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VOORWOORD
Soms krijgen wij wel eens de vraag of de dienst Ombudsman geen moeite heeft om elke dag weer om
te gaan met klagende burgers. Dat hebben wij niet omdat wij liever over verzoekers spreken dan over
klagers. Een ambtenaar die wij ontmoetten, drukte het zo uit: klagers zijn geen zeurpieten maar mensen met een probleem die zo goed mogelijk geholpen moeten worden. Klachten zijn niet zuur, het zijn
vragen om bemiddeling.
Klagers zijn zelfs meer. Zij hebben een probleem met de overheid maar zij hebben nog vertrouwen
genoeg om dat probleem ook aan die overheid te melden, in de hoop dat zij ze kan oplossen. Slaagt de
overheid erin het probleem op een goede manier aan te pakken, dan herstelt zij haar relatie met de
burger.
Bijna 1.400 burgers klopten in 2010 bij de dienst Ombudsman aan met een probleem. Daarvan hadden
er 261 een mislukt contact gehad met de Brugse stadsdiensten, de lokale Politie, het OCMW of de intercommunales Eandis, IVBO en TMVW. Voor hen openden wij een tweedelijnsklachtdossier en bemiddelden wij voor een oplossing. De overigen probeerden wij zo goed mogelijk door te verwijzen.
Dit jaarverslag geeft een overzicht van onze activiteiten in 2010.
In deel 1 leest u meer over de werkwijze van de dienst Ombudsman. Deel 2 behandelt de werking van
onze dienst. Deel 3 biedt een globaal overzicht van de behandelde klachten en aanbevelingen, en de
bespreking van de belangrijkste klachten per dienst. Daarbij gaven wij meer aandacht aan de dienstoverschrijdende klachten, zoals ons gevraagd werd door enkele gemeenteraadsleden. In deel 4 leest u
het gedetailleerde overzicht van alle klachtdossiers. In deel 5 tot slot blikken wij terug op enkele dossiers uit 2008 en 2009 die vorig jaar een vervolg kregen.
Veel leesplezier!
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
privacy van de klager of de ambtenaar in het gedrang zouden kunnen brengen.
De eindredactie werd afgesloten op 10 maart 2011. Latere reacties of evoluties konden niet opgenomen worden.
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DEEL 1

1. Vertrouwen is het sleutelwoord
De dienst Ombudsman van de Stad Brugge was in 2010 dertien jaar actief. Zij behandelt klachten over
de werking van de Brugse stadsdiensten, het OCMW, de lokale Politie en de intercommunales waar de
Stad Brugge lid van is.
De dienst heeft het voorbije decennium een vaste plaats verworven in de stadsorganisatie. Juicht geen
enkele dienst als hij correspondentie van de dienst Ombudsman krijgt, dan geven zij toe dat klachtenbehandeling door een onafhankelijke ombudsdienst nuttig is en niet zelden leidt tot een bijsturing van
de dienstverlening. Dat de klachtenbehandeling door een externe dienst gebeurt, geeft meer garantie
op een objectief onderzoek en een onpartijdige beoordeling. Interne klachtenbehandeling door de
dienst zelf loopt het risico minder diepgaand te zijn. Niemand legt graag de vinger op de eigen wonde.
Het is de opdracht van elke ombudsdienst meer te doen dan bemiddelen tussen de burger en de administratieve diensten waarvoor zij bevoegd is. Sommige ombudslui detecteren een tendens waarbij de
overheid door wie zij aangesteld zijn, hun opdracht zoveel mogelijk zou proberen te beperken tot individuele klachtenbehandeling. Hoewel dit een zeer belangrijk aspect van zijn taak is, mag geen enkele
ombudsman zich in dat hoekje laten drummen. Zijn opdracht is ruimer dan het individuele probleem
van de burger oplossen. Hij moet dieper graven dan het niveau van het klagende individu. Het is zijn
taak om via de individuele klachten structurele problemen te ontdekken en via zijn aanbevelingen te
adviseren hoe deze tekortkomingen opgelost zouden kunnen worden.
Een ombudsman mag er niet van uitgaan dat de administratieve diensten en het politieke bestuur hem
zomaar deze ruimte zullen geven. Hij en zijn team moeten zelf ook inspanningen leveren om deze
plaats te verwerven. Vertrouwen is hierbij het sleutelwoord. Dat moet een ombudsman winnen, niet alleen bij de burger maar ook bij de overheid wiens handelen hij beoordeelt. Dat kan alleen als de ombudsman en zijn team diepgaande onderzoeken voeren, zo objectief mogelijke oordelen vellen en realistische aanbevelingen doen waar de administratieve diensten en het politieke bestuur mee aan de slag
kunnen.
De Ombudsman heeft de indruk dat het Brugse stadsbestuur de tweedelijnsklachten steeds vaker gebruikt om aan klachtenmanagement te doen. Het College van burgemeester en schepenen grijpt de
klachten niet zelden aan om bijsturingen te doen, ook in dossiers waar de Ombudsman geen aanbeveling formuleerde. Doordat de Ombudsman zijn aanbevelingen ter goedkeuring aan het College moet
voorleggen, lopen zij minder het risico om dode letter te blijven. Ook vanuit het Managementteam
wordt de uitvoering ervan opgevolgd.
Ook de administratieve diensten zijn zich steeds meer bewust van hun eerste taak: klantvriendelijkheid
hoog in het vaandel voeren. Het is een opdracht van elke dag om te denken en te handelen vanuit de
leefwereld van de burger. Klachten zijn daarbij belangrijke bronnen van informatie en inspiratie.

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.

JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

11

DE DIENST OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

DEEL 1

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.

Aanbevelingen
Als een klacht gegrond of terecht is, kan de Ombudsman een aanbeveling formuleren. Zo probeert hij
te voorkomen dat de diensten in de toekomst nog dezelfde fout zouden maken. Een aanbeveling kan
zowel gaan over het optreden van een dienst of een ambtenaar in een individueel dossier als over de
algemene houding in bepaalde dossiers. De Ombudsman legt deze aanbeveling ter goedkeuring voor
aan het College van burgemeester en schepenen of hij maakt ze over aan de Voorzitter van het
OCMW. Als het College of de Voorzitter het niet eens zijn met deze aanbeveling, brengen zij de Ombudsman daarvan op de hoogte, met vermelding van de redenen.
De Ombudsman is geen rechter. Dat betekent dat hij geen beslissingen kan opleggen of schorsen. Een
aanbeveling is slechts een advies. Zij kan evenwel niet zomaar onder de mat geveegd worden, aangezien het College van burgemeester en schepenen of de Voorzitter van het OCMW ze moet goedkeuren.

Onafhankelijk
De Ombudsman is onafhankelijk. Hij kan niet door het bestuur onder druk gezet worden om dingen
wel of niet te onderzoeken of om bepaalde standpunten in te nemen of in te trekken.

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

3. De bevoegdheid van de 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.
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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.

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.
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Inzagerecht en privacy
Het ‘gemeentelijk reglement op een behoorlijk en open bestuur’ is van toepassing op de dossiers die
ter inzage worden opgevraagd. De klant kan het dossier over de behandeling van zijn klacht(en) inkijken. Anderzijds is de 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

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

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
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Actieve dienstverlening: de burger heeft recht op een goede service. De ambtenaar mag zich niet
afstandelijk opstellen, maar moet inzet en goede wil tonen om burgers voort te helpen, ook als zij
bij hem niet aan het juiste adres zijn.
Degelijke dossieropvolging: de burger mag van de overheid verwachten dat zij zijn dossier goed
opvolgt, dat de ambtenaar de stand van zijn dossier kent en bijhoudt.
Deugdelijke communicatie: de burger mag op zijn brief, fax of e-mail binnen een redelijke termijn
een antwoord verwachten, of minstens een ontvangstmelding. Een ontvangstmelding moet een opvolging krijgen. De brief moet een contactpersoon vermelden.
Bereikbaarheid/toegankelijkheid: een overheidsdienst moet bereikbaar zijn, ook telefonisch. De
gebouwen moeten vlot toegankelijk zijn. De openingsuren moeten klantvriendelijk zijn.
Actieve informatieverstrekking: de burger moet in klare taal geïnformeerd worden over zijn rechten en plichten. Hij moet duidelijk weten waar, wanneer en bij wie hij terecht kan voor de dienstverlening waarop hij aanspraak maakt.
Goede uitvoeringspraktijk: een overheidsdienst werkt nauwkeurig, volgt de dossiers deskundig op,
reageert oplossingsgericht en herstelt fouten tijdig. Ook bij de uitbesteding van taken is de dienst
verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole.
Redelijke termijn: een aanvraag wordt binnen de opgelegde, (wettelijk voorziene) termijn behandeld, of anders binnen een redelijke termijn.
Interne klachtenbehandeling: elke dienst moet in staat zijn om klachten van de burger op een correcte manier op te vangen en te behandelen. Belangrijke aspecten daarbij zijn een redelijke behandelingstermijn, een ernstig feitenonderzoek en een degelijke motivering van eventuele reacties.
Coördinatie: overheidsdiensten, van welk niveau ook, moeten efficiënt met elkaar communiceren
en samenwerken.
Respect voor de persoonlijke levenssfeer: ambtenaren moeten de privacy van de burger altijd respecteren.

6. De beoordelingscategorieën
Aan het eind van zijn onderzoek velt de Ombudsman een oordeel over de klacht. Een oordeel is niet
het eerste doel. Belangrijker is dat het probleem opgelost wordt en dat pijnpunten aan de oppervlakte
komen.
Toch is een goed afgewogen oordeel zinvol voor de diensten. Zij kunnen via de klachtenbehandeling
leren uit de minder goede ervaringen van hun klanten. Met zijn oordeel geeft de Ombudsman een
aanwijzing over de ernst van de klacht. Ook voor de klant zelf kan het oordeel van de Ombudsman belangrijk zijn, al was het maar omdat het hem enige genoegdoening kan geven, bijvoorbeeld als het om
een ernstige fout gaat.
De Ombudsman werkt met vijf beoordelingscategorieën:
Gegronde klacht: dat zijn klachten waarbij na onderzoek gebleken is dat de betrokken dienst de
regelgeving niet heeft gevolgd of in één of ander opzicht bepaalde beginselen van behoorlijk bestuur en/of ombudsnormen (manifest) heeft geschonden. Sommige klachten zijn zo complex dat
slechts bepaalde elementen van de klacht gegrond zijn. Zij krijgen dan de beoordeling deels gegrond mee. Sommige klachten worden gegrond maar gecorrigeerd verklaard. Dat wil zeggen
dat de klacht gegrond is maar dat hij al tijdens het onderzoek spontaan door de dienst gecorrigeerd
werd. Als de Ombudsman een klacht gegrond verklaart, kan hij een aanbeveling doen.
2. Terechte opmerking: daarmee worden klachten bedoeld waarbij na onderzoek gebleken is dat de
betrokken dienst in één of ander opzicht onzorgvuldig heeft gehandeld maar die onvoldoende ernstig zijn om ze als ‘gegrond’ te bestempelen. Ook klachten waarbij doorslaggevende verzachtende
omstandigheden kunnen worden aangevoerd, kunnen de beoordeling ‘terechte opmerking’ krijgen.
De terechte opmerkingen worden 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.
1.
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Ongegrond: dat zijn klachten waarbij na onderzoek duidelijk blijkt dat de dienst de wet- of regelgeving niet heeft geschonden, noch behoorlijkheids- of ombudsnormen heeft overtreden, en/of
waarbij de burger zelf (manifest) in de fout ging.
4. Ander oordeel: heel wat dossiers krijgen het label ‘ander oordeel’ omdat ze na onderzoek onvoldoende duidelijk blijven, bijvoorbeeld omdat er een woord-tegen-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.
5. Onbevoegd: klachten krijgen het label ‘onbevoegd’ als tijdens het onderzoek blijkt dat de Ombudsman onbevoegd is of zijn bevoegdheid verliest.
3.

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. Evenveel tweedelijnsklachten, minder dienstverlening
De dienst Ombudsman noteerde in 2010 1.392 contacten. Dat is een daling met vijftien procent tegenover vorig jaar. Toen namen 1.643 burgers contact met de dienst, wat een record was in de geschiedenis van de dienst.

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
TOTAAL
GEMIDDELD

109

131

totaal

dienstverl.

dossiers

2010
totaal

dienstverl.

dossiers

2009
totaal

dienstverl.

totaal

19 121 140
21 110 131
29 129 158
16 122 138
35 145 180
22 112 134
24 101 125
25 120 145
16
95 111
25 105 130
18
89 107
15
61
76
265 1310 1575
22

dossiers

2008
dienstverl.

dossiers

2007

J
22
80 102
F
14 100 114
M 19
77
96
A
26
93 119
M 34 117 151
J
28 117 145
J
9 142 151
A
18 112 130
S
29 121 150
O 18 135 153
N
14 100 114
D
19 119 138
T 250 1313 1563

J
11 104 115
F
21 102 123
M 30 105 135
A
23 164 187
M 29 131 160
J
27 137 164
J
18 126 144
A
16
99 115
S
26 106 132
O 28 129 157
N
13
76
89
D
26
96 122
T 268 1375 1643

J
17
95 112
F
24 102 126
M 27 130 157
A
23
98 121
M 18
86 104
J
27 101 128
J
26
95 121
A
23 117 140
S
20
67
87
O 15
83
98
N
20
84 104
D
21
73
94
T 261 1131 1392

G

G

G

21

109

130

22

115

137

22

94

116

250

2007

2008

2009

2010

200

150

100

dienstverl.
50

dossiers

0
J F MA M J J A S O N D

J F MA M J J A S O N D

JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

J F MA M J J A S O N D

J F MA M J J A S O N D

21

DE WERKING VAN DE DIENST OMBUDSMAN

DEEL 2

De daling van het aantal contacten situeert zich niet in de kerntaak van de dienst Ombudsman. Dat is
de behandeling van tweedelijnsklachtdossiers over de werking van de Brugse stadsadministratie en de
andere diensten waarvoor de Ombudsman bevoegd is. In 2010 werden 261 dossiers geopend, tegenover 268 dossiers het jaar ervoor. Het gaat om een lichte daling met minder dan drie procent. Daarmee
ligt het aantal tweedelijnsklachtdossiers in de lijn van de vorige jaren: 278 dossiers in 2005, 255 in
2006, 265 in 2007, 250 in 2008 en 268 in 2009. Opnieuw toont de statistiek aan dat per maand gemiddeld 22 tweedelijnsklachten worden geopend of één per werkdag. Dat aantal staat de jongste zes jaar
gebeiteld in de tabellen. 174 dossiers of zesenzestig procent sloegen op de werking van de Brugse
stadsdiensten. Ook dat is evenveel als in 2009. De 87 andere dossiers hadden betrekking op de lokale
Politie, het OCMW en de intercommunales waarvoor de dienst Ombudsman bevoegd is (IVBO, TMVW, Eandis, enz.)
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De daling van het aantal contacten situeert zich uitsluitend op het vlak van de onmiddellijke dienstverlening. Daarmee wordt bedoeld dat de dienst Ombudsman burgers met meldingen, klachten, complexe
problemen en vragen waarvoor hij niet bevoegd is, doorverwijst naar de juiste dienst zonder dat zij
zelf een klachtdossier opent. 1.131 contacten werden op deze manier afgewerkt tegenover 1.375 in
2009. Dat is een vermindering met bijna 18 procent. In deze daling speelt mee dat de dienst Ombudsman in 2009 87 afzonderlijke typebrieven ontving van bewoners van Sint-Kruis die hun ongenoegen
uitten over het uitschakelen van de verkeerslichten op het kruispunt van de Brieversweg en de Doornhut. Deze meldingen werden apart geregistreerd omdat zij individueel werden verstuurd. Dat had een
weerslag op de cijfers. Niettemin is ook zonder deze petitie een duidelijke daling merkbaar. Uit de
analyse verder in dit hoofdstuk blijkt dat vooral de informatievragen, meldingen en klachten over externe diensten gedaald zijn, mogelijk omdat die op een andere manier gekanaliseerd worden.
Onmiddellijke dienstverlening is niet de kerntaak van de dienst Ombudsman, al helpt zij burgers met
problemen graag verder. De voorbije jaren was de verhouding tussen het aantal tweedelijnsklachtdossiers en het aantal contacten binnen de onmiddellijke dienstverlening wat scheef gegroeid. In 2009
vertegenwoordigden de tweedelijnsklachtdossiers 16 procent van alle contacten, de onmiddellijke
dienstverlening 84 procent. In 2010 ligt de verhouding op 19 tegenover 81 procent wat evenwichtiger
is en een terugkeer is naar de cijfers die gebruikelijk waren tussen 1999 en 2003. Naar gespendeerde
werktijd ligt de verhouding omgekeerd. Tachtig procent wordt besteed aan de behandeling van de
tweedelijnsklachtdossiers, twintig procent aan de onmiddellijke dienstverlening.
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1.131 contacten binnen de onmiddellijke dienstverlening of gemiddeld 94 contacten per maand wijst
toch uit dat de burger nood heeft aan een onafhankelijke instantie die burgers met problemen op een
professionele manier informeert en doorverwijst. De cijfers tonen 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 in Brugge voor maar is typisch voor de meeste ombudsdiensten. Onmiddellijke dienstverlening is geen ballast. Het is een bron van informatie over wat
er leeft in de maatschappij. Problemen die eerst gemeld werden binnen de onmiddellijke dienstverlening, kunnen later uitmonden in tweedelijnsklachten. Ook kunnen meerdere meldingen over hetzelfde
onderwerp wijzen op een structureel probleem. Op basis van zijn initiatiefrecht dat vastgelegd is in het
reglement op de ombudsfunctie, kan de Ombudsman dan beslissen deze meldingen aan te grijpen om
een klachtdossier op te starten.
Onderstaande grafiek toont het verloop van het aantal contacten aan in 2010. Dit verloop is a-typisch.
De piek ligt normaal gezien altijd in de maanden april en mei omdat het Jaarverslag dan gepresenteerd
wordt. Dit was in 2010 niet het geval. De pieken lagen zonder aanwijsbare reden in maart, juni, juli en
augustus wat voor vakantiemaanden eerder ongebruikelijk is. Vanaf het najaar is een daling van het
aantal contacten merkbaar.
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1.2. Hoe werden wij gecontacteerd?
De manier waarop de Bruggeling een tweedelijnsklacht indient, wijzigde opvallend in 2010.
Voor de eerste keer werden de meeste tweedelijnsklachten via elektronische weg ingediend. Ofwel
gebeurt dat via een rechtstreekse e-mail naar ombudsman@brugge.be ofwel via het klachtenformulier
op de website van de Stad Brugge (www.brugge.be/ombudsman). Het gaat om een derde van alle
klachten, goed voor 88 dossiers of 33,7 procent.
Daarmee komen de elektronisch ingediende klachten net uit boven de mondelinge klachten die geuit
worden tijdens een bezoek aan het kantoor van de dienst Ombudsman ( 86 dossiers of 33 procent). Ter
vergelijking: in 2009 werd 76 klachten of 28,3 procent elektronisch ingediend, tegenover 93 klachten
of 34,7 procent via een bezoek aan het kantoor.
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Een klacht elektronisch indienen heeft voor- en nadelen. Voor de burger werkt het snel en drempelverlagend. Het kan van thuis gebeuren. Nadeel voor de dienst is dat de klachten soms anoniem, vaag, onvolledig of onsamenhangend worden geformuleerd waardoor bijkomende vragen gesteld moeten worden. Het komt dan voor dat de burger toch nog afhaakt terwijl hij mogelijk met een probleem kampt
dat door de dienst Ombudsman behandeld zou kunnen worden. Een persoonlijk gesprek met de Ombudsman of zijn adjuncten vergt een zekere inspanning van de burger maar heeft het voordeel dat de
klant zijn klacht omstandig kan toelichten, er een rechtstreeks contact is met het ombudsteam en er
stukken overhandigd kunnen worden. Toch mag verwacht worden dat het belang van elektronische
contacten in de toekomst nog zal toenemen.
Telefonisch gemelde klachten waren in 2010 goed voor 58 dossiers of 22,2 procent, een daling met
circa 4 procent. Het aantal klachten dat werd ingediend via brief of fax daalde verder naar amper 12
dossiers of 4,6 procent, tegenover 25 dossiers of 9,3 procent in 2009.
Zeventien klachtdossiers of 6,5 procent werden overgenomen vanuit het stedelijk Meldpunt. Meer
over de relatie tussen het stedelijk Meldpunt en de dienst Ombudsman leest u onder punt 2, verder in
dit hoofdstuk.
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1.3. Het profiel van de klager
Tegenover 2009 is het profiel van de klager nauwelijks veranderd. 55 procent van de klachten (of 144
dossiers) werd geformuleerd door mannen. Dat is een lichte stijging tegenover 2009 (51 procent of
136 dossiers). De vrouwen waren goed voor 40 procent van de klachten (of 104 dossiers), tegenover
41 procent of 110 dossiers in 2009. Echtparen waren amper nog goed voor 13 dossiers of 5 procent
van de klachten. Dat is een daling met 3 procent tegenover 2009 (22 dossiers of 8 procent).
Over de leeftijd en de sociale achtergrond van de verzoekers worden niet systematisch gegevens bijgehouden. Dat is moeilijk omdat veel klachten via elektronische weg worden ingediend. Bovendien
kan het storend overkomen dat de dienst Ombudsman tijdens een telefoongesprek of een bezoek zou
vragen naar de leeftijd of de sociale achtergrond van de cliënt. De klachten worden wel geformuleerd
door een ouder publiek tussen 50 en 75 jaar. Dat is een constante.
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1.4. Waar wordt het meest geklaagd?
Ook in 2010 komt bijna een derde van de klachten (78 dossiers of 30 procent) uit de binnenstad. Dat is
al jaren het geval. De sterke stijging van het aantal klachten uit Sint-Kruis en Sint-Pieters, zoals deze
zonder aanwijsbare reden vastgesteld werd in 2009, zette zich niet door. Het aantal klachten uit SintKruis daalde weer van 33 in 2009 naar 21 in 2010. Voor Sint-Pieters verminderde het aantal klachten
van 20 naar 14. Er kwamen dit jaar meer klachten uit Sint-Jozef (15 dossiers tegenover 9 in 2009) en
Sint-Michiels (26 dossiers tegenover 20 in 2009). Na de binnenstad werd het meest geklaagd in SintAndries (36 dossiers tegenover 32 in 2009, goed voor 14 procent of een stijging met 2 procent).
Even traditioneel komen de meeste klachten uit de rand vanuit de dichtstbevolkte deelgemeenten SintAndries, Assebroek, Sint-Michiels en Sint-Kruis. Noord-Brugge (Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege en Dudzele) was goed voor 25 klachten, evenveel als in 2009. Dat is 9 procent van alle klachtdossiers.
Vier van de zes klachten uit Lissewege hielden verband met de vernieuwing van de nutsleidingen in de
dorpskern in het voorjaar van 2010. Begin 2010 hadden 35 bewoners via een petitie bij de Ombudsman geklaagd over de steeds terugkerende elektriciteitspannes, ook tijdens de eindejaarsfeesten van
2009. Eandis besliste om de netten te vernieuwen in coördinatie met de Wegendienst van de Stad
Brugge en de telecombedrijven. De aannemer liet gedurende de werkzaamheden al eens een steek vallen wat resulteerde in weer nieuwe klachten. Voor de binnenstad en de andere deelgemeenten zijn
geen dergelijke één-op-één relaties te vinden tussen een bepaalde problematiek en klachten die daaruit
zouden voortvloeien.
De klacht uit het buitenland was afkomstig van een Spaanse toerist die vruchteloos geprobeerd zou
hebben om bij de Politie klacht tegen onbekenden in te dienen. Het dossier bracht geen duidelijkheid.
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2. Dienst Ombudsman en stedelijk Meldpunt

2.1. Meldingen die over tijd gaan
Zoals hierboven vermeld, werden in 2010 meer klachtdossiers (17 dossiers) geopend die vanuit het
stedelijk Meldpunt werden overgenomen. Het stedelijk Meldpunt is actief sedert mei 2009 en staat in
voor de uniforme registratie en opvolging van meldingen en eerstelijnsklachten die door burgers worden overgemaakt. De coördinatie gebeurt door de Communicatiedienst maar het zijn de stadsdiensten
zelf die hun meldingen beantwoorden en afwerken binnen een reglementair voorgeschreven maximale
termijn van zestig dagen.
In dit ‘Reglement op de werking van het stedelijk Meldpunt voor de behandeling van meldingen en
klachten’ (zie bijlage 2 achteraan dit jaarverslag) zijn twee manieren voorzien waarop de dienst Ombudsman tweedelijnsklachten kan doorkrijgen vanuit het Meldpunt.
Komt bij het Meldpunt een tweedelijnsklacht binnen, dan is de afspraak dat deze onmiddellijk overgemaakt wordt aan de dienst Ombudsman. Hoewel hij hierover geen cijfermateriaal bijhoudt, heeft de
Ombudsman geen reden om aan te nemen dat deze afspraak niet gerespecteerd zou worden en dat het
Meldpunt tweedelijnsklachten zou behandelen die tot de bevoegdheid van de dienst Ombudsman behoren.
Wordt een melding of eerstelijnsklacht door het Meldpunt niet afgehandeld of beantwoord binnen de
maximale behandelingstermijn van zestig dagen, dan kan de dienst Ombudsman deze melding overnemen en er een tweedelijnsklachtdossier over starten. Deze overheveling gebeurt automatisch door de
software van het Meldpunt. De melding komt dan in de mailbox van de dienst Ombudsman terecht.
In 2009 nam de dienst Ombudsman slechts één 60+-dossier over. In 2010 opende de dienst 17 klachtdossiers over meldingen die niet tijdig werden behandeld of beantwoord. Dat is goed voor 6,5 procent
van alle tweedelijnsklachtdossiers.
Dat de dienst Ombudsman in 2010 maar 17 klachtdossiers opstartte over laattijdig behandelde of onbeantwoorde meldingen, betekent niet dat maar zoveel meldingen de maximale behandelingstermijn
van zestig dagen overschreden zouden hebben. In 2010 maakte het softwareprogramma van het Meldpunt in totaal 79 meldingen aan de dienst Ombudsman over.
Voor 62 meldingen werd evenwel geen tweedelijnsklachtdossier opgestart. Intern sprak de dienst Ombudsman af dat zij pas een tweedelijnsklachtdossier begint na een ultiem contact met de betrokken
dienst. Kan de dienst hierbij alsnog een aanvaardbare uitleg geven waarom de melding niet als afgehandeld geregistreerd staat, dan wordt geen klachtdossier opgestart. Aanvankelijk was de Ombudsman
hierin nog mild maar naarmate de diensten beter vertrouwd geraakten met het nieuwe systeem is hij
strenger geworden, zeker omdat de software van het Meldpunt de dossierbehandelaar zeer regelmatig
waarschuwt dat de termijn overschreden dreigt te geraken. De ambtenaar krijgt met andere woorden
heel wat kansen om bij te sturen.
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Bij de 62 meldingen vond de dienst Ombudsman de motivering van de dienst aanvaardbaar. Doorgaans ging het om manipulatiefoutjes of administratieve vergetelheden, eigen aan de opstart van het
systeem, waarbij de melding wel tijdig was afgehandeld maar waarbij de registratie in het softwareprogramma, bijvoorbeeld als gevolg van vakantie van de dossierbehandelaar, achterwege was gebleven. Soms werd beslist om geen tweedelijnsklachtdossier op te starten omdat de betrokken dienst, gealarmeerd door de overschrijding van de maximale behandelingstermijn, de melding toch nog snel
oploste vooraleer de dienst Ombudsman contact had kunnen nemen. Het belangrijkste hierbij is dat het
probleem binnen de zestig dagen (of net erbuiten) opgelost geraakte.
Een aandachtspunt vormen de meldingen die geparkeerd worden. Het reglement op de behandeling
van meldingen en eerstelijnsklachten laat toe dat meldingen ‘on hold’ worden geplaatst als zij door
bijzondere omstandigheden onmogelijk binnen de zestig dagen afgehandeld kunnen worden. Wordt
een melding geparkeerd, dan wordt de behandelingstermijn gestuit. Dat betekent ook dat de melding
niet in de mailbox van de dienst Ombudsman terecht komt, al zijn er al meer dan zestig dagen voorbij.
Het stedelijk Meldpunt behandelde in 2010 in totaal 7.551 meldingen. Van alle meldingen werden er
in de loop van het jaar 726 “ooit eens” geparkeerd. Dat is iets minder dan 10 procent. De Wegendienst
neemt het gros hiervan voor haar rekening, met name 633 op een totaal aantal meldingen van 3.731
voor deze dienst. Dat is bijna 17 procent. De Groendienst behandelde 953 meldingen en plaatste er
amper 3 on hold. De dienst Leefmilieu pakte 2.482 meldingen aan waarvan zij er 84 of 3,4 procent
ooit eens parkeerde.
De Ombudsman vraagt aandacht voor het feit dat het parkeren van meldingen initieel bedoeld is als
uitzonderingsmaatregel waarbij in het registratieprogramma steeds een goede reden opgegeven moet
worden vooraleer een melding een tijdlang geparkeerd kan worden. Het ‘on hold’ plaatsen mag geen
middel worden om de maximale behandelingstermijn van zestig dagen voor zich uit te schuiven of om
te vermijden dat laattijdig afgehandelde meldingen door de dienst Ombudsman zouden worden overgenomen.
In dat verband stelde de Ombudsman nog vast dat de burger niet door het Meldpunt werd ingelicht dat
zijn melding geparkeerd werd. Dat staat nochtans in de handleiding van het stedelijk Meldpunt (versie
18 mei 2009). Naar aanleiding van een klachtdossier heeft de Ombudsman er dan ook op aangedrongen dat de melder op dat moment toch een bericht zou krijgen zodat hij weet waarom de afhandeling
van zijn melding vertraging oploopt. Het College trad deze aanbeveling bij op 18 februari 20111.
De Ombudsman merkt tot slot op dat 7.166 van de 7.551 meldingen en eerstelijnsklachten behandeld
worden door de Wegendienst, de dienst Leefmilieu en de Groendienst. Dat is bijna 95 procent van alle
meldingen. Slechts 385 meldingen of eerstelijnsklachten (of 5 procent) worden behandeld door andere
stadsdiensten. Daaruit kunnen twee conclusies getrokken worden: ofwel krijgen de andere diensten
geen meldingen of eerstelijnsklachten over hun werking, ofwel registreren zij ze niet en behandelen zij
ze buiten het Meldpunt. Dat laatste kan alleen als het om korte vragen gaat (via telefoon, e-mail of
mondeling) die direct beantwoord kunnen worden. Meldingen of eerstelijnsklachten die meer onderzoek vragen, dienen evenwel geregistreerd te worden.

2.2. Alternatief intakepunt
Wat het indienen van meldingen voor de stadsdiensten en de Politie betreft, blijft de burger de dienst
Ombudsman gebruiken als alternatief intakepunt, hoewel dit niet tot haar kerntaak behoort. Alles samen gaat het om een 340-tal meldingen, ongeveer even veel als in 2009.
Zo ontving de dienst Ombudsman in 2010 105 meldingen over mankementen aan de openbare weg
(losliggende tegels, verzakkingen, problemen met de riolering, enz.). Dat is meer dan in 2009 toen
hierover 82 meldingen binnenliepen. Zij werden overgemaakt aan de Wegenfoon voor verdere afhandeling. Het aantal meldingen over groenonderhoud liep wel terug naar een veertigtal tegenover 64 vo1

Dossier 201011-236, p. 79.
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rig jaar. Er kwamen ook minder meldingen voor de dienst Leefmilieu binnen (milieu- en omgevingshinder, verstopte rioolkolken, enz.). In 2009 waren er dat een kleine honderd, in 2010 een tachtigtal.
Een kleine honderd meldingen werden overgemaakt aan de lokale Politie. Veel van deze contacten
gingen over te snel verkeer, verkeersproblemen en -hinder en werden voor verdere afhandeling doorgegeven aan ofwel de Verkeersdienst of de dienst Verkeersbelemmeringen. Andere meldingen, ondermeer over burenruzies, werden doorverwezen naar de wijkinspecteur of naar de Vrederechter als
het conflict niet via eenvoudige bemiddeling opgelost kon worden.

Tijdens de barre winterdagen in november en december 2010 liepen een twintigtal eerstelijnsklachten
binnen over de dienst Leefmilieu. Bewoners klaagden dat de Stad hun straten niet kwam strooien, terwijl het er spekglad was, en dat er nergens strooizout te koop was. De Ruim- en Reinigingsdienst reageerde dat zij onmogelijk alle straten op het hele Brugse grondgebied kon strooien en dat zij zich
noodgedwongen moest houden aan het strooiplan waarbij voorrang werd gegeven aan de belangrijkste
invalswegen, de busbanen van de Lijn, de schoolomgevingen en de toegangswegen naar ziekenhuizen,
hulp- en zorgcentra. Door het onverwacht strenge winterweer en een tekort aan aanvoer zat de dienst
snel door haar zoutvoorraad heen.
Bejaarden en personen met een handicap klaagden dat zij onmogelijk konden voldoen aan de eis van
de Stad om als aangelande het voetpad sneeuw- en ijsvrij te houden. Zij vroegen hiervoor een oplossing omdat zij geen boete wilden riskeren of aansprakelijk gesteld wilden worden bij valpartijen. Op
het niveau van de Stad Brugge bestaat hier evenwel geen service voor. Bij gebrek aan beter verwees
de dienst Ombudsman de klagers door naar buren, vrienden of familie (maar vaak waren die er niet),
of naar de vrijwilligerswerking bij de CAW’s of naar WOK, de klusjesdienst van het OCMW. Sommige andere steden en gemeenten voorzien voor hun oudere en minder mobiele burgers een oplossing.
Zo zetten bijvoorbeeld Antwerpen, Ieper, Roeselare, Aalter en Sint-Niklaas teams in die al dan niet tegen betaling de sneeuw op het voetpad komen ruimen bij oudere burgers of personen met een handicap.

3. Andere signalen uit de dienstverlening
De Bruggeling sprak de dienst Ombudsman in 2010 minder aan met meldingen en klachten voor externe diensten, wat voor een groot stuk de daling van de onmiddellijke dienstverlening verklaart.
De tweedelijnsklachten over de private energieleveranciers (Electrabel, Luminus, Nuon, Essent, enz.)
zijn meer dan opvallend gedaald, sinds de federale overheid eind januari 2010 een federale Ombudsdienst Energie installeerde. Liepen hierover in 2009 nog 38 tweedelijnsklachten binnen, in hoofdzaak
over ingewikkelde en onduidelijke facturen, dan liep dat aantal in 2010 terug tot amper veertien. De
klagers werden doorverwezen naar de Ombudsdienst Energie. Zij behandelt tweedelijnsklachten over
de private elektriciteits- en gasleveranciers en bemiddelt tussen de gebruiker 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.
Ook het aantal tweedelijnsklachten over de telecombedrijven (Belgacom, Telenet, Mobistar enz.)
daalde. Drieëntwintig burgers werden doorverwezen naar de Ombudsman van de Telecommunicatie,
tegenover 35 in 2009. De klachten gingen zoals steeds over onduidelijke facturen, agressieve verkoopstechnieken, uitblijvende herstellingen, enz.
Burgers bleven de dienst Ombudsman contacteren met consumentenproblemen (34 contacten) maar
ook dat aantal verminderde (46 in 2009). Zij werden voor gratis juridisch advies doorverwezen naar
het Meldpunt Consumentenzaken van de FOD Economie (0800 120 33) of naar gespecialiseerde be-
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middelaars (Geschillencommissie Reizen, Verzoeningscommissie Bouw, enz.). Cliënten met zuiver
juridische problemen werden doorverwezen naar het Justitiehuis. Ook dat aantal daalde.
Vragen voor onmiddellijke dienstverlening liepen in 2010 het vaakst binnen via de telefoon (443 contacten). Dat is een constante en is ook logisch aangezien de burger op zoek is naar een snel antwoord.
389 burgers brachten een bezoek aan het kantoor, 274 stuurden een e-mail, 24 een brief. Deze cijfers
liggen in de lijn van de voorbije jaren.
In bijlage 4, achteraan dit jaarverslag, vindt u een bloemlezing van opvallende vragen die als onmiddellijke dienstverlening werden afgehandeld.

4. Spreekuren van andere ombudsdiensten
Ook in 2010 werden de spreekuren van de Vlaamse en de federale Ombudsman verder georganiseerd.
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. De Vlaamse Ombudsman is bevoegd voor klachten over de Vlaamse overheidsdiensten. De
federale Ombudsman behandelt klachten over de federale overheidsdiensten.
Veertien West-Vlamingen maakten van deze service gebruik. Dat is evenveel als in 2009. Het ging om
elf klachten voor de federale Ombudsman en vier voor de Vlaamse Ombudsman. Vijf klagers kwamen
uit Brugge, de anderen waren afkomstig uit Blankenberge, Bredene, Koekelare, Ingelmunster, Loppem, Kortrijk en Middelkerke. Daaruit kan afgeleid worden dat het initiatief ruimer bekend begint te
worden buiten Brugge wat een goede zaak is.
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 12 extra doorverwijzingen, een halvering tegenover 2009, voor de federale om 14, evenveel als het jaar voordien. De klachten voor de Vlaamse Ombudsdienst gingen ondermeer over de sociale huisvestingsmaatschappijen
(Vivendo en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting), De Lijn, de Vlaamse renovatiepremie, het
Vlaams Fonds enz. De klachten voor de federale Ombudsdienst hadden ondermeer betrekking op de
FOD Financiën (personenbelasting), de FOD Sociale Zaken (financiële tegemoetkomingen voor bejaarden en personen met een handicap), het RIZIV, de RVA, de autokeuring of de Dienst Vreemdelingenzaken (over het laattijdig versturen van de verlenging van de verblijfsvergunning), enz.
Er bestaan vooralsnog geen plannen voor een zitdag in Brugge van de federale Ombudsdienst Pensioenen. In Gent wordt wel een zitdag georganiseerd. Wie dat wenst, kan via de dienst Ombudsman van
de Stad Brugge een afspraak maken met de Gentse Ombudsvrouw voor een onderhoud met een afgevaardigde van de federale Ombudsdienst Pensioenen in haar kantoren. Deze afspraak kan ook rechtstreeks met de diensten van de Gentse Ombudsvrouw worden gemaakt.
Informatie over alle ombudsdiensten in België is te vinden op de portaalsite www.ombudsman.be, een
initiatief van POOL, het Permanent Overleg van de Belgische ombudslui. De Brugse Ombudsman
werd tijdens de algemene vergadering van 3 december 2010 in Brussel aangeduid als lid van de Raad
van Bestuur. Hij vertegenwoordigt er gedurende de volgende twee jaar de zeven lokale ombudslui in
Vlaanderen.

5. Een stagiaire op de dienst
Van februari tot mei 2010 liep Wendy Maes, derdejaarsstudente aan de Gentse Arteveldehogeschool,
richting Sociaal Werk (Maatschappelijke Advisering) stage op de dienst Ombudsman. Adjunctombudsman Nancy Brendonck trad op als mentor.
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De stagiaire schreef een eindwerk met als titel “Kan de klacht de boom in? Ervaringen van diensten
waarover bij de dienst Ombudsman van de Stad Brugge werd geklaagd”. Zij ondervroeg, bij wijze van
beperkte steekproef, acht diensten over hun relatie met de dienst Ombudsman: vijf stadsdiensten (Wegendienst, Groendienst, Dienst Ruimtelijke Ordening, Dienst Burgerzaken en Dienst Leefmilieu), de
lokale Politie, het OCMW en de afvalintercommunale IVBO. Het onderzoek wees uit dat geen enkele
dienst graag correspondentie van de dienst Ombudsman ontvangt maar dat de meeste diensten, met
uitzondering van één stadsdienst, de behandeling van tweedelijnsklachten door een onafhankelijke
Ombudsdienst zinvol en nuttig vinden. Verschillende diensten bevestigden dat zij als gevolg van de
klachten, de onderzoeken, de beoordelingen en de aanbevelingen van de dienst Ombudsman hun
dienstverlening hadden bijgestuurd of er hun voordeel mee hadden gedaan op het intern organisatorische vlak.

6. Bekendmaking
Op 21 mei 2010 gaf de Ombudsman voor Okra Ver-Assebroek een voordracht over de werking van
zijn dienst. Op 26 november was de VZW ’t Meulentje in Sint-Pieters aan de beurt.
Op 18 oktober was de dienst Ombudsman voor de derde keer aanwezig met een infostand tijdens de
welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen in het Concertgebouw. Tijdens die gelegenheid werd een
gadget aangeboden met het logo van de dienst.

De dienst Ombudsman besliste in het najaar van 2010 om haar aanbod aan affiches verder uit te breiden met vier nieuwe beelden binnen de lopende campagne. De affiches, waarbij met een knipoog gekeken wordt naar de werking van de administratie, slaan nog altijd aan bij het publiek en hebben hun
aantrekkingskracht nog niet verloren. Vandaar dat ervoor geopteerd werd de campagne nog vier jaar te
laten lopen. Zij zal dan tien jaar gefunctioneerd hebben. De concrete aanmaak van de nieuwe affiches
is gepland voor het voorjaar van 2011.

7. Tevredenheidonderzoek
De dienst Ombudsman plant in de loop van 2011 een tevredenheidonderzoek over haar eigen werking.
Hierbij zullen de klanten voor wie wij een klachtonderzoek voerden in 2009 en 2010 ondervraagd
worden over de kwaliteit van onze service. De opdracht zal worden uitgevoerd door het Centrum voor
Lokale Politie van de Universiteit Gent.
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1. Hoe werden de klachten beoordeeld?
1.1. Meer dan een derde gegrond of terecht
Van de 261 klachtdossiers in 2010 beoordeelde de Ombudsman er 44 als gegrond en 18 als deels gegrond. Dat betekent dat 62 klachten of bijna een kwart (net geen 24 procent) gegrond of deels gegrond waren. Dat is het hoogste aantal in de geschiedenis van de dienst Ombudsman, al gaat het maar
om een minimale stijging tegenover 2009 toen 61 op 268 dossiers gegrond of deels gegrond waren
(23 procent). Van het totaal aantal klachtdossiers handelden er 174 over de administratieve diensten
van de Stad Brugge. Daarvan waren er 46 gegrond of deels gegrond. Dat is bijna drie kwart van het totaal aantal gegronde en deels gegronde klachten, wat evenveel is als in 2009.
Blijft het aantal gegronde en deels gegronde klachten nagenoeg status quo, dan stijgt het aantal terechte opmerkingen opvallend van 26 in 2009 (10 procent) naar 36 in 2010 (14 procent), het hoogste aantal ooit. Daarvan slaan er 28 of meer dan drie kwart op de werking van de stadsdiensten.
Klachten worden gegrond of deels gegrond verklaard als het onderzoek een ernstige fout of een structurele tekortkoming aan het licht brengt. Met terechte opmerkingen worden klachten bedoeld waarbij
de dienst onzorgvuldig handelde maar die niet zo ernstig zijn dat ze als gegrond moeten worden beoordeeld. Het gaat vaak ook om klachten waarbij de dienst of de ambtenaar verzachtende omstandigheden kan inroepen waarmee de dienst Ombudsman rekening houdt.
Tellen we de gegronde en deels gegronde klachten en de terechte opmerkingen samen, dan is in 98
dossiers of meer dan een derde (bijna 38 procent) een aanwijsbare fout gemaakt. In 2009 ging het
om 87 dossiers of 33 procent.

beoordeling

onbevoegd
2 of 1%

onbevoegd
gegrond
deels gegrond
terechte opmerking

gegrond
44 of 17%

ongegrond
ander oordeel
deels gegrond
18 of 7%

ander oordeel
150 of 57%

terechte opmerking
36 of 14%

ongegrond
11 of 4%

Anders dan in 2009 ligt het zwaartepunt hierbij niet bij één dienst. Dit jaar zijn de gegronde en deels
gegronde klachten en de terechte opmerkingen gelijkmatiger verdeeld over de verschillende diensten
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waarvoor de dienst Ombudsman bevoegd is. Tekende de Dienst Ruimtelijke Ordening in 2009 in haar
eentje voor meer dan een derde van alle gegronde en deels gegronde klachten (21 op 61), dan doet dit
fenomeen zich in 2010 niet voor. Integendeel, het aantal gegronde en deels gegronde klachten voor de
Dienst Ruimtelijke Ordening is gevoelig verminderd.
De objectiviteit gebiedt te zeggen dat bij de gegronde en deels gegronde klachten enkele gegroepeerde klachten zitten die de cijfers beïnvloeden. Dat zijn klachten waarbij verschillende burgers over hetzelfde probleem hebben geklaagd. Omdat elke burger een individueel klachtrecht heeft, worden deze
dossiers apart geregistreerd maar gezamenlijk beoordeeld. Zo liepen vijf klachten binnen over de forse
verhoging van de huurprijzen van de autostandplaatsen die de Stad in de binnenstad aan particulieren
verhuurt. De dienst Eigendommen motiveerde deze beslissing niet in de brief aan de huurders en rekende naderhand ook nog eens twee keer BTW aan. Dat zorgde voor een storm van protest (dossiers
201006-130, 201006-131, 201006-132, 201006-136, 201008-168, p. 73). Deze vijf klachten werden
alle deels gegrond verklaard wat een weerslag heeft op de cijfers. Ook in enkele andere gegronde of
deels gegronde dossiers dienden telkens twee burgers klacht in. Dat verschillende bewoners het initiatief nemen om, al dan niet onafhankelijk van elkaar, naar de dienst Ombudsman te stappen, is altijd
een indicatie van de graad van hun verontwaardiging en vaak ook een graadmeter voor de ernst van de
klacht.
Dat het aantal terechte opmerkingen toenam, heeft ondermeer te maken met het feit dat de dienst Ombudsman meldingen uit het Meldpunt kan overnemen waarvan de reglementaire behandelingstermijn
van zestig dagen overschreden wordt. Het is inherent dat deze dossiers hetzij gegrond, hetzij terecht
worden verklaard aangezien er geen twijfel over bestaat dat de afgesproken termijn niet werd gehaald.
De Ombudsman houdt er tot slot rekening mee dat hij strenger wordt. Als gevolg van de opgedane ervaring zou het kunnen dat disfuncties sneller worden doorzien. Het is ook mogelijk dat de Bruggeling
met complexere dossiers naar de dienst Ombudsman stapt waarvan de kans groter is dat het onderzoek
aspecten van onbehoorlijk bestuur aan de oppervlakte brengt. Het gaat slechts om een aanvoelen.
Meetbaar is dat niet.

1.2. Bijna twee derden mild beoordeeld
Bemiddelen blijft de eerste taak van de dienst Ombudsman. Traditioneel werden ook in 2010 heel wat
dossiers opgelost via (eenvoudige) bemiddeling of informatieverstrekking. In 2010 gaat het om 150
klachten (of 57 procent) die het label ander oordeel kregen. De meeste van deze klachten leveren een
genuanceerd beeld op waarbij minder aan de orde is of de dienst(en) al dan niet beter had(den) kunnen
besturen. Soms kan de Ombudsman geen scherper oordeel vellen omdat het onderzoek onvoldoende
duidelijkheid brengt, heel vaak omdat gesprekken niet objectief gereconstrueerd kunnen worden. Ook
als een klacht wordt stopgezet op vraag van of in overleg met de klager krijgt het dossier het label ‘ander oordeel’.
De Ombudsman waarschuwt ervoor dat deze klachten door de diensten of de besturen niet als onbelangrijk mogen worden afgedaan. Net als bij de gegronde en deels gegronde klachten en de terechte
opmerkingen bevatten zij informatie waaruit geleerd kan worden.
Elf klachten (of iets meer dan vier procent) werden ongegrond verklaard. Dat aantal blijft constant tegenover de vorige jaren. De Ombudsman springt omzichtig om met deze beoordeling omdat het
zelden voorkomt dat burgers over de hele lijn ongelijk hebben. Vandaar dat hij deze beoordeling alleen gebruikt als de klager manifest onterecht klaagt of als blijkt dat de diensten geen enkele fout
hebben gemaakt.
Tot slot werd de Ombudsman voor twee dossiers over Eandis onbevoegd. Eén klacht bleek uiteindelijk een dossier voor de Vlaamse wegbeheerder. Een andere klacht over een onderaannemer van Eandis moest worden stopgezet omdat de verzoekster aangifte had gedaan bij de Politie en er een gerechtelijk onderzoek was opgestart.
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1.3. Oplossing belangrijker dan oordeel
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. Toch 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.

2. Over welke diensten gingen de klachten?
De tabel geeft een globaal overzicht van de klachten, zonder dat de cijfergegevens uit de rubriek
‘Meerdere diensten’ erin verwerkt werden. Het gaat met andere woorden om wat wij de rechtstreekse
klachten noemen. Dat zijn klachten die uitsluitend over één dienst gaan. Zoals altijd zijn ze in dalende
volgorde gerangschikt per dienst. De tabel geeft aan hoeveel klachten gegrond, deels gegrond, terecht
of ongegrond zijn en hoeveel er het label ‘ander oordeel’ hebben gekregen. Voor de tabel met de geïntegreerde cijfergegevens uit de rubriek ‘Meerdere diensten’ verwijzen wij naar punt 5.1., p. 49 verder
in dit hoofdstuk.
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ander oordeel

ongegrond

6
5
2
1
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terechte opmerking

56
36
30
25
16
17
16
16
13
10
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
259

deels gegrond

gegrond

21%
14%
11%
10%
7%
7%
6%
6%
5%
4%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

onbevoegd

56
36
30
25
18
17
16
16
13
10
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
261

BEOORDELING

bevoegd

Meerdere diensten
Politie
Groendienst
Wegendienst
Eandis
OCMW
Dienst Ruimtelijke Ordening
Burgerzaken
Leefmilieu
TMVW
IVBO
Brandweer
Mobiliteit
Maatschappelijke Begeleiding
Musea
Contractanten
Patrimonium
Vergunningen
Kabinet burgemeester
Cultuurcentrum
Communicatiedienst
Personeel
Algemeen Bestuur
Bibliotheek
Interparking

% van totaal

OVERZICHT
DOSSIERS
2010

totaal

BEVOEGD

34
27
23
16
8
14
2
4
11
5
1

1

2
1

1
2

1
1
1
1
1
1

44

18

36

11

1
1
1
150
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De top drie blijft gelijk tegenover 2009.
De lijst wordt aangevoerd door de rubriek ‘Meerdere diensten’. Zij bevat de dienstoverschrijdende
klachten waarbij verschillende diensten betrokken waren of bevraagd werden. In 2010 gaat het om 56
dossiers tegenover 51 in 2009.
De Politie komt bijna traditioneel op de tweede plaats, dit keer met 36 klachten. Dat aantal is de voorbije jaren constant gebleven. In 2009 waren er 34 politieklachten, in 2008 32 en in 2007 35.
De Groendienst, die in 2009 met 30 klachten (meer dan een verdubbeling tegenover 2008) fors oprukte naar de derde plaats, blijft daar ook staan. In 2010 waren er opnieuw 30 klachten voor deze
dienst.
De vierde plaats is voor de Wegendienst met 25 klachten tegenover 17 in 2009, toen zij de zevende
plaats bekleedde. Daarna volgen Eandis (18 klachten, status quo) en het OCMW (17 klachten, drie
meer dan in 2009).
Een opvallende daler is de Dienst Ruimtelijke Ordening (Algemene Zaken/Urbanisatie/ Monumentenzorg en Stadsvernieuwing/Bouwvergunningen en Huisvestingsambtenaar) die 16 rechtstreekse
klachten liet noteren tegenover 28 in 2009. Het gaat om bijna een halvering van het aantal rechtstreekse klachten.
Ook de dienst Burgerzaken (Bevolking en Burgerlijke Stand) doet het met 16 klachten opvallend beter dan in 2009, toen 25 klachtdossiers geopend werden. De dienst Leefmilieu blijft met 13 klachten
status quo (12 klachten in 2009).
Opvallend is nog dat de dienst Financiën geen enkele rechtstreekse klacht meer liet noteren. De
Jeugddienst bleef klachtenvrij, net als het Archief, de Diversiteitsdienst, de dienst Cultuur e.a.

