltjes via het Vlaamse Gewest
geregeld moest worden. Dat lag administratief
moeilijk.

ONDERZOEK:
Het Vlaamse Gewest is helemaal niet betrokken bij
dit probleem, reageert de Wegendienst. Het onder23

Jaarverslag 2008, dossier 200812-236, p. 138.
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zoek kan niet achterhalen wie verzoeker foutief geinformeerd zou hebben.
De Wegendienst lost het probleem op door het
straatnaambord te verplaatsen. Zo kunnen de auto’s
niet meer over de groenstrook rijden.

VERSTOPTE RIOLERING
(dossier: 200905-107)

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Of verzoeker met een kluitje in het riet werd gestuurd, kan het onderzoek niet achterhalen.

SLECHTE HERSTELLING?
(dossier: 200904-069)

Ander oordeel

KLACHT:
Op het moment dat de eerste asfaltlaag gelegd is,
stelt verzoekster vast dat de nieuwe riolering in haar
pas heraangelegde straat het regenwater niet kan
slikken. Ze meldt dat aan de schepen van Openbare
Werken. De Wegendienst constateert dat de riolering dicht gecementeerd zit. Voor de definitieve asfaltlaag zal worden gelegd, zal een stuk riolering
vervangen moeten worden.
Verzoekster stelt vast dat de definitieve asfaltlaag
wordt gelegd zonder dat de riolering wordt aangepast. Door de aanhoudende regen staat de straat
voor haar deur blank tot halverwege het voetpad.

KLACHT:
Een aannemer herstelt in opdracht van de Stad de
rijweg en de voetpaden ter hoogte van het huis van
verzoeker. Volgens verzoeker, zelf een gepensioneerde aannemer, gebeurt dat niet volgens de regels
van de kunst. Zo liggen de boordstenen lager dan de
dallen en worden sommige putten niet of niet goed
aangepakt.
Hij spreekt de werklui aan die beloven het nodige te
doen. Maar er gebeurt niets. Nog tijdens de werken
belt verzoeker naar de Wegendienst. Hij ziet niets
veranderen. Ondertussen zijn de werken al drie weken achter de rug.

ONDERZOEK:
De Wegendienst sprak met de onderhoudsaannemer
af welke verzakkingen zouden worden aangepakt.
Na controle blijken zij correct uitgevoerd. De dienst
geeft toe dat er op enkele plaatsen nog kleine waterplassen kunnen voorkomen maar dat ze niet van
die aard zijn dat een bijkomende herstelling nodig
is.

ONDERZOEK:
De Wegendienst had na de eerste melding vastgesteld dat de afvoer van de straatkolk belemmerd
werd door betonstenen. Zij had de aannemer herhaaldelijk aangemaand dit gebrek te herstellen maar
deze had het werk steeds uitgesteld.
Kort na de klacht worden de stenen uit de straatkolk
verwijderd zodat er geen gevaar meer is voor overstroming.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling. De aannemer ging in
de fout door niet in te gaan op de aanmaningen van
de Wegendienst.

AALPUT
(dossier: 200905-112)

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.

KLACHT:
De aalput van verzoekers woning ligt in de openbare voortuinstrook, verborgen onder het gazon. Elke
keer als hij de beerput wil laten ruimen, moet hij
het deksel vrijmaken. Vroeger deed hij dat zelf
maar nu hij oud geworden is, lukt dat niet meer.
Omdat de Stad Brugge in een groot stuk van de
straat de aalputdeksels bovengronds bracht bij de
heraanleg van de voetpaden, vroeg verzoeker enige
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tijd geleden aan de Wegendienst of ook zijn deksel
opgemetseld kon worden.
Aanvankelijk had de Wegendienst geen bezwaar.
Maar uiteindelijk bleek verzoeker hiervoor toch zelf
te moeten instaan. Hij voelt zich ongelijk behandeld.

De dienst Ombudsman raadt haar aan haar schade
aan te geven bij de Stad.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.

ONDERZOEK:
De Wegendienst bevestigt dat bij de heraanleg van
de voetpaden in het tweede stuk van de straat de
septische putten die zich onder het trottoir bevonden, opgetrokken werden tot op het niveau van het
nieuwe voetpad. Zo wordt voorkomen dat bij het
openmaken van de putten de voetpaden beschadigd
worden en nadien gebrekkig worden hersteld. Aan
de aalputten waarvan het deksel volledig in de
groene voortuinstrook ligt, werd niet geraakt.
De septische putten zijn net als de huisaansluiting
op het rioleringsnet eigendom van de bewoners. De
Stad kan de toelating geven aan de eigenaar om het
deksel op te trekken tot op het niveau van de groenzone maar de kosten hiervoor zijn ten laste van de
aangelande.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De argumentatie van de Wegendienst is verdedigbaar.

BOORDSTEEN
(dossier: 200907-146)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster viel onlangs over de boordsteen ter
hoogte van haar woning. Ze is onthaalmoeder en
had een kind op de arm. Ze brak haar voet.
Verzoekster merkt een niveauverschil op aan de
boordsteen. Dat was volgens haar de oorzaak van
haar zware val.
Ze vraagt de Wegendienst om herstel. De dienst
komt langs maar het niveauverschil wordt niet volledig weggewerkt.

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst is het resterende niveauverschil minimaal. Aanvankelijk vindt zij verder
herstel niet noodzakelijk. Na bemiddeling wordt de
boordsteen toch opgetrokken waardoor het niveauverschil bijna volledig wordt weggewerkt. Verzoekster is tevreden.
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

VERSLETEN OPRITTEN
(dossiers: 200910-213, 200910-214)

Ander oordeel
KLACHT:
Twee buurvrouwen klagen dat de opritten op het
openbare domein versleten zijn. Ze werden zo’n
veertig jaar geleden door de overheid aangelegd bij
de realisatie van de sociale woonwijk.
De Wegendienst weigert de opritten te herstellen.
Dat moet volgens de dienst op hun kosten gebeuren. Verzoeksters gaan niet akkoord omdat het niet
de taak van de burger is om in te staan voor het onderhoud van het openbare domein.
Elders in de straat herstelde de Wegendienst de
voetpaadjes door de brede grasstrook. Zij lopen
naar de voordeuren van de huizen die geen garage
hebben. Verzoeksters voelen zich ongelijk behandeld omdat de opritten volgens hen ook deze functie hebben. Zij dienen niet alleen om hun achterliggende garages te bereiken maar ook om te voet van
de rijweg naar de voordeur te stappen.

ONDERZOEK:
De Ombudsman behandelde de voorbije jaren al
verschillende gelijkaardige dossiers waarbij burgers
het niet namen dat zij moesten instaan voor het verdere onderhoud van de openbare oprit. Ook zijn
voorganger behandelde dergelijke dossiers24.
Ook nu weer brengt de Ombudsman in dat de Wegendienst niet zomaar het verdere onderhoud van
een stuk openbaar domein af kan schuiven op de
burger zonder dat daarover een reglement of een
contract bestaat. Dat gaat in tegen de algemene
principes van eigendomsrecht, domeinrecht en aansprakelijkheidsrecht.
De Ombudsman wijst erop dat de Stad Brugge in de
jaren zestig de voortuinstroken in de sociale woonwijk kosteloos overnam in ruil voor verder onder24

Zie onder meer Jaarverslag 2003, dossier
200303-061, p. 89-90; Jaarverslag 2006, dossier
200604-071, p. 134-135; Jaarverslag 2007, dossier 200706-124, p. 59-62.
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houd. Hij waarschuwt voor de ongelijkheid die kan
ontstaan doordat bewoners zonder garage wel een
vernieuwd wandelpad naar de voordeur krijgen
terwijl verzoeksters, die wel over een garage beschikken, geen nieuwe oprit krijgen, hoewel deze
ook dienst doet als wandelpad naar de voordeur.
De Wegendienst repliceert dat zij op basis van een
collegebeslissing uit 2003 alleen herstellingen uitvoert aan openbare opritten als zich een veiligheidsprobleem stelt. Dat veiligheidsprobleem wordt
ingeschat door de Wegendienst.
Op vraag van de Ombudsman beoordeelt de Wegendienst beide opritten. Geoordeeld wordt dat de
oprit van de eerste verzoekster onveilig is omdat
verschillende dallen liggen te dansen en de kans op
valpartijen reëel is. De dallen in de oprit van de
tweede verzoeksters liggen nog vast en sluiten aan.
Daar stelt zich geen veiligheidsprobleem.
Op basis van een collegebeslissing van 9 november
2007, waarbij het bestuur aan de Wegendienst had
gevraagd om alle betwistingen over het herstel van
opritten voor te leggen, worden beide klachten op
15 januari 2010 uitgebreid besproken door het College van burgemeester en schepenen. Daarbij worden alle adviezen van de Wegendienst, de juridisch
adviseur en de Ombudsman afgewogen met inachtneming van de juridische en financiële implicaties.
Het College blijft bij haar besluit dat de Wegendienst betwistingen steeds gemotiveerd ter bespreking moet voorleggen. Het bestuur treedt het standpunt van de Wegendienst bij dat openbare opritten
op stadskosten hersteld worden als de veiligheid in
het gedrang komt. Beslist wordt dat de oprit van de
eerste verzoekster hersteld zal worden. De oprit van
de tweede verzoekster wordt niet hersteld omdat hij
niet onveilig is.

kreeg nooit een reactie op de brieven die ze hierover aan de Wegendienst stuurde in 2004, 2007 en
2008.

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst moet de ene slikput voldoende zijn die bij de heraanleg van de straat geplaatst werd in de parkeerstrook waar de wateroverlast zich af en toe voordoet. De slikput ligt op het
laagste punt.
De Wegendienst meent dat het probleem ontstaat
als vallende bladeren de slikput verstoppen. Het
bijplaatsen van een slikput zal het probleem niet oplossen. Zij vraagt aan de dienst Leefmilieu om de
rioolkolk frequenter leeg te maken, zeker in het najaar.
Op de vraag van de Ombudsman of gereageerd
werd op de brieven van verzoekster, stelt de Wegendienst dat zij wel degelijk contact opnam met de
architect van het appartementsgebouw om het probleem ter plaatse te bespreken, zoals de syndicus
had gevraagd. Hoe de communicatie met de architect ter plekke verliep en hoe de architect naderhand
communiceerde met de syndicus, kan de Ombudsman niet achterhalen.
Verzoekster is tevreden met de oplossing en de uitleg.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling en informatieverstrekking.

ONBEREIKBAAR
(dossier: 200912-248)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Beide klachten worden beslecht door een beslissing
van het College van burgemeester en schepenen.

Ander oordeel
KLACHT:

GEEN REACTIE?
(dossier: 200911-242)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster signaleert een aanslepend probleem
van wateroverlast ter hoogte van het appartementsgebouw waarvan zij de syndicus is. De Wegendienst kwam ter plaatse, beloofde om een bijkomende slikput te steken maar dat gebeurde niet. Ze
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Twee bejaarde zusters wonen in een onverharde
straat in Sint-Kruis. Dat zorgde ook in het verleden
al voor problemen, ondermeer met de huisvuilophaling25.
Er lijkt een einde te komen aan de ellende als een
verkavelaar eindelijk besluit om de straat te verharden met het oog op de ontsluiting van een achterliggende verkaveling.
Bij de aanleg van de straat loopt een en ander mis.
Het gebeurt regelmatig dat de elektriciteit uitvalt,
de telefoon niet werkt of de gastoevoer onderbro25

Zie ook dossier 200905-090, p. 222.
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ken wordt. Vooral de oudste zus heeft daar problemen mee want ze zit in een rolstoel en draagt een
alarmsysteem rond de hals. Als de telefoon uitvalt
kan ze niemand bereiken.
De straat is zo goed als onbegaanbaar. Taxi’s weigeren om de dames thuis op te halen. Verzoeksters
hebben een autootje maar die staat in de garage die
onbereikbaar is door de werken. Tot overmaat van
ramp wordt de gasleiding beschadigd waardoor zij
enkele dagen zonder verwarming zitten.
Verzoeksters vragen zich af waarom de Wegendienst de werkzaamheden niet beter coördineert.

ONDERZOEK:
De Wegendienst bevestigt dat de aannemer schriftelijk betwistte dat hij aansprakelijk zou zijn voor de
schade. Omdat de Wegendienst moet instaan voor
veilige voetpaden, herstelt de regieploeg zelf de
verzakking.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

KAPOTTE RIOLERING

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst is de aanleg van de straat
de verantwoordelijkheid van de verkavelaar. Met de
nutsmaatschappijen werd afgesproken dat de putten
dicht zouden worden gegooid nadat er gewerkt was
of dat loopbruggen geplaatst zouden worden naar
de huizen. Toch blijft de bereikbaarheid van de woningen van verzoeksters problematisch.
Na de klacht dringt de Wegendienst er bij de nutsmaatschappijen op aan dat zij voor de kerstvakantie
de putten zouden dichten. Dat gebeurt. Verzoeksters melden enkele dagen later dat er met man en
macht gewerkt wordt om de straat af te werken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

VERZAKKING
(dossier: 200912-257)

Ander oordeel
KLACHT:
Tijdens de zomer voerde een aannemer dakwerken
uit bij de buren van verzoekers en plaatste daarvoor
een hoogtewerker op het voetpad. Dat deed volgens
verzoekers het voetpad verzakken. Zij meldden de
verzakking aan de Wegendienst maar die achtte de
aannemer aansprakelijk. De aannemer betwistte deze aansprakelijkheid omdat hij niet op deze plaats
werkte.
Ondertussen is al iemand gevallen omdat het voetpad er zo slecht bij ligt. Verzoekers vrezen meer
valpartijen en stappen midden december naar de
Ombudsman.
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(dossier: 200912-266)

Ander oordeel
KLACHT:
Kort na de heraanleg van de straat stelt verzoekster
vochtproblemen vast in de woning die ze verhuurt.
Ze vermoedt dat de schade het gevolg is van deze
werkzaamheden.
De Wegendienst en de aannemer komen langs. Ze
controleren het afvoerputje op het private terrein en
concluderen dat de rioolaansluiting onder de private
oprit verzakt moet zijn. Verzoekster raadpleegt een
andere aannemer die bevestigt dat de riolering verzakt is want cameracontrole blijkt onmogelijk. De
kosten voor het herstel worden geraamd op meer
dan 3.000 euro.
Verzoekster blijft erbij dat de schade het gevolg is
van de heraanleg en wil dat de Stad haar private rioolaansluiting vervangt. De Wegendienst weigert.
Verzoekster dringt erop aan dat de dienst tenminste
zou onderzoeken wat de oorzaak van de schade is.

ONDERZOEK:
De Wegendienst constateert dat de private rioolaansluiting bestaat uit cementen buizen van meer dan
veertig jaar oud. Dit soort buizen verweren na verloop van tijd en kunnen dan gemakkelijk breken.
Daar ligt volgens de Wegendienst de oorzaak van
de vochtproblemen in het huis. De rioolaansluiting
ligt onder de private oprit. Het reglement zegt dat
het herstel van een private rioolaansluiting door de
eigenaar/aangelande moet gebeuren.
Volgens de Wegendienst is het zeer onwaarschijnlijk dat er een oorzakelijk verband zou bestaan tussen de heraanleg van de straat en de breuk in de
private rioolaansluiting. Bij het opbreken van het
wegdek kunnen wat trillingen voorkomen maar dat
is ook alles. Bovendien vernieuwde de aannemer
niet alleen de hoofdriolering maar ook alle huisaan-
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sluitingen tot aan de rooilijn, m.a.w. tot aan de
voorgevels van de huizen. Al deze aansluitingen
werden na de heraanleg nog eens nagezien met cameracontrole. Nergens werd een probleem vastgesteld.
Volgens de Wegendienst zou de aannemer, terwijl
hij bezig was met de heraanleg, verzoekster aangeboden hebben om op haar kosten de kapotte rioolaansluiting te herstellen. Dit kon goedkoper aangezien hij alle materieel bij zich had. Verzoekster
ging daar toen niet op in.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen of de rioolaansluiting brak als gevolg van de heraanleg. De Wegendienst is bijna zeker dat er geen oorzakelijk verband bestaat en dat de private rioolaansluiting het
gewoon begaf omdat ze versleten is.
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2. POLITIE
overzicht klachten
TOTAAL 34
Onbevoegd 1
Bevoegd 33
BEOORDELING
Gegrond 2
Deels gegrond 0
Terechte opmerking 4
Ongegrond 0
Ander oordeel 27

BEOORDELING:

GEEN PROCES-VERBAAL
(dossier: 200907-155)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekers geparkeerde wagen wordt eind mei
2009 door onbekenden aangereden in een zijstraat
van de Ezelstraat. De schade is groot en de auto
moet weggetakeld worden.
Verzoeker vraagt aan een voorbijrijdende politiepatrouille om de vaststellingen te doen. De agenten
beloven het nummer van het proces-verbaal achter
te laten in zijn brievenbus.
Bijna twee maanden later heeft verzoeker nog altijd
niets ontvangen. Omdat hij het pv-nummer nodig
heeft voor zijn verzekering, stapt hij midden juli
naar het politiekantoor in de Hauwerstraat. Daar
vindt men geen spoor terug van de vaststelling.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de inspecteur liet na om zijn vaststelling in te voeren in
de computer.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker wordt geholpen en krijgt verontschuldigingen aangeboden
vanwege de Korpschef.

TERUGGEVONDEN IDENTITEITSKAART
(dossier: 200912-245)

Gegrond
KLACHT:

De vaststeller liet na om zijn verslag over de aanrijding in te voeren in de computer. Daardoor kon de
Politie het pv-nummer niet terugvinden.
Na de klacht wordt het verkeersongeval alsnog geregistreerd. Verzoeker krijgt een attest voor zijn
verzekering.
De agent krijgt een functioneringsnota. De Korpschef biedt schriftelijk zijn verontschuldigingen aan
aan verzoeker.

De handtas van de dochter van verzoekster wordt
gestolen. In haar portefeuille zit ook haar elektronische identiteitskaart. Zij gaat hiervan onmiddellijk
aangifte doen bij de Politie.
De dochter gaat de volgende dag weer langs bij de
Politie. Een toerist blijkt haar identiteitskaart binnengebracht te hebben. Ze krijgt de kaart terug.
Enige tijd later krijgt de dochter een brief van de
dienst Bevolking dat zij een nieuwe identiteitskaart
moet aanvragen omdat haar oude kaart geannuleerd
is. Dat kost 12,50 euro. De dochter begrijpt er niets
van aangezien ze haar oude identiteitskaart teruggekregen heeft. Verzoekster weigert de nieuwe
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kaart te betalen omdat de Politie volgens haar een
fout heeft gemaakt.
Verzoekster is er ook niet over te spreken dat het
een maand duurde vooraleer haar dochter de camerabeelden kon tonen aan de inspecteur die belast
was met het gerechtelijk onderzoek. De dochter
vermoedde dat de dader te zien was op deze beelden. Ze had deze reeds de dag na de feiten ter beschikking gekregen van de horecazaak waar de
diefstal gebeurde. Telkens zij met de inspecteur een
afspraak wilde maken, bleek hij afwezig. Zijn collega’s konden niet zeggen wanneer hij op dienst
zou zijn.

ONDERZOEK:
De Politie registreerde niet wanneer de toerist de
identiteitskaart binnenbracht, noch welke agent de
kaart in ontvangst nam, noch welke agent ze teruggaf aan de dochter van verzoekster. De inspecteur
die belast was met het gerechtelijk onderzoek noteerde wel de aangifte van de diefstal van de kaart
maar was niet diegene die de kaart aan de dochter
teruggaf. Hij had op dat moment geen binnendienst.
Volgens deze inspecteur schrijven interne richtlijnen voor dat de Politie een fax moet sturen naar het
Rijksregister in Brussel als een verloren of gestolen
identiteitskaart weer bij de Politie wordt binnengebracht. De Ombudsman merkt op dat deze werkwijze niet in overeenstemming is met de onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken.
De Korpschef bevestigt dat zijn personeel de onderrichtingen van de FOD en de interne richtlijnen niet
toepaste. Deze richtlijnen schrijven voor dat alleen
bij de aangifte van verlies of diefstal van een elektronische identiteitskaart de Politie een fax moet
sturen naar het Rijksregister (helpdesk Belpic). Als
een verloren of gestolen identiteitskaart weer binnengebracht wordt bij de Politie, mag de Politie de
kaart niet teruggeven aan de eigenaar maar moet zij
haar onmiddellijk doorsturen naar de dienst Bevolking van de Stad Brugge. Ook de bevolkingsdienst
van de gemeente van inschrijving moet onmiddellijk per fax ingelicht worden dat de kaart werd teruggevonden. Dat moet gebeuren door de agent die
de kaart in ontvangst neemt. Tenslotte moet een navolgend proces-verbaal worden opgemaakt.
De Korpschef brengt de richtlijnen bij zijn personeel in herinnering.
De dienst Bevolking bevestigt dat de Politie haar
niet liet weten dat de gestolen identiteitskaart al een
dag later binnengebracht was. Daardoor zette zij de
procedure voor de annulering van de kaart niet stop.
Gevolg was dat de dochter een bericht kreeg dat ze
een nieuwe identiteitskaart moest aanvragen. Gezien het resultaat van het onderzoek is de dienst
Bevolking bereid de kost voor de nieuwe identi-
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teitskaart en voor het maken van de pasfoto’s op
zich te nemen.
De inspecteur die belast was met het gerechtelijk
onderzoek, geeft toe dat het ‘enige tijd’ duurde voor
de dochter de camerabeelden kon komen tonen. Dat
kwam omdat hij in een wisselend uursysteem werkt
met vroege, late en nachtshifts en opdrachten in
buitendienst waardoor een afspraak niet altijd nagekomen kan worden. Daardoor konden zijn collega’s
zijn werkuren niet doorgeven Volgens de inspecteur
deed hij wel zelf inspanningen om de dochter te
contacteren. Hij zou verschillende keren met haar
getelefoneerd hebben, zowel op haar vast toestel als
op haar GSM en haar steeds op de hoogte hebben
gehouden van de stand van het onderzoek.
Volgens de inspecteur werden alle opsporingsdaden
toch binnen een redelijke termijn uitgevoerd maar
moesten de beelden tijdens de kantooruren en met
de steun van de dienst Informatica bekeken worden.
Zij leverden geen resultaat op.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN WETTELIJKHEID: de Politie paste de onderrichtingen van het ministerie en de interne richtlijnen niet toe. De dochter kreeg haar identiteitskaart zomaar terug, wat niet had gemogen. De
Politie verwittigde de dienst Bevolking niet waardoor de annuleringsprocedure niet werd stop gezet.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Bevolking
neemt de kosten voor de nieuwe identiteitskaart op
zich. De Korpschef brengt de richtlijnen in herinnering bij zijn personeel.
GEEN REDELIJKE TERMIJN: het bekijken van
de camerabeelden had toch sneller moeten kunnen,
m.a.w. binnen de eerstvolgende dagen na de feiten,
aangezien het om potentieel bewijsmateriaal ging.
De inspecteur roept zijn wisselende werkuren in als
verzachtende omstandigheid en de Ombudsman wil
daar wel enigszins rekening mee houden. Niettemin
stelt hij vast dat de steeds wisselende shifts het
voortzetten van het gerechtelijk onderzoek zeker
niet bevorderden.
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ten schutting was gebouwd tot op de rijweg. De
schutting wordt weggenomen waardoor de vrachtwagens voor de gevel van het pand kunnen laden en
lossen.

WERF
(dossier: 200904-063)

Terechte opmerking
KLACHT:
Naast de apotheek van verzoekster wordt al maanden een pand verbouwd. Bijna dagelijks stationeren
bestel- en vrachtwagens langdurig op het voetpad
om er bouwmaterialen te lossen. De voertuigen
ontnemen het zicht op de etalage. Bovendien moeten de voorbijgangers de straat op. De verbouwing
zorgt voor heel wat stof in de winkel.
Verzoekster verwittigt de Politie omdat een vrachtwagen al weer uren voor haar zaak staat. Een agent
op een scooter komt langs maar zegt dat hij niets
kan doen. Verzoekster wordt doorverwezen naar de
dienst Verkeersbelemmeringen.
De dienst Verkeersbelemmeringen zegt dat de agent
wel iets had kunnen doen. Hij had minstens kunnen
controleren of de nodige vergunningen aanwezig
waren. Verzoekster voelt zich van het kastje naar de
muur gestuurd en heeft niet de indruk dat de dienst
Verkeersbelemmeringen iets zal ondernemen.

ONDERZOEK:
De Politie bevestigt dat de echtgenoot van verzoekster ’s morgens vroeg gemeld had dat er weer een
vrachtwagen op het trottoir geparkeerd stond. Een
agent ging ter plaatse maar kon alleen vaststellen
dat de vrachtwagen bouwmaterialen aan het lossen
was, wat toegelaten is.
De dienst Verkeersbelemmeringen bevestigt dat
verzoekster een uur later meldde dat de vrachtwagen nog altijd op het voetpad geparkeerd stond
maar dat er niet meer gelost werd. De inspecteur
repliceerde dat het district Centrum de vrachtwagen
dan kon wegsturen, aangezien er parkeerverbod
geldt in dat stuk van de straat.
De dienst Verkeersbelemmeringen ging niet in op
de vraag van verzoekster om onmiddellijk langs te
komen aangezien het district Centrum toch al tussen gekomen was en de inspecteur niet zomaar zijn
post kon verlaten. Hij beloofde om de problematiek
in de namiddag na te zien.
De dienst geeft toe dat zij het district Centrum niet
actief inlichtte over de nieuwe melding van verzoekster. De inspecteur ging ervan uit dat het district dat wel zelf zou opmerken.
Na de klacht lost de dienst Verkeersbelemmeringen
het probleem op. Dat de vrachtwagens langdurig op
het trottoir voor de zaak parkeerden, kwam omdat
voor het te renoveren pand een uitspringende houJAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

BEOORDELING:
Terechte opmerking (minder actieve dienstverlening).
Het was beter geweest dat de dienst Verkeersbelemmeringen de nieuwe melding van verzoekster
had doorgegeven aan het district Centrum aangezien zij duidelijk te kennen had gegeven dat de
vrachtwagen niet meer aan het lossen was maar
foutief geparkeerd stond op het trottoir voor haar
winkel. De inspecteur ging er te gemakkelijk van
uit dat het district dat wel zelf zou opmerken.
Het probleem wordt snel na de klacht opgelost.