3. De zwakke plekken
Zoals gebruikelijk onderzochten we over welke beginselen van behoorlijk bestuur of over welke ombudsnormen de Bruggeling in 2010 het meest geklaagd heeft.
De statistiek geeft een beeld dat grotendeels gelijk loopt met dat van de voorbije vier jaar. Zoals steeds
klaagt de Bruggeling vooral over een onvoldoende actief optreden (49 dossiers) of een gebrekkige
dossieropvolging (39 dossiers), twee ombudsnormen die dicht bij elkaar liggen. Tellen we daar nog
de klachten bij die vooral te maken hebben met het respecteren van de redelijke behandelingstermijn
(10 dossiers), dan komen we uit op een totaal van 98 klachten. Met andere woorden, in 37 procent van
de behandelde klachtdossiers (exact evenveel als in 2009) vindt de klagende Bruggeling dat de administratieve diensten waarvoor de dienst Ombudsman bevoegd is, te weinig initiatief zouden tonen of
dat zijn dossier door deze administraties te traag of gebrekkig (wat vaak samengaat) zou worden behandeld.
Evenwel, deze cijfers verdienen nuancering want het is niet omdat de Bruggeling vooral hierover
klaagt, dat de onderzoeken dit ook zwart op wit kunnen bevestigen. Van de 49 dossiers waarbij vooral
geklaagd werd over onvoldoende actief optreden konden er 3 als (deels) gegrond en 5 als terecht worden beoordeeld. 40 dossiers kregen het label ‘ander oordeel’. Van de 39 dossiers waarbij de dossieropvolging in het geding was, werden er maar 6 als (deels) gegrond en 2 als terecht beoordeeld. 30 dossiers kregen het label ‘ander oordeel’. Bij dossiers waarbij geklaagd werd over de redelijke termijn lag
de graad van gegrondheid wel veel hoger: 9 op 10 dossiers waren gegrond of terecht. Tellen we de cijfers samen dan blijkt van de 98 dossiers die met inzet en tijd te maken hebben “maar“ een vierde (25
dossiers) als gegrond, deels gegrond of terecht te zijn beoordeeld.
Een ander beeld geven de klachten die vooral over een gebrek aan communicatie (15 dossiers) of informatie (21 dossiers) gaan, ook twee ombudsnormen die dicht bijeen liggen. Hier stellen we vast dat
de graad van gegrondheid veel hoger ligt. Wat communicatie betreft zijn 11 op 15 klachten gegrond,
deels gegrond of terecht. Wat informatie betreft gaat het om 11 op 21 klachten. De cijfers bevestigen
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wat wij vorig jaar al schreven, namelijk dat het van groot belang is dat de diensten permanent aandacht
besteden aan hun schriftelijke én mondelinge communicatie met de burger.

50

49

45

ombuds- en
behoorlijkheidsnormen

45
39

40
35
30
25

21

20

15

14

15

10

10
5

20
14

12
6

6
2

3

1

0 0 1 2

1

o
ac nbe
tie vo
fo e
c o ptr gd
m ed
m
co
u en
rre c o ni c
c t ör ati e
e
be d ina
j e ti e
g
do de eni
s s on ng
go
i e tol
ro og
ed
pv
e
o ie
uit
v o ge l gin
g
er
l
ing ij kh
in
s p ei d
te
rn
r
e
in akti
kl a
fo
j
r
m k
ch
t e mo atie
nb ti v
eh er
an i ng
de
re
li n
ch
t s priv g
z
a
re ek cy
de er
to
l ijk he
eg
i
e
an
t d
ke red erm
l ij k el
ij
he ijk h n
i d ei
v e /ont d
rtr ha
we ouw al
z o ttel en
rg ij k
v u he
ld id
igh
ei
d

0

Aanleunend hiermee behandelden wij nog 14 klachten waarbij burgers protesteerden omdat zij door
een politieagent of een ambtenaar onbeleefd te woord zouden zijn gestaan. Het onderzoek kon dit
maar twee keer echt aantonen. Dat komt omdat dergelijke klachten vaak verzeilen in een woord-tegenwoord situatie waarover de Ombudsman niet kan oordelen omdat de gesprekken niet objectief reconstrueerbaar zijn. De Ombudsman kan dan alleen vermoeden dat de houding van de agent of de ambtenaar mogelijk beter had gekund.
Het aantal klachten waarin de burger vooral klaagde over het overtreden van wetten en reglementen
daalde van 25 naar 20. Deze daling staat in rechtstreeks verband met het feit dat de klachten over de
laattijdige behandeling van bouw- en verkavelingsaanvragen sterk teruggelopen zijn. Dat dergelijke
klachten in bijna alle gevallen gegrond, deels gegrond of terecht zijn, ligt voor de hand: ofwel werd de
wet gevolgd, ofwel niet. Het gaat m.a.w. meestal om zwart/wit klachten.
Traditioneel is ook de ombudsnorm geen goede uitvoeringspraktijk (45 klachten) in het geding. Dat
is logisch omdat deze norm slaat op alle mogelijke administratieve fouten die diensten kunnen maken
bij de behandeling van een dossier. 23 dossiers of toch meer dan de helft waren gegrond, deels gegrond of terecht.
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4. Aanbevelingen
Hieronder vindt u een opsomming van de aanbevelingen en de reacties die de diensten erop gegeven
hebben. De Ombudsman schreef in totaal 23 aanbevelingen naar aanleiding van gegronde en deels
gegronde klachten en terechte opmerkingen. Dat is een record. Ze hebben tot doel gelijkaardige klachten in de toekomst te vermijden. Nagenoeg alle aanbevelingen kregen een reactie van de betrokken
diensten.

4.1. Aanbevelingen voor de Stad Brugge
Eenentwintig van de drieëntwintig aanbevelingen slaan op de werking van de Brugse stadsdiensten.
Zoals zijn reglement voorschrijft, legde de Ombudsman deze adviezen ter goedkeuring voor aan het
College van burgemeester en schepenen. Ze werden alle goedgekeurd. Via zijn aanbevelingen en via
de gegronde en terechte klachten ontstaat een constructieve dialoog tussen het College en de Ombudsman, wat niet zelden leidt tot concrete bijsturingen. Ook het Managementteam (MAT) 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 als hoofd van het MAT op de hoogte gebracht.

JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

40

GLOBAAL OVERZICHT VAN DE KLACHTEN EN AANBEVELINGEN

DEEL 3

4.1.1. Aanbevelingen voor de Dienst Ruimtelijke Ordening
De Ombudsman schreef negen aanbevelingen voor de Dienst Ruimtelijke Ordening. Vier ervan hebben te maken met de tijdige behandeling van dossiers die, in tegenstelling tot de bouw- en verkavelingsaanvragen, niet aan strikte termijnen gebonden zijn maar waarvan de redelijke termijn ook in acht
zou moeten worden genomen.

4.1.1.1. Dossier 201001-012, p. 121 (Urbanisatie)
“Ook bouwovertredingsdossiers moeten binnen een redelijke termijn behandeld worden.”
1.

Aanleiding: Op vraag van verzoeker signaleert de wijkinspecteur begin mei 2009 een ernstige
bouwovertreding aan de dienst Urbanisatie. Naast zijn huis bouwde een eigenaar twee woonhuizen
die hij verhuurt als vakantiewoningen. Dat is in strijd met de voorschriften van het Bijzonder Plan
van Aanleg. De functiewijziging werd niet aangevraagd. Verzoeker heeft last van lawaaihinder
van de groepen toeristen die er verblijven. In de straat zijn er onvoldoende parkeerplaatsen. Zeven
maanden later, in januari 2010, heeft verzoeker nog altijd niets vernomen. De dienst Urbanisatie
legt het dossier pas eind juli 2010 voor aan het College van burgemeester en schepenen dat beslist
dat de overtreding niet geregulariseerd kan worden. Dat is vijftien maanden na de vaststelling van
de overtreding.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 27 augustus 2010.

3.

Opvolging: De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert dat in het belang van de klant in 2010 absolute prioriteit gegeven werd aan het tijdig afhandelen van de strikt termijngebonden bouw- en verkavelingsaanvragen omdat anders de bouwheer een bouwweigering oploopt als de termijn niet gehaald wordt. De dienst spande zich ook in om de achterstand bij de oude bouwdossiers weg te
werken. Ondertussen is een nieuw organigram goedgekeurd en is het nieuwe kader ingevuld. De
dienst maakt zich sterk dat daardoor meer ruimte zal ontstaan om de overtredingsdossiers binnen
een redelijke termijn te behandelen.
De Dienst Ruimtelijke Ordening reorganiseerde ook de bouwcontrole waarbij de bouwcontroleurs
meer aan preventie en bemiddeling zullen doen. Er zal naar gestreefd worden dat de bouwheer de
overtreding vrijwillig ongedaan maakt. Op die manier hoopt de dienst de instroom van lichtere
overtredingsdossiers te beperken waardoor de zwaardere dossiers sneller afgehandeld kunnen worden.

4.1.1.2. Dossier 201002-022, p. 67 (Monumentenzorg)
“De Dienst Ruimtelijke Ordening dient samen met de dienst Eigendommen te onderzoeken hoe zij
vlot en blijvend zou kunnen beschikken over informatie over de voorwaarden op het vlak van ruimtelijke ordening die de Stad heeft laten opnemen in de koopverbintenissen en –akten m.b.t. de verkoop van stadseigendommen.”
1.

Aanleiding: Verzoeker kocht in 1999 en 2009 een stuk tuingrond van de Stad Brugge. Op advies
van de dienst Monumentenzorg legde de dienst Eigendommen in de koopverbintenis telkens een
bouwverbod op voor de tuingrond. Verzoeker reageert verbaasd als het College van burgemeester
en schepenen eind december 2009 op voorstel van de dienst Monumentenzorg beslist dat zijn
buurman toch een regularisatieaanvraag mag indienen voor het tuinhuis dat hij op de tuingrond
bouwde. Uit het onderzoek blijkt dat de dossierbehandelaar niet op de hoogte was van het bouwverbod en dat ook nergens kon opzoeken. Daardoor nam de Stad als vergunningverlenende overheid een beslissing die tegenstrijdig was met een beslissing die zij eerder als verkopende overheid
had genomen.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 24 september 2010.
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Opvolging: De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert dat haar dossieropvolgingssysteem toelaat
dat relevante informatie uit de stedelijke koopverbintenissen en –akten (zoals bijvoorbeeld bouwverboden, beperkt bouwrecht e.d.m.) geregistreerd zou worden in een extra rubriek in het plannenregister en op die manier consulteerbaar zou blijven voor de dossierbehandelaars als zij voor de
betrokken percelen een bouwaanvraag binnen krijgen. Deze maatregel kan met terugwerkende
kracht uitgevoerd worden maar daarvoor moeten de oude dossiers opgezocht worden in de dienst
Eigendommen. Begin maart 2011 vraagt de Dienst Ruimtelijke Ordening hierover informatie aan
de dienst Eigendommen.

4.1.1.3. Dossier 201003-044, p. 126 (Urbanisatie)
“De Dienst Ruimtelijke Ordening dient ook voor het beantwoorden van princieps- en informatievragen van burgers de redelijke termijn te bewaken.”
1.

Aanleiding: Verzoekster stelt eind november 2009 een dringende vraag aan de dienst Urbanisatie
over de bestemming die een leegstaand kloostergebouw zou kunnen krijgen. Ze heeft de informatie nodig voor een subsidiedossier. Na meer dan drie maanden heeft ze nog altijd geen antwoord
gekregen. Nochtans moet ze haar dossier dringend indienen bij het ministerie. Het duurt vier
maanden vooraleer de dienst Urbanisatie haar vraag beantwoordt.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 4 juni 2010.

3.

Opvolging: De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert dat zij in 2010 absolute prioriteit gegeven
heeft aan het tijdig afhandelen van de strikt termijngebonden bouw- en verkavelingsaanvragen en
aan het wegwerken van de achterstand bij de oude bouwdossiers.
Nu een nieuw personeelskader ingevuld is, maakt de dienst zich sterk dat er meer ruimte vrij zal
komen om ook de princiepsvragen binnen een redelijke termijn af te handelen. Het loket zal versterkt worden met twee medewerkers die zullen instaan voor de directe informatieverstrekking.
Het geoloket zal afgewerkt worden waardoor via de website van de Stad Brugge rechtstreeks informatie opgevraagd zal kunnen worden over plannen en vergunningen wat het aantal schriftelijke
informatievragen hierover moet doen dalen.

4.1.1.4. Dossier 201006-115, p. 126 (Monumentenzorg)
“Gezien de aanzienlijke overschrijding van de ordetermijn zou het individuele dossier van verzoekster toch zo snel mogelijk aan het College moeten kunnen worden voorgelegd.”
1.

Aanleiding: Verzoekster dient eind maart 2010 een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest in.
De wet schrijft een ordetermijn van 75 dagen voor voor het afhandelen van dergelijke aanvragen.
Eind oktober 2010 heeft de dienst Monumentenzorg de aanvraag nog altijd niet afgewerkt. Er zijn
al meer dan zeven maanden voorbij.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 5 november 2010.

3.

Opvolging: De dienst Monumentenzorg kan de aanvraag door tijdsgebrek pas eind december 2010
afwerken. Het College van burgemeester en schepenen neemt pas eind januari 2011 een beslissing
over het stedenbouwkundig attest.

4.1.1.5. Dossiers 201008-171 en 201009-200, p. 129 (Bouwvergunningen, Huisvestingsambtenaar)
“Zet alles op alles opdat de detailbestemming van een perceel raadpleegbaar zou worden via het geoloket en via digitale weg afgedrukt zou kunnen worden op het stedenbouwkundig uittreksel.”
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“Onderzoek hoe in het stedenbouwkundig uittreksel de informatie over onteigeningen verbeterd of
beter geformuleerd zou kunnen worden.”
“De Dienst Ruimtelijke Ordening dient in samenspraak met de dienst Eigendommen te onderzoeken
waar vragen van notarissen in verband met de verschillende types van voorkooprecht het best gecentraliseerd worden.”
1.

Aanleiding: Verzoekers kopen in de loop van 2009 en 2010 elk een kleine woning, gelegen op een
binnengrond. Op het stedenbouwkundig uittreksel dat de notaris bij de Dienst Ruimtelijke Ordening opvraagt, staat dat er geen onteigeningen voorzien zijn. In het gewestplan liggen beide huisjes in woongebied. Het stedenbouwkundig uittreksel vermeldt de detailbestemming van beide percelen in het BPA niet. De Stad maakte ook geen gebruik van het voorkooprecht dat de notaris had
aangeboden. Naderhand blijkt dat beide huisjes in een zone liggen die in het BPA bestemd is voor
door de Stad te bouwen autobergplaatsen. De Stad had al verschillende vergeefse pogingen ondernomen om de huisjes in der minne aan te kopen maar de vorige eigenaar hapte nooit toe. Zij
speelde al enige tijd met de idee de huisjes te onteigenen, mocht een aankoop mislukken. Hoewel
uit het onderzoek blijkt dat de Stad strikt genomen niet in de fout ging, blijkt dat de kwaliteit van
het stedenbouwkundig uittreksel beter zou kunnen.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 18 februari 2011.

3.

Opvolging: De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert dat het weergeven van detailbestemmingen
via het geoloket geen sinecure is. Deze informatie moet gehaald worden uit BPA’s en verkavelingsvergunningen. In een eerste fase zal het binnenkort mogelijk worden voor de klant (notaris,
makelaar, kandidaat-koper) om via het geoloket informatie in te winnen over de ligging van een
perceel, over de voorschriften van het geldende BPA en over de naam van de verkaveling en de
eventuele wijzigingen. In een latere fase zal het mogelijk worden gedetailleerde informatie op te
vragen over de verkavelingsvoorschriften per perceel. Hiervoor moeten pdf’s aangemaakt worden
per perceel. Dat zijn er meer dan tienduizend. De verdere ontwikkeling van het geoloket wordt
opgevolgd door de Dienst Ruimtelijke Ordening, de Communicatiedienst en een privaat softwarebedrijf.
De Dienst Ruimtelijke Ordening onderkent de noodzaak dat de burger zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over mogelijke onteigeningen. De Stad is evenwel niet altijd op de hoogte van alle
onteigeningsmogelijkheden en intenties, ook van andere besturen. In het vervolg zal op het stedenbouwkundig uittreksel uitdrukkelijk genoteerd worden dat de informatie over onteigeningen alleen slaat op die onteigeningen waarvoor de Stad de intiatiefnemer is. Ook over de voorkooprechten zal de Stad noteren dat zij alleen info kan geven over de voorkooprechten die zij kent. Er zal
duidelijk aangegeven worden dat andere voorkooprechten niet uigesloten zijn.

4.1.1.6. Dossier 201011-227, p. 127 (Urbanisatie)
“Zorg ervoor dat aanvragen voor stedenbouwkundige attesten binnen een redelijke termijn behandeld worden.”
1.

Aanleiding: Verzoeker vraagt midden augustus 2010 een stedenbouwkundig attest aan. De dienst
Urbanisatie kan het dossier pas half februari 2011 aan het College van burgemeester en schepenen
voorleggen. De wet schrijft een ordetermijn van 75 dagen voor voor de afhandeling van dergelijke
aanvragen. De aanvraag van verzoeker was zes maanden onderweg.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 4 maart 2011.

3.

Opvolging: De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert dat zij in 2010 absolute prioriteit gegegeven
heeft aan het tijdig afhandelen van de strikt termijngebonden bouw- en verkavelingsaanvragen en
aan het wegwerken van de achterstand bij de oude bouwdossiers.
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Nu het nieuwe personeelskader ingevuld is, maakt de dienst zich sterk dat er meer ruimte vrij zal
komen om ook stedenbouwkundige attesten binnen een redelijke termijn af te handelen.

4.1.1.7. Dossier 201011-235, p. 132 (Huisvestingsambtenaar)
“Stuur een herinnering naar de premieaanvrager of neem zelf opnieuw met hem contact op als hij
binnen een redelijke termijn na het indienen van zijn facturen niet reageert op de vraag een afspraak te maken voor een controlebezoek.”
1.

Aanleiding: Verzoekster stuurt eind november 2009 aangetekend haar facturen naar de Huisvestingsdienst want ze heeft recht op een renovatiepremie. Tien maanden later is de premie nog altijd
niet gestort. Uit het onderzoek blijft dat de bouwcontroleur de facturen ontving maar dat hij al die
tijd bleef wachten op een seintje van verzoekster om een afspraak te maken voor een controlebezoek. Verzoekster wachtte op een seintje van de bouwcontroleur. Ze probeerde zelf verschillende
keren tevergeefs om hem te bereiken. De bouwcontroleur beschikte niet over een dossieropvolgingssysteem dat bijhoudt welke dossiers te lang blijven liggen.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 4 maart 2011.

3.

Opvolging: Voor het afsluiten van het jaarverslag op 10 maart 2011 was nog geen reactie van de
Dienst Ruimtelijke Ordening op de aanbeveling bekend. De Dienst Ruimtelijke Ordening is ondertussen wel bezig aan de opbouw van een opvolgingsprogramma voor de bouwcontrole.

4.1.2. Dienstoverschrijdende aanbevelingen
De Ombudsman schreef vier aanbevelingen die dienstoverschrijdend zijn.

4.1.2.1. Dossier 201001-008, p. 110 (Burgerzaken (Bevolking), Financiën)
“Zodra de kosten enigszins in verhouding staan met de noden, lijkt het aangewezen een elektronische betaalterminal in de gemeenteafdeling van Assebroek te installeren, en bij uitbreiding ook in
de andere gemeenteafdelingen die daar nog niet van voorzien zijn.”
1.

Aanleiding: Verzoeker vraagt in de gemeenteafdeling van Assebroek een reispas aan. Hij klaagt
dat hij na een uur wachten niet elektronisch kan betalen. Hij had geen cash geld bij. Uit het onderzoek blijkt dat het personeel van de gemeenteafdeling hierover al verschillende klachten had gekregen en deze ook had gesignaleerd. Toch resulteerde dat niet in de plaatsing van een betaalterminal.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 18 juni 2010.

3.

Opvolging: De dienst Financiën maakt een globaal voorstel op voor alle gemeenteafdelingen en
voor de centrale dienst Burgerzaken. Verwacht wordt dat de betaalterminals tegen maart 2011
operationeel zullen zijn.

4.1.2.2. Dossier 201004-071, p. 80 (Vergunningen, Politie, Dienst Ruimtelijke Ordening (Monumentenzorg))
“De Dienst Ruimtelijke Ordening, de Politie en de dienst Vergunningen moeten duidelijk en in consensus aflijnen wie moet of kan optreden tegen welk soort publicitaire aandachtstrekkers. Als dat
uitgeklaard is, kan het nuttig zijn de controle wat beter te structureren zodat gegarandeerd alle
handelsstraten aan bod komen en de gelijke behandeling verzekerd blijft.”
1.

Aanleiding: Verzoekster baat een kantwinkel uit in de binnenstad. Op het voetpad voor haar winkel zette ze een kantkloskussen als publicitaire aandachtstrekker. De wijkinspecteur maant haar
aan het kussen binnen te nemen, wat zij ook doet. Verzoekster wijst er op dat een concurrent een
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eind verderop ook een kantkloskussen buiten heeft staan. Ze vraagt een gelijke behandeling maar
de wijkinspecteur treedt niet op tegen deze concurrent.
De dienst Ombudsman stelt vast dat er twee reglementen van toepassing zijn. Enerzijds is er de reclameverordening, anderzijds is er het politiereglement op het gebruik van de openbare weg die
dergelijke onvergunde aandachtstrekkers verbieden. Voor de reclameverordening gebeurt de
handhaving door de bouwcontroleur, voor het politiereglement staat de Politie in samen met de
dienst Vergunningen. Omdat repressief optreden tegen aandachtstrekkers lastig is, schuiven de
diensten de handhaving naar elkaar af.
2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 24 september 2010. Het College geeft de adjunct-stadssecretaris de opdracht het overleg tussen de betrokken diensten te organiseren.

3.

Opvolging: Voor het afsluiten van de redactie van het jaarverslag kon het overleg nog niet georganiseerd worden.
De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert van haar kant dat zij de bouwcontrole gereorganiseerd
heeft en dat een nieuw bouwcontroleprogramma is aangemaakt dat toelaat na te gaan waar gecontroleerd werd.

4.1.2.3. Dossier 201009-189, p. 165 (Algemene aanbeveling)
“Elke dienst moet er altijd op toezien dat al haar informatiedragers de correcte informatie geven.”
1.

Aanleiding: De openingsuren van de Mobiliteitscel worden van 6 september tot 29 oktober 2010
uitgebreid met het oog op het vernieuwen van de bewonerskaarten. Dat staat niet duidelijk vermeld op de algemene folder van de dienst, ook niet in de Infogids of op de website van de Stad
Brugge maar wel in een bewonersbrief aan de inwoners van de binnenstad en in Bruggespraak. De
Ombudsman stelt vanuit vorige klachtdossiers vast dat het nog voorvalt dat niet alle informatiedragers van stadsdiensten altijd dezelfde informatie bevatten. De ene informatiedrager bevat soms
informatie die de andere niet vermeldt.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 7 januari 2011.

4.1.2.4. Dossier 201011-236, p. 79 (Wegendienst, Meldpunt, Informatica)
“Als een melding geparkeerd wordt, moet de burger ingelicht worden over de reden van het uitstel.
De dienst Informatica dient de nodige schikkingen te treffen in het Meldpuntprogramma opdat dit
zo automatisch mogelijk kan gebeuren.”
1.

Aanleiding: Naar aanleiding van een melding die na zestig dagen nog niet afgehandeld werd, stelt
de Ombudsman vast dat de Wegendienst de melder niet inlicht over de reden waarom zijn melding
een tijdlang geparkeerd wordt. Dat staat nochtans in de handleiding van het stedelijk Meldpunt. De
software voorziet geen mogelijkheid om een dergelijk bericht naar de melder te sturen.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 18 februari 2011. Het College
benadrukt extra dat het parkeren van meldingen door de Wegendienst uitzonderlijk moet blijven.

3.

Opvolging: De dienst Informatica zoekt samen met de Meldpuntcoördinator naar een oplossing in
het Meldpuntprogramma. Bij het afsluiten van de redactie van het jaarverslag was er een briefsjabloon in de maak.
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4.1.3. Aanbevelingen voor de Mobiliteitscel
De Ombudsman schreef twee aanbevelingen voor de Mobiliteitscel.

4.1.3.1. Dossier 201009-189, p. 165
“Maak een keuze: laat de extra openingsuren van de Mobiliteitswinkel altijd lopen van 1 september
tot en met 31 oktober zodat geen aanpassingen aan de informatiedragers nodig zijn, of voorzie de
algemene informatiedragers over de Mobiliteitswinkel (algemene folder, Infogids, website enz.) van
een bericht dat de data voor de extra openingsuren in september en oktober kunnen wisselen en dat
zij gecommuniceerd zullen worden via diverse kanalen of op te vragen zijn in de Mobiliteitswinkel.”
1.

Aanleiding: De openingsuren van de Mobiliteitscel worden van 6 september tot 29 oktober 2010
uitgebreid met het oog op het vernieuwen van de bewonerskaarten. Dat wordt aan de inwoners van
de binnenstad meegedeeld via een bewonersbrief en via Bruggespraak. In de algemene folder van
de dienst, in de Infogids en op de website van de Stad Brugge staat echter dat de Mobiliteitscel extra open is tijdens de maanden september en oktober. Burgers die zich aanbieden tussen 1 en 6
september staan voor een gesloten deur.

2.

Goedgekeurd door het College van burgmeester en schepenen op 7 januari 2011.

3.

Opvolging: Het College kiest voor de eerste optie. De extra openingsuren van de Mobiliteitswinkel zullen vanaf 2011 altijd lopen van 1 september tot en met 31 oktober.

4.1.3.2. Dossiers 201010-219 en 201011-222, p. 163
“Onderzoek of in de straat van verzoekers bijkomende fietskluizen geplaatst kunnen worden. Gezien
de situatie is hierbij enige soepelheid op zijn plaats.”
1.

Aanleiding: Verzoekers lanceerden in 2005 het idee
om fietskluizen in de binnenstad te plaatsen. Net als
zoveel andere bewoners van de binnenstad hebben zij
geen garage. Ze moeten hun fietsen in huis zetten. De
Stad pikte het idee op. Hoewel de Mobiliteitscel wist
dat er een vraag naar fietskluizen leefde in de straat
van verzoekers, wordt de straat niet aangeschreven
tijdens de rondvraag die de Stad in februari 2010 organiseert naar mogelijke kandidaat-huurders. De
straat voldeed niet aan de drie criteria die hiervoor
gebruikt werden. De Mobiliteitscel antwoordt niet op
de vragen die verzoekers hierover bij herhaling stellen.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 4 februari 2011.

3.

Opvolging: Bij het afsluiten van het Jaarverslag is een oplossing in de maak.

4.1.4. Aanbevelingen voor andere individuele stadsdiensten
De Ombudsman schreef zes aanbevelingen voor andere stadsdiensten.

4.1.4.1. Dossier 201001-001, p. 153 (Leefmilieu)
“Meldingen en eerstelijnsklachten moeten geregistreerd worden in het Meldpunt zodat de burger
gegarandeerd een antwoord krijgt.”
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1.

Aanleiding: In een e-mail van eind september 2009 aan de dienst Leefmilieu klaagt verzoekster
over het geluidsniveau van de zomeractiviteiten in de binnenstad. Begin januari 2010 heeft ze nog
altijd geen antwoord gekregen. Na de klacht stuurt de dienst Leefmilieu een antwoord.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 4 juni 2010.

3.

Opvolging: De dienst Leefmilieu registreert nauwgezet haar meldingen in het Meldpunt. In 2010
worden 2.482 meldingen en eerstelijnsklachten geregistreerd op een totaal van 7.551 meldingen.

4.1.4.2. Dossier 201001-002, p. 120 (Cultuurcentrum)
“Meldingen en eerstelijnsklachten moeten geregistreerd worden in het Meldpunt zodat de burger
gegarandeerd een antwoord krijgt.”
1.

Aanleiding: In een e-mail van eind september 2009 aan het Cultuurcentrum klaagt verzoekster
over een negatieve ervaring tijdens een opvoering. Begin januari 2010 heeft ze nog altijd geen
antwoord gekregen. De vraag van verzoekster ging intern van hand tot hand maar werd niet beantwoord. Na de klacht stuurt het Cultuurcentrum een antwoord.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 4 juni 2010.

3.

Opvolging: Het Cultuurcentrum bespreekt de aanbeveling in het werkoverleg en past hem toe.

4.1.4.3. Dossier 201004-070, p. 108 (Burgerzaken (Bevolking))
“Gezien de administratieve fout van vijf jaar geleden en gezien de foute informatie van de ambtenaar beveelt de Ombudsman aan de kosten die verzoeker maakte voor de reispas in spoedprocedure
integraal terug te betalen.”
1.

Aanleiding: Doordat de elektronische identiteitskaart van verzoeker vijf jaar geleden niet door de
dienst Bevolking geactiveerd werd, kreeg hij geen uitnodiging noch aanmaningen om de kaart te
vernieuwen. Op het moment dat verzoeker een reis wil boeken, merkt hij dat de geldigheid van
zijn identiteitskaart net verstreken is. Verzoeker moet een reispas in spoedprocedure aanvragen om
toch nog zijn reis te kunnen boeken. De dienst Bevolking wil slechts een deel van de kosten terugbetalen omdat verzoeker erop had moeten letten dat de geldigheid van zijn identiteitskaart dreigde
te verstrijken. De dienst Ombudsman gaat niet akkoord met dat standpunt omdat de FOD Binnenlandse Zaken een procedure heeft uitgewerkt om de burger te verwittigen dat hij zijn kaart moet
vernieuwen. Doordat de identiteitskaart vijf jaar geleden niet geactiveerd werd, werd verzoeker
niet verwittigd.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 25 juni 2010.

3.

Opvolging: Begin november 2010 stort de Stad het bedrag terug.

4.1.4.4. Dossier 201005-103, p. 75 (Wegendienst)
“De Wegendienst moet erover waken dat zij nota’s van andere diensten tijdig beantwoordt.”
1.

Aanleiding: Omdat zich vaak een file vormt voor de ingang van het containerpark van Sint-Pieters
vraagt de dienst Leefmilieu drie keer aan de Wegendienst of hiervoor een oplossing bestaat. De
dienst Leefmilieu had hierover klachten ontvangen van bedrijven op het industrieterrein Blauwe
Toren. De Wegendienst besprak de vraag wel intern maar antwoordde niet aan de dienst Leefmilieu.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 5 november 2010.
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Opvolging: Het diensthoofd beaamt dat nota’s van andere diensten altijd tijdig beantwoord moeten
worden, net zoals alle briefwisseling. Het diensthoofd wijst er wel op dat de interne en externe
post naar de Wegendienst steeds maar toeneemt en vraagt daar aandacht voor.

4.1.4.5. Dossiers 201006-130, 201006-131, 201006-132, 201006-136 en 201008-168,
p. 73 (Eigendommen)
“Beschouw de nieuwe huurprijzen zoals meegedeeld in de brief van de dienst Eigendommen aan de
huurders, als inclusief BTW. Dat impliceert een terugbetaling aan alle huurders van de al aangerekende BTW.”
1.

Aanleiding: Op voorstel van de Mobiliteitscel verhoogt de Stad vanaf 1 augustus 2010 de huurprijzen van de autostandplaatsen die ze verhuurt aan particulieren. De huurders moeten schriftelijk
hun fiat geven op de nieuwe prijzen. Op de brief van de dienst Eigendommen staat niet vermeld of
de prijzen inclusief of exclusief BTW zijn. Nadien rekent de dienst Eigendommen nog eens 21
procent BTW aan. De wet op de handelspraktijk zegt dat de aangeduide prijs steeds de totale prijs
(inclusief BTW) is, tenzij anders vermeld.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 24 september 2010. Het College herbevestigt dat de nieuwe huurprijzen inclusief BTW zijn. De dienst Eigendommen krijgt de
opdracht alle huurders onmiddellijk in te lichten over de terugbetaling en over de motivering
waarom de Stad de prijzen verhoogde.

3.

Opvolging: De dienst Eigendommen voert de beslissing van het College en de aanbeveling uit in
samenwerking met de dienst Financiën. De reeds aangerekende BTW wordt teruggestort aan alle
huurders.

4.1.4.6. Dossier 201010-208, p. 104 (Brandweer)
“Als een ziekenwagen zich vergist van aanrijroute, dan moet dat steeds vermeld worden op het rittenblad, zodat deze vergissing niet doorgerekend wordt aan de patiënt.”
1.

Aanleiding: Een ziekenwagen neemt een verkeerde route om verzoekster op te halen. Daardoor
bedraagt de rit geen negen maar zeventien kilometer. De ploeg vermeldt de fout niet op het rittenblad waardoor de extra kilometers aangerekend worden aan verzoekster. Verzoekster moet regelmatig naar het ziekenhuis vervoerd worden. Zij betaalt normaal gezien altijd de forfaitaire prijs.
Nu moet ze plots het dubbele betalen. Als de ware toedracht aan het licht komt, corrigeert de
Brandweer de factuur.

2.

Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 7 januari 2011.

3.

Opvolging: De aanbeveling wordt besproken door de directie van de Brandweer. Aan het operationeel personeel wordt expliciet aandacht gevraagd voor het correct en duidelijk invullen van de
rittenbladen omdat dit ook op andere vlakken van belang is voor de administratieve diensten van
de Brandweer die deze rittenbladen verwerken.

4.2. Aanbeveling voor het OCMW
De Ombudsman schreef één aanbeveling voor het OCMW.

4.2.1. Dossier 201010-211, p. 217
“Zoek in acute probleemsituaties actief naar een tussenoplossing, eventueel in samenspraak met de
onderhoudsfirma.”
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1.

Aanleiding: Een gezin met twee volwassenen, twee tieners en een tien maanden oude baby huurt
een woning van het OCMW. De warmwaterboiler raakt defect en het gezin zit zeventien dagen
zonder warm water. De baby heeft verzorging nodig. De echtgenoot werkt in de asfaltwegenbouw.
Het OCMW bestelde wel onmiddellijk een nieuw toestel maar dat nam zijn tijd omdat aan verschillende leveranciers prijs moest worden gevraagd. Het OCMW ging niet actief op zoek naar
een tussenoplossing.

2.

Overgemaakt aan de Voorzitter van het OCMW op 13 december 2010.

3.

Opvolging: De OCMW-secretaris bespreekt de aanbeveling op de teamvergadering van de technische dienst. Instructies worden gegeven om de aanbeveling effectief op te volgen, zodat in de toekomst sneller gereageerd kan worden.

4.3

Aanbeveling voor de Politie

De Ombudsman schreef één aanbeveling voor de Politie.

4.3.1. Dossier 201011-233, p. 189
“Het is aan te bevelen dat de wijkinspecteurs het nieuwe model van verslag van woonstvaststelling
zouden gebruiken die opgenomen is in de nieuwste versie van de algemene onderrichtingen “betreffende het houden van de bevolkingsregisters” (versie 1 juli 2010). Dit formulier biedt ondermeer
ruimte om de verschillende controles en de gedane vaststellingen te noteren.”
1.

Aanleiding: Verzoeker werd ambtelijk geschrapt na een controlebezoek van de wijkinspecteur,
hoewel hij naar eigen zeggen altijd op zijn adres was blijven wonen. De wijkinspecteur beperkte
zijn onderzoek tot een eenmalige controle waarbij hij verzoeker niet thuis kon vinden. Hij deed
geen buurtonderzoek om na te gaan of verzoeker misschien tijdelijk afwezig was. De wijkinspecteur hield geen nota’s bij van zijn vaststellingen.

2.

Overgemaakt aan de Korpschef op 8 februari 2011.

3.

Opvolging: De Korpschef gaat akkoord met de aanbeveling. Hij wacht nog op een advies hierover
van het Comité P. voor alle politiediensten en op concrete instructies van de dienst Burgerzaken
van de Stad Brugge.

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

5.1. De dienstoverschrijdende klachten
In de tabel op de volgende bladzijde worden de rechtstreekse klachten – dat zijn de klachten waarbij
slechts één individuele dienst betrokken is – samengeteld met de dienstoverschrijdende klachten waarbij deze individuele diensten betrokken zijn. De volgorde wijzigt dan enigszins tegenover het globale
overzicht onder punt 2, p. 37. Toch blijft de algemene teneur overeind.
De Politie komt uit op een totaal van 57 klachten, wat een status quo is tegenover 2009. De Groendienst staat net als in 2009 op de tweede plaats met 45 klachten, wat een stijging betekent met zes
dossiers. Op de derde plaats staat de Wegendienst met 43 klachten of een toename met zeven klachten
tegenover 2009. Daarna volgen de dienst Leefmilieu, de Dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst
Burgerzaken.

JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

49

GLOBAAL OVERZICHT VAN DE KLACHTEN EN AANBEVELINGEN

DEEL 3

totaal aantal klachten

rechtstreekse klachten

klachten in meerdere diensten

verschil ten opzichte
van 2009

Van de 56 dienstoverschrijdende klachten waren er 13 gegrond of deels gegrond. Er waren ook 5 terechte opmerkingen. De Ombudsman schreef vier dienstoverschrijdende aanbevelingen (zie hiervoor
onder punt 4.1.2.).

Politie

57

36

21

-1

Groendienst

45

30

15

+6

Wegendienst

43

25

18

+7

Leefmilieu

28

13

15

+9

Dienst Ruimtelijke Ordening

23

16

7

-8

Burgerzaken

23

16

7

-8

Eandis

19

18

1

-4

TMVW

12

10

2

+6

Mobiliteitscel

9

3

6

+7

Financiën

7

0

7

-2

Eigendommen

6

0

6

+4

dienst

De inhoudelijke analyse van de dienstoverschrijdende klachten toont een zeer diffuus beeld waarbij
35 verschillende combinaties kunnen worden geteld. Geen enkele relatie tussen diensten komt prominent naar voren als zwaar problematisch. De Politie (21 keer), de Wegendienst (18 keer), de Groendienst en de dienst Leefmilieu (telkens 15 keer) combineren het meest met andere diensten. Dat is in
mindere mate het geval voor de Dienst Ruimtelijke Ordening, de dienst Burgerzaken en de dienst Financiën (telkens 7 keer) en de dienst Eigendommen en de Mobiliteitscel (telkens 6 keer).
Benadrukt moet worden dat in de dienstoverschrijdende klachten de betrokkenheid of de verantwoordelijkheid van de ene dienst groter kan zijn dan die van de andere dienst(en). Dat is niet altijd gemakkelijk af te wegen. Diensten worden soms betrokken bij een klachtdossier omdat zij een belangrijke rol
kunnen spelen in de oplossing van het probleem, zonder dat zij daarom verantwoordelijk zijn voor de
eventuele fout.
Toch zijn enkele vaststellingen te maken:
Van de 21 dienstoverschrijdende klachten waar de Politie bij betrokken is, dienden de verzoekers in
16 gevallen (76 procent) klacht in omdat zij niet akkoord gingen met het optreden van de Politie. Tijdens het onderzoek werden deze klachten dan uitgebreid naar andere diensten. De Politie combineerde
ondermeer met de Communicatiedienst (over het opmaken van bewonersbrieven), de Groendienst
(idem), de dienst Vergunningen en de Dienst Ruimtelijke Ordening (over het beteugelen van publicitaire aandachtstrekkers op het voetpad), de dienst Financiën (over parkeertaksen voor personen met
een handicap), de dienst Burgerzaken (over woonstvaststellingen), de dienst Leefmilieu (over het beteugelen van lawaaihinder) en de Preventiedienst (over het aanpakken van overlast). Al blijft het aan-
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tal gegronde klachten en terechte opmerkingen hierbij beperkt, dan blijkt toch dat de lokale Politie - in
haar functie van bestuurlijke politie - op heel veel verschillende terreinen samenwerkt met stadsdiensten. Dat is logisch want ze heeft een controlerende taak. Onderling overleg en een goede samenwerking zijn dan ook belangrijk.
Van de 18 dienstoverschrijdende klachten waarbij de Wegendienst betrokken is, weegt in 12 dossiers
(66 procent) haar rol door. Een aandachtspunt daarbij is dat twee klachten gegrond zijn, één deels gegrond is en twee dossiers beoordeeld werden als terechte opmerkingen (dossiers 20104-087, p. 71,
201010-212, p. 73, 201005-103, p. 75, 201002-027, p. 78 en 201011-236, p. 79). De Wegendienst
combineerde ondermeer met de Groendienst (bijvoorbeeld over voetpaden die opgestoken zouden zijn
door boomwortels of rioolbreuken die hierdoor veroorzaakt zouden zijn), de Politie (over structurele
maatregelen tegen verkeersproblemen of de coördinatie van wegwerkzaamheden) en de nutsmaatschappijen (over werken aan nutsleidingen waarbij de openbare weg opgebroken wordt).
Bij de Groendienst en de dienst Leefmilieu is het omgekeerde merkbaar. Bij de Groendienst weegt
van de 15 dienstoverschrijdende klachten waar zij bij betrokken is, haar inbreng het zwaarst in slechts
9 gevallen (60 procent) met daarbij de nuancering dat nu eens twee en dan eens drie verschillende bewoners klacht indienden over hetzelfde onderwerp. Bij de dienst Leefmilieu gaat het slechts om 6
klachten op 15 (40 procent). Deze dienst is wel medeverantwoordelijk voor enkele meldingen die over
tijd gingen maar in bepaalde dossiers raakte zij betrokken zonder dat zij aan de basis van de klacht lag.
De dienst Ombudsman deed in sommige dossiers een beroep op de dienst Leefmilieu om een oplossing te vinden voor het probleem. Mede daardoor belandt zij op de vierde plaats in de rangschikking.
Naast deze algemene vaststellingen komen uit het klachtenbeeld volgende concrete problematieken
naar voren:
1.

Drie gegronde of terechte dossiers hebben betrekking op meldingen die na zestig dagen niet door
het Meldpunt afgehandeld werden en door de dienst Ombudsman overgenomen werden (dossier
201004-087, p. 71 en dossiers 201002-027 en 201011-236, p. 78-79). In twee van deze dossiers
moesten de Wegendienst en de dienst Leefmilieu samenwerken. Telkens talmde de dienst Leefmilieu om de melding over te maken aan de Wegendienst die op haar beurt de vraag liet liggen. De
klachten leren dat bij meldingen waarbij verschillende diensten betrokken zijn, geen tijd verloren
mag worden. Als het doorspelen van de melding niet vlot verloopt, dreigt de behandelingstermijn
snel overschreden te worden.
Dossier 201011-236 leert dat de Wegendienst (en mogelijk ook de andere stadsdiensten) de burger
tot nog toe niet inlichtten als zijn melding geparkeerd werd waardoor de maximale behandelingstermijn van zestig dagen overschreden kon worden zonder dat de burger iets vernam. Het Meldpuntprogramma voorzag hiervoor geen oplossing. Dit zal nu wel voorzien worden. De Ombudsman waarschuwt er wel uitdrukkelijk voor dat het parkeren van meldingen uitzonderlijk moet
blijven en alleen kan mits een degelijke motivering waarvoor het diensthoofd verantwoordelijk
blijft.

2.

De Wegendienst combineerde een vijftal keer met de Groendienst, wat erop wijst dat de relatie
tussen beide diensten belangrijk is. Dat was ondermeer het geval met twee oprittendossiers (dossiers 201002-029 en 201010-207, p. 87-88). Het is bekend uit vorige klachtdossiers dat de Ombudsman hierover met de Wegendienst van mening verschilt. Openbare opritten zijn opritten die
indertijd door de overheid aangelegd zijn op het openbare domein. De Wegendienst herstelt deze
opritten alleen als zich veiligheidsprobleem stelt, waarbij zij het veiligheidsprobleem beoordeelt.
Is er geen veiligheidsprobleem, dan moet de aangelande de openbare oprit zelf herstellen. In beide
dossiers waren opstekende wortels van straatbomen evenwel deels verantwoordelijk voor de slijtage aan de opritten. Toch wilden de Wegendienst (en de Groendienst) in eerste instantie geen herstellingen uitvoeren. De problemen konden opgelost worden door bemiddeling.
In een ander dossier, uitsluitend van de Wegendienst, had de snelle slijtage van de openbare oprit,
die pas vijf jaar geleden was aangelegd, ondermeer te maken met het feit dat de aannemer bij het
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vleien van de dallen nauwelijks voegspecie had gebruikt. Ook hier was bemiddeling nodig vooraleer de Wegendienst wilde tussenkomen (dossier 201001-004, p. 178).
3.

De dienst Ombudsman behandelde drie klachten van personen met een handicap die hun parkeerkaart onvoldoende zichbaar achter de voorruit hadden gelegd en betakst werden (dossiers
201004-074, p. 81, 201007-141 en 201009-190, p. 82). Zij argumenteerden dat het toch voldoende
moest zijn dat zij achteraf konden bewijzen dat hun parkeerkaart nog geldig was. Omdat de Politie
en de dienst Financiën bij het betaksen slechts het reglement toepasten, kon de Ombudsman niet
anders dan de klachten ongegrond verklaren. Positief is de bijsturing die ondertussen gebeurd is
aan het taksreglement waarbij ondermeer houders van een kaart voor personen met een handicap
de taks niet hoeven te betalen als op de foto van de verbalisant een parkeerkaart te zien is waarvan
zij naderhand kunnen aantonen dat hij geldig was. Eenzelfde regeling geldt voor bewonerskaarten
en parkeertickets.

4.

Verschillende dienstoverschrijdende klachten gingen over omgevingshinder waarbij de verzoekers
vonden dat de Politie niet daadkrachtig genoeg optrad (dossiers 201002-024, p. 86, 201004-085,
p. 90, 201005-099, p. 91, 201006-114, p. 93, 201007-147, p. 95, 201011-228, p. 98). Het ging ondermeer om overlast door jongeren in de buurt van scholen of speelpleinen, en over lawaai- en milieuhinder, ondermeer van de Meifoor. De dienst Ombudsman kon vaak een oplossing of een bijsturing bewerkstelligen door de diensten Preventie of Leefmilieu in te schakelen. Het kan zinvol
zijn dat de Politie zelf sneller deze reflex zou maken.

5.

Tot slot behandelden we enkele dienstoverschrijdende klachten waarbij de Dienst Ruimtelijke
Ordening betrokken is. Zo constateerde de Ombudsman afschuifgedrag tussen de Politie en de
dienst Vergunningen aan de ene kant en de dienst Monumentenzorg aan de andere kant als het
erop neerkomt in de binnenstad op te treden tegen onvergunde publicitaire aandachtstrekkers op
de openbare weg (201004-071, p. 80). Geen van beide diensten vindt dat een leuke opdracht.
Doordat twee reglementen van toepassing zijn, wordt de handhaving naar elkaar toe geschoven.
Overleg hierover is gewenst.
De Ombudsman stelde vast dat de Dienst Ruimtelijke Ordening geen zicht kan houden op de
voorwaarden op het vlak van de ruimtelijke ordening die zij zelf laat opnemen in koopverbintenissen en -akten van stadseigendommen (dossier 201002-022, p. 67). Daardoor komt het voor dat de
Stad als bouwvergunningverlenende overheid een beslissing neemt die tegenovergesteld is aan deze die ze als verkopende overheid heeft genomen. In het concrete dossier kon volgens de dienst
Monumentenzorg een tuinhuis geregulariseerd worden, terwijl diezelfde dienst tien jaar geleden
aan de dienst Eigendommen een bouwverbod geadviseerd had voor de zone waarin het tuinhuis
werd gebouwd. Een aanbeveling hierover moet nog praktisch worden uitgevoerd

5.2. Dienst Ruimtelijke Ordening
De Ombudsman behandelde over de Dienst Ruimtelijke Ordening (afdelingen Algemene Zaken,
Bouwvergunningen, Urbanisatie, Monumentenzorg en Stadsvernieuwing, en Huisvestingsambtenaar)
16 rechtstreekse klachten en 7 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’. Dat maakt samen 23 klachten of een daling met 8 klachten tegenover 2009 (toen 31 klachten). Dat is een gevoelige verbetering.
Het aantal gegronde en deels gegronde klachten daalde aanzienlijk van 21 in 2009 naar 13 in 2010 (12
rechtstreekse klachten en 1 klacht in de rubriek ‘Meerdere diensten). Er waren ook 3 terechte opmerkingen (2 rechtstreekse klachten en 1 in de rubriek ‘Meerdere diensten). Ook op dat vlak tekent zich
een gevoelige verbetering af, al laat de dienst, in vergelijking met de andere stadsdiensten, nog altijd
het hoogste aantal gegronde klachten optekenen.
1.

De daling van het aantal gegronde en deels gegronde klachten is volledig toe te schrijven aan het
feit dat de dienst Ombudsman in 2010 geen enkele klacht meer ontving over het laattijdig afhandelen van bouw- en verkavelingsaanvragen die werden ingediend na de invoering van de nieuwe
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Dit nieuwe Vlaamse decreet legt sinds 1 septem-
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ber 2009 strikte behandelingstermijnen voor deze aanvragen op. Is een gemeente ontvoogd, dan
moeten deze dossiers binnen 75 of 105 dagen (als een openbaar onderzoek nodig is) afgehandeld
zijn. Haalt de gemeente deze termijn niet, dan loopt de burger een bouwweigering op en moet hij
ofwel een nieuw dossier indienen ofwel in beroep gaan bij de Bestendige Deputatie.
Op 1 mei 2010 werd Brugge ontvoogd, wat enerzijds impliceert dat zij niet langer afhankelijk is
van de adviezen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar maar anderzijds betekent dat
zij moet voldoen aan de zeer scherpe behandelingstermijnen. Vandaar dat in 2010 alle energie van
de dossierbehandelaars naar de tijdige afhandeling van deze bouw- en verkavelingsaanvragen is
gegaan zodat de bouwheer geen bouwweigering zou oplopen. Om deze termijnen te kunnen halen,
werd meer personeel aangetrokken. Resultaat was geen enkele klacht meer over de behandelingstermijn van de bouw- en verkavelingsaanvragen volgens het nieuwe systeem.
2.

De Ombudsman stelde wel ongunstige neveneffecten vast. Doordat alles op alles werd gezet om
de dossiers met bindende behandelingstermijnen tijdig af te werken, geraakten dossiertypes achterop waarvoor de wetgever géén strikte termijnen oplegt.
Zo werden drie klachten gegrond verklaard omdat even zoveel oude bouwaanvragen die nog ingediend waren voor de invoering van de nieuwe VCRO, ver achterop waren geraakt (dossiers
201003-043, 201003-056 en 201009-195, p. 123-125). De Dienst Ruimtelijke Ordening had zich
voorgenomen alle oude bouwdossiers, 158 in het totaal, tegen de zomer van 2010 weg te werken
maar had daar heel wat moeite mee. Bij het afsluiten van het werkjaar stonden nog 47 bouwdossiers open van voor 1 september 2009, al zouden volgens de dienst niet al deze aanvragen nog
even relevant zijn.
Eenzelfde fenomeen deed zich voor bij het afleveren van stedenbouwkundige attesten en het beantwoorden van princieps- en informatievragen waarbij de redelijke termijn niet gerespecteerd kon
worden (dossier 201003-044, p. 126 en dossiers 201006-115 en 201011-227, p. 126-127). Voor
stedenbouwkundige attesten geldt een ordetermijn van 75 dagen. Dat is geen bindende termijn.
Toch meent de Ombudsman dat de wetgever niet voor niets deze termijn heeft opgelegd, wat betekent dat zij zoveel mogelijk gerespecteerd moet worden. De Dienst Ruimtelijke Ordening hoopt
dat er in de nabije toekomst als gevolg van de versterking van het personeelskader meer ruimte
vrij zal komen om ook deze dossiers tijdig te behandelen.
Er was ook weinig tijd over voor het behandelen van bouwovertredingsdossiers, wat resulteerde in
twee gegronde klachten voor de dienst Urbanisatie. Eén van deze dossiers (201001-012, p. 121)
bleef maanden onbehandeld hoewel het om een ernstige bouwovertreding ging waarbij twee
woonhuizen onvergund uitgebaat werden als vakantiewoning met navenante omgevingshinder tot
gevolg. Dat is geen goed signaal. Als er een bouwovertredingsdossier bestaat, dan dient zij binnen
een redelijke termijn afgewerkt te worden, zoniet waant de overtreder zich onaantastbaar en wie
de hinder moet ondergaan, voelt zich in de steek gelaten door de Stad.
De Ombudsman constateerde evenwel ook dat het niet zelden lichtere bouwovertredingsdossiers
zijn die onbehandeld blijven (dossier 201006-127, p. 122). Het gaat dan om overtredingen met
weinig ruimtelijke impact die niet zelden het gevolg zijn van een burenruzie. De bouwcontroleur
maakt een proces-verbaal op maar verder in de ketting geven de dossierbehandelaars er geen voorrang aan bij gebrek aan tijd. Bovendien hechten noch het Parket noch de Hoge Raad voor het
Handhavingsbeleid veel belang aan deze dossiers. De Dienst Ruimtelijke Ordening had deze vaststelling ook al gemaakt en repliceerde dat de bouwcontrole op een andere leest zal worden geschoeid. Als gevolg van de pensionering van verschillende bouwcontroleurs zijn nieuwe mensen
aangeduid. Zij moeten zoveel mogelijk inzetten op preventie en proberen om de bouwheer via
overreding of aanmaning zover te krijgen dat hij uit eigen beweging de overtreding ongedaan
maakt. Op die manier hoopt de dienst de instroom van lichtere bouwovertredingsdossiers te beperken waardoor de zwaardere overtredingen sneller behandeld zouden kunnen worden. De Ombudsman staat positief tegenover deze nieuwe manier van werken.
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De pensionering van verschillende bouwcontroleurs had ook negatieve gevolgen. Twee klachten
werden deels gegrond of terecht verklaard omdat de overgebleven bouwcontroleur van de Huisvestingsdienst er niet in slaagde tijdig de uitbetaling van enkele renovatiepremies in orde te brengen (dossiers 201011-235, p. 132 en 201012-256, p. 133). Ook dat zal in de nabije toekomst opgevangen worden, maakt de Dienst Ruimtelijke Ordening zich sterk, omdat de nieuwe
bouwcontroleurs per geografische sector zullen werken. Daarbij worden zij verantwoordelijk voor
de bouw- en reclameovertredingen en de premieaanvragen. Een nieuw computerprogramma zal
hen daarbij ondersteunen.
3.

Uit twee deels gegronde dossiers tot slot kwam aan het licht dat de kwaliteit van het stedenbouwkundig uittreksel voor notarissen, makelaars en kandidaat-kopers van een onroerend goed beter
kan (dossiers 201008-171 en 201009-200, p. 129). Zo vermelden de uittreksels de detailbestemming van een perceel in het geldende BPA/RUP of de verkaveling niet. Ook de informatie over
geplande onteigeningen en voorkooprechten kan beter. Deze klachten laten andermaal de noodzaak voelen dat zo snel mogelijk een geoloket voor stedenbouwkundige informatie moet worden
geïnstalleerd op de stedelijke website. Dat was vorig jaar al aangekondigd voor het eerste kwartaal
van 2010 maar de uitwerking van het project liep aanzienlijke vertraging op als gevolg van softwareproblemen.

5.3. Groendienst
Het aantal klachten voor de Groendienst ligt het tweede jaar op rij vrij hoog. In totaal is de dienst bij
45 klachten betrokken (30 rechtstreekse klachten en 15 in de rubriek ‘Meerdere diensten). Dat is een
toename met zes klachten, wat staat voor het hoogste aantal sinds de oprichting van de dienst Ombudsman. In 2009 verdubbelde onverwacht het aantal klachten nadat de Groendienst jarenlang relatief
klachtenarm was gebleven. Deze opwaartse trend zet zich door in 2010. Anderzijds, en dat is ook een
vaststelling die we vorig jaar maakten, blijft het aantal gegronde en terechte klachten eerder beperkt.
Vier klachten waren gegrond of deels gegrond. Er waren drie terechte opmerkingen. Veel klachten
konden opgelost worden door bemiddeling.
1.

Twee gegronde klachten gingen over complexe kapvergunningen waarbij de Groendienst niet
goed communiceerde met de aanvragers (dossiers 201012-252 en 201003-060, p. 137-139). Dat is
een aandachtspunt.
Eén klacht werd deels gegrond verklaard omdat de Groendienst jarenlang niet optrad tegen bewoners van een sociale woonwijk in Sint-Pieters die zonder het te vragen het groen in de openbare
voortuinstrook hadden weggenomen en deze hadden ingericht naar eigen inzichten. Andere bewoners die aan de Groendienst vroegen of ze dat ook mochten doen, kregen geen toestemming waardoor zij zich ongelijk behandeld voelden. Niet optreden tegen overtredingen die men kent, is geen
goed signaal. Het College besliste daarom begin februari 2011 dat de Groendienst samen met de
sociale huisvestingsmaatschappij en het buurtwerk bij de betrokken bewoners zou bemiddelen zodat de voortuinstroken weer uniform aangeplant kunnen worden. Nadien zal de toestand in de andere sociale woonwijken geëvalueerd worden (dossier 201006-113, p. 139).

2.

De Groendienst heeft niet altijd de reflex om via de Communicatiedienst een bewonersbrief te
verspreiden over werkzaamheden die zij uitvoert (of niet uitvoert) zoals blijkt uit de dossiers
201007-156, p. 141 en 201001-017 en 201001-021, p. 84. De ene klacht gaat over het vervangen
van bomen in enkele straten in Sint-Andries waarover de bewoners slechts met een persbericht
verwittigd werden. De andere klacht gaat over bomen die uiteindelijk niet aangeplant werden
hoewel zij aanvankelijk wel op het plan ingetekend stonden.

3.

Ook nu weer werd regelmatig geklaagd over gebrekkig of achterstallig snoeiwerk aan bomen of
struiken of de gevolgen daarvan, zoals het verlies aan zonlicht in huis en tuin, en afgevallen bladeren en takken in tuin of dakgoot. Dat soort klachten daalde wel van 19 in 2009 naar 11 in 2010
(zie p. 142-146 en dossier 201010-206 in de rubriek ‘Meerdere diensten’, p. 97) maar blijft toch
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prominent aanwezig. Zij zijn het gevolg van een gewijzigd beleid van de Groendienst. Ging de
dienst vroeger gemakkelijk 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
schade door kan ondervinden. Zo vindt de Groendienst dat gezonde hoogstammen de kans moeten
krijgen om volledig uit te groeien.
De dienst Ombudsman heeft begrip voor dat standpunt omdat gezond openbaar groen belangrijk is
voor iedereen. Toch heeft zij de Groendienst gesuggereerd om bij de afweging van dergelijke vragen ook aandacht te hebben voor het belang van lichtinval voor de individuele burger.
4.

Er waren drie klachten over gebrekkig onderhoud aan kerkhoven, meer bepaald de begraafplaatsen van Sint-Andries, Koolkerke en
Dudzele waar het onkruid in de zomer welig
tierde (dossiers 201007-161, 201007-162,
201008-181, p. 149). De verzoekers vonden dat
de Stad best wat meer respect mag tonen voor
de overledenen. De schepen van Groen kondigde begin februari 2011 aan dat verschillende
begraafplaatsen onder handen worden genomen, vooral dan wat de wandelpaden betreft.
Dat is ondermeer het geval voor het kerkhof
van Koolkerke.

5.4. Wegendienst
Over de Wegendienst liepen 25 klachten binnen, 8 meer dan in 2009. Ook in 18 dossiers in de rubriek
‘Meerdere diensten’ was zij betrokken. Dat maakt samen 43 dossiers of een stijging met 7 klachten.
Het aantal gegronde en deels gegronde klachten liep terug naar 4 (tegenover 10 in 2009). Drie van deze klachten bevinden zich in de rubriek ‘Meerdere diensten’ waarbij de Wegendienst een belangrijke
verantwoordelijkheid draagt. Het aantal terechte opmerkingen steeg naar 9 (tegenover 1 in 2009). Acht
van deze terechte opmerkingen en gegronde klachten (zowel rechtstreekse klachten voor de Wegendienst als klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’) hebben te maken met meldingen die na zestig
dagen werden overgemaakt aan de dienst Ombudsman omdat ze niet tijdig afgehandeld werden (dossier 201004-087, p. 71, dossiers 201002-027 en 201011-236, p. 78-79 en dossiers 2010-013, 201002037, 201004-082, 201007-152, 201009-186, p. 174). Hierbij werd verschillende keren vastgesteld dat
de Wegendienst, die de meldingen concreet moet oplossen, feedback vergat te geven aan de Wegenfoon, die de meldingen administratief bijhoudt, waardoor de actie die zij als backoffice ondernomen
had niet geregistreerd werd in het Meldpuntprogramma met als gevolg dat de burger geen antwoord
kreeg op zijn melding. Soms had de Wegendienst een goede reden om de melding een tijdlang te parkeren maar liet zij na de Wegenfoon hierover in te lichten, met hetzelfde resultaat voor de burger als
gevolg. Het is dan ook nodig dat de Wegendienst gedisciplineerd aan de Wegenfoon laat weten wat zij
met de meldingen doet want begin 2011 liepen hierover weer een reeks meldingen binnen bij de dienst
Ombudsman.
De dienst Ombudsman stelt ook vast dat de Wegendienst heel wat meldingen parkeert of moet parkeren. Dat impliceert dat de behandelingstermijn een tijdlang gestuit wordt. Van de 3.731 meldingen
voor de Wegendienst werden er 633 (of zeventien procent) ooit eens geparkeerd. Dit moet bewaakt
worden, al heeft de Ombudsman begrip voor het feit dat herstellingswerken aan de openbare weg soms
noodgedwongen uitgesteld moeten worden omdat de Wegendienst afhankelijk is van het weer, de
planning van externe aannemers en de planning en de personeelsbezetting van de eigen regieploegen.
Sommige kleinere meldingen worden evenwel ook geparkeerd omdat zij volgens de Wegendienst niet
prioritair zijn.
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Het gros van de andere klachten gaat over de opvolging van allerlei problemen aan de openbare weg,
al dan niet als gevolg van wegwerkzaamheden. De meeste van deze dossiers werden via bemiddeling
opgelost.

5.5. Dienst Burgerzaken
Na drie jaar van steeds meer klachten is het aantal ombudsdossiers voor de dienst Burgerzaken (diensten Bevolking en Burgerlijke Stand) opvallend gedaald. Registreerde de dienst Ombudsman in 2009
31 klachten, dan verminderde dat aantal in 2010 naar 23 (16 rechtstreekse klachten en 7 klachten in de
rubriek ‘Meerdere diensten’).
Bij 12 van de 16 rechtstreekse klachten kon evenwel een duidelijke fout worden vastgesteld, wat meer
is dan in 2009. Er zijn vier gegronde klachten en acht terechte opmerkingen. Bovendien waren nog 2
van de 7 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’ gegrond of deels gegrond. Natuurlijk moeten deze
klachten geplaatst worden tegenover de vele duizenden contacten die de dienst jaarlijks heeft met burgers. Toch mogen zij niet als verwaarloosbaar worden afgedaan want elke klacht is een signaal. De
dienst Burgerzaken is het gezicht bij uitstek van het Brugse stadsbestuur want dagelijks komen er enkele honderden burgers over de vloer. De kwaliteit van de dienstverlening aan het loket is dan ook van
groot belang. Niet voor niets besliste het College, als uitloper van een ombudsdossier uit 2008 (dossier
200809-189, p. 243), om een tevredenheidenquête te organiseren bij de dienst Burgerzaken. Burgers
krijgen aan het loket een enquêteformulier mee waarop zij kunnen invullen wat zij vinden van de
dienstverlening.
1.

Over deze kwaliteit van de dienstverlening aan het loket liepen in 2010 acht klachten binnen bij
de dienst Ombudsman, ondermeer van een dame die vijf keer moest terugkeren voor ze haar nieuwe identiteitskaart in ontvangst kon nemen (dossier 201005-092, p. 109) of van burgers die zich
op de eerste verdieping aandienden in de lokettenzaal van het AC Brugse Vrije maar weer naar
beneden moesten naar het snelloket voor het afhalen van de documenten (dossiers 201002-033 en
201004-083, p. 111-112).
Het feit dat nog niet elektronisch betaald kan worden in de gemeenteafdeling van Assebroek, leidde tot een voorstel van de dienst Financiën om alle gemeenteafdelingen van bancontact te voorzien
(dossier 201001-008, p. 110). Een klacht over een lange wachtrij op dinsdagavond (omdat heel
wat ouders vlak voor de vakantie nog kids-ID’s voor hun kinderen moesten aanvragen) toont aan
dat het nuttig kan zijn de openingsuren van de dienst beter af te stemmen op wie overdag uit werken gaat (dossier 201006-135, p. 115).
Vorig jaar liepen enkele klachten binnen over lange wachtrijen op zaterdagmorgen waardoor burgers niet meer geholpen konden worden voor dossiers die te maken hadden met hun elektronische
identiteitskaart. Het onderzoek wees uit dat een deel van het probleem te maken had met het feit
dat de FOD Binnenlandse Zaken het Belpic-computerprogramma voor de elektronische identiteitskaarten om 12.30 uur afsloot. Door een gezamenlijke inspanning van de dienst Burgerzaken
en de federale en de Brugse ombudsmannen ging Belpic ermee akkoord haar verbinding met de
gemeenten open te houden tot 13 uur (dossiers 200909-191 en 200912-249, p. 248-249). Klachten
hierover vielen weg.
Er was opnieuw een terechte opmerking over de bejegening van burgers in de Vreemdelingendienst (dossier 201011-240, p. 116). Ook in 2009 werd hierover twee keer geklaagd bij de dienst
Ombudsman. Het feit dat de burger de ambtenaar uitgelokt zou hebben, kan als verzachtende omstandigheid ingeroepen worden maar mag geen excuus zijn voor het feit dat de ambtenaar zelf uit
zijn rol valt. Dat verdient de nodige aandacht.

2.

Het blijft van het grootste belang dat de ambtenaren van de dienst Burgerzaken de federale wetgeving, procedures en onderrichtingen goed kennen en juist interpreteren. Dat is geen sinecure want zij veranderen voortdurend en de teksten munten niet altijd uit in duidelijkheid. Toch is
dat noodzakelijk, wil men een goede service leveren. Zo kon een dame bijna niet met haar zoontje
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naar Egypte vertrekken omdat de dienst Bevolking over het
hoofd had gezien dat hij twaalf jaar zou worden waardoor zijn
kids-ID’s maar één maand geldig was (dossier 201003-058,
p. 107). De FOD Binnenlandse Zaken had nochtans alle gemeentebesturen ervoor gewaarschuwd dat Egypte alleen kidsID’s aanvaardt die nog minstens drie maanden geldig zijn. Dat
kan problemen geven voor kinderen die vlak voor de afreis
twaalf jaar worden. Zij moeten reizen met een paspoort.
Ook de onderrichtingen over de elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen werden niet
juist toegepast, al moet gezegd dat de FOD Binnenlandse Zaken hier mee voor de verwarring heeft
gezorgd (dossier 201003-045, p. 112) Alle vreemdelingen werden opgeroepen om hun kartonnen
kaarten te komen vervangen, hoewel dat eigenlijk niet hoefde.
De dienst Burgerzaken verstuurde in maart een pakket oproepingsbrieven waarop de oude prijs
voor de elektronische identiteitskaart (12,50 euro) nog werd vermeld. Toen de klagers aan het loket kwamen bleken zij twee euro meer te moeten betalen omdat de prijsverhoging die de FOD
Binnenlandse Zaken had doorgevoerd, niet meegerekend was (dossier 201005-092, p. 109 en dossier 201004-073, p. 114). Verzoekers maakten daar geen punt van maar vonden het toch de moeite
om dit te signaleren. Als gevolg van de klachten werd ook de kwaliteit van de oproepingsbrief
verbeterd. Door een computerprobleem waren al enkele dagen van de oproepingstermijn voorbij
op het moment dat de oproepingsbrief in de bus viel. Dat werd aangepast.

5.6. Dienst Leefmilieu
Over de dienst Leefmilieu behandelde de dienst Ombudsman 13 rechtstreekse klachten, evenveel als
in 2009. Zoals hierboven gezegd komt de dienst ook 15 keer voor in de dienstoverschrijdende klachten, al moet dit cijfer genuanceerd worden. Hierover wijdden wij uit onder 5.1.
Twee rechtstreekse klachten voor de dienst Leefmilieu waren gegrond. Ze gaan allebei over meldingen
die niet tijdig werden aangepakt of beantwoord (dossiers 201001-001 en 201005-104, p. 153-154) en
na zestig dagen bij de dienst Ombudsman belandden. Zij sluiten aan bij twee gelijkaardige dossiers bij
de dienstoverschrijdende klachten. Deze klachten moeten in de juiste context worden gezien. De
dienst Leefmilieu behandelde in 2010 2.482 meldingen. Dat daarbij slechts enkele meldingen niet op
tijd behandeld werden, valt best mee, zeker ook omdat de dienst Leefmilieu maar 84 meldingen parkeerde in 2010. Dat is maar 3,5 procent.
De andere klachten gaan grosso modo over twee thema’s: het onthaal in de containerparken (traditioneel klachtgevoelig) en het strooien tijdens de winterpiek in november en december. Hoewel de
parkwachters in de dossiers 201003-066 en 201007-153 (p. 154-155) het reglement correct toepasten,
blijft het bijzonder moeilijk uit te leggen aan burgers dat zij betakst kunnen worden voor sluikstorten
in het containerpark zélf, als zij zich bijvoorbeeld niet identificeren aan de ingang of de weegbrug niet
passeren voor ze binnengaan in de betalende zone.
Naast diverse meldingen en eerstelijnsklachten (zie hoofdstuk 2) over te weinig strooien en een tekort
aan strooizout behandelden we ook twee tweedelijnsklachten hierover. Eén klacht gaat over het feit
dat de Stad niet strooit in de buurt van een appartementsgebouw waar verschillende personen met een
handicap onder begeleiding zelfstandig wonen (dossier 201012-259, p. 160). Er zal nu bekeken worden of het strooiplan op dat vlak aangepast kan worden.

5.7. Politie
Het aantal klachten over de Politie blijft status quo met 36 rechtstreekse klachten en 21 dossiers in de
rubriek ‘Meerdere diensten’. Dat maakt 57 klachten. Daarmee voert de Politie, bijna traditioneel, de
rangschikking aan. Er waren zes gegronde of deels gegronde klachten en twee terechte opmerkingen.
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De Politie ging een paar keer in de fout bij woonstvaststellingen (dossiers 201004-086 en 201007158, p. 187, dossier 201011-233, p. 189 en dossier 201004-091, p. 195). Door tijdelijk personeelstekort bij de Politie van Sint-Pieters moest een verzoeker een maand wachten vooraleer de wijkinspecteur langs kwam om hem in te schrijven. Zwaardere gevolgen waren er voor twee verzoekers die ambtelijk geschrapt werden omdat de wijkinspecteurs vastgesteld zouden hebben dat zij niet meer op hun
adres verbleven terwijl zij daar wel degelijk woonden. Een ambtelijke afvoering uit de bevolkingsregisters is een uitzonderingsmaatregel en kan alleen geadviseerd worden als alle inspanningen om iemands hoofdverblijfplaats te achterhalen, niets hebben opgeleverd. Dat betekent dat wijkinspecteurs
niet lichtzinnig aan de dienst Bevolking mogen adviseren om iemand ambtelijk te laten schrappen.
Daar moet een grondig onderzoek aan voorafgaan. In die zin is het nuttig dat de nieuwe algemene onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken over het houden van de bevolkingsregisters (1 juli 2010) een modelformulier bevatten waarop de wijkinspecteur kan noteren hoeveel keer hij (tevergeefs) langs ging om de woonstvaststelling te doen en wat de bevindingen van zijn onderzoek zijn. De
Ombudsman heeft aanbevolen dit formulier te gebruiken want niet alle wijkinspecteurs houden hun
vaststellingen even goed bij.
Verschillende klachten (7) gaan over het onthaal en de bejegening door individuele politieagenten
(dossier 201002-025, p. 186, dossier 201001-016, p. 192, 201003-068, p. 194, 201006-116, p. 199,
201009-205, p. 204, 201010-215, p. 204, 201012-249, p. 205) waarbij de verzoekers erover klaagden
dat zij onbeleefd behandeld of weinig enthousiast ontvangen zouden zijn. Maar één keer kon het onderzoek dat ook aantonen. In de andere gevallen kon de Ombudsman niet oordelen omdat het onderzoek telkens uitmondde in een woord-tegen-woordsituatie waarbij de betrokken agenten ontkenden dat
zij de klagers niet goed ontvangen zouden hebben. De Ombudsman kan dan alleen vermoeden dat het
contact mogelijk beter had gekund.
De Bruggeling blijft allergisch voor foutparkeren en te snel verkeer (dossiers 201010-210, p. 190,
201002-036, p. 193 , 201004-089, p. 195, 201005-094 en 201009-204, p. 197-198, 201006-111,
p. 199, 2001007-154, p. 201, 201008-163, p. 201, 201008-179, p. 202, 201012-246 en 201012-247,
p. 205). In elf klachten werd de Politie verweten dat zij niet of onvoldoende zou optreden. Daarbij
komen twee belangrijke problematieken naar voren. Eerst en vooral is er in de binnenstad het probleem van het doordraaien van de parkeerschijf waarbij chauffeurs na vier uur parkeren in de blauwe
zone hun schijf komen verzetten zonder hun wagen te verplaatsen. De Politie heeft er zelf op gewezen
dat dit soort parkeerovertredingen in de nabije toekomst meer aandacht zal moeten krijgen.
Een bijzondere problematiek is deze van de
zwerfauto’s die in Zeebrugge overnachten op
parkeerterreinen, bijvoorbeeld langs de Baron de
Maerelaan, de Graaf Jansdijk of de Rederskaai.
De Politie kan hiertegen moeilijk optreden omdat
zij zonder huiszoekingsbevel niet zomaar een
kampeerauto mag betreden. De Stad werkt aan
een oplossing waarbij kampeerauto’s op een afgebakend terrein in Zeebrugge zouden kunnen
kamperen en overnachten. In afwachting is beslist
om parkeerverbod voor kampeerauto’s in te voeren langs de Rederskaai en een deel van de Graaf
Jansdijk. Het blijft evenwel wachten op een
nieuwe federale regering die een nieuw parkeerbord voor zwerfauto’s moet goedkeuren. Zodra dat er is, kan de Politie efficiënter optreden tegen wie
blijft overnachten op terreinen waar dat niet toegelaten is.
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5.8. OCMW
De dienst Ombudsman behandelde 17 klachten over het OCMW. Dat is nagenoeg een status quo tegenover 2009 (15 klachten). Slechts één klacht was deels gegrond. Er waren twee terechte opmerkingen. Dat is een duidelijke verbetering tegenover 2009 toen zeven klachten gegrond, deels gegrond of
terecht waren.
De dienst Ombudsman stelde
twee keer vast dat het OCMW
moeite had om een acuut probleem aan te pakken, al waren
er telkens verzachtende omstandigheden (dossiers 201008184, p. 208 en 201010-211,
p. 217). Een bejaarde bewoonster van een OCMW-serviceflat
werd van voor het bouwverlof
geconfronteerd met ernstige
geurhinder in haar appartement.
Het probleem werd pas eind
september opgelost. Het probleem was moeilijk te detecteren maar het OCMW zocht ook
geen tussenoplossing om verzoekster tijdelijk ergens anders
onder te brengen. Hetzelfde
probleem deed zich voor met een groot gezin dat meer dan twee weken zonder warm water zat. Het
OCMW bestelde zo snel mogelijk een nieuwe boiler maar dat nam enige tijd in beslag omdat de wet
oplegt dat verschillende leveranciers aangeschreven worden. Het OCMW vond evenwel ook geen tussenoplossing om de familie van warm water te voorzien. Als gevolg van een aanbeveling heeft de
technische dienst van het OCMW de opdracht gekregen sneller op dergelijke acute situaties in te spelen.
Twee keer werd geklaagd over de kwaliteit van de verzorging in de rusthuizen (dossiers 201007-146
en 201011-230, p. 213-214). De dienst Ombudsman kon niet detecteren dat ze te wensen over zou laten maar uit de onderzoeken kwam wel naar voren dat het tekort aan verpleegkundigen op de arbeidsmarkt een probleem wordt, al is er geen gebrek aan zorgkundigen. Het valt af te wachten of dit
soort klachten zich in de toekomst zal doorzetten want de bevolking vergrijst en de wensen van de
rusthuisbewoners en hun familie liggen hoog.
Merkwaardig is de klacht van een erkende vluchteling die uitzonderlijk uitstel van vertrek vroeg uit
het Lokaal Opvanginitiatief van het OCMW omdat hij niet tijdig een nieuwe woonst vond (dossier
201009-188, p. 214). Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, voorziet hiervoor een procedure maar in de praktijk raadt zij de OCMW’s zelf af om ze toe te passen als er geen
gegronde reden voor dat uitstel bestaat. In feite worden alleen zware medische bezwaren als gegronde
reden aanvaard.
De andere klachten werden opgelost door bemiddeling of informatieverstrekking. Soms gaf het resultaat van het onderzoek onvoldoende duidelijkheid zodat niet geoordeeld kon worden of al dan niet beter bestuurd had kunnen worden. In verschillende van deze klachten had ook de burger een zeker aandeel in het probleem waarmee hij geconfronteerd werd (dossiers 201002-026, p. 209, 201004-077,
p. 211, 201006-129, p. 212, 201009-198, p. 215, 201009-201, p. 216).
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5.9. Intercommunales
5.9.1. Eandis
Over de energie-intercommunale Eandis behandelde de dienst Ombudsman in het totaal 19 klachten
(18 rechtstreekse klachten, waarvan 2 onbevoegd, en 1 klacht in de rubriek ‘Meerdere diensten’). Dat
is een daling met vier klachten tegenover 2009. Er waren vier gegronde klachten en twee terechte opmerkingen.
De vernieuwing van de nutsleidingen in Lissewege speelde Eandis parten. Begin 2010 liep een petitie
binnen van 35 bewoners uit de dorpskern die het niet langer namen dat de elektriciteit voortdurend uitviel. Eandis had al voorbereidingen getroffen en kon snel beginnen met de vernieuwing van de netten.
De aannemer werkte evenwel niet zeer gedisciplineerd wat resulteerde in een gegronde klacht en een
terechte opmerking. Eandis blijft immers als opdrachtgevend bestuur eindverantwoordelijk voor de
werken die zij door haar aannemers laat uitvoeren (dossiers 201010-216, p. 220 en 201003-050,
p.221).
Ook in andere klachten bleek een minder goede coördinatie tussen Eandis en haar aannemers,
waaronder twee gegronde dossiers over een uitblijvende herstelling na werkzaamheden in Sint-Kruis
(dossiers 201011-238 en 201011-239, p. 221 en dossier 201009-191, p. 227). In 2006 nam Eandis
maatregelen om het werk van haar aannemers beter op te volgen. Dat neemt niet weg dat hierover jaarlijks nog enkele klachten binnenlopen.
Ook dit jaar behandelde de dienst Ombudsman enkele klachten over een gebrekkige communicatie
over werkzaamheden. Nu eens werden verzoekers niet ingelicht door de aannemer over werken voor
hun oprit (dossier 201009-199, p. 222), dan weer stelde Eandis zelf vast dat een onpersoonlijk callcenter bij elektriciteitspannes niet kan terugbellen naar burgers die door hun fysische gesteldheid sterk
afhankelijk zijn van elektriciteit. De eigen ombudsdienst van Eandis heeft hierover bij haar directie
een verbeteringsvoorstel ingediend (dossier 201010-220, p. 220).

5.9.2. TMVW
Over de watermaatschappij TMVW behandelde de dienst Ombudsman iets meer klachten dan gewoonlijk. Er waren 10 rechtstreekse klachten waarvan drie gegrond en twee terecht.
Vier klachten gingen over het onverwacht afsluiten van het water (dossiers 201007-142 en 201007144, p. 230 en dossiers 201004-084 en 201011-232, p. 233-234). Nu eens vergat TMVW zelf de bewoners te verwittigen, dan weer werd er verwittigd maar gebeurde er niets, nog een andere keer vergat
de aannemer de Aquafoon in te lichten over een onverwacht lek. De watermaatschappij hecht veel belang aan het tijdig verwittigen van haar klanten over het afsluiten van de watertoevoer. Waar het kon,
betaalde zij verzoekers een Service Garantie van 25 euro uit als schadeloosstelling voor het geleden
ongemak.
Het valt af te wachten of het ambitieuze project van TMVW om de oude loden wateraansluitingen te
vervangen door nieuwe leidingen, de komende jaren zal resulteren in meer klachten. Een drietal klachten stonden daarmee in verband (dossiers 201007-142 en 201007-144, p. 230 en dossier 201005-093,
p. 231).

5.9.3. IVBO
De afvalintercommunale IVBO zag het aantal klachten gevoelig dalen van 9 in 2009 naar amper 3 in
2010.
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INLEIDING
In dit deel van het jaarverslag krijgt u een overzicht van de klachtdossiers die in 2010 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.
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1. STADSBESTUUR

MEERDERE DIENSTEN
overzicht klachten
TOTAAL 56
Onbevoegd 0
Bevoegd 56
BEOORDELING
Gegrond 6
Deels gegrond 7
Terechte opmerking 5
Ongegrond 4
Ander oordeel 34

BOUWVERGUNNING EN BOUWVERBOD

Verzoeker dient in februari 2010 klacht in bij de
Ombudsman.

(dossier: 201002-022)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Monumentenzorg), Eigendommen

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker kocht zowel in 1999 als in 2009 een stuk
tuingrond van de Stad Brugge. In de koopverbintenissen en -akten legde de Stad telkens expliciet op
dat op de tuingrond niets mocht worden gebouwd.
Verzoeker stelt vast dat zijn buurman zonder
bouwvergunning op diens bijgekocht stuk tuingrond een tuinhuis bouwt en een houten schutting
plaatst. Verzoeker meldt dat aan de Burgemeester.
Eind december 2009 beslist het College van burgemeester en schepenen om de houten afsluiting te
regulariseren. Voor het tuinhuis in overtreding mag
de buurman een regularisatiedossier indienen.
Verzoeker begrijpt niet dat de Stad enerzijds bij de
verkoop van de tuingrond in de akte liet opnemen
dat daar niets op gebouwd mocht worden, terwijl zij
anderzijds beslist dat de buurman toch een regularisatiedossier voor zijn tuinhuis mag indienen.
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ONDERZOEK:
De buurman diende begin mei 2009 bij de dienst
Monumentenzorg een bouwaanvraag in voor een
tuinhuis dat onmiddellijk zou aansluiten bij zijn
woning, en voor een afsluiting. Hij wachtte niet op
zijn bouwvergunning maar plaatste al enkele dagen
later de afsluiting en het tuinhuis, dit laatste niet
dicht bij zijn huis maar wel op de eerste tuinuitbreiding. Verzoeker stelde dat vast en meldde dat aan
de Burgemeester.
Midden mei 2009 werd een bouwovertreding vastgesteld. Eind december 2009 besliste het College
over het overtredingsdossier. De houten afsluiting
werd geregulariseerd. Het tuinhuis kon niet geregulariseerd worden. De buurman mocht wel een regularisatiedossier indienen waarbij het tuinhuis negentig graden gedraaid zou worden. Het zou wel op de
tuinuitbreiding mogen blijven staan.
De Ombudsman stelt vast dat de dossierbehandelaar
bij de dienst Monumentenzorg niet op de hoogte
was van het bouwverbod dat door de Stad in de
koopverbintenis en –akte was opgenomen. Zij onderzocht de aanvraag van de buurman louter vanuit
het standpunt van de ruimtelijke ordening en achtte
de aanvraag vergunbaar in afwijking van de be-
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stemming in het geldende BPA. De architecte verklaart dat zij geen zicht had op de voorwaarden die
de Stad als verkopende overheid in de koopverbintenis en –akte had opgelegd.
De Ombudsman stelt vast dat het bouwverbod in de
tuinuitbreidingszones indertijd zelf aanbevolen
werd door de dienst Monumentenzorg. Met het oog
op de eerste verkoop van tuinpercelen eind de jaren
negentig had de dienst Eigendommen aan de dienst
Monumentenzorg advies gevraagd. Zij was voorstander van een expliciet bouwverbod. Het College
keurde dat voorstel goed waarna de dienst Eigendommen het bouwverbod in de koopverbintenis liet
opnemen.
De buurman dient begin april 2010 zijn regularisatiedossier in voor het verplaatsen van het tuinhuis,
waarna een openbaar onderzoek wordt georganiseerd. Verzoeker dient bezwaar in en wijst op het
bouwverbod in de koopverbintenis en -akte. De
dienst Monumentenzorg beoordeelt zijn bezwaar
aanvankelijk als ongegrond omdat volgens haar een
koopverbintenis en –akte een kwestie zijn van louter privaatrechterlijke aard waarover het stadsbestuur geen standpunt mag innemen. Zij mag het
dossier alleen beoordelen vanuit de stedenbouwkundige regelgeving en de goede ruimtelijke ordening. De dienst Monumentenzorg verwijst daarvoor
naar uitspraken van de Raad van State. Bovendien
stelde de dienst Eigendommen in een advies aan de
dienst Monumentenzorg dat zij er ondanks het
bouwverbod toch geen bezwaar tegen had dat op de
tuinuitbreiding een tuinhuis zou worden geplaatst.
Het College stelt het dossier in juni 2010 uit voor
verder onderzoek. De dienst Monumentenzorg
vraagt de koopakte op waarin het bouwverbod is
opgenomen. Zij stelt daarop voor de regularisatie
van het tuinhuis te weigeren “daar de Stad partij
was bij de opmaak van de koopakte en zij het
bouwverbod expliciet in de akte liet opnemen.” Het
College beslist eind juni 2010 dat het tuinhuis verwijderd moet worden. De bouwheer gaat nog in beroep bij de Bestendige Deputatie maar ook zij vergunt het tuinhuis niet.

MEERDERE DIENSTEN

was aan een eerdere beslissing die zij als verkopende overheid had genomen.
De Raad van State stelt dat een bouwvergunning
steeds wordt verleend onder voorbehoud van de
burgerlijke rechten van alle belanghebbenden. Dat
is ongetwijfeld juist, aangezien de overheid onmogelijk een zicht kan hebben op alle koopverbintenissen en –akten die particulieren onderling sluiten.
Maar in het geval van beslissingen van het College
over bouwaanvragen in verband met voormalige
stadseigendommen lijkt het de Ombudsman logisch
en behoorlijk dat deze beslissingen in de lijn liggen
van de voorwaarden die de Stad als verkoper zelf
heeft laten opnemen in de koopverbintenissen en –
akten voor de verkoop van haar eigendommen.
De klacht wordt gecorrigeerd: het College herstelt
de consequentie met zijn beslissing van eind juni
2010.
De Ombudsman stelt vast dat de tegenstrijdige beslissing van eind december 2009 zijn oorzaak vond
in het feit dat de Dienst Ruimtelijke Ordening geen
zicht heeft of kan houden op de voorwaarden inzake ruimtelijke ordening die de Stad Brugge als verkopende overheid heeft opgelegd aan de kopers van
stadseigendommen, zelfs al zijn deze voorwaarden
indertijd zelf door haar geadviseerd. Helemaal ingewikkeld wordt het als de dienst Eigendommen
adviseert dat er toch een tuinhuis gebouwd mag
worden, al is er een bouwverbod opgenomen in de
koopverbintenis en –akte.

AANBEVELING:
“De Dienst Ruimtelijke Ordening dient samen met
de dienst Eigendommen te onderzoeken hoe zij vlot
en blijvend zou kunnen beschikken over informatie
over de voorwaarden op het vlak van ruimtelijke
ordening die de Stad heeft laten opnemen in de
koopverbintenissen en –akten m.b.t. de verkoop van
stadseigendommen.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (24 september 2010).

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING
RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL: dit beginsel van behoorlijk bestuur schrijft
voor dat de overheid duidelijkheid en zekerheid
over de rechtsnormen moet waarborgen. Van een
overheid mag worden verwacht dat zij consequent
handelt. Dat was hier niet het geval. De Stad Brugge nam als bouwvergunningverlenende overheid
eind december 2009 een beslissing die tegenstrijdig
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OPVOLGING:
De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert dat haar
dossieropvolgingssysteem toelaat dat relevante informatie uit de stedelijke koopverbintenissen en akten (zoals bijvoorbeeld bouwverboden, beperkt
bouwrecht e.d.m.) geregistreerd zou worden in het
plannenregister en op die manier consulteerbaar zou
blijven voor de dossierbehandelaars als zij voor de
betrokken percelen een bouwaanvraag binnen krijgen. Deze maatregel kan met terugwerkende kracht
uitgevoerd worden maar daarvoor moeten de oude
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verkoopdossiers opgezocht worden in de dienst Eigendommen. Begin maart 2011 vraagt de Dienst
Ruimtelijke Ordening hierover informatie op bij de
dienst Eigendommen.

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201002-030)
Diensten: Leefmilieu, Groendienst, Secretarie

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster krijgt op een brief van begin september
2009 met twee meldingen over zwerfvuil en gebrekkig groenonderhoud in haar straat alleen van de
dienst Leefmilieu een antwoord op 23 september
2009. In de brief belooft de dienst Leefmilieu dat
zij zal optreden tegen het zwerfvuil en dat haar andere opmerkingen overgemaakt zullen worden aan
de bevoegde diensten.
Verzoekster stelt vast dat ze na vier maanden nog
altijd geen reactie van de andere diensten heeft gekregen. Ook van de belofte van de dienst Leefmilieu dat het zwerfvuil zou worden opgeruimd, komt
niets in huis. Ze dient in februari 2010 klacht in bij
de Ombudsman.

ONDERZOEK:
De brief van verzoekster kwam terecht in de Secretarie die hem rechtstreeks overmaakte aan de dienst
Leefmilieu en de Groendienst.
De Secretarie volgde hierbij de oude werkwijze.
Sedert 1 mei 2009 waren met de installatie van het
stedelijk Meldpunt nochtans nieuwe afspraken van
kracht geworden. De Secretarie moet bij ontvangst
van een meervoudige melding deze overmaken aan
het Meldpunt. Daar worden ze afzonderlijk geregistreerd waarna de verschillende diensten instaan
voor de afwerking van hun eigen melding binnen
zestig dagen.
Doordat de brief werd overgemaakt door de Secretarie ging ook de Groendienst ervan uit dat de oude
werkwijze moest worden gevolgd. Daardoor antwoordde zij over het aspect van het groenonderhoud niet rechtstreeks aan verzoekster, noch registreerde zij de melding in het Meldpunt. Zij ging
wel ter plaatse maar stuurde haar advies door naar
de dienst Leefmilieu in de veronderstelling dat deze
zou instaan voor het gecoördineerde antwoord aan
verzoekster. Het advies van de Groendienst kwam
nooit toe in de dienst Leefmilieu. Wat ermee gebeurde, is onduidelijk.
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Gevolg was dat de dienst Leefmilieu, conform de
nieuwe werkwijze, haar melding over het zwerfvuil
afwerkte en in haar brief van 23 september 2009
aan verzoekster verzekerde dat de Groendienst de
melding over het onderhoud van de plantvakken
zelf zou beantwoorden, wat niet gebeurde.
Ook de dienst Leefmilieu liet een steek vallen. De
melding over het zwerfvuil werd door de Milieutelefoon overgemaakt aan een collega met de bedoeling dat zij op de takenlijst van de uitvoerders zou
worden geplaatst. Daar liep iets mis want het zwerfvuil werd maar één keer opgeruimd in september
2009. De dienst Leefmilieu corrigeert de fout en
neemt de taak op in de planning.
De Secretarie verzekert in februari 2010 dat zij al
sedert midden september 2009 de nieuwe werkwijze toepast, nadat zij hierover ook al opmerkingen
had gekregen van de Communicatiedienst. Ook de
Groendienst verzekert dat zij ondertussen de nieuwe werkwijze toepast.
De Ombudsman maakt het antwoord van de Groendienst over aan verzoekster.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
Secretarie paste de nieuwe werkwijze m.b.t. het
Meldpunt niet toe waardoor ook de Groendienst ervan uitging dat zij de oude werkwijze moest volgen. Daardoor kreeg verzoekster geen antwoord op
haar melding over het groenonderhoud.
Ook de dienst Leefmilieu liet een steek vallen. Het
opruimen van het zwerfvuil werd niet opgenomen
in de planning van terugkerende opdrachten.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Secretarie en de
Groendienst passen de nieuwe werkwijze toe; de
dienst Leefmilieu neemt de taak op in de planning;
verzoekster ontvangt via de Ombudsman een antwoord op haar melding over het groenonderhoud.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 juni 2010).
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POLIO
(dossier: 201002-034)
Diensten: Burgerzaken (Burgerlijke Stand), Leefmilieu

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker krijgt midden februari 2010 een brief
van de dienst Leefmilieu die hem eraan herinnert
dat hij het poliovaccinatiebewijs van zijn dochtertje
nog niet heeft overgemaakt aan de Stad. In de brief
staat ook dat hij hierover informatie kreeg bij de
geboorteaangifte.
Verzoeker reageert dat hij nooit eerder een dergelijke brief kreeg. Ook de info over de geboorteaangifte is verkeerd want hij adopteerde zijn dochtertje
vanuit Ethiopië toen ze twee jaar oud was.
Verzoeker uit zijn klacht omdat hij bij de adoptie
van zijn kind heeft vastgesteld dat er nog vaak bij
de overheid informatie ontbreekt in verband met internationale adoptie.

ONDERZOEK:
De dienst Burgerlijke Stand licht de ouders bij de
geboorteaangifte in over de wettelijke verplichting
om hun kind te laten vaccineren tegen polio (KB
van 26 oktober 1966). De ouders krijgen een vaccinatiebewijs mee. Dagelijks wordt een lijst van de
geboorteaangiftes overgemaakt aan de stadsgeneesheer waarna het polioregister aangevuld wordt door
de dienst Leefmilieu. Dat register wordt nog aangevuld aan de hand van de mutatielijsten van de
dienst Bevolking (aankomsten, vertrekken, overlijdens, enz.). Op deze lijsten staan alleen het rijksregisternummer van het kind, het huidige adres en
een referentiepersoon.
Als het kind één maand oud is, worden de ouders
door de dienst Leefmilieu schriftelijk herinnerd aan
de poliovaccinatie. Als het kind achttien maanden
is, stuurt de dienst Leefmilieu een brief aan de ouders met de vraag het vaccinatiebewijs in te dienen
mocht dat nog niet gebeurd zijn. Bij aankomst te
Brugge van kinderen ouder dan achttien maanden
wordt het gemeentebestuur van de vorige woonplaats gecontacteerd en wordt nagegaan of het vaccinatiebewijs ingediend werd in de vorige gemeente. Zoniet worden de ouders aangeschreven met de
vraag het bewijs alsnog in te dienen. Deze uitwisseling van gegevens wordt uitgevoerd tot het kind
tweeëneenhalf jaar oud is. Dan wordt verondersteld
dat het naar school gaat waarna de poliovaccinatie
wordt opgevolgd door het CLB.
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Door de klacht komt aan het licht dat de dienst
Burgerlijke Stand de ouders van een adoptiekind
dat het land binnenkomt, geen informatie meegaf
over de verplichte polioinenting noch een vaccinatieformulier. Dat komt omdat alleen de geboorteakte van het adoptiekind wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Een echte
geboorteaangifte wordt niet gedaan.
Omdat de dienst Leefmilieu niet beschikte over
enige vaccinatievoorgeschiedenis van het adoptiekind van verzoeker maar zij na achttien maanden
toch het inentingsregister wilde vervolledigen,
stuurde zij verzoeker een standaard herinneringsbrief in de veronderstelling dat hij over de vaccinatie informatie had gekregen van de dienst Burgerlijke Stand. Volgens de dienst Leefmilieu was dit
de enige manier om aan informatie te geraken, al
was de inhoud van deze standaardbrief achteraf beschouwd niet helemaal correct. Er was sprake van
een herinnering terwijl verzoeker in feite nog geen
brief had ontvangen. Er was ook sprake van een geboorteaangifte terwijl het om een adoptiekind ging.
Na de klacht maakt de dienst Leefmilieu ten behoeve van de dienst Burgerlijke Stand een typebrief op
waarin specifiek aan adoptieouders informatie gegeven wordt over de vaccinatieverplichting en over
de verplichting het vaccinatiebewijs in te dienen.
Afgesproken wordt dat de dienst Burgerlijke Stand
bij de inschrijving van een adoptiekind deze documenten tot aan een bepaalde leeftijd zal meegeven
aan de ouders.
De dienst Leefmilieu vraagt ook advies aan de federale gezondheidsinspecteur of zij de vaccinatie van
kinderen ouder dan achttien maanden, in het bijzonder van kinderen afkomstig uit het buitenland,
moet opvolgen. De wet is hierin onduidelijk. Op
basis van het advies van de gezondheidsinspecteur
beslist de dienst Leefmilieu de inenting tot maximum twee jaar op te volgen en zo nodig gepersonaliseerde brieven te schrijven aan de adoptieouders.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt deze klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de dienst Burgerlijke Stand informeerde adoptieouders bij de inschrijving van hun adoptiekind niet
over de vaccinatieverplichting en over de verplichting het vaccinatiebewijs naderhand in te dienen bij
de Stad.
In de veronderstelling dat verzoeker wel de nodige
informatie had gekregen stuurde de dienst Leefmilieu hem een herinneringsbrief die in feite de eerste
brief was die hij hierover ontving. Bovendien werd
hierin foutief gewezen op de informatie die verzoe70
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ker gekregen had bij de geboorteaangifte terwijl het
ging om een adoptiekind.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Leefmilieu
maakt een typebrief en vaccinatiebewijs op die de
dienst Burgerlijke Stand moet meegeven met de
ouders van een adoptiekind dat het land binnenkomt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juni 2010).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201004-087)
Diensten: Leefmilieu, Wegendienst, Meldpunt

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt op 4 december 2009 een eerste
keer via het Meldpunt plasvorming op verschillende
plaatsen op de rijweg. Hij uit het vermoeden dat het
probleem niet alleen te maken heeft met een verstopte riolering maar ook met de heraanleg van de
greppel enkele jaren geleden.
Op 6 januari 2010 krijgt hij van het Meldpunt het
bericht dat zijn melding afgehandeld is en dat de rioolkolken aan beide kanten van de weg geledigd
werden.
Omdat het probleem hiermee niet opgelost is, stuurt
verzoeker diezelfde dag nog een e-mail naar de
dossierbehandelaar. Hij krijgt geen reactie.
Omdat hij niets verneemt, geeft verzoeker op 24 februari zijn melding opnieuw in via de website van
de Stad Brugge. Daarin vermeldt hij dat hij op zijn
e-mail van 6 januari geen reactie kreeg.
Zestig dagen later, op 26 april, maakt het softwareprogramma van het Meldpunt de melding over aan
de dienst Ombudsman omdat de reglementair afgesproken maximale behandelingstermijn overschreden is.

ONDERZOEK:
Verzoeker nam op 6 januari 2010 via e-mail contact
op met de dienst Stadsreiniging. Hij reageerde
hiermee op het bericht dat hij vanuit het Meldpunt
had gekregen dat de melding was afgehandeld. De
dossierbehandelaar nam contact op met de ploeg
die liet weten dat op 28 december 2009 alle kolken
waren gereinigd. Er was niets abnormaals vastgesteld. De dienst Leefmilieu registreerde de reactie
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van verzoeker niet. De handleiding over het Meldpunt schrijft dat voor.
Op 24 februari 2010 voert verzoeker zijn hernieuwde melding in via de website van de Stad Brugge.
De melding wordt negen dagen later, op 4 maart,
door het Meldpunt toegewezen aan de dienst Stadsreiniging. Achttien dagen later, op 22 maart, accepteert de dossierbehandelaar de melding. De handleiding over het Meldpunt schrijft voor dat de
acceptatie binnen de twee dagen moet gebeuren,
anders start een verwittigingsmechanisme, wat hier
ook gebeurde. Omdat de dienst Stadsreiniging vermoedde dat er mogelijk een probleem was met het
wegdek, maakt zij de melding over aan de Wegendienst.
Op 26 april komt de melding op de tafel van de
dienst Ombudsman terecht omdat de maximale behandelingstermijn van zestig dagen overschreden is.
De Wegendienst stelt dat de melding niet ten gronde werd aangepakt omdat hij niet duidelijk geformuleerd was. Er werd wel nazicht gedaan op eventueel verstopte aansluitingen van de waterslikkers
maar alles bleek normaal.
De dienst Ombudsman stelt vast dat verzoeker in
zijn melding van 24 februari 2010 toch duidelijk
schrijft dat het probleem plasvorming op de rijweg
betreft. Verzoeker uit zelfs het vermoeden dat het
probleem met de heraanleg van de greppel te maken
heeft.
Na de klacht komt er weer schot in de zaak. De
Wegendienst legt de greppel opnieuw aan. Dat gebeurt begin juni, meer dan honderd dagen na verzoekers hernieuwde melding.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REGLEMENTAIRE BEHANDELINGSTERMIJN: de behandelingstermijn
van zestig dagen wordt ruim overschreden vooraleer het probleem wordt opgelost.
De opvolging van de melding door het Meldpunt,
de dienst Leefmilieu en de Wegendienst kon beter.
Het Meldpunt liet negen dagen voorbij gaan vooraleer zij de melding toewees. De dienst Leefmilieu
registreerde verzoekers e-mail van 6 januari niet
opnieuw in het Meldpunt waardoor verzoeker niets
meer vernam. De dienst Leefmilieu liet achttien dagen voorbij gaan voor zij de hernieuwde melding
accepteerde. De Wegendienst pakte de melding niet
ten gronde aan omdat zij niet duidelijk geformuleerd zou zijn geweest, wat niet blijkt uit de melding van verzoeker.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 september 2010).

TE LATE UITBETALING
(dossier: 201005-096)
Diensten: Onderwijs, Stedelijke Kunstacademie
(DKO), Personeelsdienst (Loonadministratie)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker is model in de Stedelijke Academie
(DKO). Hij klaagt dat er regelmatig iets mis loopt
met de uitbetaling van zijn salaris. Normaliter
wordt het loon uitbetaald op het einde van de volgende maand. Voor zijn prestaties van november en
december 2009 moest hij tot eind januari 2010
wachten op de uitbetaling. Eind april 2010 werd
maar een deel van het loon uitbetaald voor zijn
prestaties van februari en maart 2010. Hij zou nog
465 euro tegoed hebben.
De Stedelijke Kunstacademie (DKO) bevestigde
het probleem en gaf toe dat hij niet de enige was die
niet op tijd werd uitbetaald. Volgens de Loonadministratie had de late uitbetaling te maken met personeelswissels in deze dienst.
Verzoeker vindt dat geen goede uitleg. Als hij zijn
opdrachten correct uitvoert, dan wil hij ook op tijd
betaald worden. In mei dient hij klacht in bij de
Ombudsman.
Tijdens het onderzoek meldt verzoeker nieuwe problemen met de uitbetaling van zijn vakantiegeld.
Hoewel verzoeker in 2009 meer uren presteerde,
kreeg hij eind juni maar 12 euro uitbetaald. Vorig
jaar kreeg hij 360 euro.

ONDERZOEK:
In 2009 behandelde de Ombudsman een gelijkaardige klacht die gegrond werd verklaard2. Toen
kwamen de prestatiestaten van een model van de
Stedelijke Kunstacademie (KSO) niet toe bij de
dienst Onderwijs waardoor betrokkene niet werd
uitbetaald door de Loonadministratie.
De Loonadministratie bevestigt dat verzoekers
prestatiestaten van februari en maart 2010 pas na 15
april binnenliepen. Omdat de betalingen van alle
stadspersoneelsleden altijd halfweg de maand worden berekend, konden deze staten pas verwerkt
worden voor de volgende betaalmaand. Van som2

Dossier 200906-130, Jaarverslag 2009, p. 164.
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mige modellen kwamen de prestatiestaten van februari wel op tijd toe, van anderen niet, waaronder
deze van verzoeker. Ook de prestatiestaten van
maart 2010 liepen pas na 15 april binnen. Voor deze staten belde de Loonadministratie verschillende
keren met de Stedelijke Academie (DKO) maar de
telefoon werd er nooit opgenomen. Ook een e-mail
bleef onbeantwoord. Dat was mogelijk te wijten aan
de paasvakantie.
Toen de prestatiestaten voor de maand februari laattijdig bij de Loonadministratie toekwamen, besliste
het diensthoofd om onder andere aan verzoeker een
voorschot uit te betalen. De rest van het loon van
februari, het loon van maart en dat van april konden
pas eind mei uitbetaald worden.
De Loonadministratie ontkent dat een personeelswissel invloed zou hebben gehad op het dossier.
Het onderzoek kan niet uitmaken of de prestatiestaten bij de Stedelijke Academie (DKO) ofwel bij de
dienst Onderwijs bleven hangen.
Als gevolg van de klacht spreekt de Loonadministratie met de Stedelijke Academie (DKO) en de
dienst Onderwijs af dat de prestatiestaten van de
modellen zonder uitstel bezorgd moeten worden.
De Academie (DKO) moet de prestatiestaten zo
snel mogelijk digitaal overmaken aan de dienst Onderwijs die dan controleert of er prestatiestaten ontbreken. De dienst Onderwijs maakt de prestatiestaten dan digitaal over aan de Loonadministratie. De
papieren versie van de staten zal nog alleen dienen
als officiële bevestiging van de doorgemailde lijsten.
Wat het vakantiegeld betreft, geeft de Loonadministratie toe dat aanvankelijk in de computer een verkeerd basisbedrag werd ingevoerd voor de berekening ervan. Gevolg was dat verzoeker eind juni
2010 maar 12 euro vakantiegeld kreeg. Toen hij
contact opnam met de Loonadministratie werd de
fout recht gezet maar door een ongelukkig toeval
werd de correctie voor vijf modellen, onder wie
verzoeker, weer fout verwerkt door het sociaal secretariaat. Daardoor ontvingen zij ook eind juli
2010 geen vakantiegeld. Om verzoeker tegemoet te
komen, betaalde de Loonadministratie een voorschot van 155 euro aan vakantiegeld uit. De rest
werd later uitbetaald nadat het sociaal secretariaat
de berekening had gemaakt en alle gegevens correct
had verwerkt.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
prestatiestaten van februari en maart 2010 kwamen
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te laat toe bij de Loonadministratie waardoor het
loon van verschillende modellen van de Stedelijke
Academie (DKO), waaronder dat van verzoeker,
niet tijdig kon worden uitbetaald. Of de Academie
(DKO) dan wel de dienst Onderwijs de prestatiestaten liet liggen, brengt het onderzoek niet aan het
licht.
De Loonadministratie maakte een administratieve
fout bij de berekening van het vakantiegeld van
verzoeker.
De klacht wordt gecorrigeerd: eind mei 2010 krijgt
verzoeker zijn loon voor februari, maart en april
uitbetaald. De Loonadministratie betaalde een voorschot van het vakantiegeld uit toen dat bedrag niet
bleek te kloppen. De Stedelijke Academie (DKO),
de dienst Onderwijs en de Loonadministratie maken
nieuwe afspraken over het digitaal overmaken van
de prestatiestaten voor het midden van de maand.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 november 2010).