AFGEFREESDE ASFALT
(dossier: 200909-200)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker moet als gevolg van asfalteringswerken
omrijden om zijn huis te bereiken. Als hij ’s avonds
met zijn auto naar huis terugkeert, blijkt hij ook via
de omleiding zijn straat nauwelijks in te kunnen rijden. De straat is afgezet met een hek en overal liggen hopen afgefreesde asfalt.
Verzoeker consulteert zijn bewonersbrief waarin
staat dat de huizen bereikbaar zouden blijven tijdens de freeswerken. Hij belt de volgende morgen
naar de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie met de vraag of opgetreden zou kunnen worden.
De dienst Verkeersbelemmeringen verwijst hem
door naar de aannemer of de Wegendienst.
Verzoeker vindt deze doorverwijzing ongepast.

ONDERZOEK:
De dienst Verkeersbelemmeringen bevestigt dat zij
verzoeker doorverwees naar de aannemer of de
Wegendienst aangezien er op het moment dat hij
belde geen problemen waren met de signalisatie of
de vergunningsvoorwaarden.
Volgens de dienst Verkeersbelemmeringen stond in
de bewonersbrief dat de rijbaan tijdens de werken
afgesloten zou zijn.
De brief vermeldt inderdaad dat de straten tijdens
de werken voor alle verkeer afgesloten zouden zijn
maar evengoed dat de bewoners de toegang zouden
behouden tot hun garages en opritten tijdens de
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freeswerken. Bij toegankelijkheidsproblemen verwijst de brief expliciet naar de dienst Verkeersbelemmeringen.
De dienst geeft toe dat zij bij problemen normaal
gezien altijd zelf de aannemer contacteert en de informatie terugkoppelt naar de burger. Deze werkwijze werd hier niet gevolgd. De dienst ging ervan
uit dat verzoeker het snelst geïnformeerd zou worden door de aannemer of de Wegendienst.
Na de klacht neemt de dienst Verkeersbelemmeringen contact op met de aannemer. Kort nadien wordt
alle afval weggehaald.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen actieve dienstverlening).
Het was beter geweest dat de dienst Verkeersbelemmeringen meteen contact had opgenomen met
de aannemer en de informatie had teruggekoppeld
naar verzoeker.
Nu werd verzoeker doorverwezen naar de aannemer
of de Wegendienst wat minder evident is voor een
burger, zeker omdat de bewonersbrief bij problemen expliciet verwijst naar de dienst Verkeersbelemmeringen.

INLICHTINGENBLAD
(dossier: 200912-253)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker krijgt een boete van vijftig euro omdat
hij geen gordel droeg.
Omdat hij vrijgesteld is om een gordel te dragen,
gaat hij begin november naar het politiedistrict van
Sint-Pieters waar een agent hem helpt met het invullen van het inlichtingenblad waarin verzoeker
bezwaar aantekent tegen de boete. De politieman
neemt een kopie van zijn vrijstelling en belooft alles door te geven aan het Parket. De agent verzekert
hem dat hij over deze zaak niets meer zal horen.
Toch krijgt verzoeker een maand later een herinnering van de Politie dat hij de boete binnen de vijf
dagen moet betalen want dat hij anders vervolging
riskeert. Verbaasd dat zijn bezwaar niet werd ingewilligd en uit vrees voor vervolging rept verzoeker
zich naar de Post om de boete te betalen.
Terug thuis belt hij naar de Politie van Sint-Pieters
die hem doorverwijst naar het Parket. Verzoeker informeert het Parket dat hij de boete betaalde maar
ook bezwaar indiende. Hij vraagt hoe hij zijn geld
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terug kan krijgen. Maar het Parket weet van geen
bezwaarschrift. Hij wordt teruggestuurd naar de Politie.
Verzoeker gaat langs bij de Politie van Sint-Pieters.
De politieagente geeft toe dat het inlichtingenblad
en de kopie nog niet opgestuurd zijn naar het Parket. Dat gebeurt wel vaker, bekent ze. Als verzoeker zijn geld terug wil, moet hij schrijven naar het
Parket.
Verzoeker snapt niet waarom hij naar het Parket
moet schrijven aangezien hij zijn bezwaar indiende
bij de Politie. Waarom stuurt de Politie niet zelf een
brief om uit te leggen dat zij zijn bezwaar nog niet
heeft doorgestuurd?

ONDERZOEK:
Het districtshoofd van Sint-Pieters bevestigt dat het
inlichtingenblad en de kopie nog altijd bij de dienst
Verkeersinbreuken liggen. Hij bevestigt dat de
agent verzoeker verkeerde informatie gaf toen hij
hem verzekerde dat de documenten aan het Parket
zouden worden overgemaakt en hij er niets meer
van zou horen. De procedure zit complexer in elkaar.
Bij een proces-verbaal zendt de Politie een voorstel
tot betaling aan de overtreder en maakt op hetzelfde
ogenblik dat proces-verbaal over aan de Post die instaat voor de opvolging van de betalingen. Deze
werkwijze is bij wet geregeld. Na 35 dagen stuurt
de Post automatisch een herinnering aan al wie zijn
boete niet betaalde. Dat gebeurt op briefpapier van
de Politie. Wie na zestig dagen nog niet betaald
heeft, komt op een lijst terecht die overgemaakt
wordt aan de Politie, die pas dan deze dossiers met
de inlichtingenbladen overmaakt aan het Parket.
De Politie merkt zelf op dat er een hiaat zit in het
systeem. Wie bezwaar maakt tegen een procesverbaal kan een inlichtingenblad invullen en terugbezorgen aan de Politie. Probleem is dat de Post
niet weet dat de burger een bezwaar heeft ingediend. De computer van de Post blijft automatisch
een herinnering sturen.
Op deze standaardbrief staat wel dat wie geweigerd
heeft de boete te betalen deze brief als onbestaande
mag beschouwen maar ook dat bij niet-betaling de
strafrechterlijke procedure voortgezet wordt. Mogelijk heeft verzoeker deze informatie niet gelezen of
verkeerd geïnterpreteerd.
De dienst Verkeersinbreuken verzekert dat normaal
gezien elke burger volledig geïnformeerd wordt
over de bezwaarprocedure als hij daarover inlichtingen vraagt.
Ook de opmerking van de collega-politieagente dat
het wel meer gebeurt dat bezwaarschriften blijven
liggen, klopt niet, zegt het districtshoofd aangezien
de wettelijk voorziene termijn van zestig dagen nog
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niet verstreken was toen verzoeker zich midden december voor de tweede keer aanmeldde.
Het districtshoofd biedt zijn verontschuldigingen
aan voor de verkeerde informatie die verzoeker
kreeg.
De Korpschef beslist dat de Politie zelf een brief zal
sturen naar het Parket samen met het bezwaarschrift
en de kopie van de vrijstelling met de vraag verzoeker 50 euro terug te betalen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (minder goede informatieverstrekking).
Beide politieagenten gaven verkeerde informatie.
De eerste agent had verzoeker er over moeten inlichten hoe de verdere procedure zou verlopen in
plaats van te zeggen dat hij er niets meer over zou
horen. De tweede agente gaf ten onrechte de indruk
dat de Politie slordig was, terwijl de termijn voor
het doorsturen van het inlichtingenblad nog niet
verstreken was.
De Ombudsman ziet verzachtende omstandigheden.
Op de herinneringsbrief staat wel degelijk vermeld
dat wie weigerde om de boete te betalen, deze aanmaning mag negeren. Verzoeker betaalde toch.
De Politie doet inspanningen om de klacht te corrigeren aangezien verzoeker ten onrechte werd beboet. Maar de eindbeslissing ligt bij het Parket.

AANGIFTE ONGEVAL

loofde hem begin december om de zaak nog eens
over te maken aan het hoofdcommissariaat.
Verzoeker stelt midden december vast dat de Politie
het ongeval nog altijd niet heeft aangegeven.

ONDERZOEK:
Het politievoertuig wordt gehuurd bij een leasingmaatschappij die de eigenaar is en instaat voor de
verzekering van het voertuig. De bevoegde politiedienst geeft aan de Dienst Intern Toezicht toe dat de
leasingmaatschappij “met enige vertraging” werd
ingelicht over het ongeval, zonder daarover meer
details te geven.
De Dienst Intern Toezicht neemt contact op met
verzoeker en maakt hem alle noodzakelijke informatie over. Waarom verzoeker deze informatie niet
onmiddellijk kreeg naar aanleiding van zijn eerdere
telefonische contacten met de Politie, wordt niet
duidelijk uit het onderzoek.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Politie geeft toe dat zij met vertraging de leasingmaatschappij inlichtte over het ongeval. Dit is
niet behoorlijk, zeker gezien het feit dat het slachtoffer schade leed en zij door het talmen van de Politie niet uitbetaald kon worden door haar verzekeraar.
De klacht wordt gecorrigeerd. Verzoeker krijgt van
de Politie de informatie die hij nodig heeft.

(dossier: 200912-254)

Terechte opmerking

OVERSTEKENDE RIJ
(dossier: 200905-094)

Onbevoegd

KLACHT:
Verzoeker is verzekeringsagent. Eind oktober 2009
wordt een van zijn cliënten met haar fiets aangereden door een politiecombi op het kruispunt van het
Fort Lapin en de Havenstraat. De fiets is stuk en de
vrouw wordt lichtgewond overgebracht naar het
ziekenhuis. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt. De Politie is in fout.
Verzoeker wil de schade zo snel mogelijk vergoeden. Hij slaagt daar niet in omdat volgens Ethias, de
verzekeringsmaatschappij van de Politie, het ongeval na anderhalve maand nog altijd niet aangegeven
is.
Verzoeker nam al verschillende keren contact op
met zijn hoofdzetel, met Ethias, met het hoofdcommissariaat en met het commissariaat in de
Hauwerstraat. De Politie in de Hauwerstraat be-
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KLACHT:
Verzoeker is opvoeder en begeleidt elke dag een rij
leerlingen. Op een kruispunt doet zich een incident
voor met een chauffeur die de rij niet wil laten
oversteken. De chauffeur meent dat hij voorrang
heeft. Verzoeker is ervan overtuigd dat de rij voorrang heeft.
Achteraf blijkt dat de chauffeur een politieagent is
die op dat moment geen dienst had en geen uniform
droeg.
Verzoeker wordt naderhand door de agent uitgenodigd voor een verhoor. Hij stelt vast dat de inspecteur zelf een proces-verbaal over de feiten heeft opgemaakt. Hij meent dat de agent optreedt als rechter
en partij.
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ONDERZOEK:

BEOORDELING:

Verzoeker diende niet alleen klacht in bij de Ombudsman maar ook bij de Korpschef, de Burgemeester en de Procureur des Konings.
Het Parket onderzoekt niet alleen het verkeersincident maar ook of de verbalisant zijn boekje te buiten ging. Het resultaat is dat het verkeersincident
geseponeerd wordt.

Ander oordeel.
De Politie voert de controle op. Overtredingen kunnen evenwel niet vastgesteld worden.

CELLENCOMPLEX (1)
(dossier: 200901-005)

BEOORDELING:
Onbevoegd.
Het Parket voert een gerechtelijk onderzoek waarbij
ook de handelswijze van de verbalisant onder de
loupe wordt genomen. De Ombudsman wordt onbevoegd.

ONGEORDEND PARKEREN

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is psychiatrisch patiënt. Hij wordt na een
incident opgepakt door de Politie en opgesloten in
het cellencomplex in de Hauwerstraat26. Volgens
verzoeker vroeg hij herhaaldelijk om zijn pillen
maar kreeg hij ze niet van het wachtpersoneel.

(dossier: 200901-004)

ONDERZOEK:

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont in een gelijkvloers appartement.
Het venster van zijn slaapkamer kijkt uit op de
openbare weg en loopt door tot op de grond.
Omdat de straat voor zijn huis breed is en er geen
voetpad ligt, parkeren buurtbewoners hun auto’s
dikwijls haaks op de gevel, soms tot vlak voor de
voordeur of het slaapkamervenster. Daardoor kan
hij vaak moeilijk zijn huis verlaten. Hij voelt zich
ook onveilig omdat hij vreest dat een wagen ooit
eens zijn slaapkamer binnen zal rijden.
Hij sprak al enkele keren de wijkinspecteur aan.
Die zegt dat hij weinig kan doen omdat er alleen
parkeerverbod geldt aan de overkant van de straat.
Verzoeker suggereert om één parkeervak te schilderen voor zijn huis zodat duidelijk is waar geparkeerd mag worden en waar niet.

ONDERZOEK:
De Verkeersdienst van de Politie vindt bijkomende
maatregelen niet nodig omdat de wegcode duidelijk
zegt dat voertuigen evenwijdig met de rand van de
rijbaan moeten parkeren. Gebeurt dat niet, dan kan
er geverbaliseerd worden. De parkeerregeling in de
straat van verzoeker is sluitend.
De Korpschef geeft de opdracht een periode repressief op te treden. Drie maanden later laat de dienst
Move van de Politie weten dat er regelmatig gecontroleerd werd. De wagens stonden altijd evenwijdig
met de rijbaan geparkeerd. Er konden geen overtredingen worden vastgesteld.
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De Dienst Intern Toezicht spreekt zich niet uit over
de gesprekken die verzoeker heeft gehad in het cellencomplex omdat ze niet te reconstrueren zijn. Hij
zou zich tijdens zijn opsluiting zeer agressief gedragen hebben.
Volgens de Dienst Intern Toezicht is het niet vanzelfsprekend dat de Politie zomaar zou ingaan op
elke vraag van een opgeslotene om hem pillen te laten innemen. Bovendien is het erg moeilijk om een
onderscheid te maken tussen een agressieve persoon en een psychiatrische patiënt.
De Dienst Intern Toezicht nodigt de echtgenote van
verzoeker uit voor een gesprek. Overeengekomen
wordt dat zij en haar man altijd een medisch attest
bij zich zouden dragen over zijn psychische gezondheidstoestand. Bij een eventueel volgend incident kan daarnaar verwezen worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over wat
al dan niet gezegd is. De Politie maakt met verzoeker en zijn echtgenote een afspraak zodat gelijkaardige incidenten in de toekomst vermeden kunnen
worden.

26

Zie ook dossier 200803-041, Jaarverslag 2008, p.
168-169.
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CELLENCOMPLEX (2)
(dossier: 200910-229)

Ander oordeel
KLACHT:
De autistische zoon van verzoeker raakt gewond
tijdens een schermutseling in een jongerencafé. Hij
wordt opgepakt door een politiepatrouille en opgesloten in het cellencomplex in de Hauwerstraat.
Verzoeker is verbolgen als hij achteraf verneemt
dat zijn zoon geen medische verzorging kreeg. Ook
zou de jongen, zonder bijkomende uitleg, verplicht
geweest zijn een document te ondertekenen waarin
hij toegaf dat hij de orde had verstoord.

ONDERZOEK:
De jongeman werd opgepakt wegens ordeverstoring. Toen hij in het cellencomplex toekwam, had
hij een kleine hoofdwonde maar volgens de Politie
was zij niet van die aard dat medische verzorging
nodig was. De jongeman drong daar ook niet op
aan. Hij vroeg ook niet naar zijn medicatie.
Het document dat de jongeman moest ondertekenen
was een formulier “Verzoek tot bestuurlijke opsluiting doorgangsgevangenis”. Daarop staat de reden
van opsluiting vermeld. Ook voor het in bewaring
geven van persoonlijke spullen moet de opgeslotene
een document ondertekenen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Volgens de vader was de hoofdwonde ernstig, volgens de Politie
niet. De zoon zou zelf ook niet om medische bijstand gevraagd hebben. Of de Politie voldoende uitleg gaf over het te ondertekenen document kan de
Ombudsman niet uitmaken.

INGEHOUDEN PARKEERKAART
(dossier: 200902-023)

Ander oordeel

De agente merkt dat er een parkeerkaart voor personen met een handicap achter de voorruit ligt. Zij
pakt de kaart en vraagt of de betrokken persoon in
de wagen zit. Dat is niet zo. Daarop houdt de agente
de kaart in.
Verzoekster pleit nog om de kaart terug te krijgen
maar de agente houdt voet bij stuk omdat de kaart
ten onrechte gebruikt zou kunnen worden.
Als verzoekster na de middag naar de Politie belt,
krijgt ze te horen dat de kaart niet op het dashboard
had mogen liggen en de inhouding terecht is. Verzoekster pleit tevergeefs om de inhouding teniet te
doen omdat de titularis een hoogbejaarde man is die
bij haar thuis inwoont en die zeer moeilijk te been
is. De Politie is niet te overtuigen. De titularis zal
een nieuwe kaart moeten aanvragen.
Verzoekster blijft erbij dat zij niet de bedoeling had
om de kaart te misbruiken. Zij vindt de houding van
de Politie onredelijk omdat een nieuwe kaart aanvragen heel wat tijd in beslag neemt.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie paste de agente de wet toe.
De wet schrijft voor dat een parkeerkaart voor een
persoon met een handicap alleen gebruikt mag
worden als de titularis vervoerd wordt in het voertuig dat geparkeerd wordt of als hij zelf dat voertuig
bestuurt. In geval van misbruik kan de kaart door de
bevoegde agent ingehouden worden en teruggestuurd worden naar de Bestuursdirectie van de Uitkeringen aan Personen met een Handicap (art. 5 van
het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende
het gebruik van de parkeerkaart voor mensen met
een handicap). Aangezien de titularis niet in de auto
zat, kon de agente de kaart inhouden. De Korpschef
voert op dat vlak een streng repressief beleid.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De agente handelde volgens de wet. De wet stelt
niet dat de kaart ingehouden moét worden in geval
van mogelijk misbruik maar voorziet wel uitdrukkelijk deze mogelijkheid. De agente koos voor deze
mogelijkheid omdat de Korpschef een streng repressief beleid voorgeschreven heeft tegen misbruiken van de parkeerkaart voor personen met een
handicap.

KLACHT:
Verzoekster parkeert op het voetpad voor het Belfort terwijl haar zoon snel een boodschap doet. Als
ze weer wil wegrijden, wordt ze aangesproken door
een politieagente. Die schrijft een boete uit omdat
verzoekster op het trottoir parkeerde.
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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ZELF TE SNEL?
(dossier: 200902-025)

Ander oordeel

van de burger telkens naar de 101 te bellen als er
iemand fout parkeert. Hij vraagt verscherpte controle. De Politie belooft om iets te doen aan het sluikstorten.
Verzoeker vraagt een aanspreekpunt in Lissewege.
De wijkagent zou al heel lang afwezig zijn.

KLACHT:

ONDERZOEK:

Verzoeker merkt dat de chauffeur van een anonieme politiewagen waarmee snelheidscontroles worden uitgevoerd, het zelf niet zo nauw neemt met de
opgelegde snelheidsbeperkingen. Hij zou te snel gereden hebben tussen twee controlepunten.

De Politie van Zeebrugge lost de parkeerproblemen
op door de signalisatie aan te passen en belooft de
werken verder te zullen opvolgen omdat de uitrit
van de Pol Dhondtstraat voor problemen zorgt bij
het uitrijdende vrachtwagenverkeer. De gevraagde
verscherpte controles zullen in de mate van het mogelijke uitgevoerd worden.
De wijkagent van Lissewege is inderdaad al een
tijdje afwezig. Volgens het districtshoofd wordt hij
op geregelde tijdstippen vervangen door een collega
uit Zeebrugge. Aan de deur van het wijkbureau in
Lissewege hangt uit wanneer en hoe de Politie te
bereiken is.
Onderzocht zal worden of het minicontainerparkje
verplaatst kan worden naar een plek met meer sociale controle.

ONDERZOEK:
De Korpschef stelt dat alle politieagenten de opgelegde snelheidsbeperkingen moeten respecteren.
Daarover bestaan duidelijke richtlijnen. Alleen in
dringende gevallen en met gebruik van de sirene en
het zwaailicht mag hiervan afgeweken worden. De
Korpschef zal de zaak onderzoeken en tuchtmaatregelen nemen als dat nodig blijkt. Hij kent de chauffeur van het controlevoertuig nochtans als een
voorbeeldige bestuurder.
Verzoeker reageert dat het niet zozeer zijn bedoeling was iemand aan te klagen. Hij wilde vooral
wijzen op wat hij onzinnige snelheidsbeperkingen
noemt en pleit ervoor overtredingen soepeler te beoordelen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

BEOORDELING:

ONGELIJK BEHANDELD?

Ander oordeel.
Het onderzoek maakt niet duidelijk of de betrokken
agent zelf de snelheidsbeperkingen overtrad.

(dossier: 200903-040)

PERIKELEN

Ander oordeel
KLACHT:

(dossier: 200903-038)

Ander oordeel
KLACHT:
Tijdens werkzaamheden in de Stationsstraat in Lissewege wordt het parkeerverbod vaak overtreden.
Verzoeker stuurt hierover midden februari een email naar de Politie van Zeebrugge. De Politie reageert dat een e-mail niet de beste manier is om dergelijke problemen te melden. Het is beter om het
algemene nummer van de dispatching of de 101 te
bellen.
Verzoeker reageert opnieuw per e-mail dat er te
weinig controle is op foutparkeren, sluikstorten en
vandalisme in Lissewege. Hij vindt het niet de taak
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Eind november 2008 worden verzoekers zoon en
diens vriendin door twee agenten staande gehouden
omdat hun fietslicht niet brandt. De agenten noteren
hun identiteit.
De jongeman krijgt wat later een proces-verbaal en
een boete van 50 euro. Zijn vriendin krijgt niets.
Verzoeker protesteert tegen deze ongelijke behandeling.

ONDERZOEK:
Beide agenten hadden de opdracht gekregen gericht
toezicht te houden op de fietsverlichting. De zoon
werd geverbaliseerd door een mannelijke agent,
zijn vriendin door diens vrouwelijke collega.
Beide agenten maakten een kladversie op van de
overtredingen. Volgens interne instructies moeten
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zij deze kladjes binnen de veertien kalenderdagen
indienen voor verdere verwerking. Dat houdt in dat
de gegevens geregistreerd worden en dat het proces-verbaal wordt opgesteld.
Het toeval wilde evenwel dat de agente de dag nadien het slachtoffer werd van een ernstig arbeidsongeval waardoor ze drie weken arbeidsongeschikt
was. Omdat de afgesproken termijn van veertien
kalenderdagen verstreken was toen zij terugkeerde,
besloot zij geen verder gevolg meer te geven aan de
overtreding.

BEOORDELING:

BEOORDELING:

KLACHT:

Ander oordeel.
De vriendin had gewoon geluk (bij het ongeluk van
de agente). Het was niet de intentie van de Politie
om beide overtreders ongelijk te behandelen.

Verzoekster vindt het niet kunnen dat langs een
stuk van de Astridlaan fietsers op het fietspad gehinderd worden door auto’s die geparkeerd staan op
de te smalle parkeerstroken. Ze verwijst daarvoor
naar de verkeerswetgeving die dat verbiedt. Als de
parkeerstrook te smal is, dan moeten de auto’s gedeeltelijk op de rijweg parkeren en niet op het fietspad
Ze meldt het probleem aan de Politie van Assebroek. Deze reageert dat er geen pasklare oplossing
bestaat voor het probleem. In feite zou het parkeren
verboden moeten worden maar dit zou niet aanvaard worden door de omwonenden. Volgens de
Politie wordt er regelmatig gecontroleerd.
Verzoekster vindt dat de Stad en de Politie meer
moeite zouden moeten doen om een oplossing te
vinden.

HINDERENDE VRACHTWAGENS
(dossier: 200903-042)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt over de trekkers met oplegger
die parkeren in de Gaarlemstraat in Zwankendamme. Zij nemen parkeerruimte af van de buurtbewoners die in hun eigen straat niet kunnen parkeren.
De geparkeerde auto van verzoekster is al twee keer
door een vrachtwagen aangereden.
Verzoekster is er niet over te spreken dat in Zwankendamme vanaf 1 maart 2009 geen parkeerverbod
geldt voor vrachtwagens in de woonwijk, ondanks
vroegere beloften van de Politie om daar werk van
te maken.

ONDERZOEK:
De Verkeersdienst van de Politie onderzoekt de
vraag en legt ze voor aan de Stedelijke Werkgroep
Verkeer. De Werkgroep beslist op 25 mei 2009 om
ook in Zwankendamme zonaal parkeerverbod in te
voeren voor vrachtwagens van meer dan vijf ton. In
ruil wordt in de Gaarlemstraat een parkeerzone
voorzien voor alle categorieën van voertuigen. Het
College bekrachtigt het voorstel op 17 juni 2009.
Verzoekster is niet echt tevreden omdat ze graag
ook parkeerverbod voor vrachtwagens in de Gaarlemstraat had gezien. De Politie vraagt de nieuwe
regeling een kans te geven. Bijsturing is altijd mogelijk na evaluatie.
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Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

DOORGANG BELEMMERD
(dossier: 200903-047)

Ander oordeel

ONDERZOEK:
In de Verkeerswet staat dat het “verboden is een
voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen
betekenen voor de andere weggebruikers of waar
het hun onnodig zou kunnen hinderen”. Dat geldt in
het bijzonder voor de fietspaden.
De Politie geeft toe dat de wet voorschrijft dat bij te
smalle parkeerstroken de wagen deels op de parkeerstrook en deels op de rijbaan moet worden geparkeerd, en niet deels op het fietspad.
De rijweg in de Astridlaan tussen de nummers 202
en 290 is smal en bochtig waardoor de kans op
schade reëel is als de wagen deels op de rijweg geparkeerd wordt. Het is dan ook begrijpelijk, meent
de Politie, dat chauffeurs hun wagen liever deels op
het fietspad parkeren. De fietsers kunnen dan
meestal wel nog door zonder dat zij gevaar lopen.
De Politie erkent dat de wagens naar de letter van
de wet in overtreding staan. Maar wil de Stad de
wet strikt toepassen, dan zou het parkeren in dat
stuk van de Astridlaan verboden moeten worden
wat sociaal gezien niet te verantwoorden is omdat
de parkeerdruk er zeer groot is en de bewoners
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nood hebben aan parkeergelegenheid. Vandaar dat
de Politie alleen optreedt als er flagrante hinder is
voor de fietsers.
De klacht van verzoekster wordt voorgelegd aan de
Stedelijke Werkgroep Verkeer van 25 mei 2009.
Beslist wordt om het fietspad over een korte afstand
te versmallen en af te bakenen met wegmarkeringen. De fietsers zullen achter elkaar moeten rijden.
De automobilisten zullen duidelijk kunnen zien tot
waar ze mogen parkeren. De Politie zal de ingreep
evalueren en bijsturen indien nodig.
De wegbeheerder, het Vlaamse Gewest, wordt eind
juni 2009 op de hoogte gebracht van de beslissing
van de Werkgroep en gevraagd om tot uitvoering
over te gaan.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman oordeelt genuanceerd.
Naar de letter van de wet heeft verzoekster gelijk en
zou men zelfs kunnen oordelen dat zij een gegronde
klacht uit aangezien de Stad en de Politie op de
hoogte zijn van het feit dat de chauffeurs zeer geregeld de wet overtreden. Inbreuken hierop zouden
door de Politie vastgesteld moeten worden.
De situatie is evenwel zo specifiek dat het begrijpelijk is dat de Stad en de Politie een pragmatische
houding hebben aangenomen en gehandeld hebben
naar de geest van de wet aangezien binnen een beperkte ruimte verschillende belangen van burgers
met elkaar moeten worden verzoend.
Positief is dat de klacht leidt tot een compromis
waarbij het fietspad weliswaar wordt versmald
maar waarbij anderzijds ook voor de automobilisten
duidelijk zal zijn tot waar ze mogen parkeren. Bovendien zorgt de ingreep ervoor dat aan de wet zal
kunnen worden voldaan en dat flagrante overtreders
effectief aangepakt zullen kunnen worden.

nooit verplaatst. Het voertuig neemt heel wat licht
af. Verzoekster is bejaard. Ze handwerkt aan het
venster en kijkt graag naar buiten. Nu kijkt ze al
veertien dagen op het busje.
Verzoekster ging al twee keer vragen aan de Politie
in de Hauwerstraat of het voertuig ergens anders
geparkeerd kon worden.
Volgens verzoekster wimpelde de Politie haar af en
werd ze doorverwezen naar het hoofdpolitiecommissariaat in de Louis Coiseaukaai omdat de sleutels van het busje daar zouden liggen.