Verzoekster meldt haar eerstelijnsklacht aan de
dienst Ombudsman die haar vraag overmaakt aan
de Wegendienst voor rechtstreekse beantwoording
in overleg met de dienst Verkeersbelemmeringen
van de Politie, en in kopie aan de bevoegde schepen.
Verzoekster krijgt geen antwoord en keert in oktober terug.

ONDERZOEK:
De Wegendienst geeft toe dat zij geen antwoord
stuurde. De vraag van verzoekster is onvindbaar.
De dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie
laat weten dat zij verschillende keren geprobeerd
zou hebben om verzoekster op te bellen maar dat
dit niet lukte. Verzoekster reageert dat dit onmogelijk is want zij heeft een automatisch antwoordapparaat in de zaak. Volgens haar liet de dienst Verkeersbelemmeringen nooit een bericht achter.
Pas begin januari 2011 formuleert de Wegendienst
een uitgebreid en gemotiveerd antwoord.

BEOORDELING:

OPVOLGING:
Zonder daarom verantwoordelijk te zijn voor alle
late betalingen, geeft de dienst Onderwijs toe dat zij
sommige prestatiestaten liet liggen. Volgens haar
had de gebrekkige uitbetaling van modellen tussen
november 2009 en juni 2010 verschillende oorzaken. Ze sluit niet uit dat sommige modellen zelf ook
te laat hun prestaties doorgaven. De dienst Onderwijs stelt een infobrochure voor modellen in het
vooruitzicht.

GEEN ANTWOORD

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoekster
kreeg geen antwoord op haar eerstelijnsklacht. Een
burger mag binnen een redelijke termijn een antwoord verwachten op zijn vraag. Na de klacht liet
de Wegendienst verzoekster ook nog eens bijna drie
maanden wachten op een antwoord.
De klacht wordt gecorrigeerd: begin januari 2011
formuleert de Wegendienst een antwoord op de
klacht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

(dossier: 201010-212)
Diensten: Wegendienst, Politie

Akte genomen (18 februari 2011).

Gegrond
KLACHT:
Midden augustus 2010 klaagt verzoekster dat zo
veel werken tegelijk in Kristus-Koning plaats vinden. De Scheepsdalelaan en het kruispunt van de
Keizer Karelstraat worden heraangelegd. De
Scheepsdalebrug en de Buffelbrug zijn onderbroken
en er wordt gewerkt aan de spoorwegbrug aan het
Waggelwater. Haar man heeft een dakbedrijf en
verliest veel tijd als hij naar zijn klanten in NoordBrugge wil door de vele wegomleggingen en files.
Ze vraagt zich af of al deze werken niet beter gecoordineerd konden worden.
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AUTOSTANDPLAATSEN
(dossiers: 201006-130, 201006-131, 201006-132,
201006-136, 201008-168)
Diensten: Eigendommen, Mobiliteitscel

Deels gegrond
KLACHT:
Eind juni 2010 dienen vier huurders van een autostandplaats van de Stad klacht in tegen de verhoging
van de huurprijs vanaf 1 augustus 2010.
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Midden juni kregen zij van de dienst Eigendommen
een brief met de nieuwe prijzen die in twee fasen
verhoogd zouden worden: 30 euro vanaf 1 augustus
2010, 40 euro vanaf 1 januari 2011. De brief is een
opzegbrief als zij niet akkoord gaan. Dan wordt het
huurcontract opgezegd vanaf 1 augustus 2010.
Verzoekers voelen zich het mes op de keel gezet.
Ze vinden de prijsverhoging te fors en betwisten de
wettelijkheid. De Stad laat hen weinig tijd. Door de
parkeerdruk in hun buurt is er geen alternatief
waardoor ze wel verplicht zijn akkoord te gaan. Ze
klagen dat de Stad niets tegenover de prijsverhoging zet. De ondergrondse parkeergarages zijn
nauwelijks beveiligd of kampen met wateroverlast.
Midden augustus 2010 vult een vijfde huurster de
klacht aan. Toen zij de eerste factuur kreeg, bleek
zij geen 30 maar 36,50 euro te moeten betalen. Dat
was de afgesproken prijs, verhoogd met 21 procent
BTW. Als de prijs vanaf 1 januari 2011 nog eens
verhoogt naar 40 euro, dan zal zij 48,60 euro moeten betalen, rekent verzoekster voor. Ze voelt zich
om de tuin geleid want de brief van de dienst Eigendommen vermeldde niet dat de prijzen exclusief
BTW waren.

ONDERZOEK:
Het huurcontract bepaalt dat de Stad de overeenkomst minstens één maand op voorhand kan opzeggen. De dienst Eigendommen schrijft in haar
brief van midden juni 2010 dat deze als een opzegbrief moet worden beschouwd als de huurder niet
akkoord gaat met de nieuwe prijzen. Gaat hij niet
akkoord, dan wordt het contract verbroken op 1 augustus 2010. De Stad Brugge zegde de huur tijdig
op en maakte hiervan gebruik om de huurprijs te
verhogen. Deze werkwijze is juridisch sluitend.
De verhoging van de huurprijzen werd eind 2009
voorgesteld door de Mobiliteitscel. Zij stelde vast
dat de huurprijzen nooit aangepast waren aan de
gangbare prijzen op de private huurmarkt. Zij vond
de zeer lage prijzen niet langer verantwoord en
stelde een forse prijsverhoging voor. Het College
ging akkoord en besliste midden november 2009
om de prijs voor een garage te verhogen van 33
over 45 naar 55 euro, deze voor een carport van 16
over 30 naar 40 euro en deze voor een standplaats
in open lucht van 8 over 20 naar 30 euro. In de collegenota wordt niet gespecificeerd of deze prijzen
inclusief of exclusief BTW zijn.
De praktische uitwerking werd overgelaten aan de
dienst Eigendommen die de 131 huurders op de
hoogte moest brengen. Bedoeling was dat de nieuwe prijzen al vanaf 1 januari 2010 zouden ingaan.
Als gevolg van een interne reorganisatie verstuurde
de dienst Eigendommen pas midden juni 2010 de
brieven met de nieuwe prijzen. Daarin wordt niet
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vermeld of de prijzen inclusief of exclusief BTW
zijn.
De wet van 6 april 2010 “betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming” schrijft voor:
“De aangeduide prijs moet de door de consument
totaal te betalen prijs zijn, waaronder is begrepen:
de BTW, alle overige taksen en de kosten van alle
diensten die door de consument verplicht moeten
worden bijbetaald.”
Met het oog op de opmaak van haar collegenota
had de Mobiliteitscel de oude huurprijzen opgevraagd bij de dienst Eigendommen. Deze lijst vermeldde niet dat de prijzen exclusief BTW waren.
Daardoor veronderstelde de Mobiliteitscel dat de
prijslijst inclusief BTW was. Omdat de verhoging
van de huurprijzen slechts een onderdeel vormde
van een ruimer principesdossier vroeg de Mobiliteitscel geen visum van de Financiële Dienst. Daardoor gebeurde er geen BTW-toets.
De Ombudsman stelt vast dat er geen richtlijn bestaat die voorschrijft hoe de stadsdiensten prijzen in
hun collegenota’s moeten vermelden. Er wordt verondersteld dat zij altijd inclusief BTW zijn. De
stadsontvanger neemt deze vaststelling mee in de
nieuwe visumprocedure.

BEOORDELING:
Deze klachten zijn deels gegrond om volgende redenen:
GEEN WETTELIJKHEID: de wet op de consumentenbescherming schrijft voor dat prijzen die aan
de consument worden meegedeeld altijd de totaal te
betalen prijzen moeten zijn, m.a.w. inclusief BTW.
De dienst Eigendommen vermeldde in haar opzegbrief niet dat de nieuwe prijzen exclusief BTW waren. Zij mocht niet nog eens 21 procent BTW aanrekenen.
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: de dienst Eigendommen wees de Mobiliteitscel er niet op dat haar
prijslijst exclusief BTW was. Daardoor ging de
Mobiliteitscel ervan uit dat het om de huurprijzen
tout court ging. Zij baseerde daarop de nieuwe prijzen die zij ter goedkeuring aan het College voorlegde.
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de dienst Eigendommen deelde in haar brief aan de
huurders de motivering van de Mobiliteitscel niet
mee op basis waarvan het College de prijsverhoging had goedgekeurd. De Ombudsman meent dat
het behoorlijker was geweest om deze motivering
mee te delen. Mits een degelijke toelichting hadden
de huurders mogelijk meer begrip kunnen opbrengen voor de prijsverhoging.
De Stad had de huurders ook wat meer tijd kunnen
gunnen. Contractueel was dat perfect mogelijk ge-
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weest. Nu liet de dienst Eigendommen het dossier
zelf zes maanden liggen om de huurders dan maar
één maand de tijd te gunnen om te beslissen. Gezien de korte tijd, de parkeerdruk in de wijken en
het gebrek aan alternatieven konden de huurders
weinig anders doen dan akkoord te gaan.
De klachten zijn slechts deels gegrond. De manier
waarop de huurders werden opgezegd is juridisch
sluitend. Over de opportuniteit van de prijsverhoging kan de Ombudsman zich niet uitspreken. Dat
is een beleidsbeslissing.

AANBEVELING:
“Beschouw de nieuwe huurprijzen zoals meegedeeld in de brief van de dienst Eigendommen aan
de huurders, als inclusief BTW. Dat impliceert ook
een terugbetaling aan alle huurders van de reeds
aangerekende BTW.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (24 september 2010).
De dienst Eigendommen krijgt de opdracht de
huurders onmiddellijk in te lichten over de terugbetaling en over de motivatie om de prijzen te verhogen. Met het oog op de nieuwe prijsverhoging vanaf 1 januari 2011 herbeslist het College dat de
huurprijzen inclusief BTW zijn.

OPVOLGING:
De dienst Eigendommen voert de aanbeveling uit.
De reeds aangerekende BTW wordt terugbetaald
aan alle huurders.
Andere huurders dienen klacht in bij de gouverneur
die zich eind oktober 2010 uitspreekt. Ook hij
noemt de verhoging van de huurprijzen juridisch
juist.
Een verzoeker blijft protesteren omdat de Stad niets
tegenover de prijsverhoging plaatst. Hij wil dat de
ondergrondse parking waar hij een standplaats
huurt, weer met een poort afgesloten wordt. Hij
klaagt dat er een autowrak blijft staan en er zwerfvuil ligt. De dienst Eigendommen is niet bereid de
parking af te sluiten. Vroeger was dat zo en toen
waren daar veel klachten over. De dienst Leefmilieu en de Groendienst ruimen het zwerfvuil op. De
dienst Eigendommen maakt verzoekers suggestie
over aan de Preventiedienst om de gemeenschapswachten op geregelde tijdstippen door de ondergrondse parking te laten lopen.
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FILE
(dossier: 201005-103)
Diensten: Wegendienst, Politie, Leefmilieu

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster is zaakvoerster van een bedrijf op het
industrieterrein Blauwe Toren. In mei 2010 klaagt
ze dat de toegang tot haar firma bemoeilijkt wordt
door de file die aanschuift aan het containerpark
van Sint-Pieters. Het probleem doet zich vooral
voor op dinsdag-, woensdag- en donderdagnamiddag. Daardoor moeten haar chauffeurs, leveranciers
en klanten soms tot een half uur in de rij staan.
Zij signaleerde het probleem al verschillende keren
aan de Politie en aan de Wegenfoon. Telkens werd
gezegd dat het bekeken zou worden maar daar bleef
het bij.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu bevestigt het probleem. Het
containerpark van Sint-Pieters heeft binnen maar
een bufferzone van enkele voertuigen. Op bepaalde
momenten is de stroom bezoekers zo groot dat zich
een file vormt op de openbare weg.
Eind augustus 2009 stuurde de dienst Leefmilieu
een nota naar de Wegendienst waarin ze voorstelde
om de rijbaan tot ongeveer honderd meter voor de
ingang van het containerpark te verbreden zodat
een aparte voorsorteerstrook zou kunnen worden
voorzien voor de wachtende bezoekers. Op die manier zou het doorgaande verkeer naar de bedrijven
niet langer belemmerd worden.
De Wegendienst reageerde niet op deze nota en liet
ook de twee herinneringen van de dienst Leefmilieu
van midden oktober 2009 en begin december 2009
onbeantwoord.
De Verkeersdienst van de Politie bevestigt dat zij
van de problematiek op de hoogte is maar dat zij
sedert 2006 hierover geen klachten meer kreeg. Zij
signaleerde het probleem indertijd wel meermaals
aan de dienst Leefmilieu als uitbater van het containerpark. De Politie kent de nota’s die de dienst
Leefmilieu naar de Wegendienst stuurde maar wat
hiermee gebeurde weet ze niet omdat het dossier tot
de bevoegdheid van de Wegendienst behoort.
De Wegendienst blijft aanvankelijk wat vaag over
wat zij in 2009 deed met de nota’s van de dienst
Leefmilieu. Zij kan geen antwoord voorleggen. Er
zou intern en in overleg met de Politie wel over het
probleem gepraat zijn. In haar antwoord aan de
dienst Ombudsman is ook sprake van de opmaak
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van een voorontwerp maar de Wegendienst geeft
toe dat er pas echt actie ondernomen werd na de
klacht bij de dienst Ombudsman.
De Wegendienst en de Politie vinden een oplossing.
De rechterparkeerstrook zal ontdubbeld worden
over ongeveer 180 meter en zal kunnen dienen als
voorsorteerstrook voor de bezoekers van het containerpark. Daardoor zal de rijweg vrij blijven voor
het doorgaand verkeer naar de bedrijven. De Wegendienst zal een ontwerp maken en voorleggen
aan het College van burgemeester en schepenen
waarna het dossier aanbesteed zal worden. Als het
dossier vlot verloopt, zou de aanpassing in de eerste
helft van 2011 kunnen gebeuren.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst haastte zich niet met het dossier hoewel
de dienst Leefmilieu drie keer het voorstel herhaalde om de toegankelijkheid van het containerpark te
verbeteren. Zij antwoordde niet op de drie nota’s
van de dienst Leefmilieu.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de dienst
Leefmilieu wel zorgvuldig handelde en de Wegendienst telkens om feedback vroeg.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Wegendienst zal
in samenwerking met de Politie een oplossing uitwerken die de toegankelijkheid van het containerpark en van de aanpalende bedrijven moet verbeteren.

AANBEVELING:
“De Wegendienst moet erover waken dat zij nota’s
van andere diensten tijdig beantwoordt.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (5 november 2010).

OPVOLGING:
Het diensthoofd van de Wegendienst beaamt dat
nota’s van andere diensten altijd tijdig beantwoord
moeten worden, net zoals alle briefwisseling. De
medewerkers zijn zich daarvan bewust. Het diensthoofd wijst er wel op dat de interne en externe post
naar de Wegendienst steeds maar toeneemt en
vraagt daar aandacht voor.

VAKANTIEWONING
(dossier: 201003-059)
Diensten: Burgerzaken (Bevolking), Financiën (Belastingen), Toerisme Brugge
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Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster verhuurde tot eind 2008 sporadisch in
haar huis één kamer aan toeristen of studenten. Ze
had in de oude slaapkamer van haar zoon een douche en een kookstel geïnstalleerd en liet de kamer
opnemen in de Logiesgids van Toerisme Brugge.
Op aanraden van deze dienst gebeurde dat onder de
rubriek ‘vakantiewoning’ aangezien zij geen ontbijt
serveerde.
In juni 2008 krijgt verzoekster van de Stad een eerste keer een taks op een tweede verblijf voor de
verhuring van de kamer. Daarbij stelt ze vast dat de
Stad haar huis heeft opgedeeld in twee huisnummers zonder dat ze daarover werd ingelicht. Tijdens
de hoorzitting argumenteerde ze dat de kamer geen
tweede verblijf was maar een deel van haar huis
waar ze zelf gedomicilieerd was. Het College gaf
haar gelijk.
Eind juni 2009 krijgt ze weer een taks, dit keer voor
het verhuren van een vakantiewoning gedurende het
aanslagjaar 2008. Verzoekster protesteert opnieuw
met een bezwaarschrift. Ze begrijpt niet dat de kamer als vakantiewoning wordt beschouwd, aangezien hij een deel van haar huis is. Ze wijst erop dat
zij de kamer in 2008 maar sporadisch meer verhuurde en dat ze daar op het einde van het jaar definitief mee gestopt was. Dat had ze al in de loop
van 2008 laten weten aan Toerisme Brugge want ze
wilde niet meer opgenomen worden in de Logiesgids 2009.
Eind september 2009 laat de dienst Belastingen
haar weten dat haar bezwaarschrift ongegrond is.
Ze kan niet naar de hoorzitting omdat ze deze niet
vooraf heeft aangevraagd. Verzoekster begrijpt er
niets van. In de vorige bezwaarprocedure kreeg ze
van de dienst Belastingen een brief waarin stond dat
ze sowieso gehoord zou worden als ze niet reageerde.
Verzoekster vraagt dat de taksen en de hernummering van haar huis ongedaan worden gemaakt want
ze krijgt hierdoor problemen met andere papieren.

ONDERZOEK:
Volgens het taksreglement is de kamer een “vakantiewoning”. Het reglement zegt: “De belasting is
verschuldigd (…) door de eigenaars, verhuurders
of onderverhuurders van kamers in villa’s, woningen en appartementen, waar logement gegeven
wordt tegen betaling, aan personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de Stad
Brugge.” Er geldt een forfaitaire taks van 650 euro
per aanslagjaar.
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Op het proces-verbaal van de hoorzitting over de
betwiste taks op een tweede verblijf verklaarden
verzoekster en haar man dat zij de kamer verhuurden als vakantiewoning. Gevolg was dat de dienst
Belastingen een taks op een vakantiewoning oplegde voor het aanslagjaar 2008.
Als gevolg van een wetswijziging had verzoekster
de hoorzitting expliciet moeten aanvragen in haar
bezwaarschrift. Dat stond op het aanslagbiljet maar
zij merkte dat niet op. Ze was ervan uitgegaan dat
de oude wetgeving nog van kracht was.
Tijdens het klachtonderzoek kondigt de dienst Belastingen aan dat verzoekster ook voor het aanslagjaar 2009 een taks op een vakantiewoning zal krijgen omdat zij de kamer in dat jaar nog altijd
aanbood op de markt. Volgens Toerisme Brugge
had verzoekster zich wel laten schrappen uit de Logiesgids 2009 maar had ze wel nog ingetekend voor
de internetlink die een automatische verbinding
maakt met haar eigen webpagina. Het was pas in
oktober 2009 dat zij naar Toerisme Brugge belde
om te checken of elke verwijzing naar de kamer geschrapt was. Verzoekster vindt de taks voor het
aanslagjaar 2009 onrechtvaardig omdat zij niet
meer verhuurde sedert eind 2008. De Ombudsman
raadt haar aan een bezwaarschrift in te dienen en
expliciet de hoorzitting aan te vragen. Zelf is hij
niet bevoegd om hierin te bemiddelen.
De dienst Bevolking splitste op aangeven van de
dienst Belastingen de woning van verzoekster op in
twee huisnummers, aangezien de dienst Belastingen
had vastgesteld dat de kamer als tweede verblijf/vakantiewoning moest worden beschouwd en
betakst moest worden. De dienst geeft toe dat verzoekster hierover niet werd ingelicht. Artikel 10
van de gemeentelijke verordening op de nummering
van huizen en gebouwen schrijft nochtans voor dat:
“Het toegekende nummer wordt aangebracht binnen 30 dagen. De termijn gaat in voor nog niet genummerde huizen of gebouwen of bij hernummering, de dag na datum van de brief waarin het
College van burgemeester en schepenen het toegekende nummer meedeelt.” Aangezien verzoekster
nooit werd ingelicht, bracht zij geen twee huisnummers aan.
Naar aanleiding van de klacht en van een verklaring
van verzoekster dat zij al sedert eind 2008 de kamer
niet meer verhuurde, stuurt de dienst Bevolking de
wijkinspecteur uit. Hij constateert dat de kamer niet
meer verhuurd wordt. De dienst Bevolking maakt
de opsplitsing in twee huisnummers ongedaan en
past de identiteitskaarten van verzoekster en haar
man aan. Zij zullen geen taksen meer krijgen voor
de kamer.

MEERDERE DIENSTEN

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de dienst Bevolking had in 2007 aan verzoekster
moeten laten weten dat haar woning opgesplitst was
en wat daarvoor de reden was. Dat gebeurde niet
hoewel het reglement dat voorschrijft. Verzoekster
had dan mogelijk sneller beseft dat er een probleem
was met de verhuur van de kamer.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de taksen
correct geheven werden op basis van de definities
in de belastingverordening. Dat verzoekster niet
naar de hoorzitting kon in verband met haar taks
voor 2008 was het gevolg van een wetswijziging
die vermeld stond op het aanslagbiljet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 augustus 2010).

BEDRIJFSAFVALZAKKEN
(dossier: 201001-010)
Diensten: IVBO, Financiën

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster klaagt midden januari 2010 dat aan het
loket van IVBO bedrijfsafvalzakken alleen cash en
niet elektronisch betaald kunnen worden. Ze vindt
dat uit de tijd.

ONDERZOEK:
In september 2009 behandelde de dienst Ombudsman een gelijkaardige klacht3. Toen kwam aan het
licht dat alleen de groene bedrijfsafvalzakken niet
elektronisch betaald konden worden. Dat was het
gevolg van een oude, mondelinge afspraak met de
dienst Financiën van de Stad Brugge. Naar aanleiding van de klacht uit 2009 stelde de stadsontvanger voor om een betaalterminal te installeren bij
IVBO zodat ook de bedrijfsafvalzakken elektronisch betaald zouden kunnen worden. Het College
van burgemeester en schepenen keurde dat voorstel
eind december 2009 goed.
De betaalterminal werd in februari 2010 geïnstalleerd, één maand na de nieuwe klacht.

3
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77

DOSSIERS 2010 IN DETAIL

MEERDERE DIENSTEN

BEOORDELING:
Terechte opmerking (minder kwaliteitsvolle
dienstverlening).
Dat de groene bedrijfsafvalzakken niet elektronisch
betaald konden worden, was voorbijgestreefd.
Het probleem wordt opgelost.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 juni 2010).

breed, dus impliceerde dit dat er geen wagens door
zouden kunnen maar alleen fietsers en voetgangers.
De Communicatiedienst trok die conclusie niet en
schreef in de bewonerskaart dat het verkeer niet gehinderd zou worden.
De dienst Verkeersbelemmeringen neemt zich voor
in het vervolg duidelijker te vermelden welk soort
verkeer door kan. Over de fout op de bewonerskaart
kwamen ook eerstelijnsklachten binnen vanwege
een nabijgelegen school en van ouders van leerlingen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige informatieverstrekking).
Doordat de dienst Verkeersbelemmeringen van de
Politie minder duidelijke informatie doorgaf aan de
Communicatiedienst over de doorgang van het verkeer, was de bewonerskaart op dat vlak niet correct.
De klacht leidt tot een bijsturing. De dienst Verkeersbelemmeringen neemt zich voor er beter op te
letten dat zij duidelijke informatie geeft aan de
Communicatiedienst.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

DOORGAAND VERKEER?

Akte genomen (25 juni 2010).

(dossier: 201002-019)

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)

Diensten: Communicatiedienst, Politie

Terechte opmerking

(dossier: 201002-027)
Diensten: Leefmilieu, Wegendienst

Terechte opmerking

KLACHT:
In de straat van verzoeker werkt een aannemer in
opdracht van Eandis. Verzoeker klaagt dat hij hierover niet werd ingelicht. De straat is volledig afgesloten wat niet voorzien was.

ONDERZOEK:
De Communicatiedienst verspreidde een bewonerskaart met informatie over de werkzaamheden aan
het gas- en laagspanningsnet. Verzoeker werd niet
ingelicht omdat zijn adres niet voorkwam op de lijst
van bij de Post bekende brievenbussen. Ook bij de
dienst Bevolking was zijn adres niet bekend omdat
er officieel niemand ingeschreven was.
De informatie op de bewonerskaart over de vrije
doorgang voor alle verkeer was niet juist. De dienst
Verkeersbelemmeringen van de Politie had in haar
nota voor de Communicatiedienst alleen vermeld
dat de rijweg over anderhalve meter ingenomen zou
worden. De straat van verzoeker is maar drie meter
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KLACHT:
Verzoeker meldt midden december 2009 voor de
tweede maal via het Meldpunt blijvende geurhinder
van een rioolkolk voor zijn hotel. Na zestig dagen
belandt de melding automatisch bij de dienst Ombudsman omdat zij nog niet afgehandeld is.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu registreerde een eerste melding van verzoeker op 4 december 2009. Drie dagen later reinigde de Ruim- en Reinigingsdienst de
kolk. De boomwortels werden verwijderd en de
kolk werd doorgespoeld met een hoge druklans.
Op 12 december reageert verzoeker opnieuw dat de
geurhinder niet opgelost is. De dienst Leefmilieu
registreert de melding opnieuw maar geeft er geen
prioriteit aan. Pas een kleine maand later, op 8 ja-
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nuari 2010, geeft de dienst Leefmilieu de melding
door aan de Wegendienst voor verder onderzoek.
Na de klacht gaat de Wegendienst ter plaatse op 17
februari. Dat is twee dagen na het overschrijden van
de behandelingstermijn van zestig dagen. Zij stelt
vast dat de kolk verstopt zit. De Wegendienst stelt
dat zij niet eerder kon langskomen door de weersomstandigheden en andere prioriteiten.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (overschrijden reglementaire
behandelingstermijn).
De behandelingstermijn van zestig dagen werd
overschreden.
De dienst Leefmilieu talmde om de hernieuwde
melding van verzoeker over te maken aan de Wegendienst. Daardoor ging onnodig bijna de helft van
de behandelingstermijn voorbij. De Wegendienst
liet op haar beurt meer dan de helft van de behandelingstermijn voorbij gaan en reageerde pas na de
klacht. Zij had de melding, mits een degelijke motivering, mogelijk on hold kunnen zetten aangezien
het weer niet meezat. Zij liet dat na.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

2010 en had dat naar eigen zeggen ook zo doorgegeven aan de Wegenfoon om in te voeren in het
Meldpunt. Door de strenge vorst in november en
een ongeval met de districtswagen van SintMichiels kon het werk niet uitgevoerd worden. De
voetpaden zullen daardoor pas ten vroegste in het
voorjaar van 2011 aangepakt kunnen worden.
De melding had geparkeerd kunnen worden aangezien duidelijk gemotiveerd kan worden waarom zij
niet binnen de zestig dagen afgehandeld kon worden. Dat gebeurde niet.
De Ombudsman stelt vast dat de Wegendienst in
2010 633 meldingen ooit eens parkeerde op een totaal van 3.731 meldingen die zij behandelde.
In de handleiding over het Meldpunt staat dat meldingen geparkeerd kunnen worden op voorwaarde
dat daar een goede reden voor is. Meldingen parkeren moet uitzonderlijk blijven. Een melding kan
maar on hold gezet worden als in het registratieprogramma een motivering wordt ingevuld. De handleiding vermeldt expliciet dat de melder op de
hoogte moet worden gebracht als zijn melding geparkeerd wordt.
Het Meldpunt en de dienst Informatica bevestigen
dat de burger geen bericht krijgt als een melding
geparkeerd wordt. De dienst Informatica ziet geen
technische bezwaren om dat op te lossen.

Akte genomen (25 juni 2010).

BEOORDELING:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)
(dossier: 201011-236)
Diensten: Wegendienst, Meldpunt, Informatica

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster meldt op 20 september 2010 dat het
voetpad in de Stokveldewijk tussen de huisnummers 88 en 108 in slechte staat is. Overal zijn tegels
verzakt. Zestig dagen later stuurt de software van
het stedelijk Meldpunt de melding automatisch door
naar de dienst Ombudsman omdat zij niet tijdig afgehandeld of beantwoord werd.

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst zijn de voetpaden in de
Stokveldewijk er slecht aan toe. Een volledige heraanleg zou aangewezen zijn maar hiervoor zijn
geen kredieten beschikbaar. De Wegendienst is wel
bereid om de slechtste zones te herstellen. Ook dan
nog gaat het om een omvangrijke herstelling waarvoor meerdere ploegen vereist zijn. De werkcontroleur had de uitvoering gepland begin november
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Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
De Wegenfoon gaf de informatie niet in in het
Meldpunt of de Wegendienst informeerde de Wegenfoon niet over de geplande herstelling. Daardoor
belandde de melding bij de dienst Ombudsman en
kreeg de melder geen antwoord. Er waren ook goede redenen om de melding te parkeren maar dat gebeurde niet.
De Ombudsman stelt vast dat de burger niet op de
hoogte wordt gebracht als een melding voor onbepaalde tijd geparkeerd wordt, hoewel hem dat net in
dergelijke gevallen noodzakelijk lijkt. Dat de melder niet wordt ingelicht, is in tegenspraak met de
gemaakte afspraken over het Meldpunt.

AANBEVELING:
“Als een melding geparkeerd wordt, moet de burger ingelicht worden over de reden van het uitstel.
De dienst Informatica dient de nodige schikkingen
te treffen in het Meldpuntprogramma opdat dit zo
automatisch mogelijk kan gebeuren.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (18 februari 2011).
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Een collegebeslissing uit 1995 bepaalt dat in de
binnenstad aandachtstrekkers of blikvangers op de
openbare weg in principe verboden zijn. Een vergunning voor het plaatsen van een voorwerp op het
openbare domein moet aangevraagd worden aan de
dienst Vergunningen.
Volgens de dienst Vergunningen neemt zij geregeld
foto’s van voorwerpen die niet uitgestald mogen
worden op de openbare weg. Deze foto’s worden
genomen langs een willekeurig gekozen parcours.
Regelmaat is er niet. Als een klacht binnenloopt
over een ongeoorloofde uitstalling, neemt de dienst
Vergunningen er een foto van. Alles wat onderweg
niet reglementair uitgestald staat, wordt mee gefotografeerd. De dienst Vergunningen zet deze overtredingen op een lijst en maakt ze over aan de Politie. Het zijn de wijkinspecteurs die contact zoeken
met de overtreders.
De dienst Vergunningen handelt in overeenstemming met een afsprakennota van midden februari
2009 waarbij de Burgemeester aan de Politie de opdracht heeft gegeven om in samenwerking met de
dienst Vergunningen de controle uit te oefenen op

onvergunde aandachtstrekkers op de openbare weg.
Daarbij zijn concrete afspraken gemaakt. Eerst
dient de wijkinspecteur een waarschuwing te geven.
Als de aandachtstrekker na enkele dagen nog niet
weggenomen is kan hij repressief optreden. De afsprakennota zegt nog: “Wanneer een overtreding
wordt vastgesteld door de wijkinspecteur, zonder
opmerking van de dienst Vergunningen, is ook een
actief optreden van de wijkinspecteur nodig en
wordt een waarschuwing gegeven.”
Het kantkloskussen voor de zaak van verzoekster
stond op de lijst van de dienst Vergunningen die
aan de wijkinspecteur werd overgemaakt. De concurrerende zaak stond daar niet op vermeld. Toen
verzoekster repliceerde dat haar concurrent ook in
overtreding was, reageerde de wijkinspecteur dat
later toezicht zou worden gehouden op andere overtredingen. Omdat verzoekster na verloop van tijd
niets zag gebeuren, diende ze klacht in bij de dienst
Ombudsman. Na de klacht contacteert de wijkinspecteur de uitbater van de concurrerende kantwinkel met de vraag alle niet vergunde aandachtstrekkers weg te nemen.
Naar aanleiding van een ander, niet gegrond klachtdossier over onvergunde publiciteit en een melding
hierover breidt de Ombudsman het onderzoek uit.
Hij stelt vast dat er ondanks de afsprakennota van
de Burgemeester toch discussie blijft bestaan tussen
de dienst Monumentenzorg aan de ene zijde en de
Politie en de dienst Vergunningen aan de andere
zijde over wie moet optreden tegen onvergunde
aandachtstrekkers.
De Ombudsman stelt vast dat er twee reglementen
bestaan die elkaar op dat vlak overlappen. Enerzijds
is er de politieverordening “betreffende het gebruik
van de openbare weg” waarvan artikel 1 zegt: “Het
is verboden om het even welke voorwerpen, levende
wezens, bomen of gewassen op de openbare weg te
plaatsen”, tenzij vergund via de dienst Vergunningen. Daaruit zou afgeleid kunnen worden dat de
controle op overtredingen op blikvangers en aandachtstrekkers op de openbare weg moet gebeuren
door de Politie in samenwerking met de dienst Vergunningen. De bekommernis hier is de veiligheid
van de voetganger.
Anderzijds is er de reclameverordening van 2004
die zegt dat visuele publiciteit op het Brugse grondgebied verboden is tenzij vergund via de Dienst
Ruimtelijke Ordening, waarbij het verbod ruim is
gesteld: “Dat verbod geldt zowel op het openbaar
als op het privaat domein, voor elke constructie,
niet zelfbewegend voertuig, verplaatsbaar middel,
en dergelijke…” die vanaf de openbare weg waarneembaar is. De bekommernis hier is waken over
de fraaiheid van het stedenschoon en de natuur. De
controle hierop wordt uitgevoerd door de bouwcontroleurs van de dienst Monumentenzorg en Urbani-

JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

80

Het College benadrukt dat het parkeren van meldingen door de Wegendienst een uitzondering moet
blijven.

OPVOLGING:
De dienst Informatica en de Meldpuntcoördinator
reageren dat zij de nodige schikkingen zullen treffen.

KANTKLOSKUSSEN
(dossier: 201004-071)
Diensten: Vergunningen, Politie, Dienst Ruimtelijke Ordening (Monumentenzorg)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster baat een kantwinkel uit in de binnenstad. De wijkinspecteur spreekt haar aan omdat zij
op het trottoir een kantkloskussen heeft gezet. Ze
neemt het kussen binnen maar wijst er de agent op
dat in een aanpalende straat ook zo’n kussen uitgestald staat voor een concurrerende zaak.
De wijkinspecteur reageert dat hij geen opdracht
heeft gekregen om hiertegen op te treden. Hij belooft de zaak te bespreken met zijn chef. Meer dan
tien dagen later staat het kussen bij de concurrentie
nog altijd buiten.

ONDERZOEK:

DOSSIERS 2010 IN DETAIL

satie. Gezien de formulering in het reglement kunnen ook zij optreden tegen bepaalde onvergunde
publicitaire aandachtstrekkers.
De Ombudsman stelt vast dat deze overlapping in
de reglementering leidt tot afschuifgedrag tussen de
betrokken diensten, omdat het repressief optreden
tegen onvergunde publicitaire aandachtstrekkers
moeilijk is waardoor men geneigd is deze controle
aan de andere over te laten.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen actief optreden).
De wijkinspecteur had sneller kunnen optreden tegen de overtreding. Verzoekster wijst hem al eind
maart op de overtreding. Pas na de klacht wordt opgetreden. Het gebrek aan actief optreden is in tegenspraak met de afsprakennota van de Burgemeester.

AANBEVELING:
“De Dienst Ruimtelijke Ordening, de Politie en de
dienst Vergunningen moeten duidelijk en in consensus aflijnen wie moet of kan optreden tegen welk
soort publicitaire aandachtstrekkers. Als dat uitgeklaard is, kan het nuttig zijn de controle wat beter
te structureren zodat gegarandeerd alle handelsstraten aan bod komen en de gelijke behandeling
verzekerd blijft.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (24 september 2010).
Het College geeft aan de adjunct-stadssecretaris de
opdracht het overleg tussen de betrokken diensten
te organiseren.

OPVOLGING:
Voor het afsluiten van het jaarverslag kon het overleg nog niet georganiseerd worden.
De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert van haar
kant dat zij de bouwcontrole gereorganiseerd heeft
en dat een nieuw controleprogramma is aangemaakt
dat toelaat op te volgen in welke straten bouwcontroles (m.b.t. bouwovertredingen, reclameovertredingen e.d.m.) zijn uitgevoerd.

PARKEERKAART (1)
(dossier: 201004-074)
Diensten: Financiën (Belastingen), Politie
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Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker is een persoon met een handicap. Op 5
augustus 2008 vindt hij een parkeertaks achter de
ruitenwisser. Nochtans is zijn parkeerkaart voor
personen met een handicap nog geldig tot 1 november 2008.
Verzoeker gaat niet akkoord met de Politie dat de
geldigheidsdatum op de kaart onleesbaar was. De
Politie verwijst hem door naar de bezwaarprocedure
maar verzoeker weigert te betalen en wil ook geen
bezwaar indienen.
Op 21 december 2008 krijgt verzoeker opnieuw een
parkeertaks. Nu ligt een kopie van zijn oude, reeds
vervallen parkeerkaart achter de voorruit, samen
met een document van de FOD Sociale Zaken
waaruit blijkt dat hij een nieuwe kaart heeft aangevraagd. Verzoeker reageert niet op de betalingsuitnodiging omdat hij ervan uitgaat dat het om een gelijkaardige klacht gaat als de vorige keer. Als hij
zijn nieuwe parkeerkaart ontvangt, gaat hij die tonen aan de Politie maar opnieuw wordt hij verwezen naar de bezwaarprocedure.
Verzoeker blijft erbij dat hem geen schuld treft. Integendeel, volgens hem is de agent die de parkeertaks uitschreef in fout want een aantal gegevens
zouden ontbreken op de betalingsuitnodiging. Er
zou geen referentienummer op het document staan,
noch een reden waarvoor hij de taks kreeg.
Verzoeker krijgt eind februari 2009 een aanmaning
van de dienst Belastingen. Hij moet zo snel mogelijk de twee parkeertaksen betalen, anders komt de
gerechtsdeurwaarder langs. Hij belt opnieuw naar
de dienst Belastingen maar stelt vast dat deze zijn
uitleg weer niet wil aanvaarden. Opnieuw wordt hij
verwezen naar de bezwaarprocedure.
Midden februari 2010 krijgt hij een aanmaning van
de gerechtsdeurwaarder. Een maand later komt de
deurwaarder langs met een proces-verbaal van uitvoerend beslag. Er wordt een inventaris opgemaakt
van verkoopbare goederen. Verzoeker herhaalt zijn
argumenten. De deurwaarder verwijst hem opnieuw
naar de dienst Belastingen. Verzoeker vindt het niet
kunnen dat de Stad zijn argumenten niet aanvaardt.

ONDERZOEK:
De Politie stelde bij de eerste parkeertaks vast dat
achter de voorruit een parkeerkaart lag waarvan de
gegevens volgens haar onvoldoende leesbaar waren. Op basis hiervan werd een parkeertaks uitgeschreven. Op de foto’s die de agent nam is te zien
dat de kaartgegevens zeer moeilijk leesbaar tot onleesbaar waren.
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De gemeentelijke belastingverordening op het betalend parkeren schrijft voor in verband met de parkeerkaart voor personen met een handicap (art. 5):
“Het origineel van de speciale kaart, de gemeentelijke parkeerkaart, het bewonersvignet of de afgeleverde vergunning dient zichtbaar achter de voorruit
van het voertuig (…) aangebracht te worden met de
geldigheidsdatum duidelijk leesbaar.”
Volgens de dienst Parkeergelden staat op de keerzijde van de betalingsuitnodiging alle informatie
over het indienen van een bezwaar. Omdat verzoeker niet betaalde werd de taks ingekohierd. Hij
kreeg een aanslagbiljet en een aanmaning. Verzoeker betaalde niet en diende geen bezwaar in. Zijn
dossier werd eind september 2009 overgemaakt aan
de gerechtsdeurwaarder.
Bij de tweede parkeertaks stelde de agent vast dat
er geen geldig parkeerbewijs achter de voorruit lag.
Er lag wel een fotokopie van de oude, reeds vervallen parkeerkaart. Een kopie wordt niet aanvaard.
Ook de brief van de FOD dat verzoeker een nieuwe
kaart had aangevraagd, kan niet gebruikt worden als
parkeerbewijs.
De dienst Parkeergelden weerlegt dat gegevens
ontbraken op de betalingsuitnodiging. Wel zou het
formulier iets verschoven zijn in het afdruktoestel
waardoor enkele gegevens door de gedrukte tekst
afgedrukt werden. De noodzakelijke gegevens waren duidelijk leesbaar.
Omdat verzoeker niet betaalde, werd hem eerst een
aanslagbiljet en daarna een aanmaning gestuurd.
Verzoeker reageerde niet waarna het dossier werd
overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.
Volgens de dienst Parkeergelden kon verzoeker altijd zijn dossier inzien. Hij kreeg heel wat tijd om te
reageren en verschillende mensen legden hem uit
hoe hij bezwaar kon indienen. Hij weigerde telkens.

MEERDERE DIENSTEN

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 september 2010).

OPVOLGING:
De Gemeenteraad past op 21 december 2010 de belastingverordening op het betalend parkeren aan
met ingang van 1 januari 2011.
De houder moet de parkeerkaart voor personen met
een handicap zichtbaar achter de voorruit blijven
leggen. Maar als uit de foto van de verbalisant blijkt
dat een origineel exemplaar van de parkeerkaart
voor personen met een handicap, de gemeentelijke
parkeerkaart, het bewonersvignet of de afgeleverde
parkeervergunning op het moment van de parkeerovertreding achter de voorruit lag maar door zijn
ligging niet gecontroleerd kon worden, hoeft de
overtreder de taks niet te betalen als hij achteraf het
originele exemplaar voor controle voorlegt. De vrijstelling is definitief als alle elementen die de geldigheid van de kaart bepalen juist bevonden worden.
Hetzelfde geldt als achter de voorruit een niet controleerbaar parkeerticket ligt waarvan de bestuurder
achteraf kan aantonen dat het ticket geldig was op
het ogenblik van de vaststelling van de parkeerovertreding. Ook voor bepaalde rechtsgeldige smsparkeeracties kan vrijstelling verkregen worden.

PARKEERKAART (2-3)
(dossiers: 201007-141 en 201009-190)
Diensten: Financiën (Belastingen), Politie, Mobiliteitscel

Ongegrond

BEOORDELING:
De klacht is ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen.
Het belastingsreglement zegt dat de geldigheidsdatum van een parkeerkaart voor personen met een
handicap duidelijk leesbaar moet zijn. Dat was bij
de eerste parkeertaks niet het geval. Bij de tweede
parkeertaks lag een kopie van de vervallen kaart
achter de voorruit met een kopie van een brief van
het ministerie. Dat is niet toegelaten. De Politie
neemt een strikte houding aan om misbruik van de
parkeerkaart voor personen met een handicap tegen
te gaan. Verzoeker werd herhaaldelijk uitgelegd
hoe hij bezwaar kon indienen maar weigerde daar
gebruik van te maken. Dat de gerechtsdeurwaarder
werd ingeschakeld is de toepassing van de wet.
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KLACHT:
Verzoekers nemen het niet dat ze een parkeertaks
kregen omdat ze op het Beursplein geparkeerd zouden hebben zonder geldige parkeerkaart voor personen met een handicap. Volgens verzoekers was
hun parkeerkaart wel degelijk geldig. Toch verwierp de dienst Parkeergelden hun bezwaar omdat
de kaart onvoldoende leesbaar achter de voorruit
gelegen zou hebben. Verzoekers betwisten dat.
Omdat ze niet meer in Brugge willen wonen zijn ze
ondertussen verhuisd naar Oostende. Ze nemen het
niet dat de Mobiliteitscel hun bewonerskaart terugeiste terwijl ze nog ingeschreven waren in Brugge.
Hun eerste klacht formuleren ze in juli 2010. Twee
maanden later vullen zij hun klacht aan met een
nieuwe klacht over discriminatie van personen met
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een handicap door de Politie en de dienst Financiën
van de Stad Brugge. Zij dienen de klacht in bij het
Meldpunt Discriminatie die volgens afspraak de
klacht doorspeelt naar de Ombudsman.

ONDERZOEK:
Verzoekers kregen de parkeertaks op 7 oktober
2009. Ze dienden op 14 oktober een eerste bezwaarschrift in maar dat werd onontvankelijk verklaard omdat het niet aan de vormvereisten voldeed.
Verzoekers
dienden
een
tweede
bezwaarschrift in. De dienst Parkeergelden handelde het op 5 mei 2010 administratief af en beoordeelde het ongunstig. Op de foto’s van de verbalisant was te zien dat de parkeerkaart onvoldoende
zichtbaar achter de voorruit lag. De geldigheid en
het kaartnummer konden niet vastgesteld worden.
De stedelijke verordening schrijft voor dat een geldige parkeerkaart voor een persoon met een handicap zichtbaar achter de voorruit moet liggen en dat
de geldigheidsdatum duidelijk leesbaar moet zijn.
Verzoekers blijven erbij dat zij de kaart onmogelijk
onleesbaar achter de voorruit kunnen gelegd hebben. Zij vinden de taks onterecht omdat hun parkeerkaart geldig was. Dat kunnen ze aantonen. Zij
gaan niet in op het voorstel van de dienst Parkeergelden om de foto’s te komen bekijken. Hun bezwaar wordt op 27 augustus 2010 door het College
van burgemeester en schepenen negatief beoordeeld.
Verzoeker stellen in hun tweede klacht dat zij gediscrimineerd werden. De dienst Parkeergelden en
de Politie repliceren dat zij slechts de stedelijke
verordening en de wetgeving toepasten. Ook op de
achterzijde van de parkeerkaart staat dat de houder
hem achter de voorruit moet leggen met de voorzijde duidelijk zichtbaar voor controle.
Volgens de Politie wordt er vaak misbruik gemaakt
van de parkeerkaarten voor personen met een handicap. Vandaar dat een nultolerantie wordt gehanteerd zodat diegene die een parkeerkaart voor een
persoon met een handicap heeft daar ook ten volle
gebruik kan van maken. Dat impliceert wel dat de
persoon met een handicap zelf ook het reglement
volgt en zijn kaart zichtbaar achter de voorruit legt,
zoniet riskeert hij een boete of een taks.
Verzoekers beweren dat andere personen met een
handicap in gelijkaardige gevallen hun taks niet
hoefden te betalen.
In 2009 en 2010 werden 74 bezwaarschriften over
het gebruik van de parkeerkaart voor personen met
een handicap ingediend. Vijf keer werd het bezwaar
gunstig beoordeeld, telkens omdat een duidelijke
fout kon worden aangetoond van het ministerie of
van de verbalisant. In het geval van verzoekers
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maakte de verbalisant volgens de dienst Parkeergelden geen fout.
De Mobiliteitscel vroeg de bewonerskaart terug op
basis van de inschrijving op het nieuwe adres in
Oostende. Verzoekers werden er ingeschreven op
22 juni 2010. De Mobiliteitscel vroeg de bewonerskaart pas terug op 2 juli 2010.

BEOORDELING:
Ongegrond.
Zowel de Politie als de dienst Belastingen pasten de
wet en de stedelijke belastingsverordening juist toe.
De Ombudsman kan op dat vlak geen fouten vaststellen.
De Ombudsman trekt niet in twijfel dat verzoekers
parkeerkaart voor personen met een handicap nog
geldig was maar de kaart lag onvoldoende zichtbaar
achter de voorruit. Dat is op de foto duidelijk te
zien. Omdat verzoeker het reglement niet volgde,
werd een taks uitgeschreven.
De Ombudsman kan niet besluiten dat verzoekers
gediscrimineerd of ongelijk behandeld werden. De
zeldzame gevallen waarbij de bezwaren ingewilligd
werden, zijn niet vergelijkbaar.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 februari 2011).

OPVOLGING:
De Gemeenteraad past op 21 december 2010 de belastingverordening op het betalend parkeren aan
met ingang van 1 januari 2011.
De houder moet de parkeerkaart voor personen met
een handicap zichtbaar achter de voorruit blijven
leggen. Maar voor zover uit de foto van de verbalisant blijkt dat een origineel exemplaar van de parkeerkaart voor personen met een handicap, de gemeentelijke parkeerkaart, het bewonersvignet of de
afgeleverde parkeervergunning op het moment van
de parkeerovertreding achter de voorruit lag maar
door zijn ligging niet gecontroleerd kon worden,
hoeft de overtreder de taks niet te betalen als hij
achteraf het originele exemplaar voor controle
voorlegt. De vrijstelling is definitief als alle elementen die de geldigheid van de kaart bepalen juist
bevonden worden.
Hetzelfde geldt als achter de voorruit een niet controleerbaar parkeerticket ligt waarvan de bestuurder
achteraf kan aantonen dat het ticket geldig was op
het ogenblik van de vaststelling van de parkeerovertreding. Ook voor bepaalde rechtsgeldige smsparkeeracties kan vrijstelling bekomen worden.
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AMBTELIJK GESCHRAPT
(dossier: 201004-080)
Diensten: Burgerzaken (Bevolking), Politie

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster krijgt van de dienst Bevolking een
brief waarin gemeld wordt dat haar vriend ambtelijk geschrapt is op haar adres. Dat is onterecht,
zegt ze. Het is juist dat haar partner na een ruzie bij
zijn vriendin introk maar vier dagen later was hij al
weer terug.
In de dienst Bevolking krijgt ze te horen dat de
ambtelijke schrapping het gevolg is van een verslag
van de wijkinspecteur die haar vriend nooit op haar
adres kon vinden. Verzoekster protesteert. Volgens
haar kwam de wijkinspecteur nooit langs.
Als ze vraagt om haar vriend weer bij haar in te
schrijven, zegt de dienst Bevolking dat hiervoor een
aanvraag ingediend moet worden. De wijkinspecteur zal dan komen vaststellen of de vriend inderdaad weer bij haar inwoont.
Verzoekster neemt het niet dat haar vriend een
nieuwe elektronische identiteitskaart zal moeten
aanvragen. De kaart werd ongeldig door de ambtelijke schrapping. Wie zal dat betalen, vraagt ze zich
af.

seerd op een diepgaand onderzoek dat maanden
duurde. In die periode kon de wijkinspecteur de
vriend nooit bij verzoekster thuis aantreffen. Dat is
een gewettigde reden om iemand ambtelijk te
schrappen. Ook na de klacht kan de wijkinspecteur
de man niet vinden, zodat hij niet opnieuw ingeschreven kan worden bij verzoekster.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 augustus 2010).

GEEN BEWONERSBRIEF (1-2)
(dossiers: 201001-017, 201001-021)
Diensten: Groendienst, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Twee verzoekers klagen onafhankelijk van elkaar
dat zij geen bewonersbrief kregen over het verwijderen en heraanplanten van de bomen in de Eigen
Heerdlaan en de Burggraaf de Nieulantlaan. Nochtans zorgde het werk voor enige hinder.

ONDERZOEK:

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De ambtelijke schrapping was geba-

De boomverjonging in beide straten werd uitgevoerd op vraag van 63 bewoners die hiervoor in
mei 2009 een petitie hadden ingediend bij de Stad.
Normaal gezien zou het werk door de Groendienst
worden uitgevoerd in de loop van 2010 maar omdat
er onverwacht nog overschot was op het budget
2009 kon de opdracht sneller worden uitgevoerd.
Dat gebeurde op 26 en 27 januari 2010.
Volgens de Groendienst konden de bewoners niet
meer tijdig geïnformeerd worden als gevolg van de
tijdsdruk. De dienst wijst erop dat de bomen geveld
werden in twee dagen waardoor de hinder zeer beperkt bleef. De werf was mobiel waardoor plaatselijk verkeer mogelijk bleef.
Volgens de dienst Verkeersbelemmeringen van de
Politie verzekerde de aannemer, toen hij op 11 januari zijn werkaanvraag indiende, verschillende keren dat de Groendienst al het nodige had gedaan om
de bewoners te verwittigen. De dienst Verkeersbelemmeringen nam dat zo op in de vergunning.
Daarom vroeg zij niet meer aan de Communicatiedienst om een bewonersbrief op te maken. Door de
klacht stelt de dienst vast dat de buurt toch niet
verwittigd werd.
De Groendienst reageert dat er een algemeen persbericht gepubliceerd werd over boomverjonging in
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ONDERZOEK:
De wijkinspecteur probeerde al van in november
2009 de man thuis te vinden. Dat lukte nooit, al
ging hij verschillende keren langs. De vriend reageerde op geen enkele uitnodiging. Verzoekster kon
nooit zeggen waar hij verbleef. De laatste keer liet
zij weten dat haar vriend ingetrokken was bij een
vriendin na een ruzie. Op de vraag van de wijkinspecteur waar hij verbleef, bleef ze het antwoord
schuldig. De wijkinspecteur stelde daarom voor om
hem ambtelijk te schrappen.
De wijkinspecteur wijst erop dat verzoekster niet
meldde dat haar vriend na vier dagen teruggekeerd
was. Zij lichtte daar ook de dienst Bevolking niet
over in.
Na de klacht probeert de wijkinspecteur opnieuw
om de vriend thuis aan te treffen. Dat lukt niet. Hij
blijft onvindbaar.

BEOORDELING:
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verschillende straten op het Brugse grondgebied.
Dat was het bericht waarnaar de aannemer verwees.
Ze geeft toe dat deze vorm van communicatie toch
onvoldoende was en trekt daar lessen uit. Zij zal
sneller besluiten tot het verspreiden van een bewonersbrief.
De Communicatiedienst bevestigt dat er volgens de
normale procedure te weinig tijd geweest zou zijn
om tussen de aanvraag van de aanemer op 11 januari en de uitvoering van de werkzaamheden op 26
januari nog een bewonersbrief te verspreiden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman oordeelt genuanceerd.
De situatie was zeer uitzonderlijk. Het werk kon
onverwacht sneller worden uitgevoerd waardoor er
te weinig tijd overbleef om de bewoners te informeren. De hinder was ook relatief. Dat de aannemer de
dienst Verkeersbelemmeringen niet juist informeerde, speelde ook een rol. Was de dienst Verkeersbelemmeringen wel juist geïnformeerd, dan had zij
mogelijk nog een bewonersbrief in spoed kunnen
aanvragen bij de Communicatiedienst.

GEEN BEWONERSBRIEF (3)
(dossier:201012-254)
Diensten: Informatica, Communicatiedienst, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is handelaar in de binnenstad. Midden
december 2010 stelt hij vast dat een aannemer een
diepe put graaft voor zijn winkel. Hij werd niet
vooraf ingelicht. Er wordt gewerkt tot 19 december.
Dan verdwijnen de werklui zonder de put weer
dicht te maken. Zijn winkel is wel toegankelijk
maar de etalage is niet bereikbaar. Verzoeker klaagt
dat hij tijdens de eindejaarsdagen weinig verkocht
heeft.

ONDERZOEK:
Het werk gebeurde in opdracht van de Stad Brugge.
Tegen eind 2010 moesten enkele stadsdiensten
dringend verhuizen naar een nieuw aangekocht gebouw in de buurt. Omdat het gebouw aangesloten
moest worden op het computernetwerk van de Stad
moesten kabelwerken uitgevoerd worden. Deze
werden toegewezen aan een gespecialiseerde aannemer. De Stad eiste dat de aannemer het werk zou
uitvoeren tegen 21 december. De kabel werd tijdig
getrokken maar door de barre weersomstandigheJAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

den en een gebrek aan juiste straattegels moest het
herstel van het voetpad uitgesteld worden. Daardoor lag het trottoir de hele kerstvakantie open.
De aannemer had zijn signalisatievergunning op 9
december aangevraagd bij de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie. De firma schatte in dat
de werkzaamheden weinig hinder zouden veroorzaken. Aanvankelijk wilde de dienst Verkeersbelemmeringen de vergunning niet verlenen omdat de
procedure voorschrijft dat elke aannemer zijn aanvraag minstens twee weken vooraf moet indienen.
De Politie vond dat een bewonersbrief verspreid
moest worden omdat in het voetpad een sleuf getrokken zou worden. De Communicatiedienst was
bereid om in spoed een bewonersbrief te verspreiden.
Uiteindelijk werd op vraag van de dienst Informatica beslist dat de aannemer het werk mocht uitvoeren binnen zijn doorlopende vergunning. De tijd
drong en de aannemer verzekerde dat hij de hinder
via een gestuurde boring tot het minimum kon beperken. Gevolg was dat de Communicatiedienst
geen bewonersbrief verspreidde. Als een aannemer
werkt binnen zijn doorlopende vergunning is het
immers zijn taak om de betrokken bewoners te
verwittigen. De aannemer liet dat na.
Op aandringen van de Ombudsman en de dienst Informatica wordt het voetpad tegen half januari 2011
hersteld.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De aannemer draagt verantwoordelijkheid. Hij liet
na verzoeker in te lichten, wat hij volgens zijn vergunning had moeten doen. De Stad had de intentie
om een bewonersbrief te verspreiden, wat positief
is. De Ombudsman raadt de dienst Verkeersbelemmeringen aan om de aannemer te herinneren aan
zijn verplichting om de bewoners in te lichten als
hij werkt binnen zijn doorlopende vergunning.

PARE OF ONPARE KANT
(dossier: 201002-020)
Diensten: Wegendienst, Eandis

Ander oordeel
KLACHT:
In de straat van verzoeker wordt in opdracht van
Eandis gewerkt aan de nutsleidingen. Volgens verzoeker zouden de werkzaamheden gebeuren aan de
onpare kant van de huizen maar nu blijkt de aannemer toch te werken aan de pare kant. Als verzoe85
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ker vraagt waarom de plannen niet worden gevolgd,
krijgt hij te horen dat dit komt omdat er meer huisaansluitingen zitten aan de pare kant van de straat.
Verzoeker merkt ook dat bij het graven van de
werksleuf de fundering van zijn huis beschadigd is.
De aannemer lijkt niet geneigd de schade te herstellen.
Als verzoeker zijn grieven kenbaar maakt aan de
Wegendienst, wordt beloofd dat er iemand langs zal
komen. Maar dat gebeurt niet.

ONDERZOEK:
De Wegendienst kreeg de melding van verzoeker
door via de schepen van Openbare Werken. Omdat
de werkzaamheden werden uitgevoerd in opdracht
van Eandis, gaf zij de melding door aan de nutsmaatschappij.
Volgens de Wegendienst en Eandis is er weinig aan
de hand. Er werd maar beperkt afgeweken van de
plannen. Uit praktische overwegingen werd de sleuf
iets verder naar de pare kant opgeschoven omdat
daar meer woningen aangesloten moesten worden
op de nieuwe gas- en laagspanningsleidingen.
Bij een controle ter plaatse blijkt de aannemer de
fundering niet te hebben beschadigd. Er werd alleen
een oud, gemetseld stuk riolering bloot gelegd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

ONDERZOEK:
De Wegendienst wijt de trillingen aan het feit dat
ter hoogte van het huis van verzoeker de mozaïekstenen overgaan in asfalt. Volgens de dienst is er in
wezen niets mis met beide soorten verhardingen.
Een structurele oplossing zou erin kunnen bestaan
om het asfalt te vervangen door mozaïekstenen.
Maar dat werk is wegens dringender prioriteiten
niet voorzien voor de komende jaren.
De Politie bevestigt dat er geen snelheidsmetingen
gebeuren in de straat van verzoeker omdat er geen
goede opstelplaats is voor het controlevoertuig. Bovendien heeft de Veiligheidsraad beslist dat snelheidscontroles in de binnenstad minder prioritair
zijn en dat de belangrijkste invalswegen en de
schoolomgevingen de hoogste prioriteit moeten
krijgen. Dat betekent volgens de Politie niet dat bestuurders die te snel rijden in de binnenstad geen
kans zouden lopen om betrapt te worden. In het
centrum worden wel degelijk op andere plaatsen
geregeld snelheidscontroles uitgevoerd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Wegens dringender prioriteiten wensen noch de
Wegendienst noch de Politie maatregelen te nemen
om het probleem op te lossen. De Ombudsman is
niet bevoegd om te bepalen welke prioriteiten gelegd moeten worden.

OVERLAST DOOR JONGEREN

TRILLINGEN

(dossier: 201002-024)

(dossier: 201002-023)

Diensten: Politie, Preventie

Diensten: Wegendienst, Politie

Ander oordeel
Ander oordeel

KLACHT:

Verzoeker woont in de binnenstad. Hij ondervindt
al jaren hinder van trillingen in zijn huis door het
voorbijrijdende verkeer. De aard van het wegdek en
een verzakking zouden dat in de hand werken. Hij
kaartte het probleem vroeger al aan. De Wegendienst herlegde toen wat stenen maar dat had geen
effect. Het probleem is volgens verzoeker nog verergerd voor 8 uur en na 19 uur. De lijnbussen en de
vrachtwagens zouden dan sneller rijden dan dertig
kilometer per uur. De Politie zou nooit snelheidscontroles uitvoeren.

Verzoeker woont vlak bij een school. Zijn achterdeur grenst aan een garagecomplex met een binnenkoer. Leerlingen van de school plassen aan zijn
achterdeur en laten er afval achter.
Het probleem doet zich al jaren voor. Verzoeker
neemt regelmatig contact op met de school. Ook de
wijkinspecteur is op de hoogte. De school belooft
telkens dat ze meer toezicht zal houden maar het
probleem blijft bestaan.
De wijkinspecteur doet wat hij kan maar kan niet
telkens controleren. Verzoeker heeft daar begrip
voor maar wil toch een definitieve oplossing. Hij
vraagt begin februari 2010 bemiddeling bij de
dienst Ombudsman.
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ONDERZOEK:
De wijkinspecteur bevestigt de overlast. Hij doet
regelmatig controles.
Eind februari kan hij enkele leerlingen betrappen op
de parking. Toevallig is ook een directielid aanwezig. Die noteert de namen van de leerlingen en trekt
hun pasjes in. Daardoor kunnen zij de school niet
meer verlaten over de middag.
De Dienst Intern Toezicht neemt midden maart
contact op met de directie nadat jongeren opnieuw
voor overlast zorgden. De directie verzekert dat de
school toezicht houdt en dat de pasjes worden ingetrokken als leerlingen betrapt worden. De Politie
voert midden maart de controles op maar kan
niemand betrappen. De Dienst Intern Toezicht
spreekt met verzoeker af dat hij altijd kan bellen als
hij jongeren opmerkt.
Als verzoeker op 19 maart opbelt, wordt de patrouille uitgestuurd. Tegen dan zijn de jongeren al
verdwenen. De Politie belooft deze werkwijze te
blijven hanteren. Mochten er nog jongeren betrapt
worden, dan zal de Politie met de directie rond de
tafel gaan zitten om passende maatregelen af te
spreken. De dienst Ombudsman schakelt ook de
Preventiedienst in die belooft om contact op te nemen met de school en de wijkinspecteur.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Bijgestuurd door bemiddeling.

OPRIT (1)
(dossier: 201002-029)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont sinds twee jaar in zijn straat. De
openbare oprit naar zijn achterliggende garage is
versleten. Hij gaat ervan uit dat dit herstel moet gebeuren door de Stad Brugge aangezien hij geen eigenaar is van de oprit. Hij stelt vast dat zijn buren
allemaal nieuwe, brede opritten hebben. Zijn oprit
en die van zijn buurman zijn smal en in slechte
staat. Hij voelt zich ongelijk behandeld.
Als verzoeker vaststelt dat de Stad de wandelpaden
door de groenstroken heraanlegt, neemt hij contact
op met de Wegendienst. Daar krijgt hij te horen dat
het verdere onderhoud van de openbare oprit de
verantwoordelijkheid is van de eigenaar. Verzoeker
gaat niet akkoord.
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De Wegendienst verwijst hem door naar de Groendienst omdat een straatboom naast de oprit de oorzaak zou kunnen zijn van de sleet. Verzoeker zou
dan via de verzekering de kosten voor het herstel
kunnen recupereren.
De Groendienst komt ter plaatse en zegt ook dat
verzoeker zelf moet instaan voor de heraanleg van
de oprit. De dienst is wel bereid wortelgeleidende
panelen te plaatsen op het moment dat hij de oprit
heraanlegt.

ONDERZOEK:
De Ombudsman behandelde de voorbije jaren verschillende gelijkaardige dossiers waarbij burgers
het niet namen dat zij moesten instaan voor het verdere onderhoud van een openbare oprit. Dat is een
oprit die door de overheid werd aangelegd op het
openbare domein. Naar aanleiding van deze dossiers argumenteerde de Ombudsman steeds dat de
Wegendienst niet zomaar het verdere onderhoud
van een stuk openbaar domein af kan schuiven op
de burger. Het College van burgemeester en schepenen herbevestigde op 15 januari 2010 evenwel
haar standpunt uit 2007 dat de Wegendienst slechts
openbare opritten op stadskosten dient te herstellen
op het moment dat de veiligheid in het gedrang
komt. Het is aan de Wegendienst om dat te beoordelen4.
De Wegendienst oordeelt dat de situatie niet onveilig is. Zij ontkent dat er sprake zou zijn van ongelijke behandeling. De opritten van de buren werden
heraangelegd omdat de riolering dringend moest
worden vernieuwd. Het is dan logisch, stelt de Wegendienst, dat de Stad op haar kosten de bovenbouw weer herstelt. Bij verzoeker en zijn buur
hoefde de riolering niet hersteld te worden.
De Wegendienst en de Groendienst overleggen om
samen de oprit plaatselijk te herstellen ter hoogte
van de opstekende boomwortels omdat die mee
zorgen voor de sleet van de oprit. Er zullen wortelgeleidende panelen worden geplaatst.
Verzoeker gaat akkoord. Het werk wordt uitgevoerd in augustus 2010.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

4

Jaarverslag 2009, blz. 48-49.
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OPRIT (2)
(dossier: 201010-207)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

Ander oordeel

De bewoners betaalden indertijd mee voor de aanleg van de openbare weg. Nu zijn de klinkers waarvoor ze betaalden, verdwenen. Haar buurman nam
al contact op met de Groendienst maar er gebeurt
niets.
Verzoekster uit haar klacht begin maart 2010.

ONDERZOEK:
KLACHT:
Voor het huis van verzoekers zijn verschillende tegels in het voetpad opgestoken door boomwortels.
Ze zouden hierover verschillende brieven gestuurd
hebben naar de Stad maar er gebeurt niets. Verzoekers vragen waarom het voetpad bij hen niet hersteld wordt, terwijl dat bij hun overburen wel onmiddellijk gebeurde.

ONDERZOEK:
Noch de Groendienst noch de Wegendienst hebben
weet van eerdere meldingen van verzoekers.
De Groendienst stelt ter plaatse vast dat de tegels
inderdaad opgestoken kunnen zijn door de wortels
van de lindenbomen. Zij is bereid wortelplaten te
steken op het moment dat de Wegendienst het voetpad herstelt.
De Wegendienst is bereid om het voetpad te herstellen maar niet de oprit waar ook tegels losgekomen zijn. Dat moeten verzoekers zelf herstellen.
Eventueel zou de Wegendienst de oprit kunnen uitbreken en de tegels vervangen door dolomiet.
Op het moment dat de Wegendienst het voetpad
herstelt, stelt zij vast dat verzoekers de oprit al zelf
hersteld hebben.

De Groendienst reageert dat verzoekster het verkeerd voor heeft. De dienst werkte niet op deze
plaats.
Na onderzoek blijkt dat de Wegendienst het werk
uitvoerde. Op 6 januari 2010 had de buurman van
verzoekster gemeld dat de boomwortels het voetpad
omhoog staken. Twee weken later voerde de Wegendienst de nodige herstellingen uit en verving de
klinkers door dolomiet. Op 25 maart, dat is drie
weken na de klacht van verzoekster, werd de Wegendienst opnieuw gecontacteerd door de buurman
met de vraag of de klinkers teruggelegd konden
worden. Een week later werden zij teruggelegd.
De Wegendienst verzekert dat zij pas op 25 maart
de vraag van de buurman binnen kreeg. De dienst
was toen nog niet op de hoogte van de klacht bij de
dienst Ombudsman die haar onderzoek startte bij de
Groendienst.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Groendienst bleek niet verantwoordelijk. De
Wegendienst zorgde voor een snel herstel.

RIOOLBREUK

BEOORDELING:

(dossier: 201003-057)

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Diensten: Wegendienst, Groendienst

Ander oordeel

KLINKERS
KLACHT:

(dossier: 201003-046)
Diensten: Groendienst, Wegendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Volgens verzoekster groef de Groendienst in december 2009 een put in haar straat omdat er boomwortels omhoog staken. De straat is aangelegd in
klinkers. De put werd opgevuld met geel zand. De
klinkers werden nooit herlegd.
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Eind 2008 stelde de Groendienst een verzakking
vast in de voortuin van verzoeker. Volgens de
dienst was de huisaansluiting stuk. Hij werd verzocht op zijn kosten de nodige herstellingen uit te
voeren. De hoofdriolering werd toen niet nagezien,
zegt verzoeker. Uiteindelijk bleek de afvoerbuis
geen functie te hebben. Verzoeker betaalde bijna
1.800 euro voor een herstelling die niet nodig was.
Eind 2009 raakte de hoofdriolering verstopt waarbij
zich bij verzoeker een nieuwe verzakking voordeed.
De Wegendienst kondigde toen aan dat alle huisaansluitingen op kosten van de Stad Brugge nagezien zouden worden.
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Verzoeker vindt het niet kunnen dat hij in 2008 zelf
de kosten moest dragen voor waarschijnlijk hetzelfde probleem en dat nu de hele straat op kosten van
de Stad Brugge wordt nagezien. Hij eist dat de Stad
zijn factuur terugbetaalt. Hij nam hiervoor al midden februari 2010 contact op met de Wegendienst.
Maar een maand later heeft hij nog geen antwoord
gekregen.

ONDERZOEK:
Het antwoord van de Wegendienst werd op 16
maart opgemaakt, enkele dagen voor verzoeker zijn
klacht bij de dienst Ombudsman formuleerde.
De Wegendienst ontkent dat er een verband zou bestaan tussen de verzakking van de huisaansluiting
in 2008 en de breuk in de hoofdriool in december
2009. In 2008 was er geen breuk in de hoofdriool
toen de verzakking zich voordeed bij verzoeker. De
Wegendienst wil dan ook niet ingaan op zijn vraag
om de kosten terug te betalen. Het reglement zegt
dat de eigenaar steeds verantwoordelijk blijft voor
de huisaansluiting op de hoofdriool.
Verzoeker gaat niet akkoord. Hij argumenteert dat
de hoofdriool niet werd nagezien in 2008 en dat een
breuk in de hoofdriool wel degelijk de oorzaak was
van de verzakking in de voortuin. De Wegendienst
reageert dat alle toezichtsschouwen van de hoofdriolering in 2008 wel degelijk werden nagezien en
dat de waterafvoer normaal functioneerde. Een verslag of foto’s van dit onderzoek bestaan er niet. De
ploegbaas rapporteerde mondeling.
Verzoeker argumenteert dat de Groendienst hem
meedeelde dat de kapotte afvoerbuis geen functie
had en dat hij de kosten in feite voor niets deed. De
Groendienst reageert dat zij hierover geen correspondentie terugvindt. Ze kan zich de situatie ook
niet meer herinneren. Als de Groendienst een verzakking vaststelt, neemt zij altijd contact op met de
Wegendienst.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het gesprek tussen de Groendienst en verzoeker over de functie
van de afvoerbuis is niet reconstrueerbaar. Verzoeker beweert dat de Wegendienst de hoofdriool niet
nazag in 2008, de Wegendienst zegt van wel. Het
onderzoek belandt op dat punt in een woord-tegenwoordsituatie want een verslag van dit onderzoek is
er niet.
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WERKLOOSHEIDSAANVRAAG
(dossier: 201003-063)
Diensten: Burgerzaken (Bevolking), Lokale Economie, Politie, Secretarie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster dient een werkloosheidsaanvraag in bij
de RVA met het oog op haar brugpensioen. Ze
werkte halftijds als loontrekkende en ze was ook
zelfstandig lesgeefster in bijberoep.
Van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
krijgt ze een brief dat haar aanvraag niet aanvaard
is. Ze zou niet aangegeven hebben dat ze een bijberoep had. Ze moet een attest indienen dat ze haar
bijberoep heeft stopgezet.
De vormingsorganisatie geeft haar het gevraagde
attest. Ook van haar ondernemingsloket voor zelfstandigen krijgt ze een formulier over de stopzetting van haar bijberoep. Ze wordt doorverwezen
naar de dienst Bevolking om het te laten invullen.
De dienst Bevolking verwijst verzoekster door naar
de dienst Lokale Economie omdat ze het formulier
niet kent. Ook in de dienst Lokale Economie hebben ze het formulier nog nooit gezien. Zij wordt
doorverwezen naar de Politie. Ook zij weet geen
raad met het formulier en stuurt verzoekster door
naar de Secretarie van waar ze opnieuw naar de
dienst Lokale Economie wordt doorgestuurd.

ONDERZOEK:
Nog tijdens het onderzoek keert verzoekster met het
formulier terug naar haar ondernemingsloket. Het
hoeft niet meer ingevuld te worden omdat het attest
van de vormingsorganisatie voldoende is.
In overleg met de dienst Ombudsman zet verzoekster het dossier stop.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Het dossier wordt stopgezet op vraag van verzoekster.
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OPSTEKENDE KLINKERS

GEEN PRIVACY MEER

(dossier: 201004-078)

(dossier: 201004-085)

Diensten: Wegendienst, Groendienst

Diensten: Groendienst, Politie, Preventie

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Midden oktober 2009 brak de moeder van verzoeker haar schouder toen ze over enkele opstekende
klinkers struikelde in het voetpad voor zijn zaak.
De tegels lagen er los en ongelijk door opstekende
boomwortels. Van de valpartij werd aangifte gedaan bij de Politie. De Stad opende een dossier bij
haar verzekeringsmaatschappij Ethias. Toch kwam
de Wegendienst het voetpad niet herstellen.
Midden april 2010 struikelt weer een vrouw over de
tegels en breekt haar pols. Ze wordt afgevoerd naar
het ziekenhuis.

De tuin van verzoeker grenst aan een speeltuin. Hij
klaagt dat de kinderen hem lastig vallen. Ze kruipen
achter de struiken langs de afsluiting en kijken zijn
tuin in. Als hij hen vraagt om weg te gaan, lachen
ze hem uit en gooien met stenen en takken. In 2007
meldde verzoeker het probleem al eens aan de
dienst Ombudsman die de wijkinspecteur en de
Preventiedienst op de hoogte bracht.
Drie jaar later is het probleem nog altijd niet opgelost. Verzoeker voelt zich gepest door enkele kinderen uit de buurt. Omdat de zaak uit de hand dreigde
te lopen, belde hij de Politie. De patrouille bevestigde dat het zo niet verder kon maar meer gebeurde
er niet.
Verzoeker dringt aan op een oplossing. Hij stelt
voor een bord te plaatsen dat de kinderen verbiedt
achter de struiken te kruipen.

ONDERZOEK:
Niet de Wegendienst maar de Groendienst gaf het
ongeval aan aan Ethias die elke verantwoordelijkheid van de Stad afwees omdat het niveauverschil
te klein was. Omdat ook de Groendienst vaststelde
dat het maar om een miniem hoogteverschil ging,
verwittigde zij de Wegendienst niet.
De Wegendienst bevestigt dat zij geen weet had van
het probleem. Op de dag dat de Ombudsman de
klacht overmaakt, was een regieploeg op vraag van
de schepen van Openbare Werken al ter plaatse geweest om de nodige herstellingen uit te voeren.
Toch loopt nog iets mis. Verzoeker laat weten dat
de klinkers niet vastgelegd zijn. Hij zag wel een
ploeg van de Wegendienst op een andere plaats een
losliggende tegel vastleggen. Dat kwam omdat er
verwarring was ontstaan over het juiste adres. De
Wegendienst gaat opnieuw ter plaatse en voert op
de juiste plaats de nodige herstellingen uit.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De Ombudsman kan moeilijk oordelen of de
Groendienst de toestand verkeerd inschatte dan wel
of de schade verergerde tijdens de daaropvolgende
maanden. Positief is dat de Wegendienst onmiddellijk ingreep zodra het probleem haar gemeld werd.
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ONDERZOEK:
De Groendienst wil niet ingaan op de suggestie van
verzoeker. Er staat al een bord dat de kinderen zorg
moeten dragen voor de toestellen en de beplanting.
De Groendienst suggereert dat verzoeker zijn eigen
afsluiting zou afwerken. Die is niet helemaal dicht.
De Preventiedienst neem contact op met de wijkinspecteur. Hij bevestigt het probleem. Volgens hem
zijn de kinderen verzoeker beginnen pesten toen hij
reageerde dat ze geen stenen en takken over de afsluiting mochten gooien.
Na de klacht zoekt de wijkinspecteur de kinderen
en hun ouders op. De ouders beloven dat het niet
meer zal gebeuren. De wijkinspecteur neemt contact op met de Groendienst met de vraag de omheining te verhogen en hij schakelt de stadswachten in
met de vraag geregeld toezicht te houden.
Nieuwe moeilijkheden doen zich niet meer voor.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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LAWAAIERIGE KERMISATTRACTIE
(dossier: 201005-099)
Diensten: Lokale Economie, Leefmilieu, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat hij met zijn klacht over geluidshinder van een kermisattractie op de Meifoor
geen gehoor vindt bij de Stad. Volgens verzoeker
produceert de attractie teveel decibels maar doet de
Stad daar niets tegen. In tegenstelling tot vorig jaar
staan er geen vrachtwagens tussen de attracties en
zijn woning waardoor het geluid van de muziek,
kletterende karretjes en een dieselgenerator niet tegengehouden wordt. Verzoeker belde twee keer
naar de Politie om de geluidshinder te melden. De
telefoon werd telkens dichtgegooid.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Leefmilieu werd de klankinstallatie van de attractie afgeregeld volgens de afspraken. De klankkasten stonden naar binnen gericht.
Hoewel verzoeker herhaaldelijk klaagde over de
luide muziek bleef deze binnen de toegestane normen. De karretjes produceerden veel lawaai maar
het niveau lag lager dan de muziek. Hoewel een
langdurige meting niet mogelijk was omdat de
meetapparatuur niet beschikbaar was, bleek uit
steekproeven dat de geluidsnormen niet overschreden werden. De dienst Leefmilieu ging ook zoveel
mogelijk in op de vraag van verzoeker om op verschillende momenten en plaatsen metingen uit te
voeren. Ook het geluid van de dieselgroep bleef
binnen de perken.
De dienst Lokale Economie geeft toe dat er dit jaar
te weinig lege vrachtwagens waren om alle achterliggende huizen af te schermen. Het ging om een
geval van overmacht. Met de vrachtwagens die ter
beschikking waren, werd een zo lang mogelijke geluidsmuur gevormd. De dienst neemt de klacht van
verzoeker hierover mee naar volgend jaar.
De Politie bevestigt dat verzoeker twee keer belde.
Omdat hij telkens door de telefoon tierde, verbrak
de wachtofficier telkens de verbinding na een waarschuwing. Volgens de officier was geen normaal
gesprek met verzoeker mogelijk. De Politie kon tijdens haar onderzoek niet vaststellen dat de uitbater
de afspraken met de Stad niet nagekomen zou zijn.
Er konden geen inbreuken worden vastgesteld.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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Het valt moeilijk te ontkennen dat de Meifoor geluid produceert en de omwonenden daar hinder van
kunnen ondervinden. Dit geluid is nu eenmaal eigen
aan een kermis, die tijdelijk is. Om het geluid binnen de perken te houden, hanteert de Stad geluidsnormen. Die werden niet overschreden. De uitbater
hield zich aan de andere afspraken die met de Stad
gemaakt werden.
Flankerende maatregelen kunnen de reële hinder
voor de omwonenden verlichten. Zij mogen dan
ook niet verwaarloosd worden. Door een ongewild
tekort aan vrachtwagens kon de geluidsmuur minder lang gemaakt worden dan vorige jaren. Daar
kon de Stad weinig aan doen maar dat kan wel
meegespeeld hebben in de gewaarwording van verzoeker. De dienst Locale Economie zal daar volgend jaar aandacht voor hebben.
De telefoon dichtgooien is een maatregel die vermeden moet worden maar als de burger geen gesprek toelaat, dan rest de ambtenaar of politieagent
soms weinig keuze, zeker als deze vooraf waarschuwt dat het gesprek afgebroken zal worden als
de burger niet kalmeert.

OPVOLGING:
De dienst Lokale Economie laat weten dat op een
volgende bijeenkomst met de foorreizigers iedereen
nog eens op zijn plichten zal worden gewezen.

PRIVACY
(dossiers: 201005-108, 201005-109, 201006-126)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen, Urbanisatie), Groendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers dienden in 2007 bezwaar in tegen de
geplande bouw van een sociaal appartementsgebouw. Zij protesteerden tegen het aantal bouwlagen
en tegen het verlies aan privacy en licht. Zij vreesden inkijk op hun achterliggende percelen.
De Stad reageerde op hun bezwaren dat de gaanderijen aan de achterzijde van het gebouw versmald
zouden worden zodat ze niet gebruikt zouden kunnen worden als terras, en dat er een groenscherm
zou worden aangelegd tussen de parking en hun tuinen.
In mei 2010 dienen verzoekers klacht in omdat de
gaanderijen gebruikt worden als toegang tot de appartementen en de groenvoorschriften niet gevolgd
zijn. Gerustgesteld door het antwoord van de Stad
gingen verzoekers niet in beroep bij de Raad van
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State toen de vergunning werd verleend. Nu zij zien
wat er gerealiseerd werd, kunnen er volgens hen
maar twee dingen gebeurd zijn: ofwel werden zij
verkeerd ingelicht door de Stad, ofwel pleegde de
bouwheer bouwovertredingen.

ONDERZOEK:
Op 30 juni 2006 vraagt de sociale huisvestingsmaatschappij een stedenbouwkundig attest aan voor
de bouw van het appartementsgebouw. De wet
voorziet hiervoor geen openbaar onderzoek. De
dienst Urbanisatie had heel wat bedenkingen, ondermeer over het aantal bouwlagen, de groeninkleding, de mogelijke inkijk vanop de gaanderijen. Om
aan deze opmerkingen tegemoet te komen stelde de
huisvestingsmaatschappij eind december 2006 verschillende wijzigingen voor. Zo zouden de gaanderijen versmald worden en zou een groenscherm
worden aangelegd.
De dienst Urbanisatie adviseerde ongunstig maar
het College keurde het stedenbouwkundig attest
toch goed op 22 december 2006 omdat het van mening was dat de aanpassingen voldoende tegemoet
kwamen aan de opmerkingen.
Op 29 maart en 12 oktober 2007 diende de eigenaar
van de gronden een verkavelingsaanvraag in waarbij de grond in twee percelen zou worden opgesplitst, één voor een privaat appartementsgebouw,
één voor het sociale appartementsgebouw. Verzoekers dienden tijdens het openbaar onderzoek hun
bezwaren in. De dienst Urbanisatie trad het bezwaar
over de inkijk bij maar het College besliste op 14
december 2007 dat de bezwaren ongegrond waren
naar analogie met de eerdere beslissing over het
stedenbouwkundig attest.
Op 27 december 2007 stuurt de Stad Brugge verzoekers hierover een brief. Zij motiveert haar beslissing en somt op welke aanpassingen de huisvestingsmaatschappij heeft voorgesteld. Op 11 januari
2008 wordt de verkavelingsaanvraag definitief
goedgekeurd na een gunstig advies van het Vlaamse Gewest.
Op 24 april 2007 dient de sociale huisvestingsmaatschappij de eigenlijke bouwaanvraag in bij de
Vlaamse overheid. In het kader van artikel 127 van
het Decreet Ruimtelijke Ordening organiseert de
Stad een openbaar onderzoek.
Opnieuw krijgen verzoekers de kans om bezwaren
in te dienen, ondermeer over de hoogte van het gebouw en de mogelijke inkijk. De dienst Urbanisatie
trad drie van de vier bezwaren bij, ondermeer over
de inkijk. Het College trad op 11 januari 2008 alleen het bezwaar over het aantal bouwlagen bij. Dit
standpunt werd als advies overgemaakt aan het
Vlaamse Gewest. Het Vlaamse Gewest verwierp
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evenwel ook het bezwaar van het College en verleende op 23 januari 2008 de bouwvergunning.
Op 26 februari 2008 deelde de Stad de beslissing
van het Vlaamse Gewest mee aan de bezwaarschrijvers. Bij de brief werd een kopie gevoegd van
de integrale beslissing van het Vlaamse Gewest.
Deze documenten bevatten ook informatie over de
manier waarop zij tegen de vergunning in beroep
kunnen gaan. Verzoekers maakten hiervan geen gebruik.
De Ombudsman onderzoekt of er bouwovertredingen gepleegd werden bij de uitvoering van de plannen. Het groen blijkt niet volledig aangeplant zoals
opgelegd in de bouwvergunning. Er werden wel
twaalf hoogstammen aangeplant maar in plaats van
een groenscherm werd een bodembedekkende heester aangeplant. De Groendienst stelde dat vast tijdens een controle in april 2010. De sociale huisvestingsmaatschappij wordt aangemaand om tegen
eind 2010 de groenvoorschriften uit te voeren, zoniet wordt een proces-verbaal opgemaakt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
De Ombudsman vindt geen aanwijzingen dat de
Stad Brugge verzoekers verkeerd of onvoldoende
geïnformeerd zou hebben: voor een stedenbouwkundig attest voorziet de wet geen openbaar onderzoek; naar aanleiding van de verkavelingsvergunning informeerde de Stad verzoekers over haar
standpunt over hun bezwaren; de Stad lichtte de bezwaarschrijvers niet onmiddellijk in over de manier
waarop zij het Vlaamse Gewest geadviseerd had
over de bouwaanvraag maar dat is logisch omdat
het Vlaamse Gewest, die de bouwvergunning moest
verlenen, altijd nog een ander standpunt kon innemen. Zodra het Vlaamse Gewest de bouwvergunning had verleend, lichtte de Stad de bezwaarschrijvers in. Wettelijk hoefde de Stad dat niet te doen.
Zij deed dat wel vanuit het oogpunt van behoorlijk
bestuur, wat toe te juichen is. Verzoekers maakten
geen gebruik van hun beroepsmogelijkheden.
Verzoekers hebben wel gelijk wat de groenaanleg
betreft. Deze werd niet uitgevoerd zoals opgelegd
in de bouwvergunning.

OPVOLGING:
Verzoekers laten begin januari 2011 weten dat de
sociale huisvestingsmaatschappij de groenvoorschriften niet uitvoerde. De Groendienst controleert
en stelt een proces-verbaal op.
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Ander oordeel

FEESTEN EN FUIVEN
(dossier: 201006-114)
Diensten: Sport, Politie, Leefmilieu

Ander oordeel
KLACHT:
Sinds enige tijd heeft een voetbalclub haar nieuwe
stek gevonden in een stedelijk sportpark. De clubkantine wordt regelmatig gebruikt voor feestjes en
fuiven. Dat zorgt in de woonwijk voor lawaaihinder
tot diep in de nacht.
Verzoeker en enkele buren schakelden de Politie in
om een einde te maken aan de geluidshinder, zonder veel succes. Hij vraagt zich af of de club wel
een vergunning heeft om feestjes te organiseren.

ONDERZOEK:
De Dienst Intern Toezicht vindt op naam van verzoeker één klacht terug over nachtlawaai. Die dateert al van een jaar geleden. De patrouille kon toen
geen nachtlawaai vaststellen. Over het recente incident werd klacht ingediend door een buurman. De
Politie maande de organisator aan de muziek stiller
te zetten, wat gebeurde.
Verzoeker en zijn buur blijken ook al rechtstreeks
klacht te hebben ingediend bij de Stad. De dienst
Leefmilieu maande de club al aan altijd te melden
dat een feest zou worden georganiseerd.
De voetbalvereniging geeft toe dat zij al enkele keren een fuif organiseerde in de kantine. Alleen voor
de tweede fuif vroeg zij een vergunning aan voor
het spelen van muziek tot twee uur ’s nachts. De
Politie kwam toen langs na klachten uit de buurt.
De muziek werd stiller gezet. De club belooft te
zullen letten op het geluidsniveau bij feestjes in de
kantine. Zij zal ook telkens een muziekvergunning
aanvragen.

KLACHT:
Achter de tuin van verzoeker liggen petanque- en
tennisvelden. Er zijn verlichtingspalen geplaatst
door de verenigingen. Verzoeker klaagt dat de lampen niet goed gericht zijn waardoor hij lichthinder
ondervindt. Hij vindt dat de Stad onvoldoende controleert of de lichtmasten volgens de regels geplaatst worden. In 2002 uitte hij al klachten over de
masten op de petanquevelden die zonder vergunning geplaatst waren5.

ONDERZOEK:
De lichtmasten op de petanque- en tennisvelden
zijn vergund. De tennisvelden liggen op private
grond, de petanquevelden op stadsgrond. In de
bouwvergunningen werden telkens milieuvoorwaarden opgenomen over het voorkomen van lichthinder.
Bij nazicht stelt de dienst Urbanisatie vast dat de
verlichting op de tennisvelden conform de voorwaarden werd uitgevoerd. Na controle van de centrale lichtmast op de petanquevelden bevestigt de
dienst Leefmilieu dat er problemen kunnen zijn. De
dienst dringt er in een brief aan de petanqueclub op
aan dat de lamp meer naar beneden zou worden gericht, wat kort nadien ook gebeurt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

RIOOLBREUK
(dossier: 201006-133)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

HINDERENDE VELDVERLICHTING
(dossier: 201006-119)
Diensten: Leefmilieu, Dienst Ruimtelijke Ordening
(Urbanisatie)

KLACHT:
Verzoekster stelt een verzakking in het voetpad
vast. Ze neemt contact op met de Wegendienst die
het voetpad openbreekt. Volgens de werklui is een
breuk in de huisaansluiting de oorzaak van de verzakking. Verzoekster moet zelf instaan voor het
herstel. Dat zegt het reglement.
Verzoekster is verwonderd want een viertal jaar geleden had ze hetzelfde voor. Toen gebeurde het her5
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stel op kosten van de Stad Brugge. Ze contacteert
een private aannemer. Die stelt vast dat er twee
breuken zijn. Volgens de aannemer is de oudste
breuk het gevolg van een gebrekkig herstel van enkele jaren geleden. Een recentere breuk is het gevolg van het uitfrezen van straatbomen in de straat.
De Wegendienst is niet onder de indruk van de bevindingen van de aannemer.

ONDERZOEK:
De Wegendienst verwijst naar het reglement dat
zegt dat de eigenaar verantwoordelijk blijft voor de
huisaansluiting, ook na het uitvoeren van werkzaamheden op het openbare domein. Zij ontkent dat
er ooit aan de huisaansluiting van verzoekster gewerkt zou zijn. Wel is het zo dat de dienst enkele
jaren geleden verzakkingen in het voetpad wegwerkte aan beide zijden van de straat. Waarschijnlijk is toen ook voor haar huis een verzakking hersteld.
De Wegendienst raadt verzoekster aan bij verschillende aannemers een offerte te vragen want diegene
aan wie ze advies vroeg, is erg duur. Ze krijgt uitstel tot midden augustus om haar huisaansluiting te
herstellen.
De Groendienst ontkent dat het uitfrezen van wortelstronken schade zou berokkenen aan de riolering.
De freesmachine werkt niet dieper dan dertig centimeter terwijl rioolbuizen zestig centimeter diep
liggen.
De dienst Ombudsman raadt verzoekster aan te rade
te gaan bij andere aannemers en de huisaansluiting
te laten herstellen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Wegendienst past het reglement toe. Of de huisaansluiting gebroken zou zijn als gevolg van werkzaamheden in opdracht van de Wegendienst of de
Groendienst kan de Ombudsman niet beoordelen.

TOILETTEN IN ZEEBRUGGE
(dossier: 201006-134)

tember is er een toiletdame, daarbuiten af en toe
maar dat is nooit vooraf geweten.
Volgens de handelsgebuurtekring zijn al verschillende gesprekken gevoerd met de Stad over de
openbare toiletten maar komt er geen schot in de
zaak.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Eigendommen is de toiletdame
tijdens het badenseizoen van juni tot september
aanwezig. Daarnaast mag ze de toiletten open houden in de paasvakantie, tijdens de weekends van juni en september buiten het badenseizoen en op dagen waarop speciale activiteiten gepland zijn in
Zeebrugge-Bad.
Toerisme Brugge gaat voor een structurele oplossing. Al voor de klacht leidde zij een dossier in om
het Badengebouw volledig te vernieuwen. Daarvoor
werd een toelage aangevraagd bij Toerisme Vlaanderen. De dienst Patrimonium staat in voor de praktische uitwerking.
De plannen kunnen door het College goedgekeurd
worden op 18 november 2010. De Gemeenteraad
keurt eind november de wijze van gunnen goed. De
aanbesteding van een eerste reeks werken wordt
door het College goedgekeurd op 23 december
2010.
Het Badengebouw zal in maart-april 2011 gesloopt
worden en vervangen worden door een nieuwbouw.
Op het strandniveau worden nieuwe toiletten en
douches voorzien, naast een EHBO-ruimte en een
ruimte voor de redders. Op de zeedijk wordt een
nieuw paviljoen gebouwd voor de dienst Toerisme
en de Preventiedienst. Er is ook een openbaar toilet
voorzien.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Een oplossing wordt gerealiseerd in 2011.

AVONDMARKT
(dossier: 201007-143)
Diensten: Vergunningen, Lokale Economie

Diensten: Toerisme Brugge, Patrimonium

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHT:
KLACHT:
De handelsgebuurtekring van Zeebrugge klaagt in
juni 2010 dat zij regelmatig klachten krijgt omdat
de openbare toiletten in het Badengebouw buiten
het seizoen niet open zijn. Alleen van juni tot sep-

Verzoekster is niet te spreken over de eerste
avondmarkt die op 7 juli werd georganiseerd op de
Vismarkt. Zij en haar buren werden niet vooraf
verwittigd. De organisatie liet te wensen over. Verzoekster kon haar huis niet meer binnen. De kraam-
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pjes versperden de doorgang op het voetpad en de
kwaliteit van de koopwaar was ondermaats.

ONDERZOEK:
Een private organisator had aan de Stad gevraagd of
hij tijdens de zomermaanden elke woensdag een
avondmarkt mocht organiseren op de Vismarkt. Via
de dienst Vergunningen werd hiervoor de toelating
gegeven. In de vergunning stond dat de organisator
de buurtbewoners zelf moest verwittigen. Hij liet
dat na.
Via verschillende kanalen lopen klachten binnen
over de avondmarkt. Er wordt een spoedvergadering gehouden met de dienst Vergunningen, de Politie, de dienst Lokale Economie en de organisator.
De evaluatie is negatief. Met de organisator wordt
afgesproken om geen avondmarkten meer te organiseren op de Vismarkt.

BEOORDELING:

dienst tijdelijk parkeerverbod in om het hele plein,
waar auto’s geparkeerd staan, met de veegmachine
schoon te maken. Het probleem met de regenpijp
kent de dienst wel. Het dossier is in behandeling.
Ook de Groendienst vindt geen melding terug. De
laatste onderhoudsbeurt dateert pas van april 2010
maar de dienst neemt het pleintje in augustus opnieuw onder handen.
De Preventiedienst zet midden 2010 een sensibiliseringsproject op om bewoners ertoe aan te zetten het
voetpad en de greppel onkruidvrij te houden. Via
kaartjes worden zij aangemaand om dat te doen. De
dienst verspreidt kaartjes in de omgeving.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling. Wat er met de email gebeurde, kan niet achterhaald worden.

OPVOLGING;

Ander oordeel.
Het probleem lost zichzelf op.

VERWAARLOOSDE BUURT?
(dossier: 201007-147)
Diensten: Politie, Preventiedienst, Groendienst,
Leefmilieu

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster stuurt in mei een e-mail naar de wijkpolitie waarin zij omgevingsproblemen meldt. Ze
krijgt de indruk dat er niets mee gebeurt.
De scooter die al van voor nieuwjaar voor de kerk
staat, wordt niet verplaatst. Niemand reageert op
haar opmerking dat langs een regenpijp badwater
van een horecazaak op straat loopt. Verzoekster
klaagt over zwerfvuil, gebrekkig groenonderhoud
en het hoog opgeschoten onkruid in de greppels en
tegen sommige achtergevels.

ONDERZOEK:
De Politie vindt de e-mail van verzoekster niet terug. Wat ermee gebeurd is, wordt niet duidelijk uit
het onderzoek. De Politie weet dat de scooter eigendom is van een buurtbewoner die lange tijd in
het ziekenhuis verbleef. De wijkinspecteur zal hem
hierover aanspreken.
De dienst Leefmilieu vindt geen melding van verzoekster terug. Na de klacht controleert zij de omgeving. Het zwerfvuil valt best mee. Toch voert de
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De dienst Leefmilieu maakt een proces-verbaal op
omdat het probleem met de regenpijp niet opgelost
geraakt. De uitbater zal het gebouw renoveren.
Het onkruid wordt gewied. De scooter wordt weggehaald.
Het College beslist begin 2011 om het sensibiliseringsproject rond propere voetpaden en greppels
verder te zetten van april tot september 2011. Gaat
het om flagrante inbreuken, dan kan een procesverbaal opgemaakt worden en kan een boete volgen.

VERZAKT VOETPAD
(dossier: 201007-148)
Diensten: Wegendienst, TMVW

Ander oordeel
KLACHT:
Op vraag van verzoekster stuurt de Ombudsman
een melding door over een verzakking in het voetpad voor haar woning. De Wegendienst herstelt de
verzakking maar een week later neemt verzoekster
weer contact op met de Ombudsman omdat het
voetpad opnieuw aan het verzakken is. De Wegendienst zou na het leegpompen van de put de gebroken rioolbuis niet gevonden hebben en de put gedempt hebben zonder het probleem op te lossen.
Verzoekster vreest voor schade aan haar woning en
dringt aan op een grondige herstelling.
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ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

Volgens de Wegendienst was de eerste verzakking
het gevolg van een openstaande voeg tussen twee
rioolbuizen. In tegenstelling tot wat verzoekster
denkt, werd het probleem wel degelijk gedetecteerd. De Wegendienst verdichtte de voeg en reinigde een stuk van de riolering. De tweede verzakking is het gevolg van het verdichten van de grond
die gestort werd rond de herstelde rioolbuis. Het
duurt een tijdje voor deze grond volledig verdicht,
wat altijd zorgt voor minieme vervormingen die
evenwel geen invloed zullen hebben op de stabiliteit van de woning van verzoekster.
Verzoekster blijft ongerust en oppert dat de verzakking zou kunnen wijzen op een breuk in de waterleiding.
TMVW ontkent dat er waterlekken geweest zijn in
de omgeving. Zij voerde in de buurt ook geen
werkzaamheden uit. TMVW voert een lekdetectie
uit maar het onderzoek is negatief. Verzoekster is
gerustgesteld.

Volgens de Wegendienst dringt een volledige heraanleg van het steegje zich niet op want er liggen
geen stenen los. Het aantal herstellingen ligt ook
niet abnormaal hoog. Het straatje is geplaveid met
Franse stenen. Mocht het heraangelegd worden, dan
zou weer hetzelfde type stenen worden gebruikt
omwille van de authenticiteit.
De dienst Leefmilieu bevestigt dat verzoeker al
eerder klaagde over het zwerfvuil. Zij controleerde
toen of de vegers het steegje aandeden. Dat was wel
degelijk het geval. Wel is het niet altijd gemakkelijk om het kleinere zwerfvuil van tussen de brede
voegen te vegen. De dienst Leefmilieu brengt dit
opnieuw onder de aandacht van de vegers.
IVBO ziet geen andere oplossing voor het aanbieden van het huisvuil. Het reglement zegt dat de bewoners hun afvalzakken naar de dichtstbijgelegen
straathoek moeten brengen als zij in een straat wonen waar de huisvuilwagen niet bij kan. Precies
omdat de zakken zo weinig mogelijk hinder zouden
veroorzaken, komt de huisvuilwagen ’s morgens
vroeg voorbij.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

STEEGJE
(dossier: 201008-174)
Diensten: Wegendienst, Leefmilieu, IVBO

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de kasseien in zijn straatje
voortdurend loskomen. De Wegendienst voerde geregeld herstellingen uit maar telkens weer komen
de stenen los. Verzoeker dringt aan op een structurele oplossing.
Hij stoort zich aan het zwerfvuil dat door de toeristen in het straatje wordt achtergelaten. Hij meldde
dat al eerder aan de dienst Leefmilieu maar kreeg
als reactie dat er wel degelijk geveegd wordt. Verzoeker nam de proef op de som. Hij veegde enkele
keren zelf het afval bijeen maar dat bleef liggen.
Verzoeker klaagt dat IVBO de afvalzakken niet aan
de voordeur wil komen ophalen. Daardoor moeten
hij en zijn buren ze naar het uiteinde van het straatje
dragen. Maar dat is niet naar de zin van de handelszaken in de andere straat.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling. De Wegendienst en
IVBO zien geen reden om hun beleid te veranderen.
De dienst Leefmilieu brengt de opmerkingen van
verzoeker opnieuw onder de aandacht van de vegers.

GRATIS HUISVUILZAKKEN
(dossier: 201008-183)
Diensten: Burgerzaken (Bevolking), Leefmilieu,
Financiën (Belastingen)

Ander oordeel
KLACHT:
Een bejaarde dame verneemt per toeval dat ze na
het overlijden van haar man recht heeft op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Ze dient een
aanvraag in bij de Rijksdienst voor Pensioenen
(RVP). Ze krijgt de inkomensgarantie met terugwerkende kracht tot 2004, het jaar waarin ze weduwe werd. Ze krijgt ook voor al deze jaren attesten
toegestuurd waarmee ze kan genieten van allerhande sociale maatregelen (gratis huisvuilzakken, sociaal energietarief, enz.).
Haar dochter wil met de attesten gratis huisvuilzakken ophalen in de gemeenteafdeling van Sint-Kruis.
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De ambtenaar reageert dat ze alleen gratis zakken
kan krijgen voor het lopende jaar maar niet voor de
jaren daarvoor.

ONDERZOEK:
De dienst Belastingen contacteert de RVP. De pensioendienst stelt dat de lokale besturen deze attesten
moeten aanvaarden maar verder autonoom hierover
mogen beslissen. Het diensthoofd verwijst naar het
retributiereglement “op de afgifte van vuilniszakken” dat voorschrijft dat de gratis zakken jaarlijks
afgeleverd worden. Nergens is sprake van terugwerkende kracht. Het advies van de diensten Belastingen en Leefmilieu is negatief.
Omdat de situatie uitzonderlijk is en verzoekster de
inkomensgarantie met terugwerkende kracht toegekend kreeg, bemiddelt de dienst Ombudsman. Noch
verzoekster, noch de stadsdiensten waren nalatig.
Gezien de beslissing van de RVP gaan de stadsontvanger en de dienst Belastingen akkoord om per
uitzondering de gratis huisvuilzakken met terugwerkende kracht uit te reiken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling6.

Na bemiddeling maakte de dienst Bevolking de defecte identiteitskaart toch nog over aan het productiecentrum. Begin december 2009 liet Belpic aan de
dienst Bevolking weten dat verzoeker recht had op
een terugbetaling van 12,50 euro omdat de chip
losgekomen was als gevolg van een productiefout.
In maart 2010 klaagt verzoeker dat hij het geld nog
altijd niet ontvangen heeft. Begin april ondertekent
het diensthoofd de terugbetalingsopdracht. Begin
september laat verzoeker weten dat het bedrag nog
altijd niet gestort is.