ONDERZOEK:
Recent werd voor het huis van verzoekster een parkeerstrook voor politievoertuigen getekend. Het
busje staat reglementair geparkeerd. Toch heeft de
Politie begrip voor de klacht. Het busje wordt kort
nadien verplaatst. De Politie belooft verder aandacht te besteden aan het probleem.
Twee maanden later klaagt verzoekster opnieuw dat
een combi van de Politie het hele weekend voor het
raam stond. Ze vreest dat zij tijdens de Heilig
Bloedprocessie niet naar buiten zal kunnen kijken.
De Dienst Intern Toezicht neemt contact op met het
commissariaat in de Hauwerstraat. De combi wordt
verplaatst.
De Korpschef geeft de opdracht alleen nog lage
dienstvoertuigen te parkeren voor het huis van verzoekster.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

GEEN ANTWOORD
(dossier: 200904-068)

Ander oordeel

OPVOLGING:
Het Vlaamse Gewest zal in de eerste helft van 2010
de nieuwe afbakening van de parkeerstrook aanbrengen.

POLITIEVOERTUIGEN
(dossier: 200903-062)

Ander oordeel
KLACHT:

KLACHT:
Verzoeker formuleert eind september 2008 in een
brief aan het College van burgemeester en schepenen enkele voorstellen om de verkeersveiligheid in
zijn straat te verbeteren. Begin november antwoordt
de Politie dat zijn suggesties onderzocht zullen
worden. Zij belooft dat hij ten gepaste tijde op de
hoogte zal worden gehouden van het resultaat.
Vijf maanden later heeft verzoeker nog altijd geen
nieuws.

Verzoekster klaagt dat al twee weken een politiebusje voor haar huis geparkeerd staat. Het wordt
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ONDERZOEK:

VERZEKERING

Volgens de Verkeersdienst van de Politie kwam
verzoeker enkele weken voor zijn klacht bij de
dienst Ombudsman ook bij haar langs. De inspecteur legde hem toen uit dat zijn suggesties onderzocht waren en dat het resultaat van dat onderzoek
klaar lag om voorgelegd te worden aan de eerstvolgende Stedelijke Werkgroep Verkeer. Deze Werkgroep komt om organisatorische redenen maar een
paar keer per jaar samen. De dossiers worden er
grondig geëvalueerd door alle leden. De inspecteur
kon de datum nog niet overmaken van de volgende
bijeenkomst omdat die nog niet bekend was.
Verzoekers voorstellen worden op 25 mei 2009 in
de Stedelijke Werkgroep Verkeer besproken en negatief geëvalueerd. Verzoeker wordt hierover ingelicht.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoeker moet negen maanden wachten op een
definitief antwoord. Dat is lang. Anderzijds liet de
Politie het dossier niet liggen maar is zij gebonden
aan de kalender van de Stedelijke Werkgroep Verkeer die om organisatorische redenen maar enkele
keren per jaar samenkomt.

LOSLOPENDE HONDEN
(dossier: 200904-074)

Ander oordeel

(dossier: 200904-083)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wil van de Politie van Assebroek een
verklaring dat onbekenden geprobeerd hebben om
in te breken in zijn huis. Hij heeft het document nodig voor zijn verzekeringsmaatschappij.
De agent die hem te woord staat, kan pas na een
aanwijzing van een collega een spoor van de interventie terugvinden. Hij geeft verzoeker het telefoonnummer van het politiekantoor van Assebroek
omdat de vaststellers niet aanwezig zijn.
Verzoeker vindt dat niet kunnen. Hij vindt dat de
inspecteur hem onvoldoende verder hielp en hem
de boodschap gaf dat hij het maar zelf moest uitzoeken.

ONDERZOEK:
De Politie had over de interventie geen procesverbaal opgesteld omdat het alarm was afgegaan als
gevolg van een stroompanne. Daardoor kon de inspecteur verzoeker geen attest geven.
De Dienst Intern Toezicht nodigt verzoeker uit voor
een gesprek. Verzoeker blijft erbij dat de inspecteur
hem beter had kunnen informeren over de juiste
toedracht van de zaak. De Dienst Intern Toezicht
maakt deze verzuchting over aan de inspecteur.

BEOORDELING:
KLACHT:
Verzoeker merkt dat langs de Werfkaai in Zeebrugge regelmatig vier honden los lopen op straat. Ze
lopen de rijweg over, wat gevaarlijk is voor de fietsers. Een van de honden zou voorbijgangers in de
broek bijten. Volgens verzoeker zou het probleem
al verschillende keren gemeld zijn aan de wijkagent
maar er gebeurt niets.

ONDERZOEK:
De wijkinspecteur ontkent dat iemand hem al eerder aansprak over de loslopende honden. Hij onderzoekt de melding en stelt vast dat er inderdaad regelmatig drie honden los lopen langs de Werfkaai.
Hij zoekt de eigenaars op en maant hen aan hun
honden bij te houden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
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Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen of de inspecteur
al dan niet voldoende inzet toonde om verzoeker
vooruit te helpen. Het gesprek kan objectief niet gereconstrueerd worden.

GEEN TOEGANG
(dossier: 200905-101)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker mag de binnenstad niet inrijden als gevolg van de loopwedstrijd ‘Dwars door Brugge’.
Als hij ter hoogte van het Concertgebouw aan een
politieagente een alternatieve route vraagt, beveelt
ze hem om door te rijden.
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Verzoeker is niet te spreken over de manier waarop
hij te woord werd gestaan. Hij begrijpt niet waarom
de agente zo uit de hoogte deed en weigerde te antwoorden op zijn vragen.

ONDERZOEK:
De agente reageert dat het die middag zo druk was
aan het Concertgebouw dat zij al haar aandacht
moest besteden aan het afleiden van het verkeer via
de tunnel onder het Zand. Aan het Concertgebouw
was er geen plaats om te stoppen zonder andere
voertuigen te hinderen. Ze was alleen en beval alle
chauffeurs om door te rijden om gevaarlijke verkeerssituaties en files te voorkomen.
De Korpschef is van oordeel dat de agente juist
handelde. Door de drukte en de noodzaak om het
verkeer vlot te laten verlopen, was er geen tijd noch
plaats om aan weggebruikers tekst en uitleg te geven.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het is allicht niet evident voor een agent, die moet
instaan voor een vlotte verkeerscirculatie, om in
volle drukte vragen van weggebruikers te beantwoorden.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen over de
manier waarop de agente verzoeker te woord stond.

GEBROKEN RIOOLAANSLUITING
(dossier: 200906-129)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers rioolaansluiting is gebroken waardoor
het afvalwater niet meer weg loopt. De Wegendienst geeft hem een vergunning om de breuk te
herstellen. Maar ook van de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie moet hij een vergunning
krijgen.
Verzoeker klaagt dat hij een week na zijn aanvraag
nog altijd geen vergunning heeft. Zijn aannemer
drong ook al aan maar volgens de Politie kan de
vergunning pas na twee weken afgeleverd worden.
Verzoeker vraagt zich af of deze procedure niet
versneld kan worden want de aansluiting moet
dringend hersteld worden.

ONDERZOEK:

dere aanvraag door verzoeker is er geen spoor. De
vergunning wordt afgeleverd voor uitvoering tussen
17 en 19 juni. Volgens interne richtlijnen moeten
dergelijke aanvragen twee weken vooraf aangevraagd worden omdat zij enig onderzoek vergen. In
het geval van verzoeker wordt de vergunning binnen de twaalf dagen afgeleverd.
De dienst Verkeersbelemmeringen bevestigt dat er
een spoedprocedure bestaat voor dringende herstellingen. Het onderzoek brengt geen duidelijkheid of
de aannemer in zijn aanvraag wees op het dringende karakter van het herstel, dan wel of hij door de
Politie actief geïnformeerd werd over deze spoedprocedure.
De dienst Ombudsman informeert verzoeker over
de spoedprocedure.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
De vergunning werd binnen de afgesproken termijn
afgeleverd. Het onderzoek kan niet achterhalen of
verzoeker of zijn aannemer over de spoedprocedure
geïnformeerd werden.

NIET BEKEURD?
(dossier: 200906-140)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker, die zelf rolstoelgebruiker is, stelt vast
dat een chauffeur zijn auto parkeert op een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Er ligt geen kaart achter de voorruit en de
chauffeur en zijn passagier zijn duidelijk niet andersvalide. Als hij merkt dat betrokkenen binnen
gaan bij een van zijn buren, belt hij de Politie. Hij
geeft de nummerplaat door en meldt in welk huis de
chauffeur zich bevindt.
Enige tijd later ziet verzoeker een politiepatrouille
de straat inrijden. De agenten passeren de fout geparkeerde wagen en bellen aan bij de buren. De
agenten komen na een uur weer buiten. Ze stappen
in de combi en vertrekken zonder bij verzoeker aan
te bellen of de auto van de overtreders te laten verplaatsen.
Verzoeker belt opnieuw naar de Politie en vraagt
waarom niet opgetreden werd. De inspecteur zegt
dat de auto mag blijven staan. Verzoeker is hierover
niet te spreken.

De dienst Verkeersbelemmeringen noteerde een
aanvraag van de aannemer op 9 juni. Van een eerJAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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ONDERZOEK:
Na de eerste melding van verzoeker kwam wel degelijk een agente langs. Zij bekeurde de overtreder.
Omdat de eigenaar van de wagen geen buurtbewoner was, kon de chauffeur niet gevraagd worden om
zijn wagen te verplaatsen.
De patrouille die bij de buren binnen ging, kwam
langs voor een andere opdracht die geen uitstaans
had met de parkeerovertreding. Vandaar ook dat de
agenten verzoeker niet opzochten voor ze vertrokken.
De Dienst Intern Toezicht kan niet achterhalen
welke agent gezegd zou hebben dat de wagen
mocht blijven staan op de voorbehouden parkeerplaats.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoeker meende dat de patrouille niet optrad
maar had niet gezien dat voordien al een agente
langs gekomen was en een bekeuring had uitgeschreven. Of de agente al dan niet wist dat de
chauffeur zich bij de buren bevond, is niet duidelijk, evenmin of de dispatching gezegd zou hebben
dat de wagen op de voorbehouden plaats mocht
blijven staan.

STELLING
(dossier: 200907-142)

Ander oordeel

Zeebrugge. Daardoor kwam zij pas om 15.30 uur
aan in de straat van verzoeker.
De tweede oproep van verzoeker werd niet geregistreerd.
De dienst Verkeersbelemmeringen geeft toe dat het
misschien beter was geweest dat het probleem ondertussen was vastgesteld door een andere politiedienst. Maar omdat uit de melding niet bleek dat
een dringende interventie nodig was en het probleem specifiek tot de bevoegdheid van de dienst
Verkeersbelemmeringen behoort, deed zij dat niet.
Bovendien geldt zone 30 in de straat en is er aan de
overkant een breed voetpad, waardoor het veiligheidsprobleem niet zo groot was.
In de namiddag stelde de dienst Verkeersbelemmeringen vast dat de stelling zonder vergunning was
geplaatst en dat de wettelijke signalisatie ontbrak.
De werken werden stil gelegd en er werd een proces-verbaal opgemaakt. De dienst Verkeersbelemmeringen geeft haar coördinaten aan verzoeker zodat hij de dienst rechtstreeks kan contacteren bij
nieuwe problemen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De dienst Verkeersbelemmeringen had inderdaad
een andere politiedienst kunnen uitsturen of had
verzoeker kunnen laten weten dat zij pas in de namiddag langs zou komen. Ook het feit dat de tweede oproep niet geregistreerd werd, is een aandachtspunt.

PARKEERVERBOD
KLACHT:
In de straat van verzoeker werd een grote stelling
geplaatst. Daardoor is de vrije doorgang van voetgangers, rolstoelgebruikers en kinderwagens niet
meer verzekerd. Zij moeten op de rijbaan lopen. Er
is geen signalisatie aangebracht. De stelling zorgde
al een paar keer voor verkeersproblemen.
Op een morgen vindt verzoeker het welletjes. Hij
belt de Politie om 9.30 uur. Omdat de toestand tegen de middag nog altijd dezelfde is, neemt verzoeker opnieuw telefonisch contact op. Weer wordt beloofd dat zijn melding doorgegeven zal worden.
Omstreeks 15 uur is er nog altijd niets veranderd.

ONDERZOEK:
De Politie registreerde de eerste melding van verzoeker om 9.20 uur. De dispatcher vroeg aan de
dienst Verkeersbelemmeringen ter plaatse te gaan.
Onmiddellijk daarna kreeg deze dienst een dringende oproep voor een ernstig verkeersprobleem in
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(dossiers: 200907-158, 200909-177)

Ander oordeel
KLACHT:
Op het einde van de Werfkaai in Zeebrugge geldt
parkeerverbod zodat de toegang tot een garagecomplex en een bedrijf verzekerd blijft.
Twee verzoekers melden onafhankelijk van elkaar
dat foutparkeerders het verbod aan hun laars lappen. Daardoor zijn de garages en het bedrijf vaak
moeilijk bereikbaar. Ze hinderen ook de kraan die
gebruikt wordt om boten uit het water te lichten.
Verzoekers klagen dat de Politie laat begaan. Zij
zou op een bepaald moment zelfs gezegd hebben
dat zij niet kon verbaliseren omdat er geen witte lijn
geschilderd is aan de rand van de rijweg.
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ONDERZOEK:
Volgens de Verkeersdienst van de Politie werd het
parkeerverbod ingevoerd toen het bedrijf in 2005
van start ging. Een verkeersbord geeft het parkeerverbod duidelijk aan en geeft voldoende wettelijke
basis om op te treden. De dienst begrijpt niet wie
gezegd zou hebben dat er niet geverbaliseerd kon
worden.
De Verkeersdienst organiseert een plaatsbezoek
met een vertegenwoordiger van het bedrijf en van
het Vlaamse Gewest, die de wegbeheerder is. Zij
bevestigt in haar antwoord aan de Ombudsman dat
het naleven van de parkeerregeling een probleem is.
Foutparkeerders lappen het parkeerverbod aan hun
laars en parkeren zelfs op de slipway.
Tijdens het plaatsbezoek komt naar voren dat er
concrete plannen bestaan om de slipway af te breken en te vervangen door een kaaimuur. Mogelijk
zal zich na de werken een nieuwe parkeerregeling
opdringen. De partijen komen overeen om het huidige parkeerverbod voorlopig te behouden. Het
Vlaamse Gewest zal een verkeersbord bijplaatsen
op de slipway. Zodra de Werfkaai heringericht is,
zal de parkeersituatie opnieuw bekeken worden.
De Verkeersdienst geeft de lokale Politie van Zeebrugge de opdracht repressief op te treden en hierover ook afspraken te maken met de federale Politie
in Zeebrugge. Stellen verzoekers vast dat toch nog
fout geparkeerd wordt, dan kunnen zij bellen naar
de Politie van Zeebrugge of de dispatching in
Brugge. Nieuwe klachten blijven uit.
De Ombudsman vraagt na hoeveel processenverbaal de Politie opmaakte tegen foutparkeerders
in de Werfkaai in de periode voor de klachten. De
Politie antwoordt dat tussen 1 januari en 31 juli
2009 geen enkel pv werd opgemaakt.

POLITIE

TOLK
(dossier: 200908-167)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster wordt begin juli bestolen in Italië. Ze is
haar portefeuille met al haar papieren kwijt. De Politie van Firenze maakt een Engelstalig procesverbaal op.
Midden juli gaat verzoekster naar de dienst Bevolking. Ze heeft een Nederlandstalig PV van de Brugse Politie nodig.
In het politiecommissariaat stapt verzoekster af op
de dienstdoende inspecteur en zegt met een kwinkslag: “Blijkbaar vertrouwen jullie de Italianen
niet?” en ze overhandigt het Engelstalige PV.
De inspecteur vraagt of verzoekster alleen haar
identiteitskaart kwijt is. Ze repliceert dat al haar papieren gestolen zijn en merkt vriendelijk op dat dit
in het proces-verbaal staat. De inspecteur reageert
gepikeerd: “Als je geen Nederlands wil spreken,
dan moet je maar een tolk meebrengen!”. Verzoekster kruipt in haar schulp waarna de ondervraging
verder gaat.
Verzoekster vindt dat de agent haar onnodig onbeleefd behandelde.

ONDERZOEK:
Het onderzoek levert weinig op. Aan de Dienst Intern Toezicht deelt de inspecteur mee dat hij zich
niets van het gesprek kan herinneren omdat de aangifte voor hem een routineopdracht was. Hij ontkent dat hij zich niet correct gedragen zou hebben.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
De Ombudsman kan niet volledig hard maken dat
de Politie in Zeebrugge onvoldoende opgetreden
zou hebben tegen de foutparkeerders. Maar dat
geen enkel proces-verbaal werd opgemaakt in de
periode voor de klachten stemt toch tot nadenken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen omdat
hij het gesprek tussen de agent en verzoekster niet
kan reconstrueren.

GEEN VERKLARING
(dossier: 200908-175)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt over de houding van een politieinspecteur in een zedendossier. Toen zij zonder af-
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spraak een verklaring hierover wilde afleggen, weigerde de agente haar te woord te staan. Ze moest later op de week terugkeren. Verzoekster stapte boos
op.
Tijdens de afspraak ontstaat weer een incident omdat de inspecteur er onmiddellijk voor waarschuwt
dat zij het gesprek zal afbreken als verzoekster weer
kwaad wordt. De agente is weer niet geneigd haar
verklaring te noteren. Er ontstaat opnieuw een
hoogoplopende discussie.
De inspecteur noemt verzoekster psychisch labiel.
Haar partner kan uiteindelijk toch een verklaring afleggen in naam van zijn vrouw.
Verzoekster wil niet langer dat de inspecteur het
onderzoek voert.

ONDERZOEK:
De Dienst Intern Toezicht kan weinig informatie
geven omdat de klacht over de houding van de inspecteur verbonden is met het gerechtelijke dossier
waarvoor de Ombudsman niet bevoegd is.
De inspecteur ontkent de beschuldigingen. Dat zij
verzoekster de eerste keer niet te woord stond,
kwam omdat haar dienst altijd op afspraak werkt,
gezien de delicaatheid van de behandelde dossiers.
De inspecteur beschreef de contacten met verzoekster in haar proces-verbaal en bracht daarover verslag uit bij het Parket.
De Ombudsman verwijst verzoekster door naar het
Comité P of de Dienst Intern Toezicht (DIT). Verzoekster en haar man nemen contact op met de DIT.
Daar worden ze geïnformeerd en verder geholpen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek over de bejegening mondt uit in een
woord-tegen-woordsituatie die niet objectief te beoordelen valt. Voor het gerechtelijke dossier is de
Ombudsman niet bevoegd.

BUSJE KOMT NIET

een woning in renovatie. De Lijn raadde haar aan
om de bus te nemen aan de volgende halte in de
Legeweg. Daardoor miste ze een afspraak met de
tandarts.
Ze belde naar de Politie van Sint-Andries. De agente zei haar dat de vrachtwagen een vergunning had
om de weg te versperren. Verzoekster stelde voor
om aan de overkant parkeerverbod in te voeren zodat de bus door zou kunnen. Verzoekster werd met
haar voorstel doorverwezen naar de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Verkeersbelemmeringen had de
Politie van Sint-Andries slechts het vermoeden geuit dat er een vergunning was voor de vrachtwagen
en verzoekster doorverwezen naar de dienst Verkeersbelemmeringen als ze dat zeker wilde weten.
Voor het probleem met De Lijn had de agente verzoekster doorverwezen naar de dienst Ombudsman.
De Politie van Sint-Andries bevestigt dat ze het
probleem zelf niet doorgaf aan de dienst Verkeersbelemmeringen.
Volgens de dienst Verkeersbelemmeringen was er
helemaal geen vergunning afgeleverd voor een
vrachtwagen in de Zandstraat. Omdat zij geen melding doorkreeg over de versperring, trad zij niet op.
De Politie neemt contact op met De Lijn. De busmaatschappij bevestigt dat zij de halte in de SintHubertuslaan op zondag 4 oktober niet bediende als
gevolg van de voetbalwedstrijd Club BruggeAnderlecht. Aan beide zijden van de straat stonden
er wagens geparkeerd. De Lijn meldde dat probleem niet aan de Politie. Afgesproken wordt dat
De Lijn bij doorgangsproblemen onmiddellijk contact opneemt met de Politie zodat maatregelen kunnen worden genomen.
De Verkeersdienst onderzoekt het voorstel om bij
voetbalmatchen eenzijdig parkeerverbod in te voeren maar opteert er toch voor het parkeren aan beide zijden te behouden omdat tegenliggers op verschillende plaatsen kunnen uitwijken op de opritten
van de huizen.

(dossier: 200910-205)

BEOORDELING:

Ander oordeel
Op zondag 4 oktober 2009 en ook in de week ervoor wachtte verzoekster tevergeefs op de bus aan
de halte in de Sint-Hubertuslaan.
Bij De Lijn kreeg ze te horen dat de bussen niet
door konden omdat de Zandstraat versperd was
door een geparkeerde vrachtwagen ter hoogte van

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
Het was beter geweest dat De Lijn de Politie had
verwittigd over de doorgangsproblemen in plaats
van de halte niet te bedienen. De Ombudsman is
niet bevoegd voor De Lijn.
Het blijft onduidelijk of er al dan niet een probleem
was met een vrachtwagen. Het was wel beter geweest dat de Politie van Sint-Andries zelf de dienst
Verkeersbelemmeringen had gecontacteerd.
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ONDERZOEK:

BESCHADIGDE DEUR
(dossier: 200910-211)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster stapt naar het politiekantoor in Assebroek. Ze heeft een attest nodig in verband met
schade aan haar voordeur die veroorzaakt zou zijn
door haar buurman.
Een agent zou op de hoogte zijn van de schade nadat hij al twee keer ter plaatse kwam na een burenruzie waarbij de buurman tegen de voordeur geschopt zou hebben. Maar als verzoekster aan de
agent het attest vraagt, weigert hij een verklaring op
te maken omdat er geen schade zou zijn.
Verzoekster begrijpt er niets van. De inspecteur én
de wijkagent hadden volgens haar de feiten met eigen ogen vastgesteld.

De wijkinspecteur ontkent dat het probleem hem al
eerder gemeld werd. Wel kwam de Politie in het
verleden al tussen in verband met het kortparkeren
van ouders die hun kinderen ophalen of afzetten aan
de schoolpoort.
Na de klacht beboet de Politie vier langparkeerders.
Zij belooft verder repressief op te treden tot het
probleem opgelost is.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
Of verzoeker het probleem met de langparkeerders
al dan niet meldde aan de wijkinspecteur valt niet
na te gaan. Verzoeker zegt van wel, de wijkinspecteur ontkent.

ONDERZOEK:
De interventieploeg en de wijkinspecteur verklaren
dat er aan de voordeur alleen slijtage is als gevolg
van slecht onderhoud. Daarom kan de Politie geen
attest afleveren.
Verzoekster blijft erbij dat er wel degelijk schade
is. Ze kondigt aan dat ze naar de rechtbank zal
stappen. De dienst Ombudsman verwijst haar door
naar haar verzekeringsmaatschappij.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen of de voordeur
beschadigd dan wel versleten is. Het onderzoek
mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie.

PARKEERVERBOD
(dossier: 200910-218)

Ander oordeel

AUTO ZONDER NUMMERPLAAT
(dossier: 200910-226)

KLACHT:
De school waar verzoeker conciërge is, heeft een
uitrit in een smal straatje. Ter hoogte van de uitrit
geldt parkeerverbod. Toch staan er dagelijks langparkeerders. Zij bemoeilijken het in- en uitrijden.
Verzoeker meldde het probleem al verschillende
keren aan de wijkinspecteur maar er verandert niets.
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Ander oordeel
KLACHT:
Al een half jaar staat een auto zonder nummerplaten
geparkeerd in een straat in Zeebrugge. Zij zouden
er af gehaald zijn door de Politie die ook een wiel-
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klem plaatste. Volgens verzoeker is de eigenaar
spoorloos.
Verzoeker klaagt dat de wagen een van de schaarse
parkeerplaatsen in de straat inneemt. Hij sprak de
Politie hierover al herhaaldelijk aan maar zij is niet
geneigd iets te ondernemen omdat niet duidelijk is
wie de kosten zal dragen voor het opslepen en stallen.

ONDERZOEK:
Niet de Lokale maar de Federale Politie van Zeebrugge plaatste de wielklem. Normaal gezien moest
ook zij instaan voor het weghalen van de wagen.
Volgens de Korpschef is de Lokale Politie alleen
verantwoordelijk voor het stallen van achtergelaten
voertuigen. Toch contacteert de Lokale Politie de
Brandweer die de auto weghaalt. Dat gebeurt zonder kosten.

algemene belang te schaden. Zij bevestigt dat verzoeker af en toe een probleem kan hebben bij het
uitrijden van zijn garage maar betwijfelt of de
chauffeurs hem voortdurend zouden beletten om de
weg op te rijden.
De Verkeersdienst van de Politie observeert de situatie. Zij stelt vast dat de ontruiming van de straat
normaal verloopt, al kan het op piekmomenten
voorkomen dat niet alle wagens bij groen licht door
kunnen. Maar dat gebeurt ook op andere plaatsen
op de ring, zegt de Verkeersdienst, en is geen onoverkomelijk probleem.
Verzoeker legt zich neer bij de standpunten van het
Vlaamse Gewest en de Politie.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

BEOORDELING:

PARKEREN VOOR GARAGEPOORT

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

(dossier: 200912-246)

Ander oordeel

VERKEERSLICHTEN
(dossier: 200911-232)

KLACHT:

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat hij regelmatig zijn garage niet
uit kan omdat een file wachtende auto’s voor zijn
huis aanschuift. Hij woont op een hoek met verkeerslichten waarvan de ene geregeld worden via
radardetectie, de andere door een inductielus in de
grond. Als gevolg van het nieuwe mobiliteitsplan
gebruiken steeds meer chauffeurs zijn straat als
sluikweg waardoor de file op het kruispunt langer
wordt.
Vroeger waren er al eens problemen met de inductielus waardoor chauffeurs langer dan nodig voor
de rode lichten bleven staan. Na tussenkomst van
de Verkeersdienst van de Politie kon dat opgelost
worden. Ook nu weer kwam de Politie de installatie
controleren maar het systeem wordt niet aangepast.