ONDERZOEK:
De dienst Boekhouding ontving op 6 april 2010 van
de dienst Bevolking de vraag tot terugbetaling. Het
bedrag werd twee dagen later gestort op de rekening van verzoeker. Verzoeker geeft toe dat hij de
storting over het hoofd zag.
De dienst Ombudsman stelt vast dat er tussen het
bericht van Belpic aan de dienst Bevolking en de
terugbetaling op de rekening van verzoeker meer
dan vier maanden liggen. Het hoofd van de dienst
Bevolking laat weten dat ondertussen maatregelen
zijn genomen om dergelijke terugbetalingen vlotter
te laten verlopen.

BEOORDELING:

TERUGBETALING
(dossier: 201009-192)
Diensten: Burgerzaken (Bevolking), Financiën
(Boekhouding)

Ander oordeel

Ander oordeel
Verzoeker had op het moment van zijn klacht het
bedrag al vijf maanden eerder ontvangen. Dat aspect van zijn klacht is ongegrond. De terugbetaling
liet wel enige tijd op zich wachten. De dienst Bevolking belooft beterschap.

LASTIGE LINDEN

KLACHT:

(dossier: 201010-206)

Verzoeker nam in oktober 2009 contact op met de
dienst Ombudsman naar aanleiding van een conflict
met de dienst Bevolking. De chip van zijn elektronische identiteitskaart was los gekomen maar de
ambtenaar had de oorzaak van dit defect niet willen
laten onderzoeken door het productiecentrum omdat verzoeker de chip had vastgekleefd met een
zelfklevende postzegel.
Na onderzoek beoordeelde de Ombudsman de
klacht als een terechte opmerking. Hij formuleerde
een aanbeveling die goedgekeurd werd door het
College van Burgemeester en Schepenen op 19 februari 20107.

Diensten: Leefmilieu, Groendienst

6

Zie ook dossier 201010-217, p. 234

7

Dossier 200910-220, Jaarverslag 2009,
p. 103-104.
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Ander oordeel
KLACHT:
Voor het huis van verzoekster staan vier linden. Na
een klacht in 20098 snoeide de Groendienst de bomen en werden opstekende wortels verwijderd.
Begin oktober 2010 herhaalt verzoekster haar
klacht. De bomen zorgen voor overlast. In de herfst
moet ze heel wat bladeren voor haar huis opvegen.
Ze veegt ook rond de elektriciteitscabine en ter
hoogte van het hondentoilet en het graspleintje
naast haar woning. In de lente en de zomer liggen
8

Dossier 200907, Jaarverslag 2009, p. 144.
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de voetpaden vol peultjes en kleverig stuifmeel. De
takken raken bijna weer de gevel als het waait.
Verzoekster dringt aan op degelijk onderhoud en
hulp om de bladeren op te vegen.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu wijst er op dat verzoekster
volgens het gemeentereglement alleen verantwoordelijk is voor het proper houden van het voetpad en
de greppel voor haar huis. De dienst Stadsreiniging
staat in voor het weghalen van de bladeren op voetpaden en greppels voor stadseigendommen. Deze
dienst reinigt ook de straatkolken als zij verstopt
geraken door bladeren. Verzoekster mag daarvoor
altijd opbellen.
De Groendienst geeft na een plaatsbezoek toe dat
sommige takken opnieuw op minder dan een meter
van de gevel hangen. De snoei wordt op het werkenplan voor de zomer 2011 gezet.

BEOORDELING:

gezorgd hebben dat de riolen vol water stonden en
de afvoer vertraagd werd.
Volgens de Wegendienst was de regen- en hagelbui
uitzonderlijk hevig. Het wegdek lag bezaaid met
hagel wat de afvoer via de rioolkolken bemoeilijkt
kan hebben. Het probleem zou in de toekomst opgelost moeten geraken want er zijn nieuwe werkzaamheden gepland waarbij de riolen die in 2006
niet vernieuwd werden, nu wel aangepakt zullen
worden.
De dienst Verzekeringen van de Stad Brugge opent
een dossier dat zij overmaakt aan Ethias. Ook TMVW wordt ingelicht. Er worden experten aangesteld. De verdere afhandeling van het dossier ligt in
de handen van de verzekeringsmaatschappijen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

AFVALCONTAINERS

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

(dossier: 201011-228)
Diensten: Politie, Leefmilieu

WATEROVERLAST

Ander oordeel

(dossier: 201010-218)
Diensten: Wegendienst, Algemeen Bestuur (Verzekeringen), TMVW

Ander oordeel
KLACHT:
In 2007 contacteerde verzoeker de dienst Ombudsman met een klacht over wateroverlast in zijn
straat9 nadat de nutsleidingen en de riolering vervangen waren.
Na een felle regenbui eind oktober 2010 klaagt hij
opnieuw over wateroverlast in de straat. De Brandweer die het water weg moest pompen, stelde vast
dat de riolering het water niet afvoerde. Verzoeker
wijt het probleem opnieuw aan de rioleringswerken
van 2006-2007 die volgens hem niet goed uitgevoerd zouden zijn. Hij heeft waterschade in huis en
vraagt dringend een oplossing.

ONDERZOEK:
TMVW bevestigt dat als gevolg van een lek in de
hoofdwaterleiding verder in de straat heel wat water
in de grond en in de riolering terecht kwam. Het lek
ligt een eind af van het huis van verzoeker maar
volgens de watermaatschappij kan het er wel voor
9

Dossier 200702-037, Jaarverslag 2007, p. 71.
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KLACHT:
Verzoekster huurt een woning aan de overkant van
een hotel in de binnenstad. Langs haar zijgevel
staan permanent vier afvalcontainers van het hotel
waarin keukenafval en papier wordt gedumpt. Ook
’s nachts gebeurt dat, wat voor lawaaihinder zorgt.
Het afval trekt ratten aan. Verzoekster kan haar ramen niet wassen of de struiken snoeien want de
containers staan ervoor. Voor haar poortje in de zijgevel staan ook altijd scooters en fietsen van het
hotelpersoneel. Daardoor kwam ze al te laat op haar
werk of op school met de kinderen.
Verzoekster besprak het probleem al met haar wijkinspecteur. Die kon al verkrijgen dat het hotel de
vaten met frituurolie weghaalde maar de containers
blijven staan. Toen ze het huis huurde, beloofde de
makelaar dat ze weggehaald zouden worden tegen
midden oktober 2010. Een maand later staan ze er
nog.
Verzoekster dringt aan op een definitieve oplossing.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman schakelt de dienst Leefmilieu in die vaststelt dat de containers niet tegen de
zijgevel mogen staan. De dienst Leefmilieu brengt
de hoteleigenaar aangetekend op de hoogte. Hij

98

DOSSIERS 2010 IN DETAIL

MEERDERE DIENSTEN

krijgt tijd tot 22 november 2010, zoniet zal de Stad
ambtshalve optreden. Korte tijd later worden de afvalcontainers verplaatst.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

BEOORDELING:

PAALTJE

Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.

(dossier: 201011-237)
Diensten: Wegendienst, Politie

GEURHINDER

Ander oordeel

(dossier: 201011-229)
Diensten: Wegendienst, Leefmilieu

Ander oordeel
KLACHT:
In juni 2010 komt verzoekster een eerste keer langs
met klachten over geurhinder in haar huis en bij de
buren. De overlast zou begonnen zijn toen de nieuwe appartementsgebouwen naast de deur in gebruik
genomen werden. Het rioolwater zou vanuit een lager gelegen riolering opgepompt worden tot op het
straatniveau.
De Wegendienst onderzoekt de melding maar kan
geen geurhinder vaststellen. Verzoekster krijgt de
raad een stankafsluiter en een sifon te plaatsen op
haar huisaansluiting.
Begin november keert verzoekster terug. Ze ondervindt nog altijd overlast. De geurhinder is het ergst
in het midden van de nacht. Nochtans werkt de sifon op haar huisaansluiting goed. Een buurman
heeft zijn huis al verkocht, een andere is van plan te
verhuizen.

ONDERZOEK:
De Wegendienst controleerde zowel de riolering als
de pompinstallatie. Beide werkten normaal. De
dienst blijft erbij dat het probleem zich situeert in
het huis van verzoekster. De dienst dicht uit voorzorg alle openingen in de riooldeksels op straat.
De dienst Ombudsman schakelt de dienst Leefmilieu in. Hoewel in het huis lichte geurhinder vastgesteld wordt, blijkt uit het onderzoek dat de oorzaak
niet bij de straatriolering zou liggen. Boven de afvoerputjes en de riooldeksels is er geen geurhinder.
De dienst raadt verzoekster aan eerst na te gaan of
er een waterslot op de huisaansluiting zit. Zonder
waterslot komt de stank uit de riolering naar binnen. Mocht er wel een waterslot zitten, dan moet zij
een loodgieter bellen om haar huisaansluiting te
controleren. De buren ontkennen dat zij nog last
zouden hebben van geurhinder.
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KLACHT:
Verzoeker signaleerde al verschillende keren aan de
Politie dat de Predikherenrei tussen de Predikherenstraat en de Langestraat gebruikt wordt als sluikweg
voor wie snel richting Hoogstraat wil. Hij stelt geregeld vast dat wagens op het einde van de straat op
de laad- en loszone aan de Molenbrug stoten maar
zich daar niet door laten tegenhouden. Zij rijden
over het voetpad en over de laad- en loszone richting Hoogstraat. Ook toeristen geraken soms nietsvermoedend op die manier in de Langestraat. Ze
slaan dan rechts af en rijden tegen de rijrichting in.
Verzoeker stelde vast dat er langs de Predikherenrei
ter hoogte van de horecazaken wel een verkeersbord werd bijgeplaatst dat aangeeft dat er geen verkeer toegelaten is maar de chauffeurs trekken zich
daar niets van aan. Hij vraagt een infrastructurele
maatregel.

ONDERZOEK:
De Verkeersdienst van de Politie ontkent niet dat
het stuk van de Predikherenrei gebruikt wordt als
vluchtroute. Na een eerdere melding van verzoeker
werd de verkeerssignalisatie verbeterd. Deze is sluitend en duidelijk. Er is geen verkeer toegelaten in
de straat. Er mag wel geladen en gelost worden. De
Politie verwijst de klacht door naar de Wegendienst
die bevoegd is voor het plaatsen van een paaltje op
het einde van de straat.
De Wegendienst wil niet zomaar een paaltje zetten
omdat de verkeerssituatie erdoor zou veranderen.
Zij wil eerst een positief advies van de Verkeersdienst.
Bij het afsluiten van het jaarverslag is er nog geen
duidelijkheid. De Verkeersdienst moet de vraag nog
ter plaatse onderzoeken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bij het afsluiten van het jaarverslag is er nog geen
oplossing.
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GRATIS HUISVUILZAKKEN

sluiten van het jaarverslag is hierover nog geen duidelijkheid.

(dossier: 201012-248)
Diensten: Informatica, Leefmilieu, Burgerzaken
(Bevolking), IVBO

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont in de binnenstad. Ze heeft recht
op gratis huisvuilzakken. Met haar doktersattest
gaat ze naar het snelloket van de dienst Burgerzaken in het AC Brugse Vrije maar daar kan ze de
gratis huisvuilzakken niet krijgen. Ze moet daarvoor naar de dienst Leefmilieu in het AC Walwein.
Verzoekster is hoogbejaard. Voor haar is dat een
hele opdracht. Van kennissen weet ze dat zij hun
gratis huisvuilzakken in hun gemeenteafdeling
kunnen afhalen. Zij moet naar de andere kant van
de stad.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman behandelde in 2006 een gelijkaardige klacht10 en in 2008 ook een melding. Uit
het onderzoek bleek toen dat bewoners van de deelgemeenten de gratis huisvuilzakken alleen in hun
gemeenteafdeling kunnen ophalen. Wie in KristusKoning of de binnenstad woont, kan dat alleen in
AC Walwein. Als de rechthebbende de hulp van
familie, vrienden of kennissen moet inroepen omdat
hij de zakken niet zelf kan afhalen, dan kunnen deze de zakken alleen afhalen in dat deel van Brugge
waar de rechthebbende woont. Dat komt omdat via
de computer een controlelijst wordt bijgehouden
zodat de gratis zakken maar één keer afgehaald
kunnen worden.
In 2006 beloofde de dienst Informatica te onderzoeken hoe het computerprogramma aangepast zou
kunnen worden zodat de gratis huisvuilzakken in
alle gemeenteafdelingen en aan het snelloket in AC
Brugse Vrije afgehaald zouden kunnen worden.
Uiteindelijk bleek dat niet zo eenvoudig.
Naar aanleiding van de nieuwe klacht zeggen zowel
de dienst Leefmilieu als de dienst Burgerzaken dat
zij er niets op tegen hebben dat de gratis huisvuilzakken overal verdeeld zouden worden op voorwaarde dat er een sluitend opvolgingssysteem is.
De dienst Informatica reageert dat er momenteel
geen centrale databank bestaat en dat de ontwikkeling ervan niet gepland is.
De Ombudsman wendt zich tot IVBO en vraagt of
zij in het dossier een inbreng kan doen. Bij het af10

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bij het afsluiten van het jaarverslag is er nog geen
oplossing.

DISCRETIEPLICHT
(dossier: 201012-257)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen, Urbanisatie), Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster meldt aan de Dienst Ruimtelijke Ordening een mogelijke bouwovertreding op een aanpalend perceel. Iemand zou er illegaal hout aan het
kappen zijn. Verzoekster dringt aan op discretie.
Enkele dagen later wordt ze aangesproken door
haar buurvrouw die het niet neemt dat zij de Politie
en een bouwcontroleur op hen afstuurde. De Politie
zou gezegd hebben dat de klacht van “de buren van
links” kwam.
Verzoekster wordt in de Dienst Ruimtelijke Ordening doorverbonden met de dossierbehandelaar van
de dienst Urbanisatie van wie verzoekster veronderstelt dat zij het was aan wie zij de overtreding
meldde. De ambtenaar ontkent dat zij de Politie of
de bouwcontroleur uitgestuurd heeft en reageert
niet meer op een e-mail van verzoekster hierover.
Verzoekster is ervan overtuigd dat de ambtenaar
haar verklikt heeft.

ONDERZOEK:
Verzoekster meldde de mogelijke bouwovertreding
niet aan de dossierbehandelaar maar wel aan een
medewerkster van de dienst Bouwvergunningen.
Omdat het om een groengevoelig gebied gaat,
stuurde deze ambtenaar de bouwcontroleur uit. Deze opdracht kaderde ook in een vraag van de directie om nauw toe te zien op mogelijke bouwovertredingen in het gebied. Zowel de ambtenaar als de
bouwcontroleur ontkennen met klem dat zij hierbij
de naam van verzoekster genoemd zouden hebben.
De bouwcontroleur stelde ter plaatse geen bouwovertreding vast.
Wie de Politie uitgestuurd zou hebben, kan het onderzoek niet uitmaken. Er is noch een melding noch
een interventie geregistreerd.

Zie dossier 200605-095, Jaarverslag 2006, p. 69.
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Toen verzoekster door haar buurvrouw geïnterpelleerd werd, belde zij naar de Dienst Ruimtelijke
Ordening die haar met de dossierbehandelaar van
de dienst Urbanisatie doorverbond. Verzoekster
ging ervan uit dat zij dezelfde ambtenaar was aan
wie zij de mogelijke overtreding had gemeld. De
dossierbehandelaar wist van niets en ontkende dat
zij wie dan ook had uitgestuurd. Verzoekster geloofde dat niet.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen of iemand zijn
discretieplicht overtreden zou hebben. De ambtenaar en de bouwcontroleur van de Dienst Ruimtelijke Ordening ontkennen met klem. De Politie
vindt geen interventie terug.
De ambtenaar van de dienst Bouwvergunningen
deed haar plicht. Als een ambtenaar informatie
krijgt over een mogelijke overtreding, moet hij optreden. De dossierbehandelaar bij de dienst Urbanisatie werd ten onrechte beschuldigd.
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ALGEMEEN BESTUUR
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

DUIK IN HET WATER
(dossier: 201012-255)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker neemt begin juni 2010 deel aan een fietstocht, georganiseerd door een ziekenfonds. De tocht
start aan het Lisseweegs Vaartje. Verzoeker leunt
met zijn fiets tegen de reling. Die zit los en verzoeker tuimelt in het water. Gelukkig zonder veel erg,
maar verzoeker is zijn GSM kwijt. De Politie komt
ter plaatse. De reling bleek al een tijdje los te zitten.
Het ziekenfonds belt enkele keren naar de Politie
maar die zegt dat ze niets kan doen voor de materiële schade van verzoeker.
De Ombudsman verwijst het ziekenfonds in augustus door naar de dienst Algemeen Bestuur/Verzekeringen omdat de Wegendienst instaat
voor het onderhoud van de reling. Volgens de medewerkster overlegde zij met het diensthoofd en
stuurde zij daarna een e-mail met alle gegevens.
Beloofd werd dat er een verzekeringsdossier zou
worden opgestart.
Eind december hebben verzoeker en het ziekenfonds nog altijd niets vernomen.

1
0
1
0
0
0
0
1

door verzoeker. Er werd wel een factuur van de
GSM overgemaakt maar dat was onvoldoende om
een dossier op te starten. Alleen op basis van een
telefoongesprek wordt nooit een dossier opgestart.
Het diensthoofd verzekert dat hij tijdens een telefoongesprek altijd vraagt om de Stad schriftelijk in
gebreke te stellen.
De medewerkster van het ziekenfonds verzekert dat
zij in haar e-mail de Stad in gebreke stelde. Ze
stuurde ook de factuur van de GSM op. Wat er met
de e-mail gebeurd is, kan het onderzoek niet uitmaken. Noch het ziekenfonds noch verzoeker hebben
het bericht bewaard.
De dienst Algemeen Bestuur start een verzekeringsdossier op en vraagt aan de Wegendienst een
aangifte over te maken. Het zal aan Ethias, de verzekeraar van de Stad, zijn om uit te maken of de
Wegendienst nalatig was.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over wat
er met de e-mail gebeurde.

ONDERZOEK:
De dienst Algemeen Bestuur herinnert zich het telefoongesprek met het ziekenfonds maar volgens het
diensthoofd werd de Stad nooit schriftelijk in gebreke gesteld, noch door het ziekenfonds, noch
JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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BIBLIOTHEEK
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

LAWAAI IN DE BIB
(dossier: 201009-203)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt over de dienstverlening in het bibliotheekfiliaal Lode Zielens. Nu de Biekorf verbouwd wordt, gaat hij daar regelmatig naartoe.
Verzoeker klaagt over storend GSM-gebruik waarop het personeel nu eens wel en dan weer niet reageert. Hij kan zich niet concentreren op zijn lectuur
en op zijn opzoekingswerk op het internet.
Hij stoort zich aan het feit dat er muziek gedownload wordt. De gebruikers zouden hun koptelefoon
niet opzetten waardoor de muziek hoorbaar is. Ook
daartegen zou het personeel niet optreden.
Hij vindt het lawaai van het verkeer op straat hinderlijk en vindt dat de voordeur van de bibliotheek
dicht zou moeten blijven. Niet alle personeelsleden
doen de deur dicht. Volgens verzoeker praten verschillende personeelsleden zelf te luid.
De filiaalverantwoordelijke vroeg begrip voor de
tijdelijke situatie. Verzoeker gaat niet akkoord.

1
0
1
0
0
0
0
1

waaronder Lode Zielens. De dienstverlening is er
uitgebreid van 19 naar 50 openingsuren per week.
Alle dag- en weekbladen zijn er ter beschikking en
het aantal internetpc’s is uitgebreid. Daardoor
wordt het filiaal drukker bezocht dan gewoonlijk.
Volgens de hoofdbibliothecaris is het filiaal Lode
Zielens geen bibliotheek waar absolute stilte gegarandeerd kan worden. Er is geen stille leeszaal of
studieruimte. Alles gebeurt in één grote ruimte. Dat
de bibliotheekmedewerkers het publiek aanspreken
en aanspreekbaar zijn, wordt van hen verwacht.
GSM-gebruik is niet verboden, al hangt er wel een
bericht met de vraag de GSM op stil te zetten. Dat
af en toe toch nog een GSM te horen is is niet te
vermijden. Als het echt storend is, treedt het personeel op. Hetzelfde gebeurt met de koptelefoons. Als
de muziek te luid staat worden de bezoekers daar
attent op gemaakt.
De hoofdbibliothecaris bevestigt dat de deur open
wordt gezet als het te warm is. Dat is al jaren zo.
Nooit kwamen er opmerkingen over. Zelfs met de
deur dicht, is het verkeer in de straat nog hoorbaar.
Ze verwijst verzoeker naar de andere bibliotheekfilialen waar het minder druk is en waar ook internetpc’s voorhanden zijn.

BEOORDELING:

Verzoeker klaagde al eerder over lawaaihinder in de
Biekorfbibliotheek.
De hoofdbibliothecaris vraagt begrip voor de situatie. Door de herinrichting van de hoofdbibliotheek
is de dienstverlening overgeheveld naar de filialen

Ander oordeel.
Of het bibliotheekpersoneel al dan niet gepast optreedt tegen lawaaihinder in de bibliotheek kan de
Ombudsman niet objectief beoordelen. Hij meent
wel dat verzoeker niet kan verwachten dat er absolute stilte heerst in een openbare ruimte. Verzoekers
eisen liggen op dat vlak te hoog.
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BRANDWEER
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

TE VEEL KILOMETERS
(dossier: 201010-208)

Gegrond
KLACHT:
Midden september wordt verzoekster met een ziekenwagen overgebracht van Sint-Andries naar het
AZ Sint-Jan. Veertien dagen later krijgt zij de rekening. Ze moet 93 euro betalen voor een rit van zeventien kilometer. Verzoekster merkt op dat ze nog
nooit zoveel heeft moeten betalen. Normaal gezien
betaalt ze altijd een forfaitaire vergoeding van
55 euro omdat de rit korter is dan tien kilometer.
Als een familielid klaagt bij de Brandweer, krijgt
deze te horen dat de hoge factuur het gevolg is van
de tarieven die bepaald worden door het ministerie.
Verzoekster vertrouwt het niet en neemt contact op
met de dienst Ombudsman.

3
0
3
1
0
0
2
0

brug onderbroken was, dan nog was een rit rond de
stad niet nodig geweest. Haar woning was snel bereikbaar via de Komvest, de Elisabethlaan, de Gulden Vlieslaan en de Bevrijdingslaan. Uit eigen onderzoek blijkt dat geen enkele mogelijke route
zeventien kilometer lang is.
Hiermee geconfronteerd herinnert de begeleider
van de ambulance zich dat de ploeg zich bij de uitruk van straat vergiste. De ambulance reed eerst
richting binnenstad. Toen de fout werd opgemerkt,
zette de ziekenwagen koers naar het juiste adres.
Maar omdat de GPS laat geprogrammeerd werd,
moest de ambulance een stuk terugrijden. De begeleider geeft toe dat een rit normaal gezien iets meer
dan negen kilometer bedraagt.
Het adjunct-diensthoofd Operaties betreurt dat de
begeleider op het rittenblad geen melding maakte
van de verkeerde aanrijroute. Had hij dat wel gedaan dan had de administratie een juiste factuur
kunnen opmaken. De ambulancier wordt hierover
aangesproken. De Brandweer verontschuldigt zich.
Verzoekster hoeft slechts het forfaitaire bedrag te
betalen.

ONDERZOEK:
In eerste instantie legt de Brandweer uit dat de factuur berekend werd aan de hand van de kilometerstanden die door de ambulanciers genoteerd werden
op het rittenblad. Volgens dat rittenblad legde de
ziekenwagen zeventien kilometer af. Hij vertrok
vanuit de kazerne Walwein maar doordat de Buffelbrug onderbroken was, reed hij rond de stad. De
factuur werd opgemaakt op basis van de tarieven
van de FOD Volksgezondheid.
De dienst Ombudsman heeft haar twijfels. Verzoekster woont op Sint-Baafs. Zelfs als de BuffelJAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: dat
de ploeg zich vergiste, kan gebeuren maar dat de
begeleider daar geen melding van maakte in het rittenverslag, was fout want daardoor werd de vergissing ten onrechte doorgerekend aan verzoekster.
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De klacht wordt gecorrigeerd: de factuur wordt
aangepast; de Brandweer verontschuldigt zich tegenover verzoekster; de betrokkenen worden op het
matje geroepen.

AANBEVELING:
“Als een ziekenwagen zich vergist van aanrijroute,
dan moet dat steeds vermeld worden op het rittenblad, zodat deze vergissing niet doorgerekend
wordt aan de patiënt.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

ben dan de ziekenwagen vanuit Oostende te laten
uitrukken.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De 100-centrale gaf terecht de voorkeur aan een uitruk vanuit Oostende.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 juni 2010).

Goedgekeurd (7 januari 2011).

OPVOLGING:
De aanbeveling wordt besproken op de directievergadering van de Brandweer. Aan het operationeel
personeel wordt aandacht gevraagd voor het correct
en duidelijk invullen van de rittenbladen omdat dit
ook op andere vlakken van belang is voor de administratieve diensten van de Brandweer die deze rittenbladen moeten verwerken.

ZIEKENVERVOER
HULPDIENSTEN

(dossier: 201001-003)

Ongegrond

(dossier: 201003-055)

Ongegrond

KLACHT:
Verzoeker verliest op de afrit van de E40 in Loppem de controle over het stuur. Zijn auto raakt van
de baan en hij wordt uit zijn wagen geslingerd. De
MUG en een ziekenwagen komen ter plaatse. Hij
wordt naar het AZ Sint-Jan overgebracht.
Als verzoeker de rekening krijgt voor het ziekenvervoer, merkt hij dat de ambulance vertrok vanuit
Oostende in plaats vanuit Brugge. Verzoeker betwist de factuur omdat Brugge dichter bij de afrit in
Loppem ligt dan Oostende. Hij begrijpt niet waarom de ziekenwagen niet vanuit Brugge uitrukte.
Dat zou hem minder gekost hebben.

ONDERZOEK:
De plaats van het ongeval was alleen vlot bereikbaar vanop de autoweg zelf. Een ziekenwagen vanuit Brugge had de afrit in Loppem tegen de rijrichting in moeten oprijden. Dat was onveilig en
onverantwoord geweest, zegt de Brandweer. Vanuit
Brugge had de ambulance de autoweg in Jabbeke
moeten oprijden. Dat zou meer tijd gevraagd heb-
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KLACHT:
Verzoeker betwijfelt of de Brandweer de bouwaanvraag voor het appartementsgebouw waar hij
woont, wel grondig onderzocht heeft op het vlak
van de brandveiligheid en de toegankelijkheid van
de hulpdiensten.
Het appartementsgebouw is ondertussen gerealiseerd. Recent werden de hagen aangeplant zoals
voorzien op de plannen. Daardoor zouden verschillende appartementen niet meer bereikbaar zijn voor
de hulpdiensten, noch vooraan noch achteraan.
Verzoeker begrijpt niet dat de Brandweer dat niet
heeft opgemerkt toen zij de bouwplannen bestudeerde.

ONDERZOEK:
Het hoofd van de dienst Brandpreventie gaat ter
plaatse. Hij concludeert dat de bereikbaarheid van
de verschillende appartementsgebouwen zowel
voor de Brandweer als voor de andere hulpdiensten
verzekerd is en dat het advies over de bouwaanvraag correct was. Alle gevels zijn vanop de open105
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bare weg bereikbaar met de ladderwagen. Alle
voordeuren zijn bereikbaar voor een evacuatie met
een berrie.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Het advies was in orde want de Brandweer verzekert na een plaatsbezoek dat de appartementsgebouwen wel degelijk bereikbaar zijn voor
de hulpdiensten. De Ombudsman heeft geen reden
om daaraan te twijfelen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (25 juni 2010).
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BURGERZAKEN
overzicht klachten
TOTAAL 16
Onbevoegd 0
Bevoegd 16
BEOORDELING
Gegrond 4
Deels gegrond 0
Terechte opmerking 8
Ongegrond 0
Ander oordeel 4

maanden geldig is. Daardoor maakte zij onnodige
kosten.

KIDS-ID VOOR EGYPTE
(dossier: 201003-058)

ONDERZOEK:

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster vraagt in spoedprocedure drie kidsID’s voor haar kinderen aan met het oog op een reis
naar Egypte. Ze doet dat in een gemeenteafdeling.
Enkele weken later zal haar oudste zoon twaalf jaar
worden. Ze gaat twee keer naar de gemeenteafdeling omdat zij ondertussen ook de procedure inzet
voor de aanmaak van zijn eerste elektronische identiteitskaart. Verzoekster vraagt daarbij expliciet of
haar kinderen toch zeker met de kids-ID’s naar
Egypte kunnen. De gemeenteafdeling verzekert dat
dit geen probleem is, ook na ruggespraak met het
Centrum.
Verzoekster biedt zich met haar kinderen aan in de
luchthaven van Zaventem. Haar oudste zoon kan
niet mee omdat Egypte een kids-ID eist die minstens drie maanden geldig is. Doordat haar zoon
binnenkort twaalf jaar wordt, maakte de dienst Bevolking een kids-ID aan die maar één maand geldig
is. Verzoekster moet haar ex-man opbellen die thuis
nog geldige Britse paspoorten heeft liggen. Op die
manier kan de reis toch doorgaan.
Verzoekster verwijt de dienst Bevolking gebrekkige
informatieverstrekking. Zij stelt vast dat de gemeenteafdeling niet wist, of er onvoldoende bij stil
stond, dat Egypte een kids-ID eist die minstens drie
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Uit het onderzoek blijkt dat het probleem bekend is
bij de overheid. Egypte aanvaardt, naast een internationaal paspoort, ook een elektronische identiteitskaart of een kids-ID als inreisdocument, op
voorwaarde dat dit document nog minstens drie
maanden geldig is te rekenen vanaf de inreis. Voor
kinderen die net geen twaalf jaar zijn op het moment dat ze op reis vertrekken, kan dat problemen
geven. De kids-ID van verzoeksters oudste zoon
was maar één maand geldig, aangezien hij drie weken na het vertrek twaalf jaar zou worden en tegen
dan zou beschikken over zijn eerste elektronische
identiteitskaart.
Omdat er eerder al problemen waren, verspreidde
de FOD Binnenlandse Zaken midden februari 2009
– dat is een jaar voor de klacht – een omzendbrief
naar de gemeentebesturen waarin de diensten Bevolking wordt aangeraden om ouders er altijd attent
op te maken dat zij in dergelijke gevallen een paspoort voor hun kind moeten aanvragen. Op de website van de FOD staat ook een bericht om de ouders
hiervoor te waarschuwen. Midden januari 2010 interpelleerde volksvertegenwoordiger Leen Dierick
de minister van Binnenlandse Zaken over het probleem. Ook de Federale Ombudsman boog er zich
over.
De dienst Bevolking geeft toe dat zij bij de aanvraag de geboortedatum van de oudste zoon over
het hoofd zag en verzoekster er niet voor waarschuwde dat een kids-ID voor hem geen zin meer
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had. De dienst is bereid de kost voor deze kids-ID
terug te betalen.
Verzoekster eist dat ook de kosten voor de kidsID’s van haar twee jongere kinderen terugbetaald
worden. Zij redeneert dat zij niet op reis zou gegaan
zijn mocht zij geweten hebben dat haar oudste zoon
Egypte niet binnen zou kunnen met een kids-ID. De
dienst Bevolking repliceert dat zij met betrekking
tot de twee andere kinderen correct handelde en
voor hen bruikbare kids-ID’s afleverde. De Ombudsman meent ook dat verzoekster moeilijk de terugbetaling kan eisen van de twee andere kids-ID’s
op basis van een veronderstelling na de feiten. Verzoekster verklaart zich akkoord.

BEOORDELING:
Deze klacht wordt beoordeeld als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de gemeenteafdeling informeerde verzoekster niet
dat haar bijna twaalfjarige zoon Egypte niet binnen
zou kunnen met een kids-ID. Zij wist nochtans dat
voor de zoon een eerste elektronische identiteitskaart was aangevraagd. Bovendien kregen alle bevolkingsdiensten van de FOD Binnenlandse Zaken
een omzendbrief waarin gewaarschuwd wordt voor
het probleem.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Bevolking
betaalt de kids-ID van de oudste zoon terug.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 augustus 2010).

ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART
(dossier: 201004-070)

Gegrond
KLACHT:
Op 30 maart wil verzoeker online een vliegticket
boeken voor een vlucht naar Italië op 1 april. Hij
merkt dat zijn identiteitskaart verlopen is op 29
maart. Hij kan zijn vlucht niet boeken. Op 31 maart
meldt hij zich aan bij de dienst Bevolking. De ambtenaar zegt hem dat hij zelf verantwoordelijk is omdat hij niet inging op drie aanmaningen om zijn
identiteitskaart te vernieuwen. Volgens de ambtenaar werd zijn elektronische identiteitskaart destijds
niet geactiveerd.

Er zit voor verzoeker niets anders op dan in spoedprocedure een internationaal paspoort aan te vragen. Dat kost 250 euro. De reispas komt op 1 april
in de morgen aan, nog net op tijd om de vlucht te
boeken. In de namiddag kan hij vertrekken.
Achteraf beginnen verzoeker en zijn ouders zich
vragen te stellen. Zij herinneren zich niet dat er ooit
een oproepingsbrief of aanmaningen toekwamen.
Alle post wordt altijd nauwgezet nagekeken.

ONDERZOEK:
De elektronische identiteitskaart van verzoeker
werd vijf jaar geleden wel geregistreerd maar niet
geactiveerd. Tijdens de beginperiode van de elektronische identiteitskaart liep er heel wat verkeerd,
geeft het diensthoofd toe. Doordat de kaart nooit
geactiveerd werd, kreeg verzoeker geen oproepingsbrief noch aanmaningen om zijn kaart te vernieuwen, dit in tegenstelling tot wat de ambtenaar
aan het loket had beweerd. Het diensthoofd geeft
toe dat de dienst Bevolking verantwoordelijk is
voor het niet activeren van de kaart.
Toch is de dienst niet bereid de kost voor de spoedprocedure volledig terug te betalen omdat het de
verantwoordelijkheid van de burger is om altijd een
geldige identiteitskaart bij zich te hebben. Verzoeker had zelf tijdig moeten opmerken dat de geldigheid zou verstrijken. Hij had zelf het initiatief moeten nemen om de kaart te vernieuwen. Volgens de
dienst is de oproepingsprocedure slechts een hulpmiddel om de burger eraan te herinneren dat hij zijn
identiteitskaart moet vernieuwen.
De dienst Ombudsman kan zich niet vinden in deze
redenering. De procedure voor het vernieuwen van
de elektronische identiteitskaart is door de FOD
Binnenlandse Zaken in het leven geroepen, precies
om burgers tijdig op te roepen. Deze procedure ligt
vast in de algemene onderrichtingen over de elektronische identiteitskaart. Het is aan de gemeenten
om de oproepingskaarten van het Rijksregister op te
sturen naar de burgers. De gemeenten wordt aangeraden een herinneringsbrief te sturen als de burger
zich niet aanmeldt binnen de voorgeschreven termijn. Doordat de identiteitskaart niet geactiveerd
werd, werd deze procedure niet in gang gezet.
De identiteitskaart van verzoeker was één dag verlopen. Al de volgende dag ging hij zich aanmelden
bij de dienst Bevolking. Hij boekte zijn reis niet
vooraleer zijn reisdocument in orde was.
De dienst Ombudsman stelt aan de dienst Bevolking voor om de kost van de spoedprocedure volledig terug te betalen. Zij wil maar een gedeelte terugbetalen.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
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GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
identiteitskaart werd vijf jaar geleden niet geactiveerd door de dienst Bevolking. Daardoor werd de
procedure voor het vernieuwen van de identiteitskaart niet in gang gezet waardoor verzoeker niet
opgeroepen werd om de kaart te vernieuwen.
De Ombudsman meent dat van de burger niet kan
worden verwacht dat hij voortdurend nagaat of zijn
identiteitskaart nog geldig is. De overheid heeft een
procedure uitgewerkt om de burger te verwittigen
dat de geldigheid van zijn identiteitskaart zal verstrijken. Was verzoekers kaart vijf jaar geleden geactiveerd, dan was deze procedure tijdig in gang
gezet en was verzoeker met zijn nieuwe identiteitskaart naar Italië kunnen vertrekken zonder bijkomende kosten. Verzoeker was niet nalatig. Zijn
identiteitskaart was net verlopen. Al de volgende
dag meldde hij zich aan. Hij boekte zijn reis niet
vooraleer zijn reispas in orde was.
Verzoeker werd op het verkeerde been gezet door
de foute bewering van de ambtenaar dat hij verschillende aanmaningen had genegeerd. De ambtenaar wist van bij aanvang dat de identiteitskaart
nooit geactiveerd was. Hij onderzocht dat niet nader
noch bood hij een billijke oplossing.

AANBEVELING:
“Gezien de administratieve fout van vijf jaar geleden en gezien de foute informatie van de ambtenaar
beveelt de Ombudsman aan de kosten die verzoeker
maakte voor de reispas in spoedprocedure integraal terug te betalen.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (25 juni 2010).

OPVOLGING:
Begin november 2010 stort de Stad het geld terug.

VIJF KEER TERUGKEREN
(dossier: 201005-092)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster krijgt op 26 maart 2010 een uitnodiging om haar elektronische identiteitskaart te vernieuwen. Ze stelt vast dat de oproepingsperiode al
inging vanaf 22 maart en nog loopt tot 12 april.
Verzoekster meldt zich aan op 27 maart maar haar
pasfoto wordt afgekeurd.
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Op dinsdag 6 april keert ze terug met een nieuwe
pasfoto. De foto wordt aanvaard en het dossier
wordt opgemaakt. Ze moet 14,50 euro betalen in
plaats van 12,50 euro zoals in haar oproepingsbrief
staat. De prijs is verhoogd vanaf 1 april 2010. Verzoekster vindt dat ze nog onder de oude prijs had
moeten vallen want over de nieuwe prijs kreeg ze
geen nieuwe brief.
Op 22 april krijgt ze een bericht van de dienst Bevolking dat haar pasfoto toch niet goed is. Er zat
een lijntje op. De ambtenaar aan het loket had dat
niet opgemerkt.
Op 23 april brengt verzoekster een nieuwe pasfoto
binnen. Ze wordt bediend door een vervangster.
Deze ambtenaar vindt het dossier niet terug maar
accepteert wel de foto. Op 28 april krijgt verzoekster opnieuw een bericht van de dienst Bevolking
dat ze zich weer moet aanbieden om haar aanvraag
te ondertekenen.
Verzoekster moest vijf keer naar de dienst Bevolking voor ze haar nieuwe identiteitskaart in ontvangst kon nemen.

ONDERZOEK:
Het feit dat de oproepingsbrieven afgedrukt worden
vanuit een gespecialiseerd computerprogramma,
gaf tot midden juli 2010 een specifiek probleem,
met name dat de aanvangsdatum van de oproepingsperiode automatisch werd ingesteld op de datum waarop de brief werd afgedrukt. Dat zorgde ervoor dat er al enkele dagen van de oproepingsperiode voorbij waren op het moment dat de burger
de brief in de bus kreeg. Als gevolg van andere
klachten11 wordt de formulering in de oproepingsbrief aangepast zodat de burger altijd over de volledige periode kan beschikken om zich aan te melden.
Sedert 1 april 2010 is de kost voor het aanmaken
van een nieuwe elektronische identiteitskaart verhoogd van 12,50 naar 14,50 euro. Dat was een beslissing van de FOD Binnenlandse Zaken. In de
aanloop naar de vervangingen voor de maand april
verstuurde de dienst Bevolking per abuis een reeks
oproepingsbrieven waarop de oude prijs nog vermeld stond. De dienst verontschuldigt zich hiervoor. Omdat het dossier van verzoekster opgestart
werd op 6 april viel ze onder de nieuwe prijs. De
Stad maakte deze prijsverhoging bekend via Bruggespraak, het stadsmagazine dat bij alle Bruggelingen gratis gebust wordt.
De eerste pasfoto werd afgekeurd omdat hij niet
voldeed aan de eisen van de FOD Binnenlandse
Zaken. De tweede pasfoto voldeed ook niet omdat
er een lijn door liep. De ambtenaar had dat niet op11

Zie dossiers 201004-073 en 201005-100, p. 114.
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gemerkt waardoor verzoekster moest terugkeren
met een derde foto.
Op 23 april bracht verzoekster een nieuwe foto binnen. Volgens het diensthoofd had dan alles geregeld
kunnen worden. De vervangster had niet alleen de
foto kunnen aanvaarden, ze had ook het basisdocument kunnen laten ondertekenen. Dat gebeurde niet
omdat zij merkte dat het om een dossier ging waarover enige discussie had bestaan. Omdat het basisdocument niet ondertekend was, moest verzoekster
nog eens terugkeren.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
Ombudsman stelt verschillende tekortkomingen
vast bij de vernieuwing van de identiteitskaart van
verzoekster: de oproepingsbrief kwam pas toe nadat
de oproepingsperiode al was begonnen; door een
vergetelheid werd de oude prijs nog vermeld op een
reeks oproepingsbrieven; de ambtenaar merkte niet
dat de tweede foto ook niet voldeed; de vervangster
aanvaardde wel de derde foto maar startte de procedure niet op, waardoor verzoekster nog eens moest
terugkeren.
De problemen met de oproepingsbrief worden gecorrigeerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 augustus 2010).

VERKIEZINGEN

naar de dienst Boekhouding. Maar verzoekster ziet
het geld niet op haar rekening verschijnen.

ONDERZOEK:
Het diensthoofd bevestigt dat de uitbetaling langer
op zich liet wachten dan gebruikelijk. Hij verontschuldigt zich hiervoor.
Het dossier met de vaststelling van de vergoedingen
werd midden november aan het College van burgemeester en schepenen voorgelegd. Een maand later werd de uitbetaling goedgekeurd waarna de
dienst Boekhouding met de uitbetaling kan beginnen. Verzoekster wordt kort na haar klacht uitbetaald.
Het algemene dossier liep vertraging op omdat enkele gegevens ontbraken. Het diensthoofd verzekert
dat de toezichters bij de volgende verkiezingen
vlugger betaald zullen worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: verzoekster moest meer dan zes
maanden wachten op de uitbetaling van haar prestaties. Dat is te lang. Wie zich inzet voor de verkiezingen verdient het om tijdig uitbetaald te worden,
zoniet riskeert de dienst Bevolking in de toekomst
nog moeilijk toezichters te vinden.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster wordt
uitbetaald; het diensthoofd engageert zich de toezichters sneller uit te betalen bij de volgende verkiezingen.

(dossier: 201012-250)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster wordt tijdens de federale verkiezingen
van zondag 13 juni 2010 aangesteld als toezichter.
Voor de verkiezingen kreeg ze van de dienst Bevolking een brief. Daarop moest zij haar prestaties
noteren waarna de uitbetaling zou volgen. Verzoekster diende de papieren onmiddellijk in.
Zes maanden later is haar vergoeding nog altijd niet
gestort. Ze nam al verschillende keren contact op
met de dienst Bevolking. In november liet de ambtenaar verstaan dat het dossier binnenkort aan het
College zou worden voorgelegd. Midden december
belde verzoekster nog eens terug. De ambtenaar
verzekerde haar dat het dossier doorgestuurd was
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 januari 2011).

GEEN BANCONTACT
(dossier: 201001-008)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker vraagt een reispas aan in de gemeenteafdeling van Assebroek. Hij klaagt dat hij na een uur
aanschuiven niet elektronisch kan betalen.
Ook het afhalen van de reispas verloopt niet zonder
moeilijkheden. Verzoeker krijgt de nieuwe pas niet
mee omdat hij het document niet kan voorleggen
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waaruit blijkt dat hij de pas aangevraagd heeft. Hij
vindt het absurd dat dit document wordt gevraagd
aangezien er toch een aanvraagdossier bestaat. Verzoeker is ook zijn oude reispas vergeten. Ook daardoor krijgt hij zijn nieuwe pas niet mee.

ONDERZOEK:
De medewerkers van de gemeenteafdeling herinneren zich dat verzoeker zijn ongenoegen liet blijken
toen hij hoorde dat zijn oude reispas niet verlengd
kon worden. Hij had onvoldoende cash geld bij om
een nieuwe reispas aan te vragen. In de gemeenteafdeling van Assebroek is er geen bancontact. Dat
wordt meegedeeld aan de burgers. Er hangt ook een
bericht in de lokettenzaal.
Volgens het hoofd van de dienst Burgerzaken was
er bij een rondvraag in 2007 nog weinig vraag naar
bancontact. Daarom werd beslist om geen betaalterminal te installeren in de gemeenteafdeling van
Assebroek.
Uit verslagen van het controleteam van de dienst
Financiën, dat jaarlijks de gemeenteafdelingen bezoekt, blijkt nochtans dat er de jongste twee jaar
heel regelmatig burgers klaagden dat ze niet elektronisch konden betalen in de gemeenteafdeling van
Assebroek. Toch resulteerde dat niet in de plaatsing
van een betaalterminal.
Toen zijn reispas klaar was, werd verzoeker opgebeld. De medewerkers verzekeren dat hem toen
werd meegedeeld dat hij zijn oude reispas moest inleveren. Toen verzoeker zich aanbood, bleek hij
zijn oude pas toch niet bij te hebben. Omdat een
burger geen twee reispassen mag hebben, kreeg hij
de nieuwe niet mee. Omdat verzoeker ook de reispas voor iemand anders wilde afhalen, eiste de
dienst dat het aanvraagdocument zou voorgelegd
worden. Ook dat werd verzoeker gezegd bij de aanvraag. Toch had hij ook dit document niet bij.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (minder kwaliteitsvolle
dienstverlening).
Het getuigt van een minder kwaliteitsvolle dienstverlening dat in de gemeenteafdeling van Assebroek nog niet elektronisch betaald kan worden.
Dat is een gemis, zeker omdat de nood wel degelijk
bestaat, getuige de controleverslagen van de dienst
Financiën.
Het aspect van de klacht over het uitreiken van de
reispas is ongegrond. Het personeel paste de onderrichtingen juist toe.

AANBEVELING:
“Zodra de kosten enigszins in verhouding staan met
de noden, lijkt het aangewezen een elektronische
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betaalterminal in de gemeenteafdeling van Assebroek te installeren, en bij uitbreiding ook in de andere gemeenteafdelingen die daar nog niet van
voorzien zijn.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (18 juni 2010).

OPVOLGING:
De dienst Financiën maakt een globaal voorstel op
voor alle gemeenteafdelingen. Zo wordt voorgesteld om in de centrale diensten verschillende terminals te voorzien en met een of meer handterminals te werken zodat de burger niet van de ene naar
de andere wachtrij moet worden gestuurd. De
stadsontvanger wil het dossier midden februari
2011 aan het College voorleggen. De toestellen
zouden operationeel moeten zijn tegen begin maart
2011.

SNELLOKET (1)
(dossier: 201002-033)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster gaat naar de dienst Bevolking op de
verdieping van AC Brugse Vrije om er een ‘levensbewijs’ af te halen. De medewerkster is zeer behulpzaam en drukt meteen het document af. Toch
krijgt verzoekster het attest niet mee. Een mannelijke collega komt tussen en zegt haar dat ze het document beneden aan het snelloket moet afhalen
omdat ze het via het e-loket heeft aangevraagd. Het
afgedrukte attest wordt weggegooid.
Aan het snelloket wordt verzoekster meteen geholpen. De medewerker drukt het attest opnieuw af.
Verzoekster merkt op dat het document identiek is
aan hetgeen boven werd weggegooid. Er ging onnodig tijd en papier verloren, stelt ze vast.

ONDERZOEK:
Volgens interne werkafspraken worden aanvragen
via het e-loket onmiddellijk behandeld en worden
de documenten dan doorgestuurd naar het snelloket
beneden. Het snelloket werkt de procedure dan verder af. Omdat verzoekster een aanvraag van het eloket bij zich had, werd zij verwezen naar het snelloket, ook al was het document ondertussen al uitgeprint.
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Dat had niet moeten gebeuren, meent ook het
diensthoofd, aangezien het attest probleemloos boven in de lokettenzaal meegegeven had kunnen
worden. De lokettenzaal had het snelloket kunnen
verwittigen dat het document boven was afgeleverd.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen actieve dienstverlening).
Het was onnodig en getuigt van een gebrek aan
soepelheid om verzoekster naar het snelloket terug
te sturen. Deze zaak had intern geregeld kunnen
worden.
De klacht wordt gecorrigeerd: de afspraken worden
bijgestuurd tijdens een teamvergadering.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 juni 2010).

De klacht bevestigt wat het personeel ook al had
aangevoeld, met name dat deze werkwijze niet ideaal was, noch voor de burger, noch voor de medewerkers.
Na de klacht wordt een nieuwe werkwijze ingevoerd. Aan alle loketten worden de nodige login
accounts voor de FOD Sociale Zaken geïnstalleerd
op de computers. De aanvragen worden tegen ontvangstbewijs aangenomen waarna alle documenten
door de backoffice afgeprint en opgestuurd worden
naar de aanvrager. Op deze manier wordt vermeden
dat de burger onnodig lang moet wachten en dat de
wachtrij aangroeit aan de loketten.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (minder kwaliteitsvolle
dienstverlening).
Verzoeker bevestigt met zijn klacht wat het personeel zelf ook al had aangevoeld, met name dat de
oude werkwijze niet ideaal was, noch voor de klanten, noch voor de medewerkers.
De dienstverlening wordt aangepast.

SNELLOKET (2)
REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGELMEESTER EN SCHEPENEN:

(dossier: 201004-083)

Terechte opmerking

Akte genomen (4 juni 2010).

VREEMDELINGENKAART
KLACHT:
Verzoeker gaat naar de centrale dienst Bevolking.
Hij heeft papieren nodig voor de herziening van de
integratietegemoetkoming voor zijn gehandicapte
vrouw. Boven in de lokettenzaal wordt hij naar het
snelloket gestuurd omdat dergelijke aanvragen daar
worden behandeld. Aan het snelloket duurt het
meer dan een half uur vooraleer alle documenten
uitgeprint zijn.
Verzoeker vindt de bewerking waarvoor hij naar
het snelloket werd gestuurd te tijdrovend want achter hem vormde zich al snel een wachtrij. Hij begrijpt niet waarom hij boven niet geholpen werd.
Daar stond geen wachtrij.

(dossier: 201003-045)

Terechte opmerking
KLACHT:

Voor de klacht bestond een afspraak in de dienst
Bevolking dat alle aanvragen in verband met de integratietegemoetkoming voor personen met een
handicap via het snelloket zouden verlopen, ondermeer omdat op de computers van de dienst Bevolking maar een beperkt aantal login accounts van de
FOD Sociale Zaken ingesteld waren en het inderdaad een half uur duurt om alle documenten af te
printen wat voor de lokettenzaal boven een extra
belasting voor de wachtrij betekende.