ONDERZOEK:
De Verkeersdienst van de Politie maakt de klacht
over aan het Vlaamse Gewest die de wegbeheerder
is.
Het Agentschap Wegen en Verkeer behandelde de
klacht al verschillende keren en relativeert hem.
Een nieuwe aanpassing is niet mogelijk zonder het
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Verzoekster herhaalt haar klacht dat er voortdurend
voertuigen voor haar garagepoort parkeren27. Het
zouden bijna altijd buren zijn die in de fout gaan.
Op haar klacht kreeg ze tot nog toe alleen nietszeggende antwoorden.
Ze belt alleen de Politie als ze echt weg moet maar
de reacties zijn afhankelijk van wie langs komt.
Soms duurt het lang voor de patrouille langs komt,
soms komt de Politie snel langs maar vertrekt ze
weer zonder iets te doen. Andere agenten gaan actief op zoek naar de foutparkeerders en vragen hen
om hun auto te verplaatsen. Maar verbaliseren doen
ze niet.
Verzoekster herhaalt haar vraag om paaltjes te
plaatsen tegenover haar garagepoort.

ONDERZOEK:
De Verkeersdienst van de Politie blijft bij haar
standpunt dat er geen paaltjes geplaatst zullen worden omdat zij een obstakel vormen voor de andere
weggebruikers.
Begin 2009 wijzigde de Politie haar beleid in verband met het wegtakelen van voertuigen. Niet alleen als iemand wil wegrijden uit zijn garage, wordt
er getakeld. Ook als iemand toekomt en zijn garage
27

Jaarverslag 2008, dossier 200804-067, p. 69.
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niet in kan rijden, kan er getakeld worden. Wel is
het zo dat de Politie eerst altijd op zoek gaat naar de
foutparkeerder en hem vraagt zijn voertuig te verplaatsen.
Uit de politiebestanden blijkt dat verzoekster in
2009 maar één keer de Politie opgebeld zou hebben
voor een fout geparkeerd voertuig. Er is maar één
tussenkomst geregistreerd. Er werd toen ook een
proces-verbaal opgemaakt. In totaal werden vijf
processen-verbaal opgemaakt. Het ging niet om buren van verzoekster. De Politie verzekert dat de
straat nog altijd regelmatig gecontroleerd wordt.
Verzoekster vindt dat er te weinig controle is. Door
de voorzichtige aanpak van de Politie zouden haar
foutparkerende buren de indruk krijgen dat ze voor
haar garagepoort mogen parkeren.
Als ook regelmatig aannemers voor haar poort parkeren, begint verzoekster foto’s te nemen. Die zal
ze overhandigen aan de Burgemeester en de Politie
in een nieuwe poging om paaltjes te krijgen tegenover haar garagepoort. De dienst Verkeersbelemmeringen geeft verzoekster de raad haar op te bellen als een aannemer voor haar garagepoort
parkeert.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Volgens verzoekster controleert de Politie te weinig, de Politie
reageert dat ze doet wat ze kan. Verzoekster zou
evenwel slechts sporadisch de Politie opbellen. Een
structurele oplossing lijkt niet mogelijk omdat de
Verkeersdienst geen voorstander is van paaltjes.
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3. OCMW
overzicht klachten
TOTAAL 14
Onbevoegd 0
Bevoegd 14
BEOORDELING
Gegrond 3
Deels gegrond 3
Terechte opmerking 1
Ongegrond 3
Ander oordeel 4

OCMW
DIEFSTAL
(dossier: 200903-049)

Gegrond

Het OCMW kan geen kopie van de geregistreerde
klacht voorleggen noch een kopie van de genomen
maatregel waarbij een nota uitgehangen zou zijn in
de kleedkamers van het personeel. De directie geeft
toe dat zij de klacht beschouwde als een informele
mededeling die niet omgezet werd in een schriftelijk geregistreerde klacht.
De directie belooft in de toekomst de klachtenprocedure strikt toe te passen.

BEOORDELING:
KLACHT:
De moeder van verzoeker verblijft in een rusthuis
van het OCMW. Het jongste jaar werd al drie keer
geld gestolen uit haar kluisje. Verzoeker kaartte het
probleem aan bij de directeur maar kreeg onvoldoende gehoor. Daarom stapten de kinderen na de
derde diefstal naar de Politie.

Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INTERNE KLACHTENBEHANDELING: de directie volgde de interne klachtenprocedure niet of onvoldoende waardoor de klacht
niet werd geregistreerd en er niet gestructureerd
werd overlegd met de familie.

ONDERZOEK:

OPSCHIETEND ONKRUID

Volgens het OCMW werd de klacht van verzoeker
wel onderzocht maar was er geen overleg met de
familie omdat zij niet inging op de uitnodiging van
de directeur. De familie van haar kant stelt dat de
directeur telkens te kennen gaf dat hij weinig kon
doen.
Voor alle OCMW-rusthuizen geldt een interne
klachtenprocedure. Klachten moeten geregistreerd
en onderzocht worden. Binnen de afgesproken termijn moet feedback gegeven worden aan de klager
en er moeten zo nodig maatregelen genomen worden om de klacht te voorkomen. De verantwoordelijkheid ligt bij de directie.

(dossier: 200907-145)
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Gegrond
KLACHT:
Verzoekster woont in een bejaardenflat van het
OCMW. Het groen op de binnenkoer wordt al
maanden niet meer onderhouden en het onkruid
tiert er welig. De technische dienst liet er drie
maanden geleden enkele platen achter. Zij werden
niet opgehaald. Ook aan de kant van de reien woekert het groen.
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Verzoekster meldde het probleem al aan de maatschappelijk werkster en telefonisch aan de technische dienst maar er komt geen reactie. Nu eens
wordt beloofd dat er iemand langs zal komen, dan
weer krijgt ze te horen dat de werklui met pensioen
gaan en niet meer vervangen worden en dat de
technische dienst geen firma zal inhuren voor zo’n
kleinigheid.

ONDERZOEK:
De maatschappelijk werkster bevestigt dat zij minstens één keer de melding doorgaf aan de technische dienst voor verdere opvolging. Van de melding door de maatschappelijk werkster of van de
telefonische melding van verzoekster zelf is er bij
de technische dienst geen spoor.
Na de klacht voert het OCMW het groenonderhoud
uit. Ook het achtergelaten materiaal wordt opgehaald. Voor de grond aan de reien twijfelde de
technische dienst of zij moest instaan voor het onderhoud. Vandaar dat de strook niet onderhouden
werd.
Het groenonderhoud zal opgenomen worden in de
planning.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding van verzoekster werd niet opgevolgd. De melding door de maatschappelijk werkster werd niet
genoteerd en bleef onbehandeld. Ook van de telefonische melding door verzoekster zelf is er geen
spoor.
De klacht wordt individueel gecorrigeerd.

AANBEVELING:
“Eerstelijnsklachten en meldingen moeten geregistreerd en opgevolgd worden.”

OPVOLGING:
Het OCMW laat weten dat gewerkt wordt met een
e-mailadres ‘meldpunt-technische dienst’ dat dagelijks wordt nagezien. Deze meldingen worden geregistreerd in een planningssysteem van waaruit
werkbonnen worden opgemaakt. Op die manier
kunnen de openstaande opdrachten worden opgevolgd. Naar aanleiding van de aanbeveling drukt
het OCMW haar maatschappelijk werksters en onthaalbedienden nog eens op het hart dat zij meldingen voor de technische dienst door moeten mailen
of bellen naar dit meldpunt.
Om het probleem van de tuinen van de vele
OCMW-woningen aan te pakken, doet het OCMW
in drukke periodes soms ook een beroep op private
tuinaannemers.
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MADEN
(dossier: 200908-166)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster woont in een OCMW-woning. Tijdens
een warme zomerdag eind juli ziet ze een hoop
vliegenmaden aan haar voordeur liggen. Tezelfdertijd ziet ze twee schilders, die in opdracht van het
OCMW werken moeten uitvoeren bij haar buurvrouw, uit het huisje weglopen omdat het er stinkt
en het er vol etensresten ligt. Diezelfde dag spreekt
ook haar andere buurvrouw haar huisarts, die ook
OCMW-voorzitter is, aan over de situatie aan. Hij
geeft de melding onmiddellijk door aan het
OCMW.
Omdat verzoekster niemand ziet opdagen, belt zij
de volgende dag, op 28 juli, naar de Politie. Een patrouille komt ter plaatse. In de namiddag keert de
Politie terug met een maatschappelijk werkster van
het OCMW. Zij gaan bij de buurvrouw binnen.
Verzoekster verneemt dat de zaak opgevolgd zal
worden.
Op 11 augustus is de toestand nog altijd niet veranderd. Als verzoekster informeert bij het OCMW
krijgt ze alleen te horen dat men “ermee bezig” is.
Ondertussen zijn de maden vliegen geworden en
komt er een stinkende walm uit het huis van de
buurvrouw.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman schrijft het OCMW aan op
12 augustus. Op 17 augustus heeft verzoekster nog
niemand zien opdagen. De dienst Ombudsman
neemt contact op met het OCMW.
De volgende dag gaat de afdelingschef van de sociale dienst, samen met een maatschappelijk werkster, langs bij verzoekster en de buurvrouw. Ze be203
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loven dat de woning aangepakt zal worden op 26
augustus. Maar verzoekster ziet het niet meer zitten
om nog een week langer te wachten in het warme
zomerweer. Uiteindelijk wordt het huis volledig
schoon gemaakt tussen 19 en 21 augustus.
De Politie bevestigt dat de patrouille op 28 juli in
de woning van de buurvrouw een grote wanorde
vaststelde. Het politieverslag maakt gewag van rottende etensresten, talloze fruitvliegjes en een kleine
hoeveelheid maden. De Politie lichtte het OCMW
hierover onmiddellijk in.
De sociale dienst van het OCMW stelt dat zij de
melding al eind juli doorgaf aan de verantwoordelijke van de poetshulp. Zij ging samen met een
maatschappelijk werkster kijken. Daarna vertrok zij
met vakantie. In afwachting werden voorbereidingen getroffen om een container te huren.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ACTIEF OPTREDEN: de eerste melding
liep bij het OCMW binnen op 27 juli 2009. De onhygiënische toestand werd de volgende dag, op 28
juli, door de Politie bevestigd en onmiddellijk opnieuw doorgegeven aan het OCMW. Pas op 19 augustus begint het OCMW met de schoonmaak. Gezien het warme weer duurde het te lang vooraleer
het OCMW tot concrete actie overging.

AANBEVELING:
“Ook tijdens de vakantieperiodes moet het OCMW
in staat zijn om onhygiënische toestanden snel aan
te pakken.”

OPVOLGING:
Het OCMW past de kwaliteitsprocedure aan voor
het schoonmaken van onhygiënische woningen. Het
huisbezoek moet binnen de week gebeuren, de onhygiënische woning moet binnen de maand
schoongemaakt worden.

GEEN DOORGANG MEER
(dossiers: 200903-056, 200903-060)

Deels gegrond

te spreken dat voor de bewoners van de aanpalende
serviceflats wel een doorgang werd voorzien over
privaat domein maar voor de andere buurtbewoners
niet. Volgens de verkavelingsakte zou het OCMW
altijd een doorgang moeten voorzien over het terrein van het rusthuis.
De tweede verzoekster vroeg in een e-mail aan het
OCMW om haar op de hoogte te houden van de afspraken die in de bewonersvergadering van eind januari 2009 werden gemaakt. Ze krijgt geen antwoord.

ONDERZOEK:
Eind 2008 riepen enkele bewoners van de serviceflats de hulp in van de dienst Ombudsman voor hetzelfde probleem. Zij klaagden erover dat zij laattijdig vernomen hadden dat de doorgang naar de
Gistelse Steenweg afgesloten zou worden naar aanleiding van de sloop van het rusthuis28.
De werken startten midden januari 2009. Na de
klacht van de bewoners van de serviceflats organiseerde het OCMW eind januari een informatievergadering voor de buurt. Hier kwamen weinig omwonenden op af.
Via bemiddeling kon bekomen worden dat de
buurtbewoners en de bewoners van de serviceflats
de Gistelse Steenweg konden blijven bereiken via
een doorgang over privaat terrein.
Omdat van de doorgang misbruik gemaakt werd,
besliste de eigenaar kort nadien om alleen nog de
bejaarde bewoners van de serviceflats door te laten.
In deze beslissing kwamen noch het OCMW noch
de dienst Ombudsman tussen.
De verkavelingsakte zegt alleen dat het ontmoetingsplein, de openbare groenzone en de wandelzone gerespecteerd moeten worden, mocht het
OCMW de bouw van de serviceflats niet realiseren.
Deze passage is niet van toepassing aangezien de
serviceflats wel degelijk gebouwd werden. Bovendien behoort de rusthuissite niet tot de zone waarop
de akte betrekking heeft.
Het OCMW belooft om een nieuwe doorgangsweg
aan te leggen zodra de bouwput weer opgevuld is.
Het OCMW geeft toe dat de e-mail van de tweede
verzoekster niet beantwoord werd. Zij kon niet
aanwezig zijn op de informatievergadering en had
nog dezelfde dag gevraagd naar het verslag. Het
OCMW verontschuldigt zich en maakt het verslag
over.

KLACHT:
Beide verzoekers wonen vlak bij een Woon- en
Zorgcentrum van het OCMW dat gesloopt wordt.
Ze klagen dat de doorgang naar de Gistelse Steenweg onderbroken werd zonder dat de buurtbewoners hiervan verwittigd werden. Ze zijn er niet over
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BEOORDELING:
Deze klachten zijn deels gegrond om volgende reden:
28

Jaarverslag 2008, dossier 200812-242, p. 181-182.
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GEBREKKIGE COMMUNICATIE: het OCMW
communiceerde laattijdig over het afsluiten van de
doorgang, hoewel deze zowel door de bewoners
van de serviceflats als door de buurtbewoners frequent gebruikt werd. Het OCMW antwoordde niet
op de e-mail van verzoekster waarin ze vroeg naar
het verslag van de bewonersvergadering.
De andere aspecten van de klacht zijn ongegrond:
de verkavelingsakte legt het OCMW niet op dat het
altijd doorgang moet verlenen via de rusthuissite.
Het OCMW behandelde de buurtbewoners niet ongelijk tegenover de bewoners van de serviceflats.
Het was de eigenaar van de private doorgang die
zelf besliste alleen nog tijdelijke doorgang te verlenen aan de bewoners van de serviceflats. Dat is zijn
recht.

ONDERZOEK:
Het OCMW bevestigt dat de maaltijd van verzoekster op 22 juni niet mee was.
Als de chauffeur vaststelt dat een maaltijd ontbreekt
als gevolg van softwareproblemen in de centrale
keuken of een menselijke fout bij de registratie,
moet hij de administratie verwittigen met zijn
GSM. De maaltijd wordt dan nog dezelfde middag
nageleverd. De bedeler volgde deze procedure niet
op. Zijn chef spreekt hem hierover aan.
Dat verzoekster het verkeerde menu kreeg, komt
omdat het ticket met haar naam op de verkeerde
maaltijd werd gekleefd. Het gaat om een menselijke
fout. Vroeger waren de maaltijden niet gepersonaliseerd. Het nieuwe softwarepakket voorziet dat wel.
Over de menusamenstelling stelt het OCMW dat zij
onmogelijk rekening kan houden met elke individuele wens. Wel komt de menucommissie elk trimester samen. Zij probeert zo veel mogelijk rekening te
houden met de opmerkingen van elke doelgroep.
Ook de kwaliteit van de maaltijden, waarover bij de
opstart van de centrale keuken veel klachten binnen
liepen29, wordt nog altijd verder geoptimaliseerd
door het verbeteren van de productietechnieken en
het verhogen van het toezicht.

BEOORDELING:

GEEN ETEN
(dossier: 200906-141)

Deels gegrond
KLACHT:
Al drie jaar levert het OCMW warme maaltijden bij
verzoekster. Ze neemt niet elke dag een maaltijd.
In juni valt het drie keer voor dat de maaltijdbedeler
aanbelt met de mededeling dat hij voor haar geen
maaltijd mee heeft omdat de computer defect was.
Verzoekster zit telkens zonder middageten. De
chauffeur zei dat zij de volgende dag een maaltijd
zou krijgen. Maar verzoekster heeft voor die dag
vaak geen maaltijd besteld omdat ze het eten niet
lust of het niet kan eten.
Het is ook al voorgevallen dat ze het verkeerde menu kreeg. Verzoekster klaagt ook dat er te veel Oosters eten wordt geserveerd. Bovendien is de stoverij
niet altijd mals.

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: doordat de chauffeur de afgesproken procedure niet
volgde kreeg verzoekster minstens één keer geen
middageten. Dat verzoekster een verkeerde maaltijd
kreeg, kwam door een menselijke fout bij het opkleven van het etiket.
Over de andere aspecten van de klacht oordeelt de
Ombudsman genuanceerd. Dat het OCMW niet op
elke individuele wens kan ingaan lijkt logisch.
Gunstig is ook dat het OCMW, zoals aangekondigd
in 2008, inspanningen blijft leveren om de kwaliteit
van de maaltijden te verbeteren.

DAKLOZEN
(dossier: 200912-261)

Terechte opmerking
KLACHT:
Een gezin wil tijdens een weekend in december
twee daklozen laten aanschuiven aan de feesttafel
en hen in huis laten overnachten.
29

Jaarverslag 2008, dossier 200801-003, p. 178-179.
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Verzoekster belt hiervoor ’s morgens naar de sociale dienst van het OCMW die belooft om terug te
bellen. In de namiddag laat de dienst weten dat er
niet op haar vraag kan worden ingegaan omdat de
verantwoordelijke met vakantie is.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman verwijst verzoekster naar
het inloopcentrum ’t Sas om na te gaan of er daklozen op haar aanbod willen ingaan.
Het OCMW bevestigt dat het aanbod voor daklozen
georganiseerd wordt door de autonome vereniging
’t Sas in samenspraak met de sociale dienst van het
OCMW.
Het OCMW kan niet meer volledig reconstrueren
waarom verzoekster niet correct werd doorverwezen of waarom niet op haar aanbod kon worden ingegaan omdat er weinig gegevens bekend zijn over
de persoon of personen waarmee ze sprak. Wel stelt
het OCMW dat de vakantie van het diensthoofd
geen invloed mag hebben op de dienstverlening. De
secretaris zal zijn personeel hierop wijzen.

De eerste aanvraag werd geweigerd omdat de financiële en sociale situatie van verzoeker onduidelijk was. Het OCMW stuurde hem hierover een
aangetekende brief maar verzoeker ging die nooit
afhalen. Ook de aangetekende brief van het OCMW
dat verzoeker het recht had om gehoord te worden,
haalde hij niet af.
Ook bij zijn volgende aanvragen liet verzoeker na
de aangetekende brieven van het OCMW op te halen. Daardoor raakte hij niet op de hoogte van zijn
recht om gehoord te worden en van de weigeringen
om hem leefloon toe te kennen. Daardoor gaf hij
ook nooit verduidelijking aan het OCMW over zijn
financiële en sociale situatie.

BEOORDELING:
Ongegrond.
Het OCMW deed wat het moest. Verzoeker liet na
de aangetekende brieven af te halen.

HINDERENDE ROOK
(dossier: 200904-078)

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen actieve dienstverlening).
Het getuigt niet van actieve dienstverlening dat de
ambtenaar het aanbod van verzoekster weigerde
omdat de verantwoordelijke met vakantie was. Zij
had ook in afwezigheid van het diensthoofd een degelijk antwoord moeten krijgen of correct moeten
worden doorverwezen.

LEEFLOON
(dossier: 200901-003)

Ongegrond

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker woont naast een gerenoveerde OCMWwoning. Tijdens de renovatiewerken werd een kleine schoorsteenpijp geplaatst dicht tegen verzoekers
gevel. Door de dakstructuur is er weinig luchtcirculatie. De pijp blijft onder de nok van de OCMWwoning. Hierdoor blijft de rook hangen in de tuin
van verzoeker.
Verzoeker nam al contact op met de architect die in
opdracht van het OCMW de werken uitvoerde. Deze zei dat de schoorsteenpijp volgens de wettelijke
voorschriften geplaatst is. Verzoeker vertrouwt het
niet.

KLACHT:
Verzoeker is als zelfstandige aan lager wal geraakt.
Midden 2008 zocht hij hulp bij het OCMW en
vroeg al enkele keren een leefloon aan.
Hij klaagt dat zijn dossier niet goed opgevolgd zou
worden. Hij hoorde toevallig dat de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn zijn aanvragen verworpen
had. Hij ontving hierover nooit een brief met de
gemotiveerde beslissing en kreeg nooit de kans om
gehoord te worden.

ONDERZOEK:
Verzoeker vroeg in februari, juli en november 2008
een leefloon aan.
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ONDERZOEK:
Het OCMW bevestigt dat de schoorsteenpijp reglementair en volgens de opgelegde normen werd
geplaatst. Er werd rekening gehouden met de verplichte hoogte en diameter en de afstand tegenover
de aanpalende percelen. De voorschriften leggen op
dat de schoorsteenpijp op minstens één meter van
de perceelsgrens geplaatst moet worden. Ook aan
deze voorwaarde is voldaan.
Ook aan de waarde van de verdunningsfactor werd
voldaan tussen de schoorsteenpijp en de terrasdeur
van verzoeker. De gassen uit de schouw bevatten
bijna uitsluitend waterdamp. Alleen in de winter,
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als het hard vriest, slaat deze waterdamp neer, anders niet.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De schoorsteenpijp werd reglementair geïnstalleerd.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen.

ZIEKE KINDEREN
(dossier: 200903-039)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker belt op maandag 2 en dinsdag 3 maart
telkens omstreeks 15 uur naar de dienst Thuisopvang Zieke Kinderen voor opvang van zijn zieke
kleinkind. Hij komt op een antwoordapparaat terecht waarop hij zijn telefoonnummer inspreekt. Er
zal dan teruggebeld worden. Op 4 maart stelt verzoeker vast dat er nog altijd niemand heeft teruggebeld.
Verzoeker uit ook zijn ongenoegen over het systeem op zich. Hij verkiest een live gesprek in plaats
van een antwoordapparaat dat volgens hem niet
werkt en problemen geeft bij de opvang van zieke
kinderen.

ONDERZOEK:
De oproepen van 2 en 3 maart zijn geregistreerd.
De eerste keer sprak verzoeker zijn telefoonnummer in en vroeg om hem terug te bellen voor 9.30
uur de volgende dag. De eerste oproep werd beluisterd om 15.30 uur. De kinderverzorgster met late
dienst belde terug om 19 uur maar verzoeker nam
niet op.
Op dinsdag 3 maart noteerde de kinderverzorgster
met vroege dienst weer een oproep van verzoeker.
Hij werd opgebeld om 8.30 uur. Opnieuw nam
niemand op. Er werd niet meer teruggebeld. Ook
verzoeker belde niet meer terug.
Volgens de verantwoordelijke wordt al jaren met
een antwoordapparaat gewerkt. Zo kunnen ouders
altijd een vraag voor thuisopvang inspreken. Het
antwoordapparaat wordt dagelijks verschillende keren beluisterd. De oproepen worden nog dezelfde
dag beantwoord, tenzij zij geregistreerd worden na
19 uur.
Het is een beleidskeuze om op deze manier te werken, stelt het OCMW. Om aan de suggestie van
verzoeker te voldoen zou een voltijdse werkkracht
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moeten aangeworven worden. Dit is geen optie omdat het systeem volgens de verantwoordelijke goed
werkt. Noch bij de dienst zelf, noch bij de dienst
Ombudsman waren er tot nog toe klachten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het gaat om een communicatiestoornis. Het
OCMW stelt dat zij twee keer terugbelde maar dat
niemand opnam. Volgens verzoeker belde niemand
terug. Het OCMW belde niet nog eens een derde
keer. Ook verzoeker belde niet meer terug.
Uiteraard is een live gesprek veel directer dan een
antwoordapparaat. Het is evenwel een beleidskeuze
geweest met een dergelijk apparaat te werken.

DAGCENTRUM
(dossier: 200904-085)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat haar man niet tijdig vervoerd
wordt naar het OCMW-dagcentrum. Al enkele
maanden ondervindt ze problemen.
Volgens de afspraak zou het OCMW haar man ophalen tussen 8 en 10 uur maar de jongste tijd is het
bijna altijd tegen 11 uur. Haar echtgenoot wordt al
weer thuis gebracht tegen kwart na vier, terwijl het
eigenlijk ook tussen 16 en 18 uur kan. Toch moet
verzoekster een volledige dag betalen. Ze heeft het
probleem al aangekaart bij de chauffeurs. Er zouden
te weinig bestuurders zijn.
Verzoekster klaagt ook dat haar man de jongste
maanden geen bad meer kan nemen in het dagcentrum omdat er te weinig personeel is. Thuis kan hij
niet in bad want hij zit in een rolstoel.