Verzoeker en zijn vrouw zijn Nederlanders die al
twintig jaar in Brugge wonen. Ze beschikken over
een kartonnen vreemdelingenkaart die nog geldig is
tot 2012. In februari 2010 worden ze door de dienst
Bevolking opgeroepen om een elektronische
vreemdelingenkaart aan te vragen.
Verzoeker biedt zich aan bij de Vreemdelingendienst. Als EU-burger blijkt hij niet verplicht te zijn
om een elektronische vreemdelingenkaart te nemen.
Hij kan ook kiezen voor een gratis papieren equivalent, de zogenaamde bijlage 8bis, die zijn duurzaam
verblijf als EU-burger in Brugge erkent.
Verzoeker kiest voor de papieren bijlage maar als
hij het attest ziet, blijkt het een simpel papiertje
waarop geen foto moet worden aangebracht en
waarop staat dat het geen identiteitsbewijs noch nationaliteitsbewijs is. Hij vraagt de nog geldige kartonnen vreemdelingenkaarten terug maar dat wordt
geweigerd.
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Verzoeker protesteert dat de dienst Bevolking de
vreemdelingenkaarten niet had mogen inhouden.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking riep verzoeker en zijn vrouw
op met een standaardbrief. Daarin wordt de vreemdeling opgeroepen om zijn oude kartonnen vreemdelingenkaart verplicht te vervangen door een elektronisch
exemplaar
omdat
zijn
huidige
verblijfsdocument “binnenkort” vervalt. De kartonnen vreemdelingenkaarten van verzoeker en zijn
vrouw vervielen maar in 2012. In de brief staat onderaan dat EU-burgers niet verplicht zijn om een
elektronische vreemdelingenkaart te nemen maar
zij dienen zich wel aan te bieden voor een papieren
bijlage 8bis, ook als zij geen elektronische vreemdelingenkaart willen nemen. Verzoeker koos in eerste instantie voor deze optie.
Noch de oude kartonnen vreemdelingenkaart voor
EU-burgers, noch de elektronische vreemdelingenkaart voor EU-burgers (type E/E+), noch de zogenaamde bijlage 8 bis zijn wettelijk gezien een identiteits- of nationaliteitsbewijs. Deze documenten
zijn slechts een bewijs van inschrijving in de bevolkingsregisters. Alleen een, in verzoekers geval, Nederlands paspoort kan daarvoor gelden.
De Algemene Onderrichtingen “betreffende de
vreemdelingenkaarten en verblijfsdocumenten” (14
mei 2008) bepalen uitdrukkelijk dat de vreemdelingen niet opgeroepen hoeven te worden om een elektronische vreemdelingenkaart aan te vragen, behalve zij die al beschikken over bepaalde types
elektronische vreemdelingenkaarten waarvan de
geldigheidsduur zal verstrijken (art. 196 e.v.).
Vreemdelingen die, zoals verzoeker en zijn vrouw,
over een nog geldige kartonnen vreemdelingenkaart
beschikken, hoeven niet opgeroepen te worden omdat zij pas in aanmerking komen voor een eerste
elektronische vreemdelingenkaart. “De vreemdeling biedt zich zelf vrijwillig aan om een kaart te
bekomen bij zijn gemeente van verblijf”, zegt art.
190. Deze vreemdelingen moeten er volgens de onderrichtingen alleen voor zorgen dat zij zich aanbieden tussen de 30ste en de 45ste dag voor het verstrijken van de geldigheidsduur van hun kaart zodat
zij deze tijdig kunnen verlengen in de vorm van een
nieuwe elektronische vreemdelingenkaart of een
bijlage 8bis.
In een advies aan de Ombudsman bevestigt de FOD
Binnenlandse Zaken dat verzoeker en zijn vrouw
niet opgeroepen hadden moeten worden en dat zij
hun kartonnen vreemdelingenkaarten hadden mogen blijven gebruiken tot de vervaldatum in 2012.
Of verzoeker de kaarten nog had kunnen terugkrijgen, is onzeker. De onderrichtingen schrijven voor
dat de gemeenten “een vreemdelingenkaart slechts
mogen vervangen tegen overhandiging van het ouJAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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de document. Het oude document moet vernietigd
en bewaard worden.” (art. 192). Het is onduidelijk
of de kaarten al onbruikbaar waren gemaakt toen
verzoeker ze terugvroeg.
De dienst Bevolking argumenteert dat zij in april
2008 tijdens een informatiesessie van de FOD Binnenlandse Zaken te horen kreeg dat de vervanging
van de oude kartonnen vreemdelingenkaarten door
elektronische kaarten afgerond moest zijn binnen de
twee jaar, d.w.z. tegen oktober 2010. Daarom begon de dienst Bevolking vanaf oktober 2008 systematisch alle vreemdelingen op te roepen zodat deze
termijn zeker zou worden gehaald. Het diensthoofd
toont dat aan aan de hand van de gepresenteerde
slides van het ministerie. Deze informatiesessie
vond plaats één maand voor de officiële onderrichtingen werden uitgevaardigd.
De FOD Binnenlandse Zaken bevestigt dat er tijdens de informatiesessies werd meegedeeld dat het
de wens van de ministerraad was dat binnen de
twee jaar alle oude kartonnen vreemdelingenkaarten vervangen zouden zijn door elektronische. Een
ministerieel besluit werd in het vooruitzicht gesteld.
Dat kwam er evenwel nooit. Volgens de FOD zou
zij tijdens de sessies steeds voorgehouden hebben
dat vreemdelingen niet verplicht konden worden
om een elektronische vreemdelingenkaart te nemen,
zolang er geen ministerieel besluit was uitgevaardigd. De FOD bevestigt dat verschillende gemeenten, waaronder Brugge, te goeder trouw toch de
vreemdelingen opgeroepen hebben, in de veronderstelling dat zij de hele operatie binnen de twee jaar
moesten afwerken.
Als gevolg van de klacht beslist de dienst Bevolking geen opvolging meer te doen van de EUonderdanen, die allemaal al een uitnodiging hebben
gekregen. Het initiatief wordt aan de betrokkenen
gelaten om al dan niet een elektronische kaart te
nemen voor het verstrijken van de oude kartonnen
kaart.
Verzoeker kan de bijlage 8bis blijven gebruiken in
combinatie met zijn Nederlands paspoort. Indien hij
dit wenst kan hij steeds een elektronische vreemdelingenkaart nemen. Kartonnen kaarten kunnen niet
meer uitgereikt worden.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen wettelijkheid).
De dienst Bevolking handelde zonder wettelijke
grond. De onderrichtingen schrijven niet voor dat
verzoeker en zijn vrouw opgeroepen dienden te
worden om hun oude maar nog geldige kartonnen
vreemdelingenkaart te vervangen door een elektronische vreemdelingenkaart of een bijlage 8bis. Zij
hadden hun oude kaarten nog mogen gebruiken tot
in 2012.
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Akte genomen (5 november 2010).

van het programma werd alleen de uiterste datum
vermeld waarop de burger zich moest aanbieden.
Omdat dit tot gevolg had dat burgers tot op het laatste moment wachtten om langs te komen, met lange
wachtrijen tot gevolg, besliste de dienst Bevolking
om in de nieuwe uitnodigingen de termijn op te
nemen waarbinnen de burger zich kan aanbieden.
Probleem was dat het softwareprogramma automatisch de datum van de aanmaak van het document
overnam als begindatum van de oproepingstermijn.
Dat had tot gevolg dat de begindatum al enkele dagen voorbij was op het moment dat de burger de
oproepingsbrief in de bus kreeg.
In juli wordt het probleem definitief opgelost. De
sjabloon die de brief genereert, wordt aangepast.

VERWARRENDE UITNODIGING (1)

BEOORDELING:

Er is een verzachtende omstandigheid. De communicatie over het project door de FOD Binnenlandse
Zaken was niet eenduidig. Heel wat gemeenten
meenden daardoor dat zij alle kartonnen kaarten
binnen een termijn van twee jaar dienden te vervangen waardoor zij de vreemdelingen begonnen
op te roepen. In de finale onderrichtingen van de
FOD staat dit evenwel niet.
Als gevolg van de klacht stuurt de dienst Bevolking
haar werkwijze bij.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

(dossier: 201004-073)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker krijgt op 24 maart 2010 van de dienst
Bevolking een uitnodiging om zijn elektronische
identiteitskaart te vernieuwen tussen 22 maart en 13
april. Hij stelt vast dat hij de brief krijgt nadat de
oproepingsperiode al is ingegaan.
Als verzoeker zich op 12 april aanbiedt, blijkt de
prijs voor een nieuwe kaart sinds 1 april 2010 verhoogd te zijn met 2 euro tot 14,50 euro. Op de oproepingsbrief staat dat hij 12,50 euro zal moeten betalen.

Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
Per abuis werd een reeks oproepingsbrieven verstuurd waarop de oude prijs nog vermeld stond. De
oproepingsbrief van verzoeker kwam toe nadat de
oproepingsperiode al was gestart.
Het probleem wordt gecorrigeerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 augustus 2010).

VERWARRENDE UITNODIGING (2)
(dossier: 201005-100)

Terechte opmerking

ONDERZOEK:
Sedert 1 april 2010 is de kost voor het aanmaken
van een nieuwe elektronische identiteitskaart verhoogd van 12,50 naar 14,50 euro. Deze prijsaanpassing is doorgevoerd door de FOD Binnenlandse
Zaken die de aanmaakkost verhoogde van 10 naar
12 euro. Het stadsaandeel blijft gelijk.
De dienst Bevolking geeft toe dat in maart per abuis
een reeks oproepingsbrieven verstuurd werd waarop de oude prijs nog vermeld stond. De dienst verontschuldigt zich hiervoor. Na 1 april werden geen
brieven meer verstuurd met de verkeerde prijs. De
dienst roept in dat via de media veel ruchtbaarheid
is gegeven aan de prijsaanpassing. In alle gemeenteafdelingen is ze geafficheerd en er werd tijdig
over gecommuniceerd in Bruggespraak, het stadsmagazine dat bij alle Bruggelingen gratis gebust
wordt.
De oproepingsbrieven worden afgedrukt vanuit een
speciaal softwareprogramma. Bij de ontwikkeling
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KLACHT:
Verzoeker krijgt op 11 mei een oproepingsbrief om
zijn identiteitskaart te vernieuwen. De periode
waarin hij zich moet aanmelden loopt al van 5 mei.
In de brief wordt gedreigd met een boete als de
burger zijn identiteitskaart niet tijdig vernieuwt.
Verzoeker vraagt in een kritische e-mail aan de
dienst Bevolking waarom de brief zo laat werd verstuurd. Hij vraagt zich ook af waarom hij nu al zijn
identiteitskaart moet vernieuwen. Er is niets mis
mee.
De gemeenteafdeling van Sint-Kruis reageert dat de
dienst Bevolking slechts uitvoert wat de FOD Binnenlandse Zaken haar oplegt en dat er met niets
wordt gedreigd. Als verzoeker opnieuw reageert dat
de brief toch te laat werd verstuurd, reageert de
ambtenaar dat verzoeker maar de gevolgen moet
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dragen als hij zijn identiteitskaart niet tijdig vernieuwt en dat hij de discussie hiermee afsluit.
Verzoeker vindt het niet kunnen dat hij geen antwoord krijgt op zijn vraag over zijn oproepingsbrief. Ook de toon van de ambtenaar vindt hij ongepast.

LANGE WACHTRIJ

ONDERZOEK:

KLACHT:

De oproepingsbrieven worden afgedrukt vanuit een
gespecialiseerd computerprogramma. Dat geeft tot
juli 2010 een specifiek probleem, met name dat de
aanvangsdatum van de oproepingsperiode automatisch wordt ingesteld op de datum waarop de brief
wordt afgedrukt. Dat zorgt ervoor dat er al enkele
dagen van de oproepingsperiode voorbij zijn op het
moment dat de burger de brief in de bus krijgt. Dat
de brief van verzoeker zes dagen onderweg was, is
wel uitzonderlijk. Normaal gezien vallen ze twee
tot drie dagen later in de bus. In juli 2010 wordt het
probleem definitief opgelost. De sjabloon die de
brief genereert, wordt aangepast.
De ambtenaar vindt niet dat hij kwetsende taal gebruikte in zijn e-mails. Zijn diensthoofd vindt dat
zijn medewerker in zijn laatste e-mail sociaalvaardiger had kunnen antwoorden, al kan hij begrip opbrengen voor de frustratie die soms bij zijn medewerkers opborrelt. Toch is het de opdracht van elke
ambtenaar om in alle omstandigheden de kalmte te
bewaren, zegt het diensthoofd.
De eerste e-mail van verzoeker is kritisch en
scherp. De ambtenaar reageert ook eerder scherp.
De tweede e-mail van verzoeker is eerder neutraal
dan scherp. De tweede e-mail van de ambtenaar is
scherp. De discussie wordt erin afgebroken zonder
dat geantwoord wordt op de vraag van verzoeker
over de oproepingsperiode.

Eind juni wil verzoeker op een dinsdagavond drie
kids-ID’s aanvragen bij de dienst Bevolking op de
Burg. De kinderen moeten daarvoor mee. Dat
schrijft de wet voor. Vlak voor het begin van de vakantie is het zeer druk want heel wat ouders hebben
kids-ID’s nodig voor hun kinderen. Toch zijn er
maar twee loketten bemand waardoor de wachttijd
oploopt tot meer dan een uur. De kinderen worden
lastig. Verzoeker begrijpt niet dat dat de dienst Bevolking niet anticipeert op dergelijke situaties.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Verzoeker maakt een terechte opmerking over de
begindatum op de oproepingsbrieven. De Ombudsman meent ook dat de ambtenaar niet zomaar
de discussie kon afsluiten zonder te antwoorden op
de terechte vraag van verzoeker. De toon van zijn
laatste e-mail was minder gepast.
De nodige correcties worden doorgevoerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (25 juni 2010).

(dossier: 201006-135)

Terechte opmerking

ONDERZOEK:
Op dinsdagavond – de enige avondbediening in de
week - bemannen twee medewerkers de loketten.
Een derde personeelslid bemant het snelloket beneden. Daar kunnen klaargemaakte documenten worden afgehaald zonder dat aangeschoven moet worden in de wachtrij.
Het diensthoofd kondigt een ruimere bezetting van
de loketten aan tijdens de avonddienst. Wachtrijen
zijn volgens hem evenwel nooit helemaal uit te sluiten omdat niet voorspeld kan worden hoeveel burgers zich zullen aandienen en hoeveel tijd hun vragen in beslag zullen nemen.
Verzoeker gaat niet helemaal akkoord. Hij blijft erbij dat de dienst Bevolking had kunnen verwachten
dat zich bij het begin van de vakantie veel ouders
met kinderen zouden aanmelden voor een kids-ID.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (schending zorgvuldigheidsbeginsel).
De Ombudsman meent ook dat de dienst Bevolking
beter had kunnen anticiperen op de toeloop van ouders die bij het begin van de vakantie kids-ID’s
aanvragen. Ze hebben dit document nodig om met
hun kinderen op buitenlandse reis te vertrekken.
Kids-ID’s zijn relatief nieuw. Veel ouders moeten
ze nog aanvragen.
Ook de ouders dragen verantwoordelijkheid. Zij
dienen de kids-ID’s tijdig aan te vragen en wachten
beter niet tot op het laatste moment.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 november 2010).
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BEJEGENING
(dossier: 201011-240)

Terechte opmerking
KLACHT:
Via een gemeenteraadslid dient verzoeker klacht in
tegen de manier waarop hij door een ambtenaar van
een afdeling binnen de dienst Bevolking bejegend
werd.
Verzoeker moest zijn woning verlaten en logeerde
in afwachting van een nieuwe woonst bij een
vriend. Hij ging zijn adreswijziging melden en
vroeg wat hij moest doen. Volgens verzoeker werd
hij toen zeer onbeleefd behandeld door een ambtenaar aan het loket.
Het gemeenteraadslid vraagt de Ombudsman een
onderzoek te voeren.

ONDERZOEK:
Verzoeker meldde aan de balie dat hij de echtelijke
woning verlaten had en vroeg een oplossing. Toen
de ambtenaar hem naar zijn nieuwe adres vroeg,
bleek hij daarover nog niet te beschikken. De ambtenaar antwoordde dat de adreswijziging dan niet
kon doorgaan.
Volgens de ambtenaar werden de wettelijke beperkingen toegelicht maar zou verzoeker niet hebben
willen luisteren. Hij zou verwijten aan het adres van
de ambtenaar geuit hebben. De ambtenaar beheerste
zich ook niet meer en begon terug te roepen. Verzoeker vroeg daarop naar de dienstverantwoordelijke die erin slaagde om hem te kalmeren. Volgens
de ambtenaar was de houding van verzoeker vijandig waardoor hij/zij uit haar rol viel.
Het diensthoofd heeft begrip voor het feit dat verzoeker zich niet begrepen voelde en concludeert dat
dit incident niet had mogen gebeuren. Toch meent
hij dat het respect steeds van beide kanten moet
komen. De ambtenaar staat bekend als correct. Er
waren nooit eerder klachten.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen correcte bejegening).
De Ombudsman oordeelt in consequentie met gelijkaardige dossiers uit 2009 over de bejegening van
moeilijker klanten door ambtenaren van de afdeling12.

12

Dossiers 200909-178 en 200909-191, Jaarverslag 2009, p. 100-102.
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Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over wie
wie uitgelokt zou hebben. De Ombudsman kan alleen vaststellen dat de ambtenaar en de klant elkaars negatieve gevoelens hebben versterkt waardoor de situatie escaleerde. Beiden verloren hun
zelfbeheersing.
Dat verzoeker de ambtenaar mogelijk uitgelokt
heeft, is een verzachtende omstandigheid want de
ambtenaar heeft net als de burger recht op respect.
Dat betekent evenwel niet dat de ambtenaar zich
kan laten verleiden tot spiegelgedrag waarbij hij/zij
zich ook niet meer respectvol gedraagt tegenover de
burger. De ambtenaar heeft de opdracht om ook in
moeilijke omstandigheden kalm te blijven en om er
geen aanleiding toe te geven dat de situatie escaleert, al zal dat niet altijd eenvoudig zijn. Vandaar
dat de Ombudsman de klacht beoordeelt als een terechte opmerking. Daarbij neemt hij ook in rekening dat de ambtenaar bekend staat als correct en er
nooit eerder klachten waren. Een opfrissing van de
opleiding in verband met moeilijke klanten aan het
loket kan nuttig zijn.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 februari 2011).

E-LOKET
(dossier: 201002-039)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wil via het e-loket een document aanvragen. Hij probeert zich te identificeren met zijn
elektronische identiteitskaart maar dat lukt niet. Als
hij zijn rijksregisternummer ingeeft, lukt het wel.
Toch heeft hij na meer dan drie weken het uittreksel
nog niet ontvangen.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking vindt twee interventies terug
via het e-loket op 23 februari 2010. Verzoeker logde telkens in met zijn rijksregisternummer. Eerdere
interventies zijn niet bekend.
Volgens de firma die de informatica van het e-loket
ondersteunt, kwam de poging van verzoeker om in
te loggen met zijn identiteitskaart niet door. Er is
geen spoor van terug te vinden. Wat er fout liep,
valt niet meer te achterhalen. Andere klachten zijn
bij de firma niet bekend. Mogelijk gaat het om een
eenmalig feit.
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Op 5 maart laat het diensthoofd weten dat verzoeker de attesten al ontvangen moet hebben. Dat is
binnen de twee weken na de aanvraag.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over wat
er mogelijk mis liep bij het aanmelden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Hoe de contacten verliepen tussen verzoekster, de
Politie en de dienst Burgerzaken, kan de Ombudsman niet reconstrueren.
Het probleem wordt opgelost.

KLANTONVRIENDELIJK?
(dossier: 201007-149)

AMBTELIJKE SCHRAPPING

Ander oordeel

(dossier: 201003-065)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster wil verhuizen naar haar eigendom. Ze
zegt de huurster op maar die weigert de woning te
verlaten. Pas na zes maanden en na een beslissing
van de rechter lukt het verzoekster om de vrouw uit
het huis te zetten. Toch blijft zij onbetaalde rekeningen krijgen op naam van haar huurster. Die is
vertrokken zonder een adres achter te laten. De
vrouw staat nog altijd ingeschreven op haar oude
adres.
Verzoekster vraagt de wijkinspecteur om de vrouw
zo snel mogelijk ambtelijk te schrappen. De wijkinspecteur vraagt nog even te wachten tot er meer
duidelijkheid is over het nieuwe adres van de huurster en haar dochter.
Omdat verzoekster zich niet geholpen voelt, vraagt
zij aan de gemeenteafdeling van Sint-Andries om
de procedure tot ambtelijke schrapping in gang te
zetten. Daar wordt ze weggestuurd omdat het
diensthoofd in ziekteverlof is en alleen hij de procedure kan opstarten.

ONDERZOEK:
De gemeenteafdeling van Sint-Andries ontkent dat
verzoekster langs kwam met de vraag om haar
huurster ambtelijk te schrappen. Wel waren er contacten tussen verzoekster, haar wijkinspecteur en de
centrale bevolkingsdienst.
Zodra ze terug is uit ziekteverlof, start de ambtenaar in de centrale bevolkingsdienst de procedure
tot ambtelijke schrapping op. Ondertussen had de
wijkinspecteur toch een onderzoek opgestart en had
hij informatie gevonden over de vermoedelijke verblijfplaats van de huurster en haar dochter. De
huurster wordt ingeschreven op haar nieuwe adres,
haar dochtertje op het adres van haar vader. De
ambtelijke schrapping wordt afgeblazen.
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KLACHT:
De zaakvoerster van een transportbedrijf in Zeebrugge neemt naar aanleiding van het overlijden
van een Poolse vrachtwagenchauffeur telefonisch
contact op met de dienst Burgerlijke Stand.
Verzoekster vroeg een attest van overlijden voor de
familie in Polen. Omdat ze nog nooit met dergelijke
feiten geconfronteerd werd, stelde ze een aantal
vragen, ondermeer over de noodzaak van een aangifte bij een begrafenisondernemer in België.
Volgens verzoekster werd ze onvriendelijk onthaald
door de dienst Burgerlijke Stand. De dame aan de
telefoon was kortaf. Ze kreeg de indruk dat de ambtenaar tegen haar zin werkte en dat ze geen enkele
inspanning wilde doen om uitleg te geven. Toen
verzoekster enkele vragen stelde, zou de medewerkster geantwoord hebben: “Natuurlijk, dat zou
je toch moeten weten!”.
Verzoekster vindt deze houding tegenover mensen
die met een overlijden geconfronteerd worden, niet
behoorlijk. Dat burgers in dergelijke situaties de
boodschap krijgen dat ze domme vragen stellen,
vindt zij ongepast.

ONDERZOEK:
Uit het onderzoek blijkt dat verzoekster met twee
vrouwelijke ambtenaren telefoneerde. Op een bepaald moment werd de telefoon doorgeschakeld.
De eerste ambtenaar bevestigt dat ze de telefoon
aannam. Verzoekster vroeg om informatie over een
overlijdensakte, wat niet tot het werkveld van de
ambtenaar behoort. Ze vroeg aan verzoekster om
een ogenblikje te wachten en informeerde bij haar
collega’s of er al een aangifte gebeurd was. Zij waren al op de hoogte, maar een aangifte was nog niet
gebeurd. De ambtenaar zou dit ook zo aan verzoekster gemeld hebben. Toen stelde verzoekster bijkomende vragen over het aanstellen van een Poolse
begrafenisondernemer. Daarop ging de ambtenaar
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opnieuw informeren bij haar collega’s, waarna ze
de telefoon doorschakelde.
De tweede ambtenaar had de indruk dat verzoekster
zelf wat ongeduldig overkwam. Ze sluit niet uit dat
ze hierdoor zelf ook wat korter en defensiever
klonk, al was ze zich daar niet van bewust. Ze wil
zich verontschuldigen mocht haar gedrag toch anders overgekomen zijn.
Het diensthoofd laat weten dat de ambtenaar bekend staat als een correcte medewerkster. Toch
wijst hij beiden op het belang van correct en respectvol contact met de burger.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Ombudsman kan niet oordelen omdat de
telefoongesprekken niet meer objectief te reconstrueren zijn. De klacht leidt toch tot een bijsturing.

DOMICILIËRING
(dossier: 201010-214)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster heeft een alcoholverslaafde zoon. Hij
is op haar adres ingeschreven maar zij wil dat niet
meer. Omdat hij zijn schulden niet kon betalen,
brak de gerechtsdeurwaarder binnen en inventariseerde haar inboedel. Zij kon een inbeslagname op
het nippertje vermijden door zelf de schulden van
haar zoon te betalen. Haar zoon werd al geregeld in
het ziekenhuis opgenomen om af te kicken. Omdat
hij niet met geld kan omgaan, werd hij ook al begeleid door het OCMW.
Verzoekster wil geen tweede keer meemaken dat de
gerechtsdeurwaarder haar inboedel komt opschrijven. Daarom wil ze dat haar zoon geschrapt wordt
van haar adres.
Ze sprak haar wijkinspecteur hierover aan. Die zou
het nodige doen maar er gebeurde niets. Ze ging
ook al te rade bij de dienst Bevolking. De ambtenaar verwees haar door naar het ziekenhuis maar
daar kan haar zoon niet gedomicilieerd worden omdat hij er maar tijdelijk verblijft.

zoon voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden
om ingeschreven te worden op een referentieadres.
Het OCMW raadt verzoekster aan nieuwe sloten te
plaatsen zodat de zoon niet meer binnen kan. Pas
als de wijkinspecteur kan vaststellen dat hij niet
meer bij zijn moeder woont, kan hij adviseren om
hem te schrappen van haar adres. Durft verzoekster
dat niet te doen, dan kan zij eerst een vonnis vragen
van de Vrederechter die kan opleggen dat haar zoon
de woning niet meer mag betreden.
Verzoekster kan zich niet wapenen tegen een inbeslagname door een inventaris van haar bezittingen
te laten opstellen. Gerechtsdeurwaarders houden
daar alleen rekening mee als het bezit met facturen
op naam bewezen kan worden. Vandaar dat sommigen gebruik maken van de boedelbeschrijving
van de gerechtsdeurwaarder om hun eigen bezittingen weer in te kopen. De gerechtsdeurwaarder levert dan een factuur af die bewijst dat de aangekochte goederen van hen zijn. Op die manier
geraken zij beveiligd tegen mogelijke toekomstige
inbeslagnames en zijn ze beschermd tegen de gevolgen van het gedrag van familieleden die hun
schulden niet kunnen betalen.
De Ombudsman maakt deze informatie over aan
verzoekster. Zij vindt de voorgestelde maatregelen
te hard. Ze wil haar zoon een nieuwe kans geven,
nu hij weer afgekickt is, op zoek is naar een eigen
woning en naar werk.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

ONDERZOEK:
Wettelijk bestaat er geen mogelijkheid om de zoon
van verzoekster te schrappen van haar adres. Hij
leeft bij zijn moeder als hij niet in het ziekenhuis
opgenomen is. Het ziekenhuis kan hem niet domiciliëren omdat hij er altijd maar tijdelijk verblijft. De
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COMMUNICATIEDIENST
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

ACTUEEL STADSPLAN
(dossier: 201009-202)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker krijgt van de Communicatiedienst een
bewonersbrief over het invoeren van zone-30 in
zijn wijk. Hij vindt het jammer dat zijn straat niet
vermeld staat op het plannetje op de brief. Nochtans
bestaat zijn straat al twee jaar.
Kort voor de klacht behandelde de dienst Ombudsman een gelijkaardige melding.

ONDERZOEK:
De Communicatiedienst beschikt niet over een recent stadsplan. De plannetjes die afgedrukt worden
in de bewonersbrieven zijn richtinggevend, roept zij
als verzachtende omstandigheid in. Er bestaat geen
rechtenvrij stratenplan van het hele Brugse grondgebied. Commerciële plannen vallen onder het auteursrecht. Bovendien duurt het ook voor deze kaarten gemiddeld twee jaar voor zij aangepast worden.
De Wegendienst bevestigt dat zij geen algemeen
stratenplan heeft dat gebruikt kan worden door de
andere stadsdiensten. Elke afdeling van de Wegendienst houdt de aanpassingen bij op eigen, analoge
plannen. Op het cadcamplan dat de Wegendienst
bijhoudt, staan gegevens die voor andere diensten
niet bruikbaar zijn. Het plan kan niet bewerkt worden.
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1
0
1
0
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1
0
0

De GIS-coördinator van de dienst Informatica bevestigt dat ook de GIS-kaarten niet geschikt zijn om
afgedrukt te worden op de bewonersbrieven omdat
straten op deze kaarten als lijntjes aangeduid zijn.
Mee naar aanleiding van het klachtdossier koopt het
stadsbestuur een rechtenvrij stratenplan van het hele
Brugse grondgebied aan. Het is de bedoeling dat dit
plan in eigen beheer bijgehouden wordt. Het zal
gebruikt worden voor verschillende stadspublicaties. Het zal mogelijk zijn om details uit het plan te
gebruiken in de bewonersbrieven.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (minder goede informatieverstrekking).
Het kaartje op de bewonersbrief is niet volledig,
ook al bestaat de straat van verzoeker al twee jaar.
Verzoeker legt door zijn opmerking een tekortkoming bloot.
De klacht wordt gecorrigeerd door de aankoop van
een rechtenvrij stratenplan van het hele Brugse
grondgebied.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 februari 2011).
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CULTUURCENTRUM
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

1
0
1
1
0
0
0
0

AANBEVELING:

GEEN REACTIE

“Meldingen en eerstelijnsklachten moeten geregistreerd worden in het Meldpunt zodat de burger
gegarandeerd een antwoord krijgt.”

(dossier: 201001-002)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster stuurt op 21 september 2009 een email naar het Cultuurcentrum over een negatieve
ervaring die ze had tijdens een opvoering.
Ruim drie maanden later heeft ze nog geen enkele
reactie ontvangen.

ONDERZOEK:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (4 juni 2010).

OPVOLGING:
Het Cultuurcentrum bespreekt de aanbeveling en
past hem toe. Meldingen en eerstelijnsklachten
worden in het Meldpunt geregistreerd en opgevolgd.

Het Cultuurcentrum ontving de e-mail van verzoekster. Hij ging door verschillende handen. Het was
niet duidelijk wie zou antwoorden, dan wel of verzoekster al een reactie had ontvangen. Gevolg was
dat verzoekster geen antwoord kreeg. Volgens de
directeur van het Cultuurcentrum ging het om een
eenmalige vergetelheid tussen alle andere e-mails
die wel tijdig beantwoord worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoekster
kreeg geen reactie op haar e-mail.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt
kort na de klacht een antwoord.
JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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DIENST RUIMTELIJKE ORDENING
overzicht klachten
TOTAAL 16
Onbevoegd 0
Bevoegd 16
BEOORDELING
Gegrond 8
Deels gegrond 4
Terechte opmerking 2
Ongegrond 0
Ander oordeel 2

Zeven maanden later, midden januari 2010, heeft
verzoeker nog altijd niets vernomen over de verdere
behandeling van het dossier.

BOUWOVERTREDING (1)
(dossier: 201001-012)

Gegrond
KLACHT:
Op vraag van verzoeker meldt de wijkinspecteur
van Sint-Michiels begin mei 2009 een bouwovertreding aan de Dienst Ruimtelijke Ordening.
Naast de woning van verzoeker bouwde een aannemer twee woonhuizen. Sedert april 2009 gebruikt
de eigenaar ze als vakantiewoningen. In de tuin installeerde hij een jacuzzi. Verzoeker ondervindt
hier hinder van. De groepen die er verblijven, maken ’s nachts kabaal als ze, beschonken na een
avondje stappen, de jacuzzi gebruiken. De toeristen
zorgen voor parkeerdruk in de buurt.
De Dienst Ruimtelijke Ordening bevestigde aan
verzoeker dat deze vakantiewoningen niet vergund
waren en dat deze functie strijdig was met de voorschriften van het BPA. Verzoeker vroeg daarop aan
zijn wijkinspecteur de bouwovertreding te melden
aan de Dienst Ruimtelijke Ordening, wat deze begin mei 2009 deed.
In juni 2009 informeert verzoeker bij de Dienst
Ruimtelijke Ordening. Hij krijgt er te horen dat de
bouwcontroleur een proces-verbaal heeft opgemaakt en dat het dossier is overgemaakt aan de
dienst Urbanisatie.

JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

ONDERZOEK:
De dienst Urbanisatie bevestigt dat de bouwcontroleur eind mei 2009 een proces-verbaal opmaakte.
Daar gebeurde verder niets mee. Volgens de dienst
moet prioriteit gegeven worden aan de termijngebonden bouwaanvragen. Daardoor is er nog weinig
tijd over om de bouwovertredingen te behandelen.
De juridisch coördinator van de Dienst Ruimtelijke
Ordening neemt in maart 2010 het dossier over van
de dienst Urbanisatie die er geen tijd voor vindt. Zij
stelt vast dat het gebruik van de woonhuizen als vakantiewoningen strijdig is met de voorschriften van
het BPA en met de goede ruimtelijke ordening. Het
strijdig gebruik kan niet geregulariseerd worden.
Het dossier wordt begin juni door het College van
burgemeester en schepenen uitgesteld voor verder
onderzoek. Uiteindelijk beslist het College eind juli
2010 dat de overtreding niet geregulariseerd kan
worden. Als herstelmaatregel wordt geopteerd voor
de staking van het strijdig gebruik.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE TERMIJN: de
wijkinspecteur meldt de bouwovertreding begin
mei 2009. Pas tien maanden na het proces-verbaal
van de bouwcontroleur wordt het dossier aangepakt. Het College beslist eind juli 2010 over het
dossier. Dat is vijftien maanden na de melding van
de bouwovertreding.
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De Ombudsman toont begrip voor het feit dat de
dienst Urbanisatie voorrang geeft aan de termijngebonden bouwaanvragen. Maar bouwovertredingen
met reële hinder voor de buurt maanden onbehandeld laten, is geen goed signaal. Overtreders kunnen er zich onaantastbaar door wanen en wie de
hinder ondervindt, voelt zich in de steek gelaten
door de Stad.

BOUWOVERTREDING (2)

AANBEVELING:

Verzoekster herhaalt in juni 2010 een klacht van
augustus 2009 over een bouwovertreding die niet
werd opgevolgd door de Stad. De Ombudsman had
de klacht in september 2009 gegrond verklaard1.
Uit het onderzoek was gebleken dat de bouwcontroleur midden februari 2007 een bouwovertreding had
vastgesteld waarbij de buurvrouw op het platte dak
van het appartementsgebouw een veranda had gebouwd zonder bouwvergunning. Het gros van de
mede-eigenaars van het appartementsgebouw waren
daartegen gekant omdat de veranda gebouwd werd
op een gemeenschappelijk deel van het appartementsgebouw.
Als gevolg van de klacht van augustus 2009 werd
de overtreding opnieuw vastgesteld door de bouwcontroleur en werd een proces-verbaal opgemaakt.
De dienst Bouwvergunningen beloofde dat alle betrokkenen op de hoogte zouden worden gebracht en
dat een eventuele regularisatieaanvraag getoetst zou
worden aan de voorwaarden van het BPA.
In januari 2010 laat verzoekster aan de Ombudsman
weten dat deze belofte niet werd nagekomen. De
dienst Urbanisatie reageert midden februari dat er
geen tijd is om het dossier te behandelen wegens de
voorrang die gegeven moet worden aan de tijdsgebonden bouw- en verkavelingsaanvragen.
Midden juni 2010 neemt verzoekster opnieuw contact op met de Ombudsman. Ze heeft nog altijd
niets vernomen. Zij en de mede-eigenaars van het
appartement vragen zich af of de overtreedster onaantastbaar is.

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

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (27 augustus 2010).

OPVOLGING:
De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert in februari 2011 op de aanbeveling dat in het belang van de
klant absolute prioriteit gegeven moest worden aan
het tijdig afhandelen van de strikt termijngebonden
bouw- en verkavelingsaanvragen omdat anders de
bouwheer een bouwweigering oploopt als de termijn niet gehaald wordt. De dienst zette ook in op
het wegwerken van de achterstand bij de oude dossiers.
Ondertussen is een nieuw personeelskader goedgekeurd en ingevuld waardoor meer ruimte ontstaat
om de overtredingsdossiers binnen een redelijke
termijn be behandelen. De dienst reorganiseerde de
bouwcontrole waarbij ingezet zal worden op preventie en bemiddeling door de bouwcontroleurs. Er
zal naar gestreefd worden dat de bouwheer de overtreding vrijwillig ongedaan maakt. Op die manier
hoopt de dienst de instroom van lichtere overtredingsdossiers te beperken waardoor de zwaardere
dossiers sneller afgehandeld kunnen worden.
De eigenaar probeert zijn kinderen te domiciliëren
in de vakantiewoningen. Het College van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag in oktober 2010. Hij dient ook een bouwaanvraag in om de
functie van zijn eigendommen te veranderen in woningen met nevenbestemming verblijfsrecreatie.
Het College van burgemeester en schepenen weigert eind december 2010 deze functiewijziging.

(dossier: 201006-127)

Gegrond
KLACHT:

ONDERZOEK:
De Ombudsman gaat na verschillende herinneringen het dossier in september 2010 zelf inzien. Hij
stelt vast dat het diensthoofd een jaar eerder de opdracht had gegeven om de bouwovertreding opnieuw vast te stellen, een proces-verbaal op te stellen en alle betrokkenen in te lichten. Het procesverbaal werd opgesteld maar daar bleef het bij. Pas
midden februari 2010, na een eerste tussenkomst
van de Ombudsman, stuurt de dienst Bouwvergunningen brieven naar de overtreedster, het Parket, het
Agentschap Inspectie RWO en de syndicus van het
appartementsgebouw. Aan de overtreedster wordt
vrijblijvend gesuggereerd dat ze een regularisatie1
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aanvraag zou indienen, wat zij niet deed. Van februari tot september volgt de dienst Urbanisatie het
dossier niet verder op.
De Ombudsman stelt in september voor om aan de
overtreedster een dwingender brief te sturen met de
vraag een regularisatiedossier in te dienen. Eind
november dient zij een dossier in dat door de dienst
Urbanisatie binnen de wettelijke behandelingstermijn moet worden afgewerkt.
De Ombudsman stelt vanuit zijn klachtenbeeld vast
dat het niet zelden lichtere bouwovertredingsdossiers zijn die onbehandeld blijven omdat ze weinig
ruimtelijke impact hebben of een sterk burgerrechtelijk aspect. De bouwcontroleurs stellen de overtreding vast en er wordt een proces-verbaal opgemaakt maar verder in de ketting geven de
dossierbehandelaars er geen prioriteit aan. De behandeling van lichte overtredingsdossiers neemt
veel tijd in beslag en levert weinig resultaat op, zeker omdat ook de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid er weinig belang aan hecht. De Vlaamse regering zet in haar nieuwe handhavingsplan
sterk in op preventie, communicatie met de burger
en een getrapte aanpak van de overtredingen waarbij gradueel strenger opgetreden wordt.
De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert dat als
gevolg van de aanstelling van zes nieuwe bouwcontroleurs de controle op een nieuwe leest wordt geschoeid. Voor de controleurs is een vademecum
met richtlijnen opgesteld. Zij krijgen de opdracht
zoveel mogelijk problemen via een gesprek op te
lossen. Er worden preventieve controles per sector
georganiseerd. Er is een eigen softwareprogramma
ontwikkeld dat toelaat de interventies bij te houden
en systematiek in de controles te brengen. Bedoeling is te proberen altijd eerst een oplossing in der
minne te vinden vooraleer strenger wordt opgetreden. Op die manier hoopt de Dienst Ruimtelijke
Ordening zoveel mogelijk te voorkomen dat de administratieve molen in gang moet worden gezet
voor lichtere bouwovertredingen.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: ondanks de beloften zette de
dienst Urbanisatie tussen september 2009 en september 2010 nauwelijks een stap in het bouwovertredingsdossier. Als er een overtredingsdossier bestaat, dan dient dit binnen een redelijke termijn
afgewerkt te worden, zoniet waant de overtreder
zich onaantastbaar. Dat is geen goed signaal.
De Ombudsman blijft niet blind voor het feit dat de
dossierbehandelaars van de Dienst Ruimtelijke Ordening onder druk van de termijngebonden bouwdossiers moeilijk prioriteit kunnen geven aan lichte-
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re bouwovertredingsdossiers met weinig ruimtelijke
impact. Daarom staat hij positief tegenover de
nieuwe koers van de Dienst Ruimtelijke Ordening
m.b.t. de bouwcontrole.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 februari 2011).

BEHANDELINGSTERMIJN (1)
(dossier: 201003-043)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker is uitbater van een restaurant. Al vier
jaar maakt hij plannen om zijn zaak te verbouwen
en uit te breiden. De jongste plannen werden bij de
Stad ingediend op 15 juli 2009. Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd tussen 13 augustus
en 11 september 2009. Sindsdien heeft verzoeker
niets meer vernomen over zijn bouwdossier. Hij
dient in maart 2010 klacht in.

ONDERZOEK:
Volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening gaat het
om een regularisatiedossier voor een bouwovertreding met stopzetting. De dienst bevestigt de data.
Het dossier werd ingediend op 15 juli 2009 en het
openbaar onderzoek werd georganiseerd tussen 13
augustus en 11 september 2009. Op 19 februari
2010 legde de dienst Monumentenzorg het dossier
voor aan het College dat het gunstig adviseerde,
mits aanpassing van de plannen.
De bouwheer dient aangepaste plannen in op 22 en
30 april 2010. Het dossier wordt voor advies overgemaakt aan het Vlaamse Gewest op 10 mei 2010.
De Dienst Ruimtelijke Ordening geeft toe dat de
behandelingstermijn overschreden is. Door de invoering van de nieuwe codex Ruimtelijke Ordening
moeten dossiers die ingediend zijn na 1 september
2009 prioritair behandeld worden omdat voor die
dossiers het overschrijden van de strikt wettelijke
termijn leidt tot een stilzwijgende weigering. Voor
de oude dossiers van voor 1 september 2009 is dat
niet het geval. De dienst verzekert dat zij probeert
om ook de oude dossiers zo snel mogelijk af te werken maar dat lukt maar matig door personeelstekort.
Zij hoopt dat de verdere aanvulling van het aantal
dossierbehandelaars soelaas brengt.
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BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: een regularisatieaanvraag moet
net als een bouwaanvraag met openbaar onderzoek
afgewerkt zijn binnen de 105 dagen. Als verzoeker
klaagt zijn al 225 dagen voorbij. Uit het onderzoek
blijkt dat het dossier tussen het afsluiten van het
openbaar onderzoek en het voorstel aan het College
gedurende 160 dagen onbehandeld bleef.
De Ombudsman stelt vast dat de voorrang die gegeven moet worden aan de nieuwe bouw- en verkavelingsaanvragen met dwingende behandelingstermijnen een negatieve invloed heeft op het afwerken
van de oude bouwaanvragen, ingediend voor de invoering van de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juni 2010).

OPVOLGING:
Het aantal dossierbehandelaars bij de Dienst Ruimtelijke Ordening wordt versterkt. Bij het afsluiten
van het werkjaar 2010 staan nog 47 oude bouwdossiers open.
Het advies van het Vlaamse Agentschap Ruimtelijke Ordening loopt begin augustus binnen. Het is
ongunstig. Omdat het niet gaat om een Codexdossier waardoor afgeweken kan worden van de behandelingstermijnen, beslist de Dienst Ruimtelijke
Ordening om een driepartijenoverleg te organiseren. Op dit overleg zijn naast de Dienst Ruimtelijke
Ordening ook de architect van verzoeker en het
Agentschap Ruimtelijke Ordening aanwezig. Er
wordt een nieuw aangepast voorstel voor advies
overgemaakt aan het Agentschap, zonder succes.
Het College kan niet anders dan de bouwaanvraag
weigeren. De bouwheer gaat in beroep bij de Bestendige Deputatie.

BEHANDELINGSTERMIJN (2)

deze voorwaarde niet naleven en gebruik maken
van houten matten, dienen verzoekers midden 2008
klacht in. In juli 2008 stelt de bouwcontroleur bij
verschillende buren een bouwovertreding vast.
Deze buren gaan niet akkoord met de door het College opgelegde herstelmaatregel en dienen in december 2008 en in april 2009 elk een regularisatieaanvraag in. Verzoekers dienen in maart en
september 2009 drie bezwaren in naar aanleiding
van de openbare onderzoeken voor deze aanvragen.
Ze krijgen telkens een ontvangstmelding van de
dienst Bouwvergunningen.
In maart 2010 hebben verzoekers nog altijd geen
inhoudelijke reactie op hun bezwaarschriften ontvangen. Als ze contact nemen met de Dienst Ruimtelijke Ordening krijgen ze te horen dat men nog
bezig is met deze aanvragen.

ONDERZOEK:
De dienst Bouwvergunningen bevestigt in april
2010 dat de drie regularisatieaanvragen nog in behandeling zijn. Dat is anderhalf tot een jaar na het
indienen van de aanvragen. Het oude Decreet
Ruimtelijke Ordening schrijft voor dat bouwaanvragen met een openbaar onderzoek binnen 105 dagen afgehandeld moeten zijn.
Uit de dossiers blijkt dat het openbaar onderzoek
voor de twee regularisatieaanvragen van december
2008 pas georganiseerd werd in maart-april 2009.
Het openbaar onderzoek voor de aanvraag van april
2009 werd pas georganiseerd in september 2009.
Telkens kwam één bezwaarschrift binnen van verzoekers.
De drie dossiers dateren van voor de invoering van
de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening. Dat betekent dat de overschrijding van de wettelijke behandelingstermijn niet leidt tot een stilzwijgende weigering.
De Dienst Ruimtelijke Ordening verzekert dat zij al
het mogelijke doet om naast de nieuw binnengekomen dossiers ook de oudere verder af te handelen.
De druk op de dossierbehandelaars is zeer groot,
zegt de dienst. Zij hoop dat de versterking van het
aantal dossierbehandelaars soelaas brengt.

(dossier: 201003-056)

BEOORDELING:

KLACHT:
Verzoekers kochten drie jaar geleden een nieuwbouwwoning. In de verkavelingsakte staat dat alleen levende hagen mogen gebruikt worden als afsluiting tussen de percelen. Omdat enkele buren

Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: verzoekers wachten in maart
2010, bij het indienen van de klacht, al een jaar op
een reactie op hun bezwaarschriften van maart 2009
en al meer dan zeven maanden op een reactie op
hun bezwaarschrift van september 2009.
Dat komt omdat de dienst Urbanisatie de wettelijke
behandelingstermijn voor de drie regularisatieaan-
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vragen ruim overschrijdt. De klacht toont aan dat
het overschrijden van de behandelingstermijn voor
de bouwaanvragen ook vragen kan oproepen bij bezwaarindieners omdat zij te lang moeten wachten
op enige reactie op hun bezwaarschrift.
De Ombudsman stelt vast dat de voorrang die gegeven moet worden aan de nieuwe bouw- en verkavelingsaanvragen met dwingende behandelingstermijnen, een negatieve invloed heeft op het
afwerken van de oude dossiers, ingediend voor de
invoering van de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening.
De Ombudsman stelt vast dat in de drie dossiers de
openbare onderzoeken laattijdig werden georganiseerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 juni 2010).

OPVOLGING:
De dienst Urbanisatie talmt nog een hele tijd met de
afhandeling van de drie dossiers. Het College van
burgemeester en schepenen neemt pas op 10 december 2010 een beslissing. De bezwaren van verzoekers worden ongegrond verklaard. De regularisatieaanvragen van twee buren wiens percelen niet
palen aan dat van verzoekers, worden volledig vergund. De regularisatieaanvraag van de buur wiens
perceel paalt aan deze van verzoekers wordt slechts
gedeeltelijk vergund. De afsluiting in matten tussen
het perceel van de buur en dat van verzoekers wordt
niet vergund.
Het aantal dossierbehandelaars bij de Dienst Ruimtelijke Ordening wordt versterkt. Bij het afsluiten
van het werkjaar 2010 staan nog 47 oude bouwdossiers van voor 1 september 2009 open.

BEHANDELINGSTERMIJN (3)
(dossier: 201009-195)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker is architect en diende eind augustus 2009
samen met zijn bouwheer een bouwaanvraag in.
Sinds november 2009 zit er geen schot meer in het
dossier. Alle adviezen zijn nochtans positief. Tijdens het openbaar onderzoek liepen enkele bezwaren binnen maar deze werden in de eerdere geweigerde bouwaanvragen altijd als ongegrond
beoordeeld.
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Verzoeker drong al in maart en juni 2010 aan op de
verdere behandeling van de bouwaanvraag. De
jongste keer reageerde de dienst Urbanisatie dat ze
geen tijd vond om het dossier te behandelen. Als
verzoeker in september klacht indient, is de aanvraag al meer dan een jaar onderweg.

ONDERZOEK:
De bouwaanvraag dateert van vlak voor 1 september 2009, de dag dat de nieuwe Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening in werking trad. Dat betekent
dat alle bouwaanvragen die na deze datum ingediend worden strikt termijngebonden zijn. Slaagt de
Stad er niet in binnen de 75 of 105 dagen een beslissing te nemen, dan loopt de aanvrager een
bouwweigering op. Daardoor geeft de Dienst Ruimtelijke Ordening voorrang aan de afhandeling van
deze strikt termijngebonden dossiers.
De bouwaanvragen die dateren van voor 1 september 2009 lopen daardoor aanzienlijke vertraging op.
Zij zijn niet aan strikte behandelingstermijnen gebonden. Begin oktober 2010 staan nog 53 dossiers
open. De Dienst Ruimtelijke Ordening kondigt aan
dat zij deze oude dossiers tegen het einde van 2010
weggewerkt wil hebben.
De dienst Urbanisatie legt verzoekers bouwaanvraag begin november 2010 voor aan het College
van burgemeester en schepenen. De vergunning
wordt verleend.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: het oude Decreet op de Ruimtelijke Ordening schreef al voor dat bouwaanvragen
die onderworpen moesten worden aan een openbaar
onderzoek, binnen 105 dagen afgehandeld moesten
zijn, al was deze termijn niet strikt bindend en leidde zij niet tot een bouwweigering voor de aanvrager. De bouwaanvraag van verzoekers cliënte was
vijftien maanden onderweg voor ze werd goedgekeurd.
De Ombudsman stelt andermaal vast dat de voorrang die de Dienst Ruimtelijke Ordening moet geven aan de strikt termijngebonden bouw- en verkavelingsaanvragen ervoor zorgt dat de niet strikt
termijngebonden dossiers vertraging oplopen.
De Ombudsman schrijft geen aanbeveling omdat de
Dienst Ruimtelijke Ordening weet dat zij de oude
bouwdossiers van voor 1 september 2009 zo snel
mogelijk moet afwerken. De redelijke behandelingstermijn is in al deze dossiers aanzienlijk overschreden.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 november 2010).

OPVOLGING:
Het aantal dossierbehandelaars bij de Dienst Ruimtelijke Ordening wordt versterkt.
Bij het afsluiten van het werkjaar 2010 staan nog 47
bouwdossiers van voor 1 september 2009 open.

Stad. Dat is te lang, zeker omdat ze het antwoord
dringend nodig had voor een subsidiedossier.
De Ombudsman stelt vast dat de voorrang die gegeven moet worden aan de nieuwe bouw- en verkavelingsaanvragen die onderhevig zijn aan dwingende behandelingstermijnen, een negatieve invloed
heeft op de tijdige beantwoording van andere vragen van burgers.

AANBEVELING:
“De Dienst Ruimtelijke Ordening dient ook voor
het beantwoorden van princieps- en informatievragen van burgers de redelijke termijn te bewaken.”

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201003-044)

Gegrond

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (4 juni 2010).

KLACHT:

OPVOLGING:

Verzoekster vraagt eind november 2009 in een email aan de dienst Bouwvergunningen welke bestemming een leegstaand kloostergebouw kan krijgen. In het gebouw zou haar kloostergemeenschap
een rusthuis willen inrichten. De dienst Bouwvergunningen mailt haar kort nadien officieus de bestemmingsvoorschriften door.
Omdat een e-mail alleen informatieve waarde heeft
en verbintenissen alleen tot stand kunnen worden
gebracht via officiële briefwisseling, vraagt verzoekster begin december 2009 in een brief aan het
College van burgemeester en schepenen officieel
naar het standpunt van de Stad Brugge. Zij heeft
deze informatie dringend nodig voor het subsidiedossier dat ze samenstelt.
Meer dan drie maanden later heeft ze nog altijd
geen officieel antwoord ontvangen. Als zij informeert bij de dienst Bouwvergunningen, krijgt ze te
horen dat haar vraag werd overgemaakt aan de
dienst Urbanisatie.

De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert dat zij in
2010 absolute prioriteit gegegeven heeft aan het tijdig afhandelen van de strikt termijngebonden
bouw- en verkavelingsaanvragen en aan het wegwerken van de achterstand bij de oude dossiers.
Nu het nieuwe personeelskader ingevuld is, komt
weer ruimte vrij om ook de princiepsvragen binnen
een redelijke termijn af te handelen.
Het loket zal versterkt worden met twee medewerkers die zullen instaan voor de directe informatieverstrekking. Het geoloket wordt afgewerkt waardoor rechtstreeks informatie opgevraagd zal kunnen
worden over plannen en vergunningen waardoor het
aantal schriftelijke vragen hierover zal verminderen.