ONDERZOEK:
Het OCMW streeft ernaar om het vervoer tussen 8
en 10 uur te regelen en de bezoekers terug te brengen tussen 16 en 18 uur maar geeft toe dat deze
streefuren niet altijd haalbaar zijn. Het dagcentrum
heeft vier minibussen waarmee de rondes zo efficient mogelijk worden georganiseerd. Dat is niet altijd eenvoudig omdat er veel bezoekers in een rolwagen zitten. Dat zorgt voor een complexe
organisatie. Elke bus kan maar twee rolwagens
meenemen. Moeten er drie vervoerd worden, dan
moet een extra rit ingelast worden. Dat kost tijd.
De man van verzoekster wordt opgehaald met een
tweede busrit om te voorkomen dat hij een uur op
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de bus zou moeten zitten. ’s Avonds gaat hij mee
met de eerste busrit om dezelfde reden. Bovendien
kan hij niet vroeger dan 9 uur opgehaald worden
omdat de thuisverpleegster eerst langs moet komen.
Dat komt voor bij heel wat bezoekers waardoor er
een piekmoment is tussen 9 en 9.30 uur. Daardoor
kan niet iedereen op hetzelfde moment opgehaald
worden.
Het OCMW bevestigt dat een van de chauffeurs
onverwacht uitviel waardoor de jongste tijd af en
toe maar drie bussen konden uitrijden. Dat maakte
de organisatie nog complexer.
Meer middelen en personeel inzetten is volgens de
verantwoordelijke niet mogelijk. Momenteel zijn er
vier erkende dagcentra in Brugge. De Vlaamse
overheid subsidieert maar 56 mensen voor heel
Brugge. In het dagcentrum alleen al komen veertig
bezoekers. Dat betekent dat het OCMW en de Stad
Brugge zelf moeten investeren in deze vorm van
opvang. Nog meer middelen vrijmaken is een beleidskeuze. De verantwoordelijke houdt wel alle
klachten bij en signaleert ze aan het OCMW.
Tot midden februari kon de man van verzoekster
inderdaad wekelijks een bad krijgen. Daarna moest
hij wachten tot 10 maart. Oorzaak was ook hier dat
twee medewerkers onverwacht wegvielen. Door de
komst van een nieuwe ergotherapeute wordt het
probleem opgelost.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het OCMW doet wat zij kan om het vervoer zo efficiënt mogelijk te organiseren. Dat een chauffeur
onverwacht wegviel, bemoeilijkte tijdelijk deze organisatie. Ook het baden kon tijdelijk niet plaats
vinden doordat personeel onverwacht wegviel. Dat
probleem werd opgelost.

mostaat bleek niet naar behoren te werken. De firma verving een stuk van de radiator zodat verzoekster hem zelf kon afleggen.
Verzoekster krijgt een afrekening van Electrabel
waarbij ze meer dan 615 euro moet bijbetalen. Haar
dochter dringt tevergeefs bij het OCMW aan om
hierin gedeeltelijk tussen te komen aangezien zij
vermoedt dat het defect aan de verwarming het verbruik de hoogte heeft ingejaagd.

ONDERZOEK:
De technische dienst van het OCMW besliste niet
tussen te komen in de factuur omdat zij geen verhoogd verbruik kon vaststellen in de periode waarin
het defect zich voordeed. Het verbruik lag in de lijn
van de jaren ervoor.
Het OCMW betoogt dat zij het dossier goed opvolgde. Eind april 2008 contacteerde verzoekster
het OCMW voor nazicht van de verwarming. De
onderhoudsfirma lichtte het OCMW er al de volgende dag over in dat bij een controlebezoek een
probleem vastgesteld werd aan de weersafhankelijke regeling in de algemene delen van het gebouw.
De herstelonderdelen vielen buiten de contractprijs
waarna een offerte werd opgemaakt. Eind mei 2008
voerde de firma de nodige herstellingen uit.
Vier maanden later, midden september 2008, contacteerde verzoekster het OCMW opnieuw. De
verwarming werkte nog altijd niet goed. De dag
daarna ging de firma ter plaatse maar zij moest nog
terugkeren op 24 september. Omdat het probleem
bleef aanslepen contacteerde het OCMW de firma
opnieuw begin oktober maar een wisselstuk bleek
nog in bestelling. De firma kwam midden oktober
nog eens langs. Het probleem werd op 22 oktober
2008 definitief opgelost.

BEOORDELING:

HOGE ENERGIEFACTUUR
(dossier: 200908-170)

Ander oordeel
KLACHT:

Ander oordeel.
De dienst Ombudsman vindt geen argumenten opdat het OCMW een deel van de factuur op zich zou
nemen.
Het OCMW toont aan dat zij de meldingen van
verzoekster goed opvolgde maar blijkbaar was het
technisch niet eenvoudig om snel een oplossing te
vinden.

Verzoekster woont in een serviceflat van het
OCMW. In de zomer van 2008 was de accumulatieverwarming defect waardoor het toestel dag en
nacht oplaadde. Hierdoor steeg de temperatuur
soms tot dertig graden. Verzoekster meldde het
probleem aan de technische dienst die de onderhoudsfirma uitstuurde.
De onderhoudsfirma verving de weerstand maar de
verwarming bleef opladen. De automatische therJAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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SVK
HUURPRIJS
(dossier: 200904-075)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster huurt een woning bij het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Ze meent dat de huurprijs niet
correct berekend wordt en diende daarvoor aanvankelijk klacht in bij de Vlaamse Ombudsdienst.
In 2007 diende verzoekster al eens een gelijkaardige klacht in bij de dienst Ombudsman, mede omdat
het SVK haar toen de berekeningswijze niet had
willen bezorgen30. De dienst Ombudsman kon toen
geen onregelmatigheden vaststellen. Het SVK bleek
de volledige berekeningswijze niet telkens mee te
sturen omdat zij zeer technisch en ingewikkeld is.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman onderzoekt samen met de
Vlaamse Ombudsdienst de nieuwe klacht. Ook nu
kunnen geen onregelmatigheden vastgesteld worden.
De huurprijs wordt berekend aan de hand van een
reeks formules die de Vlaamse overheid overmaakt
aan de sociale verhuurkantoren. Jaarlijks wordt de
huurprijs berekend in functie van het inkomen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De huurprijs werd correct berekend.

GEEN BEGRIP?
(dossier: 200906-118)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers zijn er niet over te spreken dat zij in
maart 2008 uitgedreven werden uit hun woning die
zij huurden van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK).
Ze hadden een hele tijd hun huur niet betaald. Ze
vinden dat het OCMW en het SVK te weinig begrip
30

Jaarverslag 2007, dossier 200711-237, p. 200.
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hadden voor hun financiële situatie. In plaats van
hen te helpen, startte het SVK een rechtszaak op om
hen uit te drijven.
Volgens verzoekers hadden zij maar drie maanden
huurachterstal en geen zes zoals het vonnis vermeldt. Ze nemen het niet dat de huurwaarborg gebruikt werd om de achterstallige huur aan te zuiveren. Ook de afhoudingen wegens enkele defecten in
de woning betwisten ze.
Verzoekers kaarten de slechte hygiënische toestand
aan van het pand waar ze woonden. Er zaten muizen. Ze meldden dat meermaals aan het SVK maar
de genomen maatregelen waren onvoldoende.
Tenslotte kregen ze geen hulp van het OCMW of
het SVK bij het stapelen van hun meubels en moesten ze hun inboedel laten ophalen door de Kringloopwinkel. Daardoor hebben ze geen meubels
meer.

ONDERZOEK:
Het OCMW reageert dat zij wel voldoende inspanningen deed om verzoekers te helpen. Toen de
huurschuld opliep werden zij aangeschreven door
de financiële dienst van het OCMW, door de dienst
Woonbegeleiding en het SVK. Zij werden in deze
periode ook begeleid door de sociale dienst van het
AZ Sint-Jan, omdat verzoekster regelmatig opgenomen werd in het ziekenhuis. Zowel deze dienst
als het SVK raadden hen herhaaldelijk aan contact
op te nemen met de dienst Schuldbemiddeling maar
zij weigerden hierop in te gaan.
Toen verzoekers hun huur niet meer betaalden,
kwam de maatschappelijk werker van het SVK herhaaldelijk langs. Daarbij werd telkens beloofd dat
de schuld zou worden vereffend via een erfenis.
Toen dat niet gebeurde daagde het SVK verzoekers
voor de vrederechter.
De schuld bedraagt meer dan 3.500 euro. Het
OCMW maakte het overzicht van de betalingen niet
nog eens over aan verzoekers omdat het vonnis als
enige kennisgeving geldt. Na de klacht wordt de afrekening aan verzoekers overgemaakt.
Het saldo van de huurwaarborg werd volgens het
vonnis van de vrederechter niet vrijgegeven maar
benut om de schulden aan te zuiveren.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over de
afhoudingen van de huurwaarborg omdat de staat
van goed pas werd opgemaakt drie maanden nadat
verzoekers op 1 november 2006 hun intrek genomen hadden in de woning. Volgens het SVK kwam
dat door de late inschrijving van verzoekers in het
bevolkingsregister en door de opnames van verzoekster in het ziekenhuis. Verzoeker wilde dat zijn
partner aanwezig was bij de opmaak van de staat
van goed. Maar hij ontkent dat ten stelligste.
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Het OCMW organiseerde in november 2007 samen
met de bewoners een opruimweek omdat de garage
vol stond met materiaal en vuilnis.
Het SVK heeft geen eigen stapelplaats voor meubels. Daardoor kon het verzoekers niet helpen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen of het OCMW
en het SVK te weinig begrip zouden hebben getoond voor de moeilijkheden van verzoekers. Uit
hun repliek blijkt wel dat de nodige stappen gezet
zijn om een rechtszaak te vermijden. Maar doordat
verzoekers niet betaalden, zag het SVK geen andere
mogelijkheid meer dan hen voor de Vrederechter te
dagen.
Het was beter geweest dat de staat van goed sneller
was opgemaakt. Dat had de discussie over de aangerekende defecten kunnen vermijden. Of het SVK
te weinig deed om het ongedierte te bestrijden, is
onduidelijk. Er werd wel een opruimactie georganiseerd.

JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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4. INTERCOMMUNALES

EANDIS
overzicht klachten
TOTAAL 18
Onbevoegd 0
Bevoegd 18
BEOORDELING
Gegrond 4
Deels gegrond 1
Terechte opmerking 5
Ongegrond 0
Ander oordeel 8

ONDUIDELIJKE FACTUREN
(dossier: 200904-067)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt over onduidelijke facturen van
Eandis als sociale energieleverancier en vermoedt
een fout bij de afrekeningfacturen. Deze facturen
komen rijkelijk laat. Verzoeker stapte al in december 2007 over op een budgetmeter. De afrekeningfacturen vielen maar begin januari en eind februari
2009 in de bus.
Op 8 januari 2009 krijgt verzoeker een afrekeningfactuur van 530 euro voor de periode juni 2006 –
februari 2007. Maar deze factuur wordt op 20 februari door Eandis geannuleerd. Diezelfde dag
maakt Eandis een nieuwe afrekeningfactuur op die
identiek is aan de factuur van 8 januari. Nog op 20
februari maakt Eandis ook een creditnota op voor
een bedrag van 460 euro voor de periode februari
2007-oktober 2008.
Verzoeker stapt eerst met zijn onduidelijke facturen
naar het OCMW. Het OCMW informeert bij Eandis. Volgens Eandis moet verzoeker nog 70 euro
betalen. Dat is het verschil tussen de afrekeningfacJAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

tuur en de creditnota van 20 februari. Verzoeker betaalt deze factuur niet omdat hij eerst wil weten
waarom de afrekeningfactuur van 8 januari op 20
februari geschrapt werd en diezelfde dag weer werd
aangerekend. Gevolg is dat hij een aanmaning krijgt
van Eandis.

ONDERZOEK:
Volgens Eandis was de factuur van 8 januari 2009
wel correct maar werd zij door een menselijke fout
op 20 februari gecrediteerd. Diezelfde dag factureerde Eandis het bedrag opnieuw. Doordat verzoeker nu eens 530 euro moest betalen en dan weer
460 euro terugkreeg, rest hem een schuld van 70
euro. De Ombudsman raadt verzoeker aan deze factuur te betalen.
Het probleem werd mee veroorzaakt doordat verzoekers OCMW-woning uitgerust is met een teller
“tweevoudig uur tarief” en een teller “stille uren”
waarop hij niet verbruikt. Eandis is bereid deze
laatste meter op haar kosten te verzegelen zodat
verzoeker daarvoor geen tussentijdse facturen meer
zal moeten betalen. Voorts stuurt zij hem een waardebon voor de verrekening van de gratis kWh
waarop hij recht heeft.
Het duurde meer dan een jaar vooraleer verzoeker
zijn afrekeningfacturen kreeg. Ook hier bekent
Eandis fout. Op het moment van de jaaropname in
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oktober 2007 liep al een dossier voor de vervanging
van de tweevoudig uur teller door een budgetmeter.
Op dat moment wordt de facturatie geblokkeerd
omdat Eandis wacht op de meterstanden van de
weggenomen meter.
Door een fout van een medewerker maakte Eandis
bij de ontvangst van deze meterstanden geen factuur op. De datum van de meteropname van de stille uren teller was verschillend van de datum van de
meterstanden van de weggenomen meter. Dat zorgde ervoor dat de facturen pas één jaar later opgemaakt werden, na ontvangst van de meterstanden
van oktober 2008.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: Eandis maakte verschillende fouten bij de facturatie.
Gevolg is dat verzoeker niet meer wijs geraakte uit
zijn facturen die nu eens geschrapt en dan weer
aangerekend werden, en dat zijn afrekeningfacturen
meer dan een jaar op zich lieten wachten.

OPVOLGING:
Verzoeker laat in juni weten dat hij, ondanks de belofte van Eandis, in mei toch weer een factuur kreeg
voor de stille urenteller die hij niet gebruikt. Eandis
kwam de meter niet verzegelen zoals beloofd. De
nutsmaatschappij geeft toe dat de opdracht niet
werd uitgevoerd als gevolg van een interne communicatiestoornis. Na de nieuwe klacht komt Eandis de meter begin juli 2009 verzegelen.
Verzoeker contacteert de Ombudsman opnieuw begin oktober 2009. Hoewel Eandis de stille urenteller
verzegelde, kreeg hij in augustus toch weer een tussentijdse factuur voor het verbruik op deze meter.
Omdat hij deze factuur niet betaalde, kreeg hij kosten aangerekend. Eandis geeft toe dat zij naliet het
contract voor de stille urenmeter stop te zetten
waardoor verzoeker ten onrechte nog een tussentijdse factuur ontving. De factuur voor augustus en
de kosten worden gecrediteerd. Verzoeker krijgt
een slotfactuur.

NACHTTARIEF
(dossier: 200904-070)

Daardoor is de meter niet beginnen lopen. Verzoeker heeft al die jaren zijn elektriciteit tegen dagtarief betaald.
Eandis belooft dat voor de periode 2005-2008 een
verrekening zal gebeuren naar het dagnachttarief.
Electrabel zal deze verrekening uitvoeren.
Verzoeker verneemt niets meer. Bij de nieuwe slotfactuur van eind 2008 stelt hij vast dat Electrabel al
zijn elektriciteit nog altijd tegen dagtarief aanrekent.
Verzoeker neemt contact op met Electrabel. De
energieleverancier verwijst hem weer door naar
Eandis. Verzoeker voelt zich van het kastje naar de
muur gestuurd.

ONDERZOEK:
Eandis plaatste in 2005 een defecte tweevoudig
uurtariefmeter. Doordat een chip ontbrak werkte het
telwerk ‘nachttarief’ niet. Eind februari 2008 installeerde Eandis de chip. Begin januari 2009 bleek het
ontvangsttoestel in de meter defect waardoor het
telwerk weer niet meer correct registreerde. Het
toestel werd vervangen.
Eandis liet in 2008 na de verbeterde verbruiken
door te geven aan Electrabel waardoor de verrekening niet gebeurde.
Eandis lost de klacht op door voor de periode april
2006 – januari 2009 het verbruik te herverdelen
over het dag- en nachttarief volgens een standaard
verbruiksprofiel.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt deze klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: Eandis plaatste in 2005 een defecte tweevoudig uurtariefmeter die geen nachttarief aanrekende.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: Eandis
liet in 2008 na de verbeterde verbruiken door te geven aan Electrabel waardoor verzoeker zijn elektriciteit tegen dagtarief bleef betalen.
De klacht wordt gecorrigeerd: de tweevoudig uurtariefmeter werd hersteld. De verbeterde verbruiken
worden doorgespeeld aan Electrabel, zodat de facturen kunnen worden aangepast.

Gegrond
KLACHT:
De meteropnemer van Eandis stelt in februari 2008
vast dat een chip ontbreekt in de nieuwe nachttariefmeter die bij verzoeker geplaatst werd in 2005.
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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UITBLIJVENDE HERSTELLING

METERVERWISSELING (1)

(dossier: 200906-135)

(dossier: 200911-235)

Gegrond

Gegrond

KLACHT:

KLACHT:

In opdracht van Eandis werd vorig jaar in de straat
van verzoekster het elektriciteitsnet ondergronds
gelegd. Er werd ook gewerkt aan de gasleiding.
Na de werkzaamheden stelt verzoekster vast dat het
rode kiezelpad voor haar huis grotendeels onder de
grond verdwenen is. Verzoekster contacteert de
Wegendienst. Die belooft Eandis aan te porren om
het pad te herstellen. Maar dat gebeurt niet. Verzoekster belt zelf naar Eandis. De nutsmaatschappij
belooft zijn aannemer de opdracht te geven het herstel uit te voeren. Drie maanden later is dat nog altijd niet gebeurd.

Verzoeker krijgt eind oktober 2009 een brief van
Electrabel waarin staat dat hij door een meterverwisseling van de aardgasmeters meer dan 1.500 euro moet bijbetalen. De fout is gemaakt door Eandis.
Verzoeker kreeg jarenlang de aardgasfacturen van
zijn buurvrouw. De fout kwam aan het licht als gevolg van een gaslek bij verzoeker.
Verzoeker is er niet mee opgezet dat Eandis hem
nooit zelf inlichtte over de meterverwisseling. De
medewerker die langs komt, biedt zijn excuses niet
aan maar zegt alleen dat er betaald moet worden
aan Electrabel.
Verzoeker wil weten wie verantwoordelijk is voor
de fout en hoe hij precies ontstond. Hij wil ook zeker weten dat de factuur juist is. Ondertussen betaalt hij met tegenzin. Daarvoor moet hij zijn spaarcenten aanspreken.

ONDERZOEK:
Eandis bevestigt dat de Wegendienst haar verzocht
om de nodige herstellingen uit te voeren. Zij geeft
toe dat zij niet wist dat deze herstelling niet correct
werd uitgevoerd.
Na de klacht contacteert Eandis de aannemer. Na
een plaatsbezoek blijkt dat de rode kiezel niet courant is. Het materiaal wordt aangekocht en de herstelling wordt midden juli uitgevoerd.
Eandis verontschuldigt zich voor de laattijdige herstelling.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt deze klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: Eandis volgde het herstelwerk van zijn aannemer niet
goed op. Ook bij de uitbesteding aan derden blijft
de overheid verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole.
De klacht is gecorrigeerd: het individuele probleem
wordt opgelost. Op het structurele vlak maakte
Eandis na gelijkaardige gegronde klachten in 2006
en 2007 betere afspraken met haar aannemers over
de kwaliteit van het herstelwerk en de controle
daarop. Dat neemt niet weg dat het af en toe toch
nog eens mis loopt.
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ONDERZOEK:
Eandis bevestigt dat zij een fout maakte en dat zij
de meters koppelde aan de verkeerde adressen
waardoor verzoeker jarenlang het verbruik van zijn
buurvrouw betaalde en omgekeerd. Als gevolg van
een gaslek kwam de fout aan het licht. Verzoeker
bleek meer gas te hebben verbruikt dan hij betaald
had. Hij moest 1.500 euro bijbetalen.
Electrabel gaat voor de rechtzetting vijf jaar achteruit wat wettelijk is aangezien niet zij maar Eandis
verantwoordelijk is voor de fout. Electrabel scheldt
geen verbruik kwijt als Eandis een fout maakt.
Eandis verontschuldigt zich.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: Eandis is verantwoordelijk voor de meterverwisseling.
Dat is absoluut te vermijden omdat de burger daardoor voor onverwachte financiële verrassingen kan
komen te staan.
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METERVERWISSELING (2)
(dossier: 200909-183)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker raakt niet meer wijs uit zijn energiefacturen. Hij krijgt voortdurend facturen en creditnota’s van zijn energieleverancier. Nu eens krijgt hij
geld terug, dan weer moet hij fors bijbetalen.
Midden juli 2009 krijgt hij van zijn energieleverancier een brief dat hij als gevolg van een meterverwisseling door Eandis foutief gefactureerd is. Hij
moet bijna 1.950 euro bijbetalen. Verzoeker zou
verbruiken op een andere elektriciteits- en gasmeter
dan deze waarop zijn factuur werd berekend. Omdat hij het achterstallige bedrag niet kan betalen,
krijgt hij midden augustus een waarschuwing.
Eind augustus krijgt verzoeker van Eandis een kaart
waarop hij zijn meterstanden moet invullen. Hij
stelt vast dat de elektriciteitsmeter nu wel de juiste
is maar dat de opgegeven gasmeter deze van zijn
onderbuur is.
Verzoeker had in september 2008 ook al eens een
brief gekregen van zijn energieleverancier waarin
stond dat hij als gevolg van een meterverwisseling
door Eandis foutief gefactureerd was. Toen was aan
het licht gekomen dat verzoeker ten onrechte gefactureerd werd op de gasmeter van zijn onderbuur.
Als gevolg van de rechtzetting moest hij toen 1.379
euro bijbetalen. Verzoeker stelt een jaar later vast
dat Eandis op de meterkaart weer de verkeerde
gasmeter gebruikt.
Bovendien gebruiken zowel zijn energieleverancier
als Eandis het verkeerde verbruiksadres. De facturen en brieven worden gestuurd naar het adres van
zijn onderbuur.
Verzoeker vreest dat hij als gevolg van de meter- en
adresverwisseling het energieverbruik van zijn onderbuur heeft betaald tussen 2005 en 2009.

ONDERZOEK:
Eandis geeft de meterverwisseling toe. Zij onderzoekt na de klacht op welke gasmeter verzoeker nu
eigenlijk verbruikt en wat de juiste meterstanden
zijn. Op basis van deze rechtzetting wordt het verbruik herberekend voor de periode 2005-2009.
De huisbaas deelde eind 2004 zijn eigendom op in
twee appartementen. Op een of andere manier moet
een verwisseling van het verbruiksadres zijn gebeurd. Wie hiervoor verantwoordelijk is, wordt niet
duidelijk uit het onderzoek. De Ombudsman stelt
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vast dat verzoeker ook niet altijd even stipt zijn
energiefacturen betaalde.
Na de herberekening moet verzoeker 6.000 euro betalen voor zijn energieverbruik gedurende vier jaar.
Verzoeker kan dat nauwelijks geloven. In 2006
blijkt hij evenwel meer dan 2.000 euro teruggekregen te hebben. Dat was hij vergeten.
De Ombudsman raadt verzoeker aan een afbetalingsplan af te spreken met zijn energieleverancier.

BEOORDELING
De Ombudsman beoordeelt de klacht als deels gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: Eandis is verantwoordelijk voor de gasmeterverwisseling. Deze fout kwam een eerste keer aan het licht
in 2008, bijna vier jaar nadat verzoeker zijn intrek
had genomen in zijn appartement. Zij raakte niet
weggewerkt waardoor zij in 2009 weer de kop op
stak.
Meterverwisselingen zijn absoluut te vermijden
omdat burgers daardoor voor financiële verrassingen kunnen komen te staan en het zicht op hun
energieverbruik verliezen.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de meterverwisseling slechts gedeeltelijk een rol speelde in
de verwarring. Er is ook de adresverwisseling
waarvan niet duidelijk is hoe ze ontstaan is en het
feit dat verzoeker zelf niet altijd even stipt zijn facturen betaalde. Of ook de energieleverancier fouten
maakte, kan de Ombudsman niet achterhalen aangezien hij hiervoor niet bevoegd is.

VUILE GREPPEL
(dossier: 200901-001)

Terechte opmerking
KLACHT:
Half december 2008 meldt een bewoonster dat er na
werkzaamheden heel wat aarde achtergebleven is in
de greppel. De dienst Ombudsman stuurt de melding door naar de Wegenfoon. Twee weken later is
er nog altijd niets gebeurd.

ONDERZOEK:
De Wegenfoon gaf de melding door aan Eandis die
verantwoordelijk is voor de werkzaamheden. De
nutsmaatschappij beloofde aan de Wegenfoon dat
haar aannemer de greppel schoon zou maken op 23
december.
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Op 2 januari 2009 neemt verzoekster opnieuw contact op met de dienst Ombudsman. Eandis is nog altijd niet langs geweest. De Wegenfoon geeft de
melding op 5 januari opnieuw door aan Eandis. De
nutsmaatschappij belooft haar aannemer aan te sporen de greppel op 6 januari schoon te maken. Maar
dat gebeurt niet.
Op 9 januari meldt verzoekster dat de greppel nog
altijd niet schoon gemaakt is.
De aannemer maakt de greppel pas schoon op 13
januari, een maand na de eerste melding van verzoekster.
Volgens Eandis was de aarde waarvan sprake, in
feite wit zand dat moest dienen om de voegen op te
vullen. De bewoners hadden het zand samen geveegd en zo was het probleem ontstaan.

ding nodig en de goedkeuring van een verkavelaar
omdat de aansluiting dan over privaat domein zou
lopen. Omdat het akkoord van de verkavelaar uitbleef, kon Eandis de offerte niet opmaken. Eandis
geeft toe dat de communicatie hierover met verzoekster beter had gekund en verontschuldigt zich
hiervoor.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Het was beter geweest dat Eandis verzoekster had
ingelicht waarom de offerte voor de nieuwe aansluiting op zich liet wachten. Nu bleef ze in het ongewisse waardoor ze in de problemen kwam met de
verbouwing.

PAAL

BEOORDELING:
Terechte opmerking (schending vertrouwensbeginsel).
Eandis komt herhaaldelijk haar belofte niet na om
de greppel schoon te maken.
Het probleem wordt kort na de klacht opgelost.

(dossier: 200906-125)

Terechte opmerking
KLACHT:

GASLEIDING
(dossier: 200903-034)

Terechte opmerking
KLACHT:
De verantwoordelijke van een kinderdagverblijf
stelt tijdens verbouwingswerken vast dat de gasleidingen niet diep genoeg onder de grond zitten. Verzoekster vroeg hierover in februari 2009 advies aan
Eandis. Er kwam wel iemand langs maar er gebeurt
niets. De verbouwing dreigt geblokkeerd te geraken. Verzoekster dringt bij de dienst Ombudsman
aan op een snelle interventie door Eandis.

ONDERZOEK:
Na de klacht gaat Eandis onmiddellijk ter plaatse.
Afgesproken wordt dat een gasmeterkast aan de
rooilijn geplaatst zal worden. De volgende dag
wordt de offerte aan verzoekster overgemaakt. Na
haar akkoord kan Eandis het werk uitvoeren.
Eandis bleek begin februari al te zijn langs geweest.
Toen werd vastgesteld dat de gasaansluiting inderdaad niet op de reglementaire diepte lag, waarschijnlijk omdat vroeger een rioolbuis in de weg lag
die ondertussen werd weggenomen. De klant had
eerst gevraagd om de aansluiting op een andere
plaats uit te voeren. Daarvoor was een gasuitbrei-

JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Tijdens wegwerkzaamheden in de straat van verzoeker wordt een verlichtingspaal omver gereden.
Een aannemer haalt de paal begin april weg.
Verzoeker stelt vast dat de paal twee maanden later
nog altijd niet teruggeplaatst is. Ondertussen is de
aannemer het voetpad opnieuw aan het aanleggen.
Als de paal niet snel teruggeplaatst wordt, moet het
trottoir straks weer opengebroken worden. Verzoeker vindt dat nutteloos werk.

ONDERZOEK:
Eandis bevestigt dat de paal door haar aannemer
weggenomen werd op 1 april. Al op 3 april werd
een nieuwe paal besteld. Op 19 mei verstuurde
Eandis een werkopdracht naar de aannemer met de
vraag de nieuwe paal te plaatsen. Door veel dringende wegwerkzaamheden en de ziekte van twee
medewerkers werd het werk uitgesteld en niet verder opgevolgd.
Uit het onderzoek blijkt dat de Wegendienst Eandis
begin mei ook al had verwittigd dat er een nieuwe
verlichtingspaal moest worden geplaatst. Zij had
hierop nooit enige reactie gekregen. Na de klacht
neemt de Wegendienst opnieuw contact op met
Eandis met de vraag de paal zo snel mogelijk te
plaatsen aangezien de heraanleg van het voetpad al
bezig is. De aannemer van Eandis plaatst de nieuwe
paal op 15 juni.
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BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Eandis volgde het plaatsen van de nieuwe paal
minder goed op waardoor het niet veel scheelde of
het nieuwe voetpad moest weer opengebroken worden. Er zijn verzachtende omstandigheden: twee
medewerkers waren ziek en er waren heel wat dringende wegwerkzaamheden.

HOGE VERBRUIKSFACTUUR
(dossier: 200906-126)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster krijgt begin maart 2009 een hoge afrekeningsfactuur van Electrabel. Ze moet meer dan
2.000 euro bijbetalen. Op basis van de meterstanden zou ze tussen eind november 2007 en midden
februari 2009 meer dan 17.000 kWh verbruikt hebben. Dat is bijna drie keer zoveel als de drie jaren
ervoor. Door de hoge afrekeningsfactuur wordt ook
het bedrag van haar tussentijdse factuur fors opgetrokken.
Verzoekster betaalt de factuur maar blijft met vragen zitten. Electrabel vindt geen verklaring maar
verlaagt het bedrag van de tussentijdse factuur omdat ze merkt dat het elektriciteitsverbruik weer
normaal is. Bij een controle van de binneninstallatie
kan de elektricien geen stroomverlies vaststellen.
Verzoekster contacteert Eandis omdat deze verantwoordelijk is voor de meterstanden. De nutsmaatschappij waarschuwt ervoor dat een ijking van de
meter heel wat geld kost. Uiteindelijk komt toch
een meteropnemer langs maar verzoekster verneemt
niets meer. Als ze zelf naar Eandis belt, wordt al-
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leen gezegd dat ze met een meerverbruik zit. Meer
uitleg krijgt ze niet.
Verzoekster blijft zoeken naar een verklaring. Ze
vraagt zich af of bij de renovatie van een aanpalend
pand elektriciteit van haar leiding afgetapt zou zijn.
Volgens Electrabel zou Eandis dat kunnen nagaan.
Maar verzoekster heeft geen vertrouwen meer in
Eandis aangezien ze zo weinig informatie krijgt.

ONDERZOEK:
Verzoekster belde Eandis op 17 april met de vraag
een meteropnemer langs te sturen. De meterstand
werd opgenomen op 11 mei.
Volgens Eandis was het van 2004 geleden dat de
meterstanden nog eens opgenomen waren door een
meteropnemer. In 2005 en 2006 werden de meterstanden telkens geschat. In 2007 stuurde Eandis
verzoekster een brief met de vraag de meterstanden
zelf door te geven. Maar omdat Eandis geen meterstanden ontving, werd het verbruik weer geschat
voor een periode van twee jaar. Het hoge verbruik
voor de periode november 2007 tot februari 2009
kwam omdat er al die tijd te laag werd geschat en al
het verbruik aangerekend werd in deze periode.
Eandis herverdeelt het verbruik voor de periode februari 2005 tot februari 2009 op basis van het historische verbruik van verzoekster. De aanpassing
wordt overgemaakt aan Electrabel zodat deze de
facturatie kan corrigeren.
Op de vraag waarom Eandis verzoekster niet onmiddellijk de juiste informatie kon geven, stelt de
ombudsdienst van Eandis dat verzoekster aanvankelijk terecht kwam bij de Cel Aansluitingen die
geen zicht heeft op de historische verbruiken noch
op de manier waarop de meterstanden in het systeem werden ingebracht. Het is een beslissing van
het management om de personeelsleden alleen toegang te geven tot de vertrouwelijke gegevens die ze
nodig hebben.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Al zijn er verzachtende omstandigheden, toch moet
de Ombudsman vaststellen dat de informatie die
verzoekster van Eandis kreeg, niet correct of minstens onvolledig was. Op geen enkel moment verneemt zij dat de hoge verbruiksfactuur te wijten is
aan het feit dat de meterstanden gedurende vijf jaar
moesten worden geschat. Doordat ze deze informatie niet kreeg, bleef verzoekster zoeken naar een
verklaring.
Verzoekster draagt ook verantwoordelijkheid omdat
ze naliet haar meterstanden door te geven.
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VUILE ARMATUUR
(dossier: 200909-198)

Terechte opmerking
KLACHT:
Begin augustus 2009 geeft de dienst Ombudsman
een melding van verzoekster door aan de Straatlampentelefoon. De kap van de armatuur voor haar
huis is vuil waardoor het licht opvallend minder fel
schijnt. Ook elders in de straat is dat zo.
Eandis meldt al twee dagen later dat het defect hersteld is. Maar eind september klopt verzoekster opnieuw aan bij de dienst Ombudsman omdat de armatuur nog altijd niet schoon gemaakt is.

ONDERZOEK:
Eandis geeft meldingen over vuile armaturen door
aan een private firma die daarvoor een doorlopende
opdracht heeft. Deze schoonmaakbeurten zijn niet
gebonden aan de termijn van veertien dagen die
Eandis zichzelf oplegt voor het herstellen van defecte straatlampen. Eandis sloot de melding in haar
computersysteem als afgehandeld af, nadat zij de
opdracht had doorgegeven aan de firma. Daardoor
kreeg de dienst Ombudsman een standaard bericht
dat het defect “hersteld” was, terwijl dat niet zo
was.
Eandis verontschuldigt zich voor de foute communicatie. Kort na de klacht worden de armaturen
schoon gemaakt.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Eandis communiceert dat het defect al hersteld is,
terwijl het herstel in feite nog niet is uitgevoerd.
Dat is verwarrend.

ONTDOOIDE DIEPVRIEZER
(dossier: 200901-008)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is verwikkeld in een discussie met
Eandis. Door werkzaamheden aan het elektriciteitsnet zat zij in juni 2008 een heel weekend zonder
stroom. Daardoor ontdooide de inhoud van haar
diepvriezer. Ze schat de schade op 700 euro.
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Eandis vroeg haar een inventaris op te maken. Midden juli 2008 ontving ze een brief met de belofte
dat de nutsmaatschappij het dossier zou onderzoeken.
Verzoekster nam naderhand verschillende keren
contact op met Eandis die evenwel elke verantwoordelijkheid afwees en haar doorverwees naar
haar verzekeraar. Maar de verzekeringsmaatschappij verwees haar terug naar Eandis.
In januari 2009 neemt verzoekster contact op met
de Ombudsman.

ONDERZOEK:
Verzoekster belde zowel op vrijdag- als op zaterdagavond 11 en 12 juli naar Eandis om een stroompanne te melden. Telkens werd het defect door
Eandis hersteld. Op zaterdag 12 juli zei de technicus dat de aftakking op maandag 14 juli definitief
overgekoppeld zou worden op een nieuw te plaatsen kabel.
Toen op zondag 13 juli de stroom weer uitviel, concludeerde verzoekster dat het geen zin had opnieuw
naar Eandis te bellen aangezien het defect pas de
volgende dag opgelost zou worden. Gevolg was dat
tegen maandagmorgen de inhoud van haar diepvriezer ontdooid was.
De juridische dienst van Eandis stelt dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen de stroomonderbreking en de geleden schade. Zij meent geen schadevergoeding verschuldigd te zijn aangezien verzoekster Eandis op zondag 13 juli niet liet weten
dat zij weer geen stroom had. Had zij dat wel gedaan, dan zou Eandis zeker weer uitgerukt zijn. De
technicus had alleen ter informatie meegegeven dat
het defect de maandag definitief hersteld zou worden. Volgens Eandis had hij hierbij helemaal niet
de indruk willen wekken dat verzoekster geen hulp
zou krijgen mocht zich intussen weer een defect
voordoen.
De juridische dienst van Eandis beroept zich op het
‘Reglement betreffende de aansluitingen op het distributienet’. Daarin staat dat de netbeheerder slechts
aansprakelijk kan gesteld kan worden als het bewijs
geleverd wordt van een fout, van schade en van het
oorzakelijke verband tussen beide. Omdat de schade veroorzaakt werd doordat verzoekster Eandis
niet inlichtte over de nieuwe stroompanne, kan volgens Eandis geen schadevergoeding uitgekeerd
worden.
De Ombudsman bemiddelt tevergeefs. Hij verwijst
verzoekster uiteindelijk door naar haar verzekeraar.
Mogelijk kan haar brandverzekeringspolis nog een
uitweg bieden.
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BEOORDELING:

BEOORDELING:

Ander oordeel.
Strikt juridisch gezien en op basis van haar reglement heeft Eandis gelijk: had verzoekster gebeld op
zondag, dan zou de schade zich niet hebben voorgedaan.
Anderzijds was het wel zo dat zich in die dagen
voortdurend defecten op het net voordeden. De
Ombudsman stelt vast dat Eandis met dit argument
geen rekening wil houden.

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

ACHTERGELATEN STENEN

KLACHT:

(dossier: 200902-016)

Ander oordeel
KLACHT:
In de nacht van 29 op 30 januari 2009 gooiden vandalen een steen door de ruit van verzoeksters winkel. Zij hadden hem gevonden in een aanpalende
straat. Een aannemer die gewerkt had in opdracht
van Eandis, had er een rij stenen en enkele zakken
zand achtergelaten.
Verzoekster is bang dat de feiten zich zullen herhalen en belt op 31 januari naar Eandis. Deze belooft
dat de stenen snel weggehaald zullen worden. Maar
tien dagen later liggen ze er nog altijd.

ONDERZOEK:
Nog voor de klacht bij de Ombudsman opende
Eandis een verzekeringsdossier met de bedoeling de
schade te vergoeden.
De aannemer had de stenen en het zand geklasseerd
omdat hij op dezelfde plaats nog andere werkzaamheden moest uitvoeren. Eind januari had hij na een
lek eerst een gasaansluiting vervangen maar de
klant diende ook een aanvraag in voor een nieuwe
elektriciteitsaansluiting. De aannemer wilde beide
werken tegelijkertijd uitvoeren maar door de elektriciteitswerken zou verkeershinder ontstaan. Voor
dat werk had hij een vergunning nodig van de
dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie. Deze
moet tijdig aangevraagd worden zodat de omwonenden op tijd verwittigd kunnen worden. Daardoor
kon de vergunning maar vanaf 19 februari uitgereikt worden. De aannemer herstelde het voetpad
voorlopig en klasseerde de stenen en het zand, met
de vandalenstreek tot gevolg.
Kort na de klacht voert de aannemer de elektriciteitsaansluiting uit. Alle resterende materiaal wordt
meegenomen.
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KAPOTTE STRAATLAMP
(dossier: 200905-113)

Ander oordeel
De straatlamp tegenover het huis van verzoeker
brandt al een tijdje niet meer. Hij meldde dat aan de
Straatlampentelefoon. Tot twee keer toe kwam een
ploeg van Eandis langs maar het probleem raakt
niet opgelost. Volgens verzoeker zou Eandis niet terugvinden waar de straatlantaarn op het net aangesloten is.
Verzoeker stelt ook vast dat de verlichting in de
Smedenpoort niet meer brandt. Het is er pikdonker.
Vermoedelijk ging er iets mis tijdens de restauratiewerken maar niemand schijnt de oorzaak te vinden.

ONDERZOEK:
Bij de restauratie van de Smedenpoort kwam water
terecht in een aftakdoos waardoor er problemen
ontstonden met de elektriciteitstoevoer. De technici
konden de doos niet meteen terugvinden waardoor
een tweede interventie nodig was. Kort na de klacht
wordt het probleem opgelost.
Voor de Ombudsman het dossier kan afsluiten,
meldt verzoeker dat de openbare verlichting weer
uitgevallen is.
Eandis bevestigt dat zich kort na het herstel weer
een kabeldefect voordeed. De nutsmaatschappij
moest hiervoor het trottoir openbreken. Het duurde
een tijdje voor zij hiervoor de nodig vergunningen
kreeg van de Stad.
Het defect wordt definitief hersteld. Eandis verontschuldigt zich voor het ongemak.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem wordt opgelost. Het was niet zo dat
Eandis de meldingen niet goed opvolgde maar er
deden zich opeenvolgende defecten voor.
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STILLE URENTELLER

DEFECTE LAMP

(dossier: 200906-117)

(dossier: 200908-160)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker woont in een OCMW-woning. Hij stelt
vast dat zijn stille urenteller, waarop zijn accumulatieverwarming aangesloten is, een hele tijd overdag
doorgedraaid moet hebben. Hij merkt dat aan zijn
slotfactuur voor 2008 die een aanzienlijk meerverbruik registreert. Hij had voordien wel opgemerkt
dat zijn kachel voortdurend warmte gaf maar had er
niet bij stil gestaan dat er iets mis kon zijn met de
teller.
Eandis installeert midden april 2009 een nieuwe
meter want hij was wel degelijk defect. Verzoeker
dringt aan op een herberekening van zijn verbruik.
De medewerker verzekert hem dat dit in orde komt
maar in mei stelt verzoeker vast dat de tussentijdse
factuur van Electrabel toch hoger uitvalt. Hij wil
dat de rechtzetting zo snel mogelijk gebeurt want
zijn financiële middelen zijn beperkt.

Verzoeker meldt dat een straatlamp langs de Maalse Steenweg al acht maanden defect is. Meestal
knippert de lamp, wat erg vervelend is. Soms brandt
hij wel, dan weer niet.
Verzoeker meldde het defect al verschillende keren
aan de Straatlampentelefoon maar het probleem
raakt niet opgelost.

ONDERZOEK:
Eandis bevestigt het defect aan de teller. Gevolg
was dat de accumulatieverwarming continu warmte
afgaf en ook voortdurend werd opgeladen. Dat gebeurde evenwel tegen accumulatietarief en niet tegen dagtarief.
Eandis betwist dat het defect geresulteerd zou hebben in een meerverbruik omdat het niet bewezen is
dat het meer energie kost om een accumulatieverwarming die continu warmte afgeeft, voortdurend
bij te laden dan om een afgekoeld toestel weer volledig op te laden.
Eandis corrigeert toch licht het verbruik op basis
van verzoekers historische verbruik tussen oktober
2006 en oktober 2008. Deze aanpassing wordt
doorgegeven aan Electrabel zodat deze een verbeterde afrekeningsfactuur kan opmaken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
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ONDERZOEK:
Eandis bevestigt dat verschillende meldingen binnen liepen over de openbare verlichting langs de
Maalse Steenweg. Omdat dit een gewestweg is,
werden de meldingen telkens overgemaakt aan de
dienst Elektriciteit en Mechanica Gent (EMG), een
dienst van het Vlaamse Gewest. Eandis volgt deze
meldingen niet verder op omdat zij onder de verantwoordelijkheid van een andere overheid vallen.
EMG vindt twee meldingen terug over de defecte
straatlamp. De straatlampen langs de gewestwegen
worden cyclisch onderhouden. Dat wil zeggen dat
de onderhoudsaannemer ze om de vier maanden
controleert en de defecten herstelt. Op het moment
dat de aannemer langs kwam, deed het defect zich
niet voor. Op vraag van de Ombudsman geeft EMG
haar aannemer de opdracht de lamp te herstellen.
Een maand later komt verzoeker weer langs. Het
defect is nog altijd niet opgelost. Ook op heel wat
andere plaatsen langs de Maalse Steenweg brandt
de openbare verlichting niet.
EMG stuurt haar onderhoudsaannemer opnieuw op
pad. Hij kan het defect nu wel detecteren en herstellen. Wat de andere verlichtingspunten betreft, geeft
EMG toe dat er lampen tekort waren. Zodra deze
weer beschikbaar zijn, worden ook zij vervangen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.
Eandis maakte de meldingen over aan het Vlaamse
Gewest. Zij volgt deze meldingen niet verder op
omdat ze ervan uitgaat dat deze overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Het Vlaamse Gewest opteert voor een cyclisch onderhoud waardoor het
lang kan duren vooraleer een straatlamp hersteld
wordt. De Ombudsman is niet bevoegd om over deze werkwijze te oordelen.
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ONTBREKENDE VERLICHTING

VERKEERDE TELLERSTANDEN?

(dossier: 200909-176)

(dossier: 200912-252)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

In de straat van verzoeker startte in oktober 2008 de
plaatsing van een GSM-mast. Daarvoor moest de
straatverlichting worden weggenomen. Sindsdien is
het donker in de straat.
Eind augustus 2009 is de straatverlichting nog altijd
niet teruggeplaatst. De dienst Ombudsman verwijst
verzoeker in eerste instantie door naar Eandis maar
hij krijgt geen contact als hij het nummer belt.

Verzoekster baat een winkel uit sinds midden januari 2008. Toen ze het huurcontract ondertekende,
nam de eigenares de meterstanden op voor gas en
elektriciteit en gaf ze deze door aan Eandis. De tussentijdse facturen tot februari 2009 werden gebaseerd op een geraamd verbruik.
Eind 2008 komt Eandis de meterstanden opnemen.
Midden februari 2009 krijgt verzoekster haar eerste
jaarfactuur en moet ze meer dan 4.150 euro bijbetalen. Ze is hierover verbaasd maar betaalt de rekening. Ook de herberekende tussentijdse factuur van
420 euro betaalt ze zonder morren.
Omdat ze benieuwd is naar haar huidige energieverbruik, neemt ze in november 2009 zelf de meterstanden op. Ze stelt vast dat de tellerstanden op de
factuur niet kloppen. Ook het cijfer na de komma
staat genoteerd op de factuur maar de komma ontbreekt.
Verzoekster vraagt uitleg aan Electrabel maar die
verwijst haar door naar Eandis. Bij Eandis kan
niemand haar uitleg geven.

ONDERZOEK:
De GSM-mast werd geplaatst door een onderaannemer van Mobistar. Het telecombedrijf moet de
kosten dragen voor het terugplaatsen van de verlichting. Eandis stuurde hiervoor al een offerte naar
Mobistar. Maar het telecombedrijf laat na de offerte
goed te keuren waardoor de verlichting niet teruggeplaatst kan worden. Mobistar reageert niet op de
aanmaningen van de Stad Brugge en van Eandis.
Omdat de dienst Ombudsman niet bevoegd is voor
het behandelen van klachten over Mobistar, maakt
zij de klacht over aan de Ombudsman voor Telecommunicatie. Deze dienst maakt de klacht over
aan Mobistar. Zij blijft voorlopig onbeantwoord
omdat Mobistar drie maanden achterstand heeft bij
de behandeling van haar klachten.
Om het dossier te deblokkeren neemt de dienst
Ombudsman contact op met de Dienst Ruimtelijke
Ordening. De dienst Urbanisatie neemt het dossier
ter harte. Op 19 maart 2010 legt zij aan het College
van burgemeester en schepenen een dossier voor
waarbij Mobistar in gebreke wordt gesteld omdat
zij haar bouwvergunning van eind december 2007
niet stipt naleeft met betrekking tot het terugplaatsen van de openbare verlichting. Mobistar zal een
maand de tijd krijgen om de ontbrekende lichtarmatuur op de verlichtingspaal te monteren.

ONDERZOEK:
Eandis stuurt een medewerker ter plaatse om de
meterstanden opnieuw op te nemen. De teller is een
minder courant type. Het telwerk bevat zes cijfers
zonder komma. De tellerstanden werden wel degelijk correct opgenomen bij de verhuring van de
winkel en ook zo doorgegeven aan Electrabel.
Of Electrabel fouten zou hebben gemaakt bij het
berekenen van de factuur kan de Ombudsman niet
onderzoeken omdat hij niet bevoegd is voor klachten over de energieleveranciers. Hij verwijst verzoekster hiervoor door naar de Energielijn.

BEOORDELING:

Ander oordeel
Vooral Mobistar blijft in gebreke. Eandis maande
het telecombedrijf wel aan maar Mobistar keurde
de offerte niet goed.

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over de
manier waarop Eandis in de eerste lijn omging met
het probleem van verzoekster. Of de energieleverancier fouten maakte, kan de Ombudsman niet onderzoeken.
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UITBLIJVENDE HERSTELLING (2)
(dossier: 200912-256)

Ander oordeel
KLACHT:
In 2008 voerde Eandis werkzaamheden uit in de
straat van verzoeker. Het bovengronds elektriciteitsnet werd ondergronds gebracht, de verlichtingspalen werden vervangen en het aardgasnet
werd aangepast. Later kwamen ook Belgacom en
Telenet langs om hun kabels ondergronds te brengen.
Tijdens de werkzaamheden werd de oprit van verzoeker een paar keer opgebroken. Telkens werden
de klinkers teruggeplaatst maar de oprit werd nooit
definitief hersteld. Telenet legde de oprit eind 2009
weer dicht maar het herstel gebeurde niet volledig.
Als verzoeker de Wegendienst vraagt wie moet instaan voor het definitieve herstel van zijn oprit,
verwijst deze door naar Eandis. Maar volgens Telenet zou Eandis niet meer langs komen.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman behandelde in juni 2009 een
gelijkaardige klacht over een uitblijvende herstelling bij een buur van verzoeker. Toen was Eandis
verantwoordelijk31. Nu kan Eandis niet achterhalen
wie verantwoordelijk is voor het definitieve herstel
van de oprit. Opdat de zaak niet langer zou aanslepen, herstelt de nutsmaatschappij midden maart
2010 de oprit van verzoeker.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Eandis slaagt er voor het afsluiten van het Jaarverslag 2009 niet in uit te klaren of zij dan wel een andere maatschappij verantwoordelijk is.

31

Zie dossier 200906-135, p. 213.
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ONVERHARDE WEG
(dossier: 200905-090)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster meldt midden april aan de Ombudsman
dat de huisvuilwagen haar straat niet inrijdt omdat
de weg niet verhard is. Dat is al dertig jaar zo. De
bewoners moeten hun huisvuil tot aan het begin van
de straat brengen. Nu verzoekster oud geworden is,
kan ze dat niet meer.
Na bemiddeling gaat IVBO ermee akkoord dat de
huisvuilwagen in de lente en de zomer de onverharde weg zou inrijden. Voor de winter kan ze geen
garantie geven.
Begin mei contacteert verzoekster de Ombudsman
opnieuw omdat de huisvuilwagen haar straat weer
niet inreed. Daardoor bleven het papier en karton
staan. Ze klaagt dat IVBO haar afspraak niet nakomt.

ONDERZOEK:
IVBO gaf de afspraak door aan de chauffeur van de
huisvuilwagen en aan de toezichters. Daardoor
werd de straat van verzoekster in april vier keer bediend.
Begin mei werd de straat bediend door een hulpwagen. De chauffeur was niet op de hoogte van de afspraak en reed de straat niet in omdat hij onverhard
is.
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IVBO verontschuldigt zich omdat de afspraak niet
werd nageleefd.
De Ombudsman informeert bij de Wegendienst
waarom de straat van verzoekster niet verhard is.
De Wegendienst stelt dat er plannen bestaan om de
straat te verharden. Deze zijn gekoppeld aan een
verkaveling waarover jarenlang discussie is geweest. Nu er een akkoord is over deze verkaveling,
hoopt de Wegendienst dat de straat nog voor de
winter verhard zou kunnen worden.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
IVBO vergat de afspraak door te geven aan de
chauffeur van de hulpwagen. Daardoor werd de
straat niet bediend.

OPVOLGING:
Begin 2010 wordt de straat van verzoekster verhard.

GESLOTEN HEK
(dossier: 200902-012)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker zet een PMD-zak en papier en karton
buiten. Twee dagen later merkt hij dat IVBO wel de
PMD-zak meenam maar niet het papier en karton.
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Als hij naar IVBO belt, neemt niemand op, noch op
het gratis noch op het algemene nummer.

haar garagepoort om de hoek, maar niet van de dag
ervoor want dat trekt sluikstorters aan.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

Door de klacht komt aan het licht dat het antwoordapparaat van IVBO defect is. Wie telefoneert, hoort
de beltoon in plaats van het bandje dat zegt dat alle
medewerkers in gesprek zijn. Het defect wordt hersteld.
De huisvuilwagen kwam wel langs maar de ophalers konden niet bij het papier en karton. Dat stond
achter het gesloten hek van de inkom van verzoekers appartementsgebouw. De PMD-zak stond voor
het hek en werd meegenomen. IVBO informeert
verzoeker. Hij gaat na waarom het hek gesloten
was.
De politieverordening schrijft voor dat het huisvuil
aangeboden moet worden aan de rand van de openbare weg en niet op het private domein.

Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.
Of IVBO de huisvuilzakken al dan niet meenam,
kan niet uitgemaakt worden. Verzoekster zegt van
niet, de laders beweren van wel.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
IVBO maakte geen fout bij de ophaling. Door de
klacht komt wel een defect aan het antwoordapparaat aan het licht.

NIET OPGEHAALD?
(dossier: 200902-013)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat IVBO het huisvuil al voor de
derde week op rij heeft laten staan.
Enkele jaren geleden sprak zij met de dienst Leefmilieu af dat zij het afval aan de voordeur zou aanbieden in plaats van aan de blinde muur om de
hoek. Verzoekster had de huisvuilzakken daar geplaatst voor het gemak van de ophalers maar dat
trok sluikstorters aan.
Verzoekster weet niet meer wat te doen, nu blijkt
dat IVBO het huisvuil niet altijd meeneemt als ze
het aanbiedt aan de voordeur.