STEDENBOUWKUNDIG ATTEST (1)
(dossier: 201006-115)

Gegrond

ONDERZOEK:
Na de klacht onderzoekt de dienst Urbanisatie de
voorschriften van het geldende BPA. Verzoekster
ontvangt een antwoord midden april. De dienst Urbanisatie geeft geen uitleg waarom het meer dan
vier maanden duurde vooraleer verzoekster een
antwoord kreeg.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: verzoekster moet meer dan vier
maanden wachten op een officieel antwoord van de
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KLACHT:
Een architecte vraagt in naam van haar bouwheer in
februari 2010 een stedenbouwkundig attest aan. Officieus vernam ze hierover al een en ander van de
dienst Monumentenzorg maar na 75 dagen is er nog
altijd geen beslissing van het College van burgemeester en schepenen. Verzoekster stelt begin juni
vast dat de wettelijke behandelingstermijn overschreden is.
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ONDERZOEK:
Verzoekster diende het dossier in op 18 februari
maar het werd pas op 20 maart ontvankelijk en volledig verklaard.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart
2010 “betreffende stedenbouwkundige attesten,
projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen” bepaalt dat een stedenbouwkundig attest
binnen een ordetermijn van 75 dagen moet worden
afgeleverd. Deze ordetermijn liep af op 3 juni, enkele dagen voordat verzoekster klacht indiende.
Een ordetermijn is richtinggevend maar niet dwingend. Als zij overschreden wordt, kan de gemeente
nog altijd een rechtsgeldige beslissing nemen. De
dienst geeft daarom voorrang aan de strikt termijngebonden bouw- en verkavelingsaanvragen want
als daar niet tijdig een beslissing valt, loopt de aanvrager een bouwweigering op.
In eerste instantie belooft de dienst Monumentenzorg om het dossier eind juni aan het College voor
te leggen. Dat gebeurt niet. De Ombudsman gunt de
dienst nog wat tijd maar begin november is het dossier nog altijd niet afgewerkt. De bouwheer wordt
ongeduldig.
De dossierbehandelaar reageert dat zij geen tijd
vindt voor de aanvraag omdat ze alles op alles moet
zetten om de termijngebonden bouwaanvragen op
tijd af te werken. Bij wijze van tussenoplossing
bracht ze verzoekster al mondeling op de hoogte
van het standpunt van de dienst Monumentenzorg.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE TERMIJN: de
wetgever schrijft voor dat het College van burgemeester en schepenen binnen een ordetermijn van
75 dagen een uitspraak moet doen over een stedenbouwkundig attest. Er zijn al meer dan zeven
maanden voorbij zonder dat het dossier door de
dienst Monumentenzorg kon worden voorgelegd.
De redelijke termijn raakt daardoor overschreden,
aangezien de wetgever met zijn ordetermijn toch
een richting heeft willen geven.
De Ombudsman stelt vast dat de voorrang die de
Dienst Ruimtelijke Ordening moet geven aan de
termijngebonden bouw- en verkavelingsaanvragen
ervoor zorgt dat de niet strikt termijngebonden dossiers vertraging oplopen. De Ombudsman heeft begrip voor de uitdagingen waar de Dienst Ruimtelijke Ordening mee geconfronteerd wordt en met de
werkdruk als gevolg van de nieuwe wetgeving.
Maar anderzijds maken deze verzachtende omstandigheden de rekening van de burger niet. Behoorlijk
besturen betekent dat elke overheid zich zo weet te
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organiseren dat zij al haar dossiers binnen een redelijke termijn kan afhandelen.

AANBEVELING:
“Gezien de aanzienlijke overschrijding van de ordetermijn zou het individuele dossier van verzoekster toch zo snel mogelijk aan het College moeten
kunnen worden voorgelegd."

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (5 november 2010).

OPVOLGING:
Het duurt nog tot eind december 2010 voor de dossierbehandelaar de aanvraag kan afwerken. Haar
advies is negatief. Het College van burgemeester en
schepenen levert eind januari 2011 een negatief
stedenbouwkundig attest af met alternatieve voorwaarden.

STEDENBOUWKUNDIG ATTEST (2)
(dossier: 201011-227)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker dient op 17 augustus 2010 een aanvraag
voor een stedenbouwkundig attest in. Hij wil weten
of een bergplaats, die tot augustus 1991 bewoond
werd, nog altijd in aanmerking komt voor bewoning. Verzoeker wil het huisje opnieuw verhuren.
Begin november is de ordetermijn van 75 dagen
verstreken zonder dat verzoekers aanvraag werd afgehandeld. Doordat het standpunt van de Stad uitblijft, kan hij niet beslissen of hij de geplande renovatie al dan niet doorzet en kan hij geen contacten
met aannemers leggen.

ONDERZOEK:
Voor het afleveren van een stedenbouwkundig attest beschikt een gemeente wettelijk over een ordetermijn van 75 dagen of tweeëneenhalve maand.
Een ordetermijn is een richtinggevende termijn. Zij
is niet strikt bindend. Na het verstrijken ervan kan
een gemeente nog rechtsgeldig beslissen.
Kort na de klacht laat de dienst Urbanisatie weten
dat het dossier in behandeling is. De vraag is niet
evident. De berging ligt op een achterliggend stuk
grond en ligt deels in woongebied, deels in een gebied voor openbaar nut. Aangekondigd wordt dat de
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aanvraag begin december 2010 aan het College zal
worden voorgelegd.
Het dossier wordt niet voorgelegd.
De Dienst Ruimtelijke Ordening kondigt begin februari 2011 aan dat de aanvraag tegen het eind van
de maand zal worden voorgelegd. Eerst moet het
standpunt van de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar gevraagd worden tijdens een driepartijenoverleg. Het dossier wordt op 18 februari 2011
aan het College voorgelegd. Dat is zes maanden na
de aanvraag. Beslist wordt een ongunstig stedenbouwkundig attest af te leveren.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: de wetgever schrijft een ordetermijn van 75 dagen voor voor het afhandelen van
een aanvraag voor een stedenbouwkundig attest. De
aanvraag van verzoeker was 180 dagen onderweg
of bijna tweeëneenhalve keer de ordetermijn. Volgens de Ombudsman is de redelijke termijn hiermee
overschreden, aangezien de wetgever met haar termijn toch een richting heeft willen geven. De Ombudsman houdt rekening met het feit dat het om een
minder eenvoudig dossier ging maar zes maanden
is toch van het goede teveel.
De Ombudsman stelt andermaal vast dat de voorrang die gegeven moet worden aan de strikt termijngebonden bouw- en verkavelingsaanvragen een
negatieve invloed heeft op de afhandeling van dossiers die niet aan strikte termijnen gebonden zijn.

AANBEVELING:
“Zorg ervoor dat aanvragen voor stedenbouwkundige attesten binnen een redelijke termijn behandeld worden.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (4 maart 2011).

OPVOLGING:
De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert dat zij in
2010 absolute prioriteit gegegeven heeft aan het tijdig afhandelen van de strikt termijngebonden
bouw- en verkavelingsaanvragen en aan het wegwerken van de achterstand bij de oude dossiers.
Nu het nieuwe personeelskader ingevuld is, maakt
de dienst zich sterk dat er meer ruimte vrij zal komen om ook de stedenbouwkundige attesten binnen
een redelijke termijn af te handelen.
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ZONNEPANELEN
(dossier: 201001-011)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekers plaatsen in september 2007 zonnepanelen op het dak van hun huis. Ze surften voordien
naar de Energiepagina van de dienst Leefmilieu op
de website van de Stad Brugge en naar de website
www.energiesparen.be van het Vlaamse Energieagentschap (VEA). Op basis van de beschikbare informatie concludeerden ze dat de Stad Brugge geen
premies gaf voor het plaatsen van zonnepanelen.
Ook de brochure van de Huisvestingsdienst maakte
hier geen gewag van.
In het voorjaar van 2009 vernemen zij van familieleden dat zij ook zonnepanelen hebben geplaatst en
daarvoor wél een premie van 4.500 euro hebben
gekregen van de Stad in het kader van de functionele verbeteringspremie.
Verzoekers zijn verbaasd en dienen alsnog een subsidieaanvraag in. Maar de Huisvestingsdienst reageert dat zij geen premie meer kunnen krijgen omdat de werkzaamheden al uitgevoerd zijn. Het
reglement zegt dat een subsidie altijd vooraf moet
worden aangevraagd. Daar wordt nooit van afgeweken.
Verzoekers stellen enkele maanden later, in september 2009, vast dat de website van de Stad Brugge en de website www.energiesparen.be nog altijd
niet vermelden dat de Stad Brugge zonnepanelen
subsidieert in het kader van de functionele verbeteringspremie.
Als zij de Stad daar schriftelijk op wijst, reageert de
Huisvestingsdienst dat de website van de Stad
Brugge niet altijd de actuele en correcte informatie
vermeldt omdat de premiereglementen voortdurend
wijzigen en dat men daarom best de Huisvestingsdienst contacteert. Verzoekers vragen zich af waarom de Stad Brugge dan nog een website heeft en
schrijven hierover eind oktober 2009 een tweede
klachtbrief.
Verzoekers stappen naar de Ombudsman als de
Huisvestingsdienst reageert dat de website ondertussen werd aangevuld maar dat verzoekers toch
niet kunnen genieten van een subsidie omdat de
werken al uitgevoerd zijn.

ONDERZOEK:
In zijn antwoord aan de Ombudsman stelt de Huisvestingsdienst dat het plaatsen van zonnepanelen
pas vanaf begin 2008 aanvaard werd binnen de

128

DOSSIERS 2010 IN DETAIL

functionele verbeteringspremie. Verzoekers, die
hun zonnepanelen al in 2007 plaatsten, kunnen niet
meer genieten van een subsidie omdat het reglement dat verbiedt. De subsidie moet steeds vooraf
aangevraagd worden.
De Huisvestingsdienst geeft toe dat de website van
de Stad Brugge lange tijd niet vermeldde dat ook
het plaatsen van zonnepanelen in aanmerking kon
komen voor een functionele verbeteringspremie.
Pas door het protest van verzoekers in september en
oktober 2009 werd de website aangepast. Omdat de
Huisvestingsdienst het subsidiëren van zonnepanelen slechts als een uitbreiding zag van aanvaarde
technieken op het vlak van elektriciteit werd daarover geen georganiseerde communicatie gevoerd.
Zo werd de informatiewijzer “Verbeteringswerken
aan de woning” pas in juli 2009 herdrukt. Voordien
werd hierover gecommuniceerd met een los blaadje
dat in de brochures werd ingevoegd. De Vlaamse
website “Premiezoeker” werd pas eind oktober
2009 door de Huisvestingsdienst ingelicht over de
subsidieerbaarheid van zonnepanelen.
De Ombudsman stelt midden maart 2010 vast dat
de Vlaamse website www.energiesparen.be en de
website www.eandis.be nog altijd deze informatie
niet bevatten, hoewel volgens de Huisvestingsdienst
periodiek een vergelijking gebeurt met de Vlaamse
website ‘Premiezoeker’. Volgens het Vlaams Energieagentschap dateert de jongste vergelijking tussen
www.energiesparen.be en de website Premiezoeker
van midden 2009. Als er geen verschillen blijken,
contacteert de VEA niet spontaan de gemeenten. De
Ombudsman stelt daarom voor dat de Huisvestingsdienst ook met het Vlaams Energieagentschap
in contact zou komen als zich wijzigingen voordoen
zodat ook de informatie over premies op de website
www.energiesparen.be actueel blijft. De website
van Eandis is gelinkt aan www.energiesparen.be.
De Huisvestingsdienst gaat hiermee akkoord. Korte
tijd later wordt de informatie ook op de websites
van het Vlaams Energieagentschap en van Eandis
aangevuld.
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brochure werd pas midden 2009 herdrukt. De website van de Stad Brugge en de website Premiezoeker werden pas aangepast in september-oktober
2009. Het Vlaams Energieagentschap werd pas in
de eerste helft van 2010 ingelicht op vraag van de
Ombudsman.
De klacht is slechts deels gegrond omdat het reglement niet toelaat dat een premie wordt aangevraagd
na het uitvoeren van de werken.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Het College van burgemeester en schepenen neemt
op 4 juni 2010 kennis van het verslag van de Ombudsman en van zijn beoordeling en beslist tot een
aanvullend onderzoek.
Uit dit intern onderzoek blijkt dat de Huisvestingsdienst ervan uitging dat binnen de rubriek “elektriciteit” van het bestaande premiereglement het plaatsen van zonnepanelen gesubsidieerd kon worden.
Dat wordt door de interne audit beoordeeld als een
ernstige inschattingsfout want in strijd met de letter
en de geest van het premiereglement.
Het College beslist op 9 juli 2010 om de subsidiëring van zonnepanelen in het kader van de functionele verbeteringspremie stop te zetten omdat zij de
visie van de Huisvestingsdienst niet deelt. Ook alle
externe communicatie hierover wordt stopgezet. De
Huisvestingsdienst krijgt een andere plaats in het
organogram van de Dienst Ruimtelijke Ordening.
De Ombudsman stelt vast dat de Huisvestingsdienst
handelde zonder stevige reglementaire basis en
zonder dat zij beschikte over een principieel standpunt van het bestuur over de subsidieerbaarheid van
zonnepanelen, wat meteen ook de diffuse informatieverstrekking verklaart die hij detecteerde.

BUURTPARKEERPLAATS
(dossiers: 201008-171 en 201009-200)

Deels gegrond

BEOORDELING:
Op basis van de verkregen informatie beoordeelt de
Ombudsman de klacht als deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
hoewel de Huisvestingsdienst het plaatsen van zonnepanelen vanaf begin 2008 systematisch begon te
subsidiëren in het kader van de functionele verbeteringspremie, communiceerde zij daar ongeorganiseerd over met de burger. Wie de Huisvestingsdienst niet contacteerde maar alleen de website van
de Stad Brugge en gespecialiseerde websites raadpleegde, kon daar gedurende bijna twee jaar geen
specifieke informatie over vinden. De informatieJAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Verzoekers zijn twee buren. Zij kochten, de ene in
2009, de andere in 2010, elk een kleine woning op
een stuk binnengrond. De aanpalende percelen zijn
eigendom van de Stad Brugge die daar autobergplaatsen wil realiseren.
Verzoekster wil haar woning uitbreiden met een
veranda en gaat daarvoor in de zomer van 2010 inlichtingen vragen bij de dienst Bouwvergunningen.
De ambtenaar waarschuwt haar dat zij dat beter niet
doet omdat haar woning in het BPA voorbestemd is
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Voor de woning van de eerste verzoeker vroeg
de notaris in juni 2009 een stedenbouwkundig
uittreksel op, voor de woning van de tweede
verzoekster in november 2009 en mei 2010. De
uittreksels vermelden telkens dat “er geen onteigeningen voorzien zijn”. Het uittreksel uit het
plannenregister vermeldt het gewestplan met
als bestemming woongebied, en de naam en de
goedkeuringsdatum van het geldende BPA
zonder de bestemming van de betrokken percelen. Op basis van deze informatie besliste de
notaris dat de verkoop geen enkel probleem
zou opleveren.
De Ombudsman stelt vast dat er nog geen formeel onteigeningsplan in het plannenregister
was opgenomen op het moment dat de notaris
de stedenbouwkundige uittreksels opvroeg.
Daardoor werd de standaardzin “er zijn geen
onteigeningen voorzien” in het uittreksel vermeld. Er waren wel al mislukte contacten geweest tussen de dienst Eigendommen en de vorige eigenaar. De dienst hield er toen al
rekening mee dat mogelijk overgegaan zou
moeten worden tot een onteigening maar dat

was nog niet geconcretiseerd in een onteigeningsplan.
Toen de notaris in juni 2009 het eerste uittreksel opvroeg, was wel al de procedure voor de
herziening van het BPA in gang gezet. Al begin april 2008 keurde het College van burgemeester en schepenen het voorontwerp van het
nieuwe RUP goed. Het stadsbestuur besliste in
mei 2010 om de zone voor buurtparkeergelegenheid in het oude BPA te behouden in het
nieuwe RUP maar er een nabestemming ‘wonen’ aan te geven. Het College opteerde ervoor
om nog geen onteigeningsplan aan het RUP toe
te voegen zolang er geen duidelijkheid was
over een verwerving in der minne van beide eigendommen.
De Ombudsman stelt vast dat de stedenbouwkundige uittreksels alleen de naam en de goedkeuringsdatum van het BPA vermelden maar
geen detailinfo geven over de bestemming “autobergplaatsen” voor beide percelen.
De Ombudsman vraagt advies aan de juridisch
coördinator van de Dienst Ruimtelijke Ordening, aan de VVSG en aan de Vlaamse Administratie Ruimtelijke Ordening of dit wettelijk
was. De conclusie is dat de informatie in het
stedenbouwkundig uittreksel minimaal was
maar wettelijk gezien voldoende.
Het Ministerieel Besluit van 7 februari 2003
“houdende bepaling van het model van uittreksel uit het plannenregister” (in het voorjaar van
2010 opgeheven en nog niet vervangen door
een nieuw besluit) schreef voor: “Het uittreksel
uit het plannenregister bevat informatie betreffende plannen en verordeningen die van toepassing zijn op een of meer percelen. De informatie betreft een momentopname en bevat
minimaal de plannen en verordeningen zoals
die opgenomen zijn in het conform verklaarde
plannenregister, aangevuld met de actualisaties.”
De Ombudsman stelt vast dat er gemeenten
zijn (zoals Gent en Mechelen) die in hun stedenbouwkundige uittreksels wel de bestemming van het perceel in het BPA/RUP meegeven, andere gemeenten (zoals Antwerpen en
Brugge) doen dat niet wegens te tijdrovend.
De Gecoro, die midden december 2010 de bezwaren tegen het nieuwe RUP beoordeelde,
acht het wenselijk dat de Stad Brugge als uiting
van behoorlijk bestuur de bestemming zou
vermelden.
De VVSG biedt de gemeenten een standaardformulier vastgoedinformatie aan. Op dat formulier is ruimte voorzien om de bestemming in
het BPA/RUP te vermelden.
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om te wijken voor autobergplaatsen. Verzoekster
verneemt dat de dienst Eigendommen de huisjes in
der minne wil verwerven. Lukt dat niet, dan hangt
haar een onteigening boven het hoofd.
Verzoekster valt uit de lucht. Toen zij haar huisje in
mei 2010 kocht, was er volgens de notaris geen enkel probleem. Volgens het stedenbouwkundig uittreksel lag het huisje in het gewestplan in woongebied en waren er geen onteigeningen voorzien. Het
uittreksel vermeldde alleen de naam en de goedkeuringsdatum van het BPA maar geen details over de
toekomstige bestemming van haar perceel en dat
van haar buurman. De verkoper repte met geen
woord over de toekomstige bestemming.
De notaris had de Stad een voorkooprecht aangeboden in het kader van de Vlaamse Wooncode maar
de Huisvestingsdienst had niet gereageerd op deze
brief. Had zij dat wel gedaan, dan hadden zij de
kans niet gehad om de huisjes te kopen, brengen
verzoekers in. De Huisvestingsdienst klasseerde de
brief en maakte hem niet over aan de dienst Eigendommen.
Beide verzoekers voelen zich om de tuin geleid
door de vorige eigenaar. Ze vragen zich af of hun
notaris hen niet beter had moeten inlichten. Zij
verwijten de Stad gebrekkige informatieverstrekking op het stedenbouwkundig uittreksel door te
schrijven dat er geen onteigeningen voorzien waren
en door de bestemming in het geldende BPA niet te
vermelden.

ONDERZOEK:
1.

2.
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3.

4.

De Dienst Ruimtelijke Ordening bevestigt dat
het ook haar ambitie is om de bestemming van
een perceel in een BPA/RUP te vermelden in
het stedenbouwkundig uittreksel. Het is de bedoeling dat notarissen, makelaars en kandidaatkopers in de toekomst via het geoloket de bestemmingen tot op detailniveau zelf zouden
kunnen opvragen, zoals bijvoorbeeld de Stad
Blankenberge dit nu al aanbiedt. Dit plan is
nog niet gerealiseerd door problemen met de
software. De informatie is intern digitaal wel
beschikbaar maar de softwareleverancier kreeg
ze tot nog toe niet juist verwerkt. Daar wordt
momenteel aan gewerkt.
De Secretarie stuurde de brieven van de notaris
over het voorkooprecht naar de Huisvestingsdienst. Daar werden ze geklasseerd.
Het onderzoek wijst uit dat er verschillende
soorten voorkooprecht bestaan op basis van
verschillende wetgeving en elk met een eigen
finaliteit. Het voorkooprecht kan alleen voor
die doelstellingen gebruikt worden die geregeld
zijn door de wet. Het voorkooprecht waarop de
notaris terugviel, vond zijn wettelijke basis in
de Vlaamse Wooncode. De uitoefening van dat
voorkooprecht zou niet automatisch aan de
Stad de mogelijkheid gegeven hebben om garages op beide percelen te bouwen. Mocht de
Stad ingegaan zijn op het voorkooprecht, dan
zou zij er alleen sociale woningen hebben kunnen bouwen. Aangezien de Stad daar geen interesse voor heeft, werd het aanbod van de notaris geklasseerd.
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek
voor het nieuwe RUP dienen verzoekers elk
een bezwaarschrift in in een poging te verhinderen dat hun woningen zouden moeten wijken
voor de buurtparkeerplaats. Verzoekster stelt
een grondruil voor. De bezwaren worden midden december 2010 beoordeeld door de Gecoro. Het College van burgemeester en schepenen neemt op 11 februari 2011 kennis van de
resultaten van het openbaar onderzoek en van
het advies van de Gecoro. Het bestuur gaat akkoord met het alternatief van verzoekster. Er
zal een grondruil gebeuren om de onteigening
te vermijden.

BEOORDELING:
De klachten zijn deels gegrond.
De klachten zijn slechts deels gegrond om volgende
redenen:
De verkoper draagt verantwoordelijkheid. Hij verzweeg dat de Stad Brugge al eerder pogingen had
ondernomen om beide eigendommen te verwerven.
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De notaris draagt verantwoordelijkheid. Hij heeft
informatieplicht tegenover de kandidaat-kopers. Hij
liet na bij de Stad informatie op te vragen over de
bestemming van de percelen in het BPA.
Strikt wettelijk ging de Stad niet in de fout. De stedenbouwkundige uittreksels bevatten de informatie
die minimaal moest worden vermeld; in het plannenregister was nog geen onteigeningsplan opgenomen, dus vermeldde het uittreksel dat er geen
onteigeningen voorzien waren; het voorkooprecht
had een bijzondere finaliteit en kon niet ingeroepen
worden voor het doel dat de Stad zich stelde.
Toch blijkt uit de klachten dat verbetering wenselijk is op het vlak van de INFORMATIEVERSTREKKING:
Alle partijen zijn het erover eens dat het beter zou
zijn dat het stedenbouwkundig uittreksel de detailbestemming van een perceel in het BPA/RUP wel
zou vermelden. Dat zou langs digitale weg kunnen
gebeuren maar deze ambitie is nog niet gerealiseerd.
De zin “er zijn geen onteigeningen voorzien” klonk
zeer geruststellend hoewel dat in het geval van verzoekers helemaal niet zo was. De notaris kan daardoor op het verkeerde been gezet zijn.
Hoewel de Huisvestingsdienst niet in de fout ging,
rijst de vraag of het niet beter zou zijn vragen van
notarissen in verband met de verschillende types
van voorkooprecht centraal te coördineren. Niet alle
vormen van voorkooprecht hebben met huisvesting
te maken.

AANBEVELINGEN:
“Zet alles op alles opdat de detailbestemming van
een perceel raadpleegbaar zou worden via het geoloket en via digitale weg afgedrukt zou kunnen
worden op het stedenbouwkundig uittreksel.”
“Onderzoek hoe in het stedenbouwkundig uittreksel
de informatie over onteigeningen verbeterd of beter
geformuleerd zou kunnen worden.”
“De Dienst Ruimtelijke Ordening dient in samenspraak met de dienst Eigendommen te onderzoeken
waar vragen van notarissen in verband met de verschillende types van voorkooprecht het best gecentraliseerd worden.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (18 februari 2011).

OPVOLGING:
De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert dat het
weergeven van detailbestemmingen via het geoloket geen sinecure is omdat deze informatie opge-
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haald moet worden uit BPA’s en verkavelingsvergunningen. Daarom wordt in stappen gewerkt. In
een eerste fase zal het mogelijk worden om via het
geoloket informatie te vinden over de ligging van
een perceel, over de voorschriften van het geldende
BPA en over de naam van de verkaveling en de
eventuele wijzigingen. In een latere fase zal het
mogelijk worden gedetailleerde informatie op te
vragen over de verkavelingsvoorschriften per perceel. Hiervoor moeten PDF’s aangemaakt worden
per perceel. De verdere ontwikkeling van het geoloket wordt opgevolgd door Dienst Ruimtelijke Ordening, de Communicatiedienst en een privaat
softwarebedrijf.
De Dienst Ruimtelijke Ordening onderkent de
noodzaak dat de burger zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over mogelijke onteigeningen. De
Stad is evenwel niet altijd op de hoogte van alle
onteigeningsmogelijkheden en intenties, ook van
andere besturen. In het vervolg zal op het stedenbouwkundig uittreksel genoteerd worden dat de informatie over onteigeningen alleen slaat op die onteigeningen waarvoor de Stad de initiatiefnemer is.
Ook over de voorkooprechten zal de Stad noteren
dat zij alleen info kan geven over de voorkooprechten die zij kent. Er zal duidelijk aangegeven worden
dat andere voorkooprechten niet uigesloten zijn.

Op vraag van de dienst Ombudsman gaat de bouwcontroleur begin oktober op controlebezoek. Het
College keurt midden november 2010 de premie
definitief goed.
Verzoekster wil weten waarom het zo lang duurde
vooraleer haar aanvraag afgehandeld werd.

ONDERZOEK:

Begin 2008 vraagt verzoekster een premie aan voor
het functioneel verbeteren van haar woning. De
bouwcontroleur komt langs. Het dossier wordt in
februari 2008 principieel door het College goedgekeurd.
Eind november 2009 is de renovatie achter de rug
en stuurt verzoekster aangetekend al haar facturen
naar de Huisvestingsdienst. Ze verneemt niets meer.
De bouwcontroleur komt niet langs voor het controlebezoek. De premie wordt niet uitbetaald.
Eind september 2010 neemt verzoekster contact op
met de dienst Ombudsman.
De Huisvestingsdienst bevestigt dat de facturen
eind november 2009 binnen kwamen en dat ze werden overgemaakt aan de bouwcontroleur. De bouwcontroleur bevestigt dat hij de facturen kreeg. Hij
deed er niets mee omdat verzoekster geen afspraak
met hem maakte voor het controlebezoek. Hij had
een kaartje in haar bus gestoken met de vraag een
afspraak te regelen.

De bouwcontroleur ging langs nadat hij de facturen
had ontvangen. Omdat verzoekster niet thuis was,
stak hij een kaartje in de bus met de vraag contact
met hem op te nemen voor een afspraak. Doordat
de bouwcontroleur veel op de baan is, kan maar gebeld worden tussen 8.30 en 9.30 uur. Volgens de
bouwcontroleur kreeg hij geen telefoontje van verzoekster.
Haar dossier was niet het enige dat hij moest afwerken. Door de pensionering van verschillende
collega’s stond hij er alleen voor. De dossiers van
wie niet reageerde, bleven liggen omdat het werk
zich opstapelde.
De bouwcontroleur bevestigt dat hij niet beschikt
over een dossieropvolgingssysteem. Er is geen
middel om na te zien welke premieaanvrager niet
reageert op het kaartje of hoelang een dossier onbehandeld blijft. Er wordt geen herinnering gestuurd
als de burger na verloop van tijd niet reageert.
Volgens verzoekster kreeg of vond ze het kaartje
niet. Zij zou uit eigen beweging wel verschillende
keren vruchteloos geprobeerd hebben om de bouwcontroleur telefonisch te bereiken.
De Huisvestingsdienst houdt alleen bij wanneer de
facturen doorgegeven worden aan de bouwcontroleur. Het computerprogramma laat niet toe automatisch te herinneren als een dossier na verloop van
tijd niet door de bouwcontroleur behandeld is. De
premieaanvrager wordt wel op verschillende manieren en tijdstippen geïnformeerd over de huisbezoeken die er moeten gebeuren. Iemand die langs komt
met zijn facturen, krijgt de tip een afspraak te maken met de bouwcontroleur. In het geval van verzoekster werden de facturen opgestuurd. Als ontvangstbewijs zou haar een kaartje opgestuurd zijn
maar een bewijs bestaat daar niet van.
Volgens het diensthoofd van de Dienst Ruimtelijke
Ordening is de vertraging deels te wijten aan de reorganisatie van de bouwcontrole. Ondertussen zijn
nieuwe bouwcontroleurs aangesteld. Zij zullen
werken volgens sectoren en binnen hun sector verantwoordelijk worden voor de bouwcontroles, de
reclames, de aanplakkingen en de premies. De afhandeling van de premiedossiers zal verdeeld worden over verschillende bouwcontroleurs waardoor
er voor de burger meer mogelijkheden zullen zijn
om contact te nemen of een afspraak te maken. Er
is een nieuw computerprogramma voor de bouw-
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LATE PREMIE (1)
(dossier: 201011-235)

Deels gegrond
KLACHT:
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controle in de maak. Daarin kan geregistreerd worden wanneer de bouwcontroleur een kaartje bust bij
de burger.

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

LATE PREMIE (2)
(dossier: 201012-256)

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE
DOSSIEROPVOLGING:
de
bouwcontroleur liet de facturen van verzoekster gedurende tien maanden onbehandeld. Hij wachtte al
die tijd op haar telefoontje. Zelf nam hij geen initiatief meer om haar te contacteren. Omdat de bouwcontroleur niet beschikte over een dossieropvolgingssysteem, had hij geen zicht op wie wel of niet
reageerde op zijn vraag voor een afspraak. Gevolg
is dat er ook geen herinneringen gestuurd werden.
De Huisvestingsdienst registreert wel wie facturen
indient maar beschikt ook niet over een systeem om
na te gaan welke dossiers de bouwcontroleur nog
niet afgewerkt heeft.
Over het aspect of verzoekster al dan niet een kaartje ontving om een afspraak te maken, kan de Ombudsman niet oordelen. De Huisvestingsdienst en
de bouwcontroleur zeggen van wel, verzoekster
zegt van niet. Vandaar dat de klacht als deels gegrond wordt beoordeeld.
Als verzachtende omstandigheid kan ingeroepen
worden dat de bouwcontroleur er alleen voor stond
en het werk zich opstapelde.
De klacht wordt gecorrigeerd: het College keurt het
dossier van verzoekster in november goed. Het zal
toch meer dan een jaar geduurd hebben vooraleer
de premie op haar rekening staat; de Dienst Ruimtelijke Ordening werkt aan een nieuw computerprogramma voor de bouwcontrole.

AANBEVELING
“Stuur een herinnering naar de premieaanvrager of
neem zelf opnieuw met hem contact op als hij binnen een redelijke termijn na het indienen van zijn
facturen niet reageert op de vraag een afspraak te
maken voor een controlebezoek.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (4 maart 2011).
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Terechte opmerking
KLACHT:
Het College van burgemeester en schepenen keurt
begin juli 2010 het premiedossier van verzoeker
principieel goed.
Verzoeker voert de werken uit. Hij dient in augustus zijn facturen in. Eind september komt de bouwcontroleur langs voor het controlebezoek. Eind december is de premie nog altijd niet uitbetaald. Hij
had erop gerekend dat dit na twee maanden zou gebeuren.
Verzoeker neemt contact op met de Huisvestingsdienst die zegt dat zijn premieaanvraag pas begin
februari 2011 voor definitieve goedkeuring aan het
College van burgemeester en schepenen zal worden
voorgelegd. Dan zal het nog twee maanden duren
vooraleer hij uitbetaald wordt.
Verzoeker vindt het niet kunnen dat de premie pas
zeven maanden na het controlebezoek op zijn rekening zal staan.

ONDERZOEK:
Na het controlebezoek eind september liet de
bouwcontroleur de aanvraag meer dan twee maanden liggen omdat hij een achterstand opgelopen
had. Hij stond er alleen voor door de pensionering
van verschillende collega’s. Hij rekende de premie
pas begin december uit. Dat was te laat voor het
laatste collegedossier van 2010. Bovendien was het
budget voor 2010 al op tegen eind november waardoor de aanvraag van verzoeker uitgesteld moest
worden tot de collegezitting van februari 2011. De
uitbetaling volgt normaal gezien binnen de twee
maanden.
Het is niet zo dat verzoeker de premie twee maanden na het controlebezoek op de rekening zou hebben gehad. De procedure schrijft voor dat na het
controlebezoek de premie wordt berekend. Het dossier wordt dan voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan het College. Daarna duurt het anderhalve tot twee maand vooraleer het bedrag op de
rekening wordt gestort.
Het hoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening
verwacht dat door de reorganisatie van de bouwcontrole, waarbij de bouwcontroleurs per sector
zullen werken, de premieaanvragen sneller verwerkt zullen kunnen worden.
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BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De bouwcontroleur bouwde door personeelsverloop
een dossierachterstand op waardoor de premieaanvraag meer dan twee maanden bleef liggen. Dat had
als consequentie dat de aanvraag van verzoeker pas
in februari 2011 aan het College kon worden voorgelegd. Dat de bouwcontroleur er alleen voor stond
is een verzachtende omstandigheid. De vraag is wel
of de burger daar veel boodschap aan heeft. De
klacht toont aan dat personeelstekort kan leiden tot
klachten.
Het was niet zo dat de premie normaliter twee
maanden na het controlebezoek op de rekening van
verzoeker had gestaan. Dat had hij mogelijk verkeerd begrepen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 maart 2011).

BEZWAARSCHRIFT
(dossier: 201003-062)

Terechte opmerking
KLACHT:
Tijdens een openbaar onderzoek in 2006 uitte verzoeker een bezwaar tegen de bouw van een appartementsgebouw op het achterliggende perceel. Hij
had ervoor gepleit dat de gemene muur op het einde
van het koertje zes meter hoog zou blijven. Zo zou
zijn privacy gevrijwaard blijven.
Midden augustus 2007 krijgt hij van de Stad een
brief dat zijn bezwaarschrift gegrond werd verklaard. Uit de plannen kon inderdaad niet opgemaakt worden of de hoogte van de scheidingsmuur
al dan niet gewijzigd zou worden. Het College had
dan ook aan de bouwheer gevraagd om zijn plannen
op dat punt te verduidelijken.
Verzoeker verneemt niets meer en gaat ervan uit dat
zijn bezwaar gegrond is gebleven.
Hij is dan ook verrast als de aannemer enige tijd later de muur gedeeltelijk afbreekt. Hij protesteert
omdat hij hiervoor aan de bouwheer nooit de toestemming gaf. Toen de sloper verzoeker vroeg of
hij maatregelen mocht nemen om te verhinderen dat
het dak van het berghok beschadigd zou worden,
weigerde verzoeker. De sloper brak de muur toch af
en veroorzaakte schade. Deze schade wil de bouwheer nu niet vergoeden omdat verzoeker de aanne-
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mer verhinderde om bewarende maatregelen te nemen.
Verzoeker verwijt de Stad gebrekkige communicatie. Hij ging ervan uit dat zijn bezwaar gegrond
was. Hij vermoedt dat de Stad de plannen nadien
toch goedkeurde zonder hem daarover nog verder te
informeren. Had de Stad hem wel geïnformeerd,
dan had hij mogelijk anders gereageerd op de sloop.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Urbanisatie werd verzoekers bezwaar alleen gegrond verklaard om formele redenen. De bouwheer had op de plannen niet vermeld
of de hoogte van de scheidingsmuur al dan niet gewijzigd zou worden. De bouwheer vulde kort nadien de plannen aan. De scheidingsmuur zou inderdaad afgebroken worden tot op een hoogte van 4,20
meter, dat was de hoogte van het berghok van verzoeker. Toen de dienst Urbanisatie deze aanvulling
binnen kreeg, vond zij de gedeeltelijke afbraak van
de muur aanvaardbaar. Het College verleende de
bouwvergunning.
De Dienst Ruimtelijke Ordening bevestigt dat zij
deze beslissing niet nog eens communiceerde met
verzoeker.
Volgens de dienst Urbanisatie was het bezwaar inhoudelijk ongegrond omdat het appartementsgebouw te ver af ligt van de woning van verzoeker en
zijn privacy niet in het gedrang kwam. Volgens de
dienst was het stuk afgebroken scheidingsmuur ook
niet gemeen. Alleen het stuk muur waartegen verzoekers berghok is aangebouwd is gemeen. Het
stuk muur erboven behoorde tot een oude loods op
het bouwterrein. Het is inderdaad zo dat de ene eigenaar aan de andere de toestemming moet vragen
om een gemene muur of een stuk ervan af te breken. Maar volgens de dienst Urbanisatie was deze
toestemming in dit geval niet nodig omdat het stuk
gemene muur behouden bleef.
De dienst Urbanisatie geeft toe dat zij het bezwaar
van verzoeker nooit inhoudelijk beoordeelde.
Noch het oude Decreet op de Ruimtelijke Ordening
noch de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening
schrijven voor dat aan bezwaarschrijvers moet worden meegedeeld hoe hun bezwaar werd beoordeeld
door het College van burgemeester en schepenen.
Beide wetten schrijven ook niet voor dat bezwaarschrijvers moeten worden ingelicht als de bouwvergunning wordt verleend. De wetgever gaat ervan uit
dat bezwaarschrijvers daarover via de gele bekendmakingsaffiche op de hoogte kunnen geraken.
Als uiting van behoorlijk bestuur schrijft de Stad
Brugge de bezwaarschrijvers hierover wel aan. De
dienst Bouwvergunningen geeft toe dat dit vroeger
mogelijk niet altijd systematisch gebeurde. Nu is
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dat wel het geval omdat elk bouwdossier afgewerkt
wordt door dezelfde dossierbehandelaar.

BEOORDELING
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
De Ombudsman meent dat de Dienst Ruimtelijke
Ordening verzoeker toch beter had kunnen informeren over zijn bezwaar. Aanvankelijk beoordeelde de
Stad zijn bezwaar gegrond en liet dat ook weten
maar toen de louter formele redenen op basis waarvan dat gebeurde waren ingevuld, informeerde zij
verzoeker daar niet meer over. De dienst Urbanisatie vond het bezwaar inhoudelijk zelfs ongegrond
maar nam dat niet mee in haar beoordeling waardoor verzoeker hierover geen info kreeg.
De dienst Bouwvergunningen deelde verzoeker naderhand ook niet mee dat de bouwvergunning verleend was. Wettelijk hoeft dat niet maar het is volgens de Ombudsman wel behoorlijk om dat te doen.
Dit wordt nu trouwens systematisch wel gedaan
door de dienst Bouwvergunningen.
Over het schadegeval moet de Vrederechter oordelen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 augustus 2010).

IJSJE
(dossier: 201007-137)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is zaakvoerster van een ijs- en wafelzaak in de binnenstad. De uitbating gebeurt door
haar zoon. De bouwcontroleur kwam langs. Hij
merkte op dat de plastieken ijshoorn als reclamemiddel aan de gevel verboden was. De zoon
werd verzocht hem te verwijderen. De ambtenaar
gaf zijn naamkaartje af.
Twee weken later kwam de bouwcontroleur opnieuw langs en merkte op dat de ijshoorn er weer
hing. Er ontstond een discussie met verzoekster. De
ambtenaar zou uitgevlogen zijn en ermee gedreigd
hebben om een proces-verbaal op te maken.
Verzoekster dient klacht in over de manier waarop
de ambtenaar haar te woord stond.
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ONDERZOEK:
De bouwcontroleur reageert dat de eerste verantwoordelijkheid bij verzoekster zelf lag. Zij was in
overtreding met de reclameverordening.
Volgens de bouwcontroleur had een concurrerende
zaak herhaaldelijk gemeld dat bij verzoekster een
onvergunde ijshoorn aan de gevel hing. Ter plaatse
gaf hij aan de zoon de opdracht om de ijshoorn te
verwijderen wat deze ook deed.
Tijdens zijn tweede bezoek stelde de bouwcontroleur vast dat de ijshoorn er weer hing. Hij bevestigt
dat het gesprek geanimeerd was maar correct verliep. Hij ontkent dat hij uitgevlogen zou zijn. Hij
zou drie keer geprobeerd hebben om het gesprek af
te ronden met het besluit dat verzoekster hem geen
andere keuze liet dan een proces-verbaal op te stellen. Zij zou toch blijven discussiëren zijn waarna de
ambtenaar vertrok. Volgens de bouwcontroleur
wees hij er verzoekster herhaaldelijk op dat zij de
reclameverordening kon afhalen aan de balie van de
Dienst Ruimtelijke Ordening en zij de tekst ook kon
downloaden vanop de website van de Stad Brugge.
Het diensthoofd steunt de bouwcontroleur. Hij verzekert dat hij steeds correct optreedt en dat hij een
van de weinigen is die het aandurft om de reclameverordening te doen toepassen. Het diensthoofd laat
naderhand weten dat verzoekster zich bij de Dienst
Ruimtelijke Ordening aanbood. Hij ontving haar en
de plooien werden glad gestreken.
De dienst Ombudsman adviseert verzoekster het reclameobject weg te nemen en een vergunning aan te
vragen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Ombudsman kan niet objectief oordelen
over het gesprek. Duidelijk is wel dat het nogal heftig verliep. Het was wel zo dat verzoekster de reglementering had overtreden.

SUBSIDIEERBAAR MEERWERK
(dossier: 201012-241)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wil een verkrotte woning renoveren en
houdt budgettair rekening met de premies die hij
kan krijgen van de Stad Brugge en het Vlaamse
Gewest. Hij informeert vooraf bij de Huisvestingsdienst. Verzoeker maakt tijdens het intakegesprek
duidelijk dat hij het hele huis wil aanpakken. De
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bouwcontroleur komt langs. Er wordt een aanvraag
opgemaakt die principieel door het College wordt
goedgekeurd.
Tijdens de renovatie stoot verzoeker onverwacht op
opstijgend grondvocht. De bestrijding ervan kost
hem veel geld.
Na de renovatie dient verzoeker zijn facturen in bij
de Huisvestingsdienst. De factuur voor het bestrijden van het grondvocht wordt niet aanvaard, hoewel de stedelijke verbeteringspremie hiervoor een
subsidie voorziet. Volgens de bouwcontroleur kan
de factuur niet in rekening worden genomen omdat
dit werk niet opgenomen is in de principieel goedgekeurde aanvraag. Alle werken moeten vooraf
aangevraagd worden.
Verzoeker verwijt de Huisvestingsdienst een gebrek
aan actieve informatieverstrekking. Bij de aanvraag
moest hij opsommen wat hij allemaal wilde aanpakken. Volgens verzoeker voerde hij een gesprek
in één richting. De Huisvestingsdienst gaf hem niet
de raad om bij zijn aanvraag sowieso ook de bestrijding van grondvocht mee te nemen.

ONDERZOEK:
De procedure schrijft voor dat de verbeteringspremie vooraf aangevraagd moet worden. Daarna volgt
een plaatsbezoek door de bouwcontroleur. De premie wordt eerst principieel toegekend door het College. Na het uitvoeren van het werk, het indienen
van de facturen en een nieuw plaatsbezoek wordt de
premie definitief toegekend. De premie wordt alleen uitbetaald voor die werkzaamheden die vooraf
zijn aangevraagd en door het College principieel
werden aanvaard.
Verzoeker diende geen aanvraag in voor de bestrijding van het grondvocht omdat hij het probleem
niet kende op het moment dat hij zijn premie aanvroeg. Volgens de procedure had hij bij het vaststellen van het grondvocht een bijkomende premieaanvraag kunnen indienen. Deze optie nam hij niet
omdat zijn vorige aanvraag al een hele tijd geleden
was goedgekeurd en hij niet besefte dat hij nog een
bijkomende aanvraag zou kunnen indienen. Op het
moment dat verzoeker klacht indient, kan deze optie reglementair niet meer genomen worden omdat
het werk al is uitgevoerd.
Het premiereglement voorziet geen regeling voor
niet te voorziene maar subsidieerbare meerwerken.
Volgens de Huisvestingsdienst bestaat er geen precedent waarbij door het College toch nog een bijkomende premie werd toegekend voor een onvoorzien maar subsidieerbaar meerwerk.
De Ombudsman suggereert om met het oog op de
toekomst in het reglement een artikel in te lassen
over onvoorziene maar subsidieerbare meerwerken
waardoor deze tot op een zekere hoogte toch nog
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gesubsidieerd zouden kunnen worden. De Huisvestingsdienst noch zijn diensthoofd willen hierop ingaan omdat dit de controle en het budgetbeheer zou
bemoeilijken. Om dezelfde reden wordt ook niet
gewerkt met een principieel goedgekeurde portefeuille waarin de bouwheer achteraf de facturen zou
kunnen inbrengen voor alle subsidieerbare werken.
Volgens de Huisvestingsdienst zouden hij en zijn
medewerkers de aanvragers altijd aanraden om in
geval van twijfel betoelaagbare werken aan te duiden op het aanvraagformulier. Tijdens het controlebezoek wordt de lijst dan bijgestuurd. De Huisvestingsdienst en de bouwcontroleur zouden er tijdens
het intakegesprek en het controlebezoek alles aan
doen om te vermijden dat subsidieerbare werken
niet meegenomen zouden worden in de aanvraag.
Of deze gebruikelijke communicatie gebeurde tijdens het intakegesprek met verzoeker valt niet meer
te achterhalen. Zeker is dat tijdens het controlebezoek niet over het weren van grondvocht werd gesproken want het gebrek was op dat moment voor
niemand zichtbaar.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Huisvestingsdienst paste het reglement correct
toe toen zij de facturen voor het weren van het
grondvocht weigerde. Reglementair was alleen mogelijk geweest dat verzoeker een bijkomende aanvraag indiende op het moment dat hij het gebrek
vaststelde. De Ombudsman vindt geen onderhandelingsruimte.
Of de Huisvestingsdienst bij het intakegesprek voldoende proactief met verzoeker communiceerde,
valt niet meer te achterhalen.
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GROENDIENST
overzicht klachten
TOTAAL 30
Onbevoegd 0
Bevoegd 30
BEOORDELING
Gegrond 2
Deels gegrond 2
Terechte opmerking 3
Ongegrond 0
Ander oordeel 23

GRAS MAAIEN IN PRIVATE TUIN

De klacht wordt gecorrigeerd: de Groendienst kondigt aan dat een sanctie zal worden opgelegd.

(dossier: 201006-120)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat het gras in zijn straat de jongste tijd nauwelijks gemaaid wordt. Hij gaat op onderzoek uit en betrapt een werkman van de Groendienst die in een private tuin het gras aan het
afrijden is. Verzoeker neemt enkele foto’s en maakt
ze over aan de Ombudsman.

ONDERZOEK:
De Groendienst confronteert haar medewerker met
de feiten. De werkman geeft toe dat hij tijdens zijn
diensturen het gras maaide in de tuin. De Groendienst kondigt aan dat zij samen met de Personeelsdienst een gepaste sanctie zal uitwerken omdat op
dat vlak nultolerantie bestaat. Het gaat om een contractuele medewerker.

BEOORDELING:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 augustus 2010).
Het College vraagt aan de Personeelsdienst om in
overleg met de Groendienst een dossier voor te leggen.

OPVOLGING:
De Personeelsdienst legt op 3 september 2010 het
dossier voor. Het College beslist de werkman te
ontslaan.

KAPVERGUNNING (1)
(dossier: 201012-252)

Gegrond
KLACHT:

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING DEONTOLOGIE: tijdens zijn
diensturen rijdt de werkman van de Groendienst het
gras af in een private tuin.

Na een discussie met de buren over het verwijderen
van bomen op de perceelsgrens en het voorstel om
het groen te vervangen door een houten schutting,
stappen verzoekers naar de Vrederechter. De rechter beslist dat beide buren gezamenlijk moeten instaan voor het rooien van de bomen en dat verzoekers op hun kosten een afsluiting moeten plaatsen.
Op 18 juni 2010 dienen beide buren een kapaanvraag in bij de Groendienst. Zij verwijzen hierbij
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naar de uitspraak van de Vrederechter. Het College
geeft begin juli aan de buurvrouw de toelating om
de bomen te rooien. Voorwaarde is dat een bouwvergunning voor de schutting wordt aangevraagd.
Verzoekers worden hierover niet ingelicht.
Als de tuinman in oktober informatie inwint bij de
Groendienst, komen verzoekers te weten dat hun
buurvrouw al in juli een kapvergunning kreeg.
De zoon van de buurvrouw beweert dat verzoekers
eerst een bouwvergunning voor de schutting moeten hebben vooraleer er gerooid kan worden. Zij
vragen de Groendienst een kopie van de kapvergunning op te sturen maar dat gebeurt niet. Telefonisch gaat de ambtenaar er wel mee akkoord dat de
bomen gerooid worden zonder dat de bouwvergunning er al is. Verzoekers moeten alleen bewijzen
dat ze de bouwaanvraag hebben ingediend. Midden
november maken ze het bewijs over. Ze vernemen
niets meer hoewel de ambtenaar beloofde dat zij
weer contact zou opnemen.
Begin december nemen verzoekers contact op met
de dienst Ombudsman. Het diensthoofd van de
Groendienst bevestigt dat de bomen gerooid mogen
worden. Er hoeft niet gewacht te worden op de
bouwvergunning. Verzoekers spreken af met de
tuinman om de bomen begin januari 2011 te rooien.
Midden december krijgen verzoekers een brief van
de Groendienst waarin staat dat het College op 10
december besliste dat de bomen pas gerooid mogen
worden als zij een bouwvergunning hebben voor de
nieuwe schutting. Het rooien kan niet doorgaan.

ONDERZOEK:
De Groendienst behandelde de kapaanvraag op de
naam van de buurvrouw omdat de haag op haar
grond stond. Daardoor werden verzoekers niet ingelicht over de kapvergunning. Ook de buurvrouw of
haar zoon lichtten hen niet in. De ambtenaar geeft
toe dat zij geen kopie van de kapvergunning naar
verzoekers stuurde toen zij daar in oktober om
vroegen. Zij verwees hen ook niet door naar de procedure in verband met de openbaarheid van bestuur.
Na contacten met de tuinman, de zoon van de buurvrouw, en verzoekers vraagt de dossierbehandelaar
midden oktober het besluit van de Vrederechter op.
Op 18 november 2010 dienen verzoekers het bewijs
in dat zij bij de Stad een bouwaanvraag voor de
schutting hebben ingediend.
Omdat ze niets meer vernemen, nemen verzoekers
begin december contact op met de dienst Ombudsman. Het diensthoofd van de Groendienst ziet het
dossier na en bevestigt dat de bomen gerooid mogen worden zonder dat verzoekers al over de bouwvergunning voor de schutting beschikken. De kapvergunning staat daar los van.
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Zonder verzoekers in te lichten, maakte de dossierbehandelaar ondertussen op 23 november een kapaanvraag op hun naam op. Zij dateerde de aanvraag
op 15 oktober, de dag waarop ze kennis nam van
het besluit van de Vrederechter. In het voorstel aan
het College neemt ze als bijkomende voorwaarde
op dat verzoekers niet alleen een bouwaanvraag
moeten indienen maar dat ze ook over de bouwvergunning moeten beschikken vooraleer de bomen
gerooid mogen worden. Het College gaat akkoord.
Volgens de ambtenaar stelde zij de bijkomende
voorwaarde omdat de zoon van de buurvrouw het
vermoeden uitte dat de bomen wel gerooid zouden
worden maar dat verzoekers de schutting niet zouden plaatsen.
Het dossier raakt pas gedeblokkeerd als het College
eind januari 2011 de bouwvergunning voor de
schutting verleent.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
SCHENDING VERTROUWENSBEGINSEL: Een
overheid moet consequent handelen. Dat gebeurde
niet. In juli besliste het College dat de bomen gerooid mochten worden op voorwaarde dat een
bouwvergunning zou worden aangevraagd voor de
schutting. De dossierbehandelaar bij de Groendienst
bevestigde dat mondeling aan verzoekers. Het
diensthoofd deed dat ook schriftelijk. De dossierbehandelaar lokte evenwel een nieuwe collegebeslissing uit met een extra voorwaarde. Zij liet zich
daarbij beïnvloeden door een derde.
GEEN GOEDE COMMUNICATIE: verzoekers
kregen geen kopie van de kapvergunning of werden
niet doorverwezen naar de procedure in verband
met de openbaarheid van bestuur. Zonder verzoekers verder in te lichten, maakte de ambtenaar een
nieuwe kapaanvraag op hun naam op.
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
ambtenaar dateerde deze kapaanvraag op een zelf
gekozen datum.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 maart 2011).
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KAPVERGUNNING (2)
(dossier: 201003-060)

Deels gegrond
KLACHT:
In juni 2009 vraagt verzoeker een kapvergunning
aan bij de Groendienst voor het vellen van een
boom in zijn tuin. De ambtenaar komt ter plaatse.
Verder verneemt hij niets meer.
Als hij enige tijd later zelf contact opneemt met de
Groendienst, hoort hij van de ambtenaar dat hij extra documenten moet opsturen. De papieren worden
opgestuurd