ONDERZOEK:

HUISVUILZAKKEN
(dossier: 200905-086)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is boos omdat de kwaliteit van de huisvuilzakken al jaren te wensen overlaat. Een zak
scheurde open aan de zijnaden waardoor de inhoud
van de kattenbak op de grond viel.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman raadt verzoeker in eerste instantie aan de slechte rol in te ruilen voor een andere.
IVBO kent het probleem. Zij controleert al jaren de
leveringen aan de hand van steekproeven. In 2008
verslechterde de kwaliteit van de huisvuilzakken zo
erg dat het directiecomité besliste over te stappen
op een ander soort zak.
Eind mei 2009 worden de offertes voor deze wavetop zak geopend. Tegen eind 2009 voert IVBO de
nieuwe huisvuilzak in. Zij verwacht dat met de
nieuwe zak de klachten over de slechte kwaliteit
zullen stoppen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Er was een probleem met de huisvuilzakken maar
de Ombudsman kan niet stellen dat IVBO onbehoorlijk handelde. Zij heeft steeds de kwaliteit van
de huisvuilzakken van nabij opgevolgd. Een slechte
rol kon altijd worden ingeruild. Op het ogenblik dat
de kwaliteit van de zakken te slecht werd, besliste
IVBO over te schakelen op een nieuw type zak.

Uit de databank van IVBO blijkt dat verzoekster de
voorbije weken op maandag bediend werd tussen
7.15 uur en 7.45 uur. Volgens de laders werden de
huisvuilzakken wel meegenomen.
Een toezichter van IVBO spreekt met verzoekster
af dat zij het afval tijdig buiten zet ter hoogte van
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BEOORDELING:

GLAZEN BOL
(dossier: 200905-098)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster stelt vast dat IVBO het groenafval niet
meegenomen heeft. IVBO belooft de samengebonden takken nog diezelfde dag op te halen maar verzoekster vindt dat niet nodig. Ze wil wel weten
waarom het groen niet meegenomen werd. De medewerker aan de telefoon kan het antwoord niet
onmiddellijk geven. Verzoekster dringt aan. Daarop
zegt de medewerker dat hij geen glazen bol heeft
waarin hij dat kan zien. Verzoekster stoort zich aan
deze uitspraak.

ONDERZOEK:
IVBO bevestigt het relaas van verzoekster. De toezichter zegt dat hij zijn uitspraak als kwinkslag had
bedoeld maar verontschuldigt zich niettemin. De directie wijst hem erop altijd de goede omgangsvormen in acht te nemen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman gaat ervan uit dat de toezichter niet
onbeleefd wilde zijn maar met een kwinkslag het
gesprek wat wilde ontspannen. Verzoekster kon dat
kennelijk niet appreciëren. Met een verontschuldiging werden de plooien glad gestreken.

PAPIER NIET OPGEHAALD
(dossier: 200908-164)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat IVBO het oud papier en de
PMD-zak niet ophaalde in haar straat. Het is niet de
eerste keer dat dit gebeurt. Ze vraagt een oplossing.

ONDERZOEK:
Die bewuste dag voerde een Nederlandse firma boringen uit in de straat. IVBO was niet verwittigd en
kon de straat niet inrijden. Het afval wordt de volgende werkdag opgehaald. IVBO heeft geen weet
van andere klachten. Toch krijgen de toezichters de
opdracht de ophalingen op te volgen en waar nodig
bij te sturen.
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Ander oordeel.
Dat IVBO het afval niet ophaalde, was niet haar
fout. Ze nam zelf het initiatief om het afval de volgende werkdag op te halen, wat positief is. Gezien
de klacht zal toch worden gecontroleerd of de huisvuilwagens wel altijd de smalle straat van verzoekster inrijden.

ONVRIENDELIJK ONTHAALD?
(dossier: 200909-193)

Ander oordeel
KLACHT:
Twee medewerksters van een VZW klagen dat zij
al twee keer onbeleefd te woord werden gestaan
door twee medewerkers van IVBO. Het eerste telefonische contact dateert van juni 2009, het tweede
van begin september.
In juni belde een van de medewerksters van de
VZW een week voor de ophaling van het grof huisvuil naar IVBO. Ze kreeg een man aan de lijn die
belerend en klantonvriendelijk zei: “Zeven dagen is
geen acht dagen, dus u bent te laat. Wij kunnen uw
oproep niet meer opnemen.“ Verzoekster stelt vast
dat op de afvalkalender staat dat het ophalen van
grof huisvuil minimum één week vooraf moet worden aangevraagd. Is zeven dagen dan geen week,
vraagt ze zich af?
Toen de andere medewerkster begin september naar
IVBO belde, had ze een dame aan de lijn. Zij noteerde de oproep wel en het grof vuil werd opgehaald. Toch werd ook deze medewerkster onvriendelijk en belerend aangesproken. De bediende van
IVBO zei dat verzoekster het afval tegen zeven uur
buiten moest zetten of dat anders de rit zou worden
aangerekend.

ONDERZOEK:
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid wie de
medewerkers van de VZW te woord stonden. IVBO
bespreekt de klacht in groep.
De afvalkalender vermeldt dat een aanvraag voor
het ophalen van grof vuil minstens één week op
voorhand moet gebeuren. Dat is volgens IVBO
noodzakelijk voor de planning en de personeelsbezetting. Indien mogelijk stelt IVBO zich flexibel op
maar begin juni was de planning net opgemaakt en
was er geen ruimte meer voor een bijkomende ophaling.
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De medewerkers ontkennen dat zij zouden gezegd
hebben dat een rit zou worden aangerekend als het
afval niet om zeven uur buiten stond. Dat strookt
niet met de inzamelvoorschriften. De VZW had nog
recht op drie gratis ophaalbeurten.
De directie merkt op dat de medewerkers elke dag
telefoontjes krijgen over het ophalen van grof vuil.
Dat betekent dat zij de richtlijnen vaak moeten herhalen. Om misverstanden te vermijden, proberen zij
zo duidelijk mogelijk te zijn. De directie vermoedt
dat verzoeksters dit als belerend ervaren hebben
wat niet de bedoeling was.

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

vember en december 2008 de rolcontainer niet meer
ledigde. Zij stort verzoeker tweederden van de vergoeding terug.
Verzoeker blijft betwisten dat IVBO in oktober
2008 nog twee keer de rolcontainer geledigd zou
hebben en probeert dit aan te tonen met een factuur
van het private containerbedrijf. Hij eist dat ook het
resterende derde zou worden teruggestort. IVBO
probeert van haar kant aan te tonen aan de hand van
de ophaalformulieren dat de rolcontainer wel degelijk nog twee keer werd geledigd in oktober. De
Ombudsman wordt geconfronteerd met een woordtegen-woordsituatie waarover hij niet kan oordelen.
Verzoeker legt zich neer bij het resultaat van de
bemiddeling.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

ROLCONTAINER
(dossier: 200910-228)

WAAROM NOG SORTEREN?

Ander oordeel

(dossier: 200912-260)

Ander oordeel

KLACHT:
Verzoeker heeft jarenlang bij IVBO een abonnement voor een rolcontainer voor bedrijfsafval. Per
kwartaal betaalt hij 345 euro.
Half september 2008 laat IVBO weten dat de rolcontainer niet meer geledigd zal worden omdat er
bouwafval in zit.
Verzoeker stort begin oktober via zijn doorlopende
opdracht toch nog eens 345 euro voor het laatste
kwartaal van het jaar. Midden oktober zet hij de
domiciliëring stop als hij overschakelt op een private containerfirma.
Verzoeker gaat twee keer naar IVBO om zijn laatste storting terug te vragen. Het geld wordt niet teruggestort.

ONDERZOEK:
IVBO bevestigt dat de rolcontainer in september
2008 niet werd geledigd omdat hij vol stenen zat.
Volgens het contract is dat verboden.
IVBO bevestigt ook dat verzoeker op 1 oktober
2008 een laatste keer de kwartaalsom van 345 euro
betaalde. Volgens het contract is deze kwartaalvergoeding ondeelbaar. Volgens de directie werd de
rolcontainer nog twee keer geledigd, met name op
21 en 28 oktober 2008. Hierdoor was de kwartaalvergoeding terecht.
De directie doet een commerciële geste. De ophaalformulieren tonen aan dat IVBO in de maanden noJAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Verzoeker stelt vast dat de kapper in zijn straat geregeld papier en karton meegeeft met het restafval.
De ophalers zouden zelf de sleutel van de garage
ophalen in de zaak en het papier en karton er zelf
uithalen. Verzoeker vraagt zich af waarom hij nog
moet sorteren.

ONDERZOEK:
De toezichter van IVBO controleert verschillende
keren de huisvuilophaling bij het kapsalon maar
kan geen onregelmatigheden vaststellen. De ophaalvoorschriften werden telkens correct toegepast.
IVBO brengt nadien de betrokken ophaalploeg op
de hoogte van de klacht. De ploeg belooft de voorschriften in de toekomst strikt toe te passen. IVBO
zal het adres verder opvolgen.

BEOORDELING:
Ander oordeel
IVBO kon geen onregelmatigheden vaststellen. De
ophaalploeg belooft de voorschriften strikt toe te
passen.
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die in de lijn ligt van het verbruik van de voorbije
jaren.

(dossier: 200904-064)

BEOORDELING:

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker stelt vast dat zijn watermeter in 2008 een
onwaarschijnlijk hoog verbruik heeft genoteerd dat
helemaal niet in de lijn ligt van het minimale verbruik van de voorbije jaren. Hij zou veertig keer
meer verbruikt hebben. Het huis is een tweede verblijf en staat het grootste deel van het jaar leeg. Alleen zijn zuster komt er een paar keer per jaar logeren.
TMVW stuurt hem een factuur van 1.000 euro.
Verzoeker protesteert. TMVW zendt een technicus
die één emmer water vult en op basis hiervan concludeert dat de watermeter goed werkt. Verzoeker
moet betalen.
Verzoeker blijft erbij dat er iets mis moet zijn met
de watermeter en dringt aan op een grondig onderzoek. Een lek kan er niet zijn want sinds de meteropname is de tellerstand onveranderd gebleven.

ONDERZOEK:
TMVW onderzoekt grondig de meterstanden en
plaatst een nieuwe watermeter. De oude meter was
veertig jaar oud. Mogelijk registreerde hij niet
goed. Ook TMVW kan geen lek vaststellen.
De watermaatschappij crediteert de factuur van
1.000 euro. Verzoeker krijgt een nieuwe rekening
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Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling. Allicht had TMVW de
klacht in de eerste lijn grondiger kunnen onderzoeken.

HOOG WATERVERBRUIK
(dossier: 200905-110)

Ander oordeel
KLACHT:
Sinds verzoekers in hun nieuwe sociale koopwoning wonen, bedraagt hun tussentijdse waterfactuur
190 euro terwijl ze in hun vorige woning maar 40
euro betaalden.
Als ze de slotfactuur krijgen voor hun vorige woning, moeten ze 780 euro bijbetalen. Verzoekers
schrikken daarvan op. Ze gaven altijd tijdig hun
meterstanden door en vragen zich af waar dat hoge
waterverbruik vandaan komt.
Omdat ze niet snel genoeg betalen, wordt de factuur
ingevorderd via een advocaat. Ze vroegen TMVW
een afbetalingsplan maar de watermaatschappij reageert niet.
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ONDERZOEK:
Sinds 2004 maakte TMVW de jaarfacturen op op
basis van schattingen. Dat kwam omdat verzoekers
nalieten om hun meterstanden tijdig door te geven.
De schattingen werden gebaseerd op een referentieverbruik voor een vergelijkbare woning en gezinssamenstelling.
Pas toen de meterstanden werden opgenomen bij de
verhuizing van verzoekers kwam aan het licht dat
het werkelijke verbruik veel hoger lag dan de schattingen.
TMVW stelt een afbetalingsplan voor waarmee
verzoekers akkoord gaan.
Voor hun nieuwe woning wordt het eerste jaar rekening gehouden met een referentieverbruik op basis van de samenstelling van het gezin en de beschikbare
accommodatie.
Na
de
eerste
meteropname zal rekening gehouden worden met
het reële verbruik en zal het factuurbedrag aangepast worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Hoe de communicatie verliep tussen TMVW en
verzoekers kan de Ombudsman niet inschatten. Na
de klacht krijgen verzoekers duidelijke informatie
en wordt een afbetalingsplan afgesproken.

STINKEND KRAANTJESWATER
(dossiers: 200909-188, 200910-208)

Ander oordeel
KLACHT:
Twee buurvrouwen klagen dat het kraantjeswater
stinkt.
De eerste verzoekster is café-uitbaatster. Haar klanten klagen al een hele tijd dat haar koffie en thee
slecht smaken. Toen zij TMVW een eerste keer inschakelde weet de watermaatschappij het probleem
aan de binneninstallatie. Uit stalen was gebleken
dat het kraantjeswater bacteriologisch van slechte
kwaliteit was. Bij een tweede staalname was de waterkwaliteit wel oké maar verzoekster vertrouwde
het resultaat niet omdat de werklui de tapkraan eerst
met een bunzenbrander hadden verwarmd.
Als verzoekster begin september 2009 stalen laat
nemen door een derde persoon, wijst het resultaat
uit dat het kraantjeswater tot drie keer meer nitraten
zou bevatten dan toegelaten. Als zij TMVW daarover contacteert, herhaalt de watermaatschappij
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haar vermoeden dat de stank afkomstig is van de
waterontharder op de binneninstallatie.
De tweede verzoekster woont een eindje verder in
de straat. Volgens haar stinkt het kraantjeswater
ook bij haar thuis, hoewel de binneninstallatie voor
enkele jaren volledig werd vernieuwd.
Beide verzoeksters vragen duidelijkheid want ze
hebben de indruk dat TMVW zich er vanaf wil maken.

ONDERZOEK:
TMVW bevestigt dat de eerste staalname bij de eerste verzoekster een bacteriologisch probleem aan
het licht bracht. De tweede staalname was wel in
orde. De tapkraan werd verhit om een vertekening
van de meetresultaten te voorkomen. Over de staalname door een derde doet de watermaatschappij
geen uitspraak omwille van een gebrek aan duidelijkheid over de manier van analyseren. Wel stelt
TMVW het nitraatgehalte sterk in vraag.
Na de klacht neemt TMVW stalen bij de tweede
verzoekster. Deze zijn in orde. Nieuwe stalen bij de
eerste verzoekster tonen weer een verhoogd kiemgetal ter hoogte van het tappunt aan. Een volgende
staalname is weer in orde maar op dat moment
stond de waterontharder uit. TMVW herhaalt haar
vermoeden dat er iets fout is met deze waterontharder.
Omdat de café-uitbaatster blijft twijfelen, voert
TMVW een grondig onderzoek van de binneninstallatie uit en stelt niet alleen afwijkingen vast aan
de waterontharder maar ook aan de centrale verwarming, de tapinstallatie en twee warmwaterboilers. Zij raadt verzoekster aan hier iets aan te doen.
TMVW controleert ook de binneninstallatie bij de
tweede verzoekster maar vindt geen gebreken. Stalen aan de huisaftakking en op het net bevestigen
dat de kwaliteit van het kraantjeswater in orde is.
Mochten beide verzoeksters toch nog acute hinder
ondervinden, dan is TMVW bereid de nodige vaststellingen te doen en bijstand te verlenen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
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ONDUIDELIJKE WATERFACTUUR
(dossier: 200910-217)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker krijgt midden augustus 2009 van TMVW een slotfactuur voor het waterverbruik tussen
juni 2008 en augustus 2009. Hij krijgt 187 euro terug. In de overtuiging dat hij geen openstaande facturen meer heeft, belt hij zijn rekeningnummer door
naar de Aquafoon. De medewerkster belooft hem
dat het geld binnenkort terugbetaald zal worden.
Vier weken later is het geld nog altijd niet gestort.
Hij belt opnieuw naar de Aquafoon. De medewerkster zegt hem dat het bedrag verrekend werd aangezien hij nog een betalingsachterstand had. Hij moet
nog 91 euro bijbetalen.
Verzoekster begrijpt het niet want volgens hem had
hij al zijn facturen betaald. Hij is wantrouwig omdat hij midden augustus tegelijk ook een creditnota
van 124 euro kreeg die een vorige factuur annuleerde.
Midden 2008 had hij ook al problemen gehad doordat TMVW een foute meterstand had gebruikt.
Daardoor kreeg hij een onterechte factuur van 1.223
euro die pas werd recht gezet nadat hij eind augustus 2008 geprotesteerd had. Uiteindelijk moest hij
maar 313 euro bijbetalen. Maar verzoeker meende
bij deze rechtzetting dat TMVW weer een verkeerde meterstand gebruikte en reageerde opnieuw met
een brief van begin september 2008. Op deze brief
kreeg hij geen reactie.

ONDERZOEK:
Verzoeker had voor de verbruiksperiode juni 2008juni 2009 nagelaten om zijn meterstand door te geven. Op basis van een geschat verbruik maakte
TMVW een jaarfactuur op van 124 euro. Verzoeker
gaf midden augustus 2009 de juiste meterstand
door. De factuur werd geannuleerd en vervangen
door een factuur waarbij hij 187 euro terugkreeg.
Verzoeker liet ook na om zijn beginmeterstand door
te geven toen hij in juli 2005 zijn intrek nam op zijn
nieuwe adres. Hij gaf ook in 2006 en 2007 zijn meterstanden niet door. Het resultaat was dat TMVW
op basis van geschatte meterstanden midden juni
2007 een factuur van 24 euro opmaakte die naderhand geannuleerd moest worden.
Ook voor de verbruiksperiode juni 2007-juni 2008
had TMVW bij gebrek aan juiste gegevens een geschatte meterstand gebruikt waardoor verzoeker in
juli 2008 een hoge jaarfactuur kreeg van 1.223 eu-
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ro. Verzoeker protesteerde eind augustus. De factuur werd geannuleerd en vervangen door een factuur waarbij verzoeker voor de periode april 2007juni 2008 maar 313 euro moest bijbetalen.
Verzoeker betwistte ook deze factuur omdat hij
meende dat TMVW weer een verkeerde meterstand
had gebruikt. Op deze brief van begin september
antwoordde TMVW niet. Verzoeker betaalde de
factuur niet.
TMVW vindt de brief van verzoeker niet terug. Het
onderzoek maakt niet duidelijk wat ermee gebeurd
is. De watermaatschappij kan wel aantonen dat de
gebruikte beginmeterstand toch correct was.
Omdat verzoeker de factuur van 313 euro nooit betaalde, had hij wel degelijk een betalingsachterstand, al had hij dat uit het oog verloren doordat hij
geen antwoord kreeg op zijn brief van begin september 2008. Conclusie van het onderzoek is dat
verzoeker nog 91 euro moet betalen.
TMVW leert uit de klacht dat haar klantendienst bij
vragen over uitstaande factuurbedragen explicieter
het verband moet leggen met het overzicht van de
klantenrekening die bij de jaarlijkse afrekeningfactuur hoort en waarin nog niet betaalde bedragen
worden opgesomd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Dat verzoeker niet meer wijs geraakte uit zijn waterfacturen kwam vooral omdat hij zelf nagelaten
had TMVW in te lichten over zijn verhuizing en hij
niet of niet tijdig zijn meterstanden doorgaf. Daardoor moesten verschillende facturen worden gecorrigeerd waardoor hij het zicht erop verloor.
Over de onbeantwoorde brief kan de Ombudsman
geen uitspraak doen. Het onderzoek brengt op dat
vlak geen duidelijkheid.
Hoewel TMVW op basis van de informatie die zij
ter beschikking had, juist handelde, leert zij toch uit
de klacht.

GRATIS BASISVERBRUIK
(dossier: 200910-224)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster krijgt midden oktober 2009 een verbruiksfactuur voor de periode september 2008 – oktober 2009.
Ze stelt vast dat ze voor het laatste kwartaal van
2008 geen gratis basisverbruik krijgt voor vier ge-

228

DOSSIERS 2009 IN DETAIL

TMVW

domicilieerden. Volgens de factuur waren er in deze periode geen andere gezinsleden ingeschreven
op haar verblijfsadres. Dat klopt niet, zegt verzoekster, want sedert begin februari 2008 was ze er gedomicilieerd met haar moeder en haar twee kinderen.
Op de bijsluiter staat dat elke klant recht heeft op
vijftien kubieke meter gratis drinkwater per jaar op
voorwaarde dat hij ingeschreven is op het verbruiksadres. Op de achterzijde leest ze dat het gratis
basisverbruik slaat op 365 dagen. Is de verbruiksperiode korter dan één jaar, dan wordt dat verrekend.
Verzoekster meent dat deze verrekening niet gebeurd is.
De klantendienst van TMVW zegt dat verzoekster
haar recht op gratis basisverbruik verliest omdat zij
op 1 januari 2008 nog niet gedomicilieerd was op
het huidige verbruiksadres. De medewerkster verwijst hiervoor naar een voetnoot op de afrekeningfactuur.

ONDERZOEK:
De wet schrijft voor dat bij het toekennen van het
gratis basisverbruik rekening moet worden gehouden met de domiciliëring op 1 januari van het aanslagjaar. Verzoekster en haar gezinsleden waren
toen nog niet ingeschreven op het huidige verblijfsadres. Dat gebeurde pas begin februari 2008. Dat
staat in een voetnoot onder aan de waterfactuur
maar niet met zoveel woorden op de bijsluiter.
Volgens TMVW is verzoekster zelf verantwoordelijk. De vorige afrekeningfacturen kenden telkens
basisverbruik toe voor vier personen. Toen verzoekster voor het eerst aansloot in september 2007
werd zij bij TMVW geregistreerd met vier gedomicilieerden op basis van haar verklaring en in afwachting dat zij het bevestigingsdocument zou
overmaken. Verzoekster zou dat nagelaten hebben.
Als gevolg van de automatische actualisering van
de domiciliëringsbestanden werd de facturatietoestand teruggebracht naar de effectieve situatie op
1 januari 2008.
De Ombudsman stelt voor om alle informatie te
bundelen op de bijsluiter. TMVW gaat hier niet op
in omdat zij de bijsluiter voldoende duidelijk vindt.
Heeft de klant nog vragen, dan kan hij altijd bellen
naar de Aquafoon, meent TMVW.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking. Of verzoekster voldoende uitleg kreeg van de Aquafoon, kan
de Ombudsman niet objectief beoordelen.
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5. CONCESSIEHOUDER

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

SOLLICITATIE
(dossier: 200910-209)

Onbevoegd
KLACHT:
Verzoeker neemt deel aan een selectieprocedure bij
de MBZ (Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen). Tijdens de selectie krijgt hij te horen
dat hij niet verder meer mag deelnemen omdat de
MBZ door een teveel aan kandidaten alleen nog
doorgaat met de sollicitanten met ervaring.
Verzoeker protesteert dat deze ervaringsclausule
niet in de vacature vermeld stond en achteraf werd
ingeroepen.

ONDERZOEK:
Op basis van enkele precedenten uit 200332 waarbij
de MBZ antwoordde op vragen in het kader van
twee klachtdossiers, gaat de huidige Ombudsman
ervan uit dat hij op basis van art. 14 van het stede-

1
1
0
0
0
0
0
0

lijke ombudsreglement bevoegd is voor de MBZ als
concessiehouder van de haven.
De MBZ reageert dat zij geen concessiehouder van
een stedelijke dienstverlening is en dat de Ombudsman onbevoegd is om de klacht te behandelen.
De Ombudsman wint advies in bij de juridisch adviseur van de Stad Brugge en bij de dienst Eigendommen. Deze adviezen zijn negatief.
De Ombudsman stelt vast dat de concessie voor het
uitbaten van de haven in 1896 door de Belgische
Staat verleend werd aan de MBZ en niet door de
Stad Brugge. Er bestaat wel een domeinconcessieovereenkomst tussen de Stad Brugge en de MBZ
maar deze slaat louter op het gebruik van stadsgronden in de Brugse haven. Hij concludeert dat hij
op basis van deze domeinconcessieovereenkomst
weinig of geen bevoegdheid kan laten gelden voor
klachten van burgers over de MBZ.
De MBZ antwoordt rechtstreeks aan verzoeker.
Verzoeker laat weten dat zijn klacht zonder voorwerp is geworden aangezien hij een andere job
vond.

BEOORDELING:
Onbevoegd.

32

Jaarverslag 2003, dossier 200301-010, p. 48-49
en dossier 200301-005, p. 155.
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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 geeft in juli 2006 aan de Wegendienst en de Groendienst de opdracht een voorontwerp voor de heraanleg van de wijk te maken. Begin april 2008 beslist het College in de wijk
een twintigtal parkeerplaatsen aan te leggen.

OPVOLGING:
De uitvoering van het werk wordt om budgettaire redenen verschoven naar 2009. Begin 2009 krijgen de bewoners de kans opmerkingen over het ontwerp in te dienen. De plannen worden licht gewijzigd. De heraanleg wordt
uitgevoerd in het voorjaar van 2010.

BERGHOKKEN
(dossiers: 200710-226, 200710-227, 200710-228 – Jaarverslag 2007, p. 141-142)
Dienst: Dienst Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen, Urbanisatie)

KLACHT EN ONDERZOEK:
In een residentie in Zeebrugge pleegt een bouwpromotor in 2007 een bouwovertreding. In de inkomhal vervangt
hij het vergunde gemeenschappelijke afvalhok 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 bouwcontroleur stelt de overtreding eind maart 2007 vast. In mei beslist het College dat de bouwheer een regularisatieaanvraag moet indienen maar hij laat dat na, ondanks een herinnering van de dienst Bouwvergunningen. In oktober 2007 klagen twee bewoners en de syndicus bij de Ombudsman dat de Stad het bouwovertredingsdossier niet goed opvolgt. De Ombudsman beoordeelt de klacht als een terechte opmerking.
Uiteindelijk dient de bouwheer midden april 2008 een regularisatiedossier in maar dat wordt in mei geweigerd
door het College omdat er geen duurzame oplossing wordt aangereikt voor het stapelen van het huisvuil zonder
hinder voor de bewoners en de omgeving.

OPVOLGING:
Het duurt tot eind november 2009 voor de bouwheer gewijzigde plannen indient die tegemoet komen aan de
vraag van het College. Midden december 2009 geeft het stadsbestuur groen licht voor de regularisatieaanvraag,
waarna het overtredingsdossier uit 2007 geklasseerd wordt.

AMBTSHALVE SLOOP
(dossier: 200802-028 – Jaarverslag 2008, p. 140-141)
Dienst: Gebouwendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker moet van de Stad een onveilige dakbedekking van een bouwvallige loods verwijderen maar hij weigert dat te doen. De Stad stuurt verzoeker op 17 april 2007 een laatste waarschuwing. Op 20 april zal de aannemer de sloop ambtshalve uitvoeren. Eén dag voor de ambtshalve sloop voert verzoeker het werk zelf uit.
Naderhand krijgt hij een factuur van de Stad van meer dan 1.000 euro voor de kosten die de opgeroepen aannemer heeft moeten maken voor de voorbereiding van de afbraak. Verzoeker weigert deze factuur te betalen omdat
de ambtshalve sloop uiteindelijk niet doorging.
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De Ombudsman meent dat verzoeker aanleiding gaf tot deze kosten doordat hij opeenvolgende waarschuwingen
van de Stad naast zich neerlegde. Hij raadt verzoeker aan de factuur te betalen.

OPVOLGING:
Verzoeker en zijn dochter blijven zich verzetten tegen de aanmaningen van de Stad om te betalen. Ethias, de
verzekeringsmaatschappij van de Stad, dagvaardt hen in februari 2009. De zaak wordt begin april ingeleid bij de
Vrederechter maar uitgesteld tot begin oktober. Op 15 februari 2010 wordt de zaak bepleit voor de rechter. Een
uitspraak wordt verwacht tegen eind maart 2010.

LAWAAIHINDER
(dossier: 200805-093 – Jaarverslag 2008, p. 69-70)
Diensten: Leefmilieu, Politie

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker klaagt al jaren over nachtlawaai van een nabijgelegen jeugdhuis. Hij zou hinder ondervinden van de
muziek en van het publiek dat buiten rond zou hangen. Hij klaagt dat noch de Politie noch de dienst Leefmilieu
efficiënt reageren op zijn klachten. Ook in 2008 blijft hij zijn klachten uiten. Het resultaat is dat de dienst Leefmilieu gerichter controleert of de voorwaarden uit de milieuvergunning worden nageleefd.

OPVOLGING:
Ook in 2009 blijft verzoeker klagen. De suggestie van de Ombudsman om in de woning van verzoeker geluidsmetingen uit te voeren, kan niet gerealiseerd worden omdat het jeugdhuis niet paalt aan het appartementsgebouw
waar verzoeker woont. Op basis van de Vlaremwetgeving kan de dienst Leefmilieu geen wettelijk aanvaarde geluidsmetingen uitvoeren.
In september 2009 laat de Politie weten dat verzoeker sedert 2006 al tachtig keer geluidshinder meldde. Telkens
de patrouille langs ging, was er nauwelijks hinder vast te stellen. Verzoeker zou ook telkens zijn medewerking
geweigerd hebben. Volgens de Politie zou hij de enige zijn die klaagt. Vandaar dat zij beslist om meldingen van
verzoeker in de toekomst de laagste prioriteit te geven.
De Ombudsman kan door een gebrek aan objectieve gegevens niet oordelen of verzoeker overdrijft dan wel of er
echt geluidshinder is.

HARDNEKKIG HEK
(dossiers: 200805-111 en 200810-211 – Jaarverslag 2008, p. 130-131)
Dienst: Wegendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
Twee aanpalenden van een steegje klagen in 2008 dat de Stad Brugge nooit haar schriftelijk engagement van
eind 2005 nakwam dat het straatje, dat stadseigendom is, opnieuw afgesloten zou worden met een hek. Dat was
nochtans door het College toegezegd maar de Wegendienst voerde de beslissing nooit uit. Ondertussen houdt een
van de klagers het hek al jaren in bewaring in zijn garage. De Ombudsman beoordeelt de klachten in februari
2009 als gegrond wegens een schending van het vertrouwensbeginsel.
De Wegendienst belooft om het hek terug te plaatsen. Technisch is dat niet zo eenvoudig omdat de positie van de
gebouwen ondertussen veranderd is.

OPVOLGING:
De Wegendienst plaatst het hek terug in april 2009. Probleem is dat het hek niet meer naar binnen draait zoals
vroeger maar wel naar buiten waardoor het in geopende toestand gedeeltelijk voor de garagepoort van een van
beide verzoekers hangt. Die kan daar niet mee akkoord gaan.
De Ombudsman organiseert in mei een plaatsbezoek met alle betrokken bewoners en de Wegendienst. Afgesproken wordt dat het hek gedraaid zal worden zodat het weer naar binnen open gaat. Dat impliceert wel dat een
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van de aanpalenden zijn houten schutting moet aanpassen. Die is daartoe bereid. In augustus 2009 wordt de
kwestie definitief opgelost.

VERLAAGDE STOEPRAND
(dossier: 200812-241 – Jaarverslag 2008, p. 77)
Diensten: Politie, Maatschappelijke Begeleiding, Wegendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoekster is rolstoelgebruikster. In december 2008 klaagt ze dat ze moeilijk het voetpad voor haar appartement kan afrijden omdat de stoeprand te hoog is. Ze meldde het probleem al in 2007 aan de Stad. Een medewerkster van de dienst Maatschappelijke Begeleiding 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 stoeprand werd niet verlaagd.
Uit het onderzoek blijkt dat de dienst Maatschappelijke Begeleiding aan de Politie adviseerde om de stoeprand te
verlagen en parkeerverbod in te voeren voor het appartement. De Politie legde wel het parkeerverbod voor aan
de Stedelijke Werkgroep Verkeer maar niet de verlaging van het voetpad omdat deze vraag niets met verkeer te
maken had.
De Politie gaf alleen aan de Wegendienst door dat er gele strepen geschilderd moesten worden maar niet dat ook
de stoeprand verlaagd moest worden. De Politie ging ervan uit dat de dienst Maatschappelijke Begeleiding dat
rechtstreeks zou doorgeven aan de Wegendienst. De dienst Maatschappelijke Begeleiding ging ervan uit dat de
Politie dat zou doen.
Na de klacht verlaagt de Wegendienst de stoeprand. De Politie, de dienst Maatschappelijke Begeleiding en de
Wegendienst spreken af dat aanvragen waarvoor geen tussenkomst van de Politie nodig is, rechtstreeks door de
dienst Maatschappelijke Begeleiding overgemaakt zullen worden aan de Wegendienst. Is wel verkeerstechnisch
advies nodig, dan zal de Politie het dossier volledig afhandelen. De Politie zal de Wegendienst dan inlichten over
alle uit te voeren ingrepen.
De Ombudsman kan de klacht niet meer beoordelen voor het afsluiten van de redactie van het Jaarverslag 2008.

OPVOLGING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar gecorrigeerd omwille van een gebrekkige coördinatie
tussen de dienst Maatschappelijke Begeleiding en de Politie die er elk vanuit gingen dat de andere de Wegendienst zou inlichten over het verlagen van de stoeprand. De klacht wordt door de diensten zelf gecorrigeerd. De
stoeprand wordt verlaagd en er wordt een nieuwe werkwijze afgesproken. Het College neemt op 17 juni 2009
akte van het onderzoeksverslag en de beoordeling.
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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 nagenoeg al onze aanbevelingen volgde een positieve
reactie en werd de dienstverlening bijgestuurd.
De dienst Ombudsman dankt ook de verschillende besturen voor het vertrouwen, 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, 17 maart 2010
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

241

Bijlagen
JAARVERSLAG 2009 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

243

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE

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 (27.888,0242.761,63 euro) – spilindex 138,01). Voor de toekenning ervan wordt rekening gehouden met de duur
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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;
2. het algemeen beleid van het Stadsbestuur en van het OCMW;
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3. de verhouding tussen werknemers van de Stad of van het OCMW en hun werkgever;
4. handelingen die buiten de bevoegdheidssfeer vallen van de Stad of van het OCMW;
5. aangelegenheden waarvoor de klager het initiatief nam tot een burgerlijke rechtsvordering of
waarvoor een strafrechtelijke procedure is ingesteld;
6. werkzaamheden en handelingen door de gemeentepolitie in haar hoedanigheid van gerechtelijke
politie;
7. beslissingen inzake individuele dienstverlening;
8. alle aangelegenheden die onder het medisch beroepsgeheim vallen.

Artikel 12
Zodra de ombudsman/ombudsvrouw een klacht niet of niet verder in behandeling neemt, meldt hij/zij
dit schriftelijk aan de klager met vermelding van de reden.

Artikel 13
Een klacht wordt binnen de drie maand volledig behandeld. De ombudsman/ombudsvrouw beslist
over een eventuele verlenging van maximaal drie maand.
Indien een klacht volgens de ombudsman/ombudsvrouw geheel of gedeeltelijk gegrond is, meldt
hij/zij dit volgens het geval aan het College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het
OCMW en zendt hiervan een afschrift aan de klager, binnen de maand na de kennisgeving aan het
College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW. Zo mogelijk geeft de ombudsman/ombudsvrouw aanbevelingen aan het College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW om de oorzaken die aanleiding geven tot de klacht in de toekomst weg te nemen. Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW het niet
eens is met deze aanbevelingen brengt het de ombudsman/ombudsvrouw daarvan op de hoogte, met
vermelding van de redenen.
Indien een klacht volgens de ombudsman/ombudsvrouw ongegrond is, deelt hij/zij dit mee aan de klager in een met redenen gestoffeerd schriftelijk verslag. Hiervan wordt een afschrift bezorgd aan het
College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW.

Artikel 14
De ombudsman/ombudsvrouw bemiddelt omtrent het optreden ten opzichte van de burgers door het
Brugs Stadsbestuur en het OCMW, door de intercommunales, concessiehouders en
privépersonen aan wie een stedelijke dienstverlening is toevertrouwd. Deze bemiddeling gebeurt hetzij
naar aanleiding van een klacht, hetzij op verzoek van het College van burgemeester en schepenen of
de Voorzitter van het OCMW.
De ombudsman/ombudsvrouw is bevoegd uit eigen beweging een onderzoek in te stellen naar de wijze
waarop een dienst zich in een bepaalde situatie heeft gedragen en daar rond een advies te formuleren.
Hij/zij stelt hiervan het College van burgemeester en schepenen of de Voorzitter van het OCMW in
kennis.

Artikel 15
De ombudsman/ombudsvrouw en zijn/haar medewerk(st)ers respecteren de verplichtingen inzake privacy en discretie. De identiteit van de klagers of van bepaalde personeelsleden kan niet bekend gemaakt worden indien zij daartegen bezwaar hebben.
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Artikel 16
De ombudsman/ombudsvrouw kan alle documenten nodig/nuttig voor het onderzoek opvragen. Hij/zij
kan schriftelijk alle inlichtingen en ophelderingen vragen, die hij/zij op hun waarheidsgetrouwheid kan
toetsen, en iedereen uitnodigen voor een gesprek ter zake.

Artikel 17
Het gemeentelijk reglement op een behoorlijk en open bestuur is van toepassing op de dossiers die ter
inzage werden opgevraagd. De klager kan het dossier over de behandeling van zijn/haar klacht(en) inkijken.

Artikel 18
De ombudsman/ombudsvrouw is verplicht aan een ambtenaar te laten weten dat tegen hem een klacht
werd ingediend die bezwarend kan zijn.
De ambtenaar heeft vervolgens het recht terzake mondelinge of schriftelijke verklaringen af te leggen
en voorts inzage te nemen van het dossier dat door de ombudsman/ombudsvrouw werd aangelegd.

Artikel 19
Jaarlijks, voor eind april, overhandigt de ombudsman/ombudsvrouw aan de Gemeenteraad en de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn het schriftelijk verslag over zijn/haar werkzaamheden.
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Reglement op de werking van het stedelijk Meldpunt voor de behandeling van meldingen en klachten
Artikel 1. Oprichting stedelijk Meldpunt
Er wordt een stedelijk Meldpunt opgericht.
De reeds bestaande systemen voor meldingen worden hierin geïntegreerd. Op die manier ontstaat een
gecoördineerd geheel dat meldingen en klachten van burgers bij stedelijke diensten goed en tijdig behandelt.

Artikel 2. Definities
Het stedelijk Meldpunt zal geconfronteerd worden met informatievragen, suggesties, meldingen, eerste- en tweedelijnsklachten van burgers. Wat houden deze begrippen in?
Informatievraag: een eenvoudige vraag naar wie, wat, waar, wanneer, waarom, welke of hoe.
Suggestie: een beleidsidee of voorstel om de leefbaarheid en/of de efficiënte werking van de Stad te
verbeteren, dat een burger ter kennis geeft aan het stadsbestuur.
Melding: de burger signaleert op een neutrale manier een situatie, een gebrek of een tekortkoming,
zonder dat hij ontevreden is.
Klacht: een klacht is een manifeste uiting waarbij een burger klaagt over een door de overheid al dan
niet verrichte prestatie of handeling. De toon is hier niet neutraal, de burger uit een ongenoegen over
de werking van de dienstverlening. Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op een foutieve of
onwettige handelwijze van personeelsleden, abnormale traagheid, slechte wil, het uitblijven van initiatief, enzovoort.
Bij klachten wordt een onderscheid gemaakt tussen:
Eerstelijnsklacht: een klacht die rechtstreeks tegenover de dienst zelf geformuleerd wordt. De burger
neemt daarbij contact op met de dienst.
Tweedelijnsklacht: een klacht voor de Ombudsman over mogelijk onbehoorlijk bestuur door een stadsdienst. De burger zocht contact met de dienst maar stelt vast dat zijn melding of klacht niet of niet afdoende opgelost geraakt.
Deze definities kennen is belangrijk, maar het subtiele onderscheid tussen de verschillende soorten oproepen is niet altijd gemakkelijk. In eerste instantie worden al deze oproepen daarom benoemd als
‘meldingen’. In de verdere verwerking van de oproep door het Meldpunt wordt zo nodig een onderscheid gemaakt tussen meldingen, eerste- of tweedelijnsklachten.

Artikel 3. Centrale coördinatie decentrale behandeling
Het stedelijk Meldpunt ressorteert onder de Communicatiedienst.
Het Meldpunt in de Communicatiedienst zorgt voor de centrale coördinatie en opvolging van de meldingen en voor de bewaking van de antwoordtermijnen.
De inhoudelijke behandeling van de meldingen en de beantwoording ervan gebeurt decentraal in de
diensten zelf. Daarvoor worden alle stadsdiensten aangesloten op een softwaresysteem. De huidige
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systemen voor meldingen zoals de Wegenfoon, de Milieufoon en de Mobifoon blijven bestaan, zij het
dat zij opgenomen worden in het softwaresysteem van het Meldpunt.
Elke stadsdienst zet een interne organisatie op voor de behandeling van meldingen. Het diensthoofd is
hiervoor verantwoordelijk en duidt indien nodig één of meerdere personeelsleden aan voor de behandeling. Daarbij wordt erop toegezien dat een eerstelijnsklacht behandeld wordt door een ander personeelslid dan de dossierbehandelaar.

Artikel 4. Ontvangst van een melding
De ontvangst van een melding verloopt via verschillende kanalen:
Via de balie van de Communicatiedienst of van een andere stadsdienst
Via een digitaal meldingsformulier op de stedelijke website www.brugge.be.
De melder dient een aantal verplichte velden (naam, adres,…) in te vullen en kan daarna één categorie aanvinken waarop zijn melding betrekking heeft.
Via de telefoon naar de Communicatiedienst, de Wegenfoon, de Milieufoon, de Mobifoon of een andere stadsdienst
Via een brief, gericht aan de Stad of het Meldpunt
Via een e-mail in de Communicatiedienst of een andere stadsdienst
 Via een fax in de Communicatiedienst of een andere stadsdienst.

Artikel 5. Behandeling van een melding
Na de ontvangst wordt de melding geregistreerd: de gegevens (identiteit van de melder, beknopte inhoud van de melding, bevoegde dienst, datum) worden ingevoerd in de software van het Meldpunt. Dit
gebeurt door de verantwoordelijke van het Meldpunt in de bevoegde dienst of door de coördinator van
het Meldpunt in de Communicatiedienst.
Deze persoon voert daarna enkele controles uit in onderstaande volgorde:
Als de melding onontvankelijk is, dan wordt de melding niet behandeld en het dossier meteen afgesloten. Een melding is onontvankelijk als de identiteit en het adres van de melder niet bekend zijn.
Als de melding een tweedelijnsklacht is, dan wordt hij doorgegeven aan de dienst Ombudsman.
Als de melding over een bevoegdheid gaat die onder een ander bestuur (niet stedelijk) valt, dan wordt
de melding rechtstreeks overgemaakt aan die instantie.
 Als de melding een bevoegdheid is van een andere stadsdienst, dan wordt hij rechtstreeks overgemaakt aan die dienst.
De bevoegde dienst opent het dossier.
De dienst stuurt binnen de 10 werkdagen een ontvangstmelding naar de melder. Als het probleem
meteen binnen de 10 werkdagen kan worden opgelost, dan neemt de betrokken dienst rechtstreeks
contact op met de melder om hem/haar dit te laten weten. Het Meldpunt bewaakt die termijn van 10
werkdagen en herinnert indien nodig.
De bevoegde dienst doet de inhoudelijke behandeling van de melding.
De melder ontvangt een antwoord binnen 30 kalenderdagen. Indien de bevoegde dienst niet binnen de
30 kalenderdagen antwoordt, dan stuurt het Meldpunt een herinnering. Na 45 kalenderdagen stuurt het
Meldpunt nogmaals een herinnering. Is er na 60 kalenderdagen nog steeds geen antwoord, dan kan de
melding, na een ultieme contactname van het Meldpunt met de bevoegde dienst, een tweedelijnsklacht
worden en naar de dienst Ombudsman gaan.
Nadat de melder een antwoord gekregen heeft, wordt het dossier afgesloten. Indien de melder meer info wenst over het antwoord, kan hij desgevallend contact opnemen met de bevoegde dienst.
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Er wordt gerapporteerd over de meldingen. Bedoeling van de rapportering is om structuur te brengen
in de meldingen en zo de dienstverlening te verbeteren. De diensten staan zelf in voor deze rapportering en de conclusies, met behulp van de software. De rapporteringen worden opgenomen in het stedelijk Jaarverslag. Dit Jaarverslag wordt, zoals nu reeds het geval is, voorgelegd aan de gemeenteraad.
De volledige workflow van een melding is uitgewerkt in bijgevoegd schema.

Artikel 6. Bijzondere gevallen
Meldingen die binnenkomen via het kabinet van de burgemeester of het kabinet van een schepen worden daar geregistreerd en doorgestuurd naar de bevoegde dienst. Die dienst behandelt de melding en
maakt het antwoord over aan het kabinet dat antwoordt. Het Meldpunt bewaakt de tijdige beantwoording, zoals voor de andere meldingen.
De lokale politie wordt voor de vaststelling of de behandeling van meldingen eveneens opgenomen in
het Meldpunt. Voor klachten over slecht bestuur of onaangepast gedrag van de politie verwijst het
Meldpunt naar de dienst Intern Toezicht (DIT) van de lokale politie, die onder het rechtstreeks gezag
staat van de korpschef. Het Meldpunt is niet bevoegd voor gerechtelijke klachten.
Georganiseerde administratieve beroepsprocedures (bijv. bezwaarschriften in het kader van een openbaar onderzoek) worden buiten het Meldpunt afgehandeld. Heeft de melding betrekking op een dergelijke beroepsprocedure, dan verwijst het Meldpunt de burger door, met mededeling van de concrete
modaliteiten van deze beroepsprocedure.

Artikel 7. De dienst Ombudsman in de tweede lijn
Het stedelijk reglement op de Ombudsfunctie, goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 mei 1996,
blijft onverminderd van kracht. De dienst Ombudsman vormt het sluitstuk in de behandeling van meldingen en klachten.
De dienst Ombudsman blijft onafhankelijk tegenover het Meldpunt en de stadsdiensten. De dienst
blijft ten allen tijde bevoegd om uit eigen beweging een onderzoek in te stellen, en is daarbij niet gebonden door de termijnen van 30, 45 en 60 dagen bij de behandeling van een melding door het Meldpunt. Als de burger een tweedelijnsklacht uit bij het Meldpunt (ofwel spontaan, ofwel omdat de termijn voor de behandeling van een melding of klacht te ver overschreden wordt, ofwel omdat hij niet
tevreden is met het ontvangen antwoord van het Meldpunt), dan wordt de klacht doorgegeven aan de
dienst Ombudsman.
De dienst Ombudsman krijgt een kopie van de rapporten over de behandeling van meldingen en klachten in de diensten. Die kan hij bespreken in zijn Jaarverslag, zodat een globaal beeld ontstaat over de
klachten in de eerste en de tweede lijn.

Artikel 8. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op een nader te bepalen datum, na de installatie van de software voor
het Meldpunt, en na een interne communicatie (bij de stadsdiensten) en externe communicatie (naar de
bevolking toe).
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melding komt binnen:
- brief
- tel./fax
- e-mail/formulier website
- aan balie

stadsdienst

Kabinet

meldpunt

registratie van de gegevens
ja
onontvankelijk
nee
indien 2de lijnsklacht
nee

afsluiting dossier
ja
ombudsman
nee

bevoegdheid Stad Brugge
ja

nee

doorgeven aan bevoegde instantie + ontvangst melding
binnen 3 werkdagen

bevoegdheid intake point
ja
doorsturen naar betrokken
dienst

openen dossier
nee
binnen 10 werkdagen terugkoppeling
naar melder of ontvangstmelding

bijsturen meldpunt

ja
behandelen melding
nee

ja
antwoord aan burger binnen
30 kalenderdagen (interne
termijnbewaking)

bijsturen meldpunt

ja
ja
antwoord aan burger binnen
45 kalenderdagen
statuscontrole 60
kalenderdagen

afsluiting dossier

burger wenst meer info
over antwoord

rapportering

burger neemt contact met
betrokken dienst

nee

meldpunt neemt contact met
betrokken dienst
melding kan 2de lijnsklacht
worden-> ombudsman

rapporten, jaarverslagen …
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Externe contacten
06/02/2009

Vergadering POLO (Permanent Overleg Lokale Ombudslui), Brugge (Marc Carlier)

10/02/2009

Vorming OCMW-decreet, Oostkamp (Nancy Brendonck)

22/04/2009

Presentatie Jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst, Brussel (Nancy Brendonck)

27/04/2009

Vergadering POLO (Permanent Overleg Lokale Ombudslui), Antwerpen (Marc Carlier)

11/05/2009

Toelichting Jaarverslag 2009 aan Managementteam OCMW, Brugge (Marc Carlier,
Nancy Brendocnk)

25/05/2009

Persconferentie opstart Stedelijk Meldpunt, Brugge (Nancy Brendonck, Marc Carlier)

29/05/2009

Algemene vergadering POOL (Permanent Overleg van de Ombudslui van België),
Puurs (Marc Carlier)

16/06/2006

Medewerking telefoonpanel Radio 1-programma ‘Peeters en Pichal’ i.v.m. lokale ombudsdiensten in Vlaanderen, Brussel (Nancy Brendonck, Marc Carlier)

17/06/2009

Presentatie Jaarverslag Eandis, Melle (Marc Carlier, Edwin Vermeulen)

11/09/2009

Vergadering Communicatiewerkgroep POOL (Permanent Overleg van de Ombudslui
van België), Brussel (Marc Carlier)

22/09/2009

Pre-event en persconferentie Open Bedrijvendag, Brugge (Nancy Brendonck)

04/10/2009

Open Bedrijvendag, samen met de Vlaamse en de federale ombudsdiensten, Brugge
(Nancy Brendonck, Marc Carlier, Edwin Vermeulen)

12/10/2009

Welkomstavond nieuwe Bruggelingen, Concertgebouw, Brugge (Nancy Brendonck,
Marc Carlier)

23/10/2009

Dag van de medewerkers van de lokale ombudsdiensten, Antwerpen (Nancy
Brendonck, Edwin Vermeulen)

13/11/2009

Vergadering POLO (Permanent Overleg Lokale Ombudslui), Mechelen (Marc Carlier)

17/11/2009

Persconferentie opstart Meldpunt Discriminatie, Brugge (Nancy Brendonck, Marc Carlier)

26/11/2009

Studiedag ‘Klachten bij de Politie’, Instituut voor de Overheid, Leuven (Nancy Brendonck, Marc Carlier, Edwin Vermeulen)

11/12/2009

Algemene vergadering POOL (Permanent Overleg van de Ombudslui van België),
Brussel (Marc Carlier)

15/12/2009

Presentatie tolkenservice de SOM, Brugge (Nancy Brendonck)
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Onmiddellijke dienstverlening
Een greep uit onze contacten …
 Ik heb geen afvalkalender gekregen. Waar kan ik er een vinden?
 Ik heb een klacht over mijn personenbelasting. Ik moet 10.000 euro bijbetalen.
 Mijn moeder is 84 jaar maar niet meer mobiel. Ze heeft een nieuwe elektronische identiteitskaart
nodig maar geraakt niet meer tot bij een fotograaf voor pasfoto’s. Wat moet ik doen?
 Ik wil naar het buitenland verhuizen. Wat moet ik daarvoor doen?
 Waar kan ik de plannen voor de bouw van het nieuwe rijksarchief inkijken?
 Kan ik nog een bestelling annuleren voor het plaatsen van nieuwe ramen?
 Ik heb een klacht over de buslijn naar Assebroek. Hij wordt heel vaak afgeschaft.
 Ik stalde mijn fiets aan de achterzijde van het station. Toen ik 's avonds terugkeerde, was mijn zadel verdwenen.
 De kerstverlichting in de bomen in de Sint-Amandsstraat werkt sinds gisteren niet meer.
 Kom ik in aanmerking voor een premie als ik met gas verwarm?
 Ik vind dat er te veel rood voorkomt in Brugge. Het concertgebouw is rood en de kantoorgebouwen
aan de achterzijde van het station nu ook al.
 Mijn boiler is kapot en ik kan geen bad meer nemen. De eigenaar doet niets.
 Waar mag ik met een metaaldetector op zoek gaan naar wat in de ondergrond zit?
 Tijdens het Ijssculpturenfestival vind ik het stationsplein onveilig voor de treinreizigers.
 Ik ben gevallen in de Steenstraat en heb mijn voet gebroken. Kan ik dat aangeven aan de Stad en
hoe doe je dat?
 Een verkeerspaal hindert mij als ik mijn oprit wil oprijden. Kan hij verplaatst worden?
 Ik ben vier maanden geleden overgestapt naar Telenet maar ik krijg nog altijd rekeningen van
Belgacom.
 Er wordt vaak fout geparkeerd in het Dampoortkwartier.
 Mijn garagist voerde dure meerwerken uit aan mijn auto zonder mij daar vooraf van te verwittigen.
Ik weiger te betalen. Nu krijg ik mijn auto niet meer terug.
 Ik merk dat steeds meer organisaties verkeersborden, verlichtingspalen, enz. misbruiken om er reclame aan vast te maken. Ik vind dat niet kunnen.
 Een paar jaar geleden moest ik mijn schotelantenne afbreken wegens niet conform met de stedenbouwkundige verordening. Nu zie ik in mijn buurt her en der schotelantennes verschijnen maar
niemand doet er iets aan. Dat is niet eerlijk.
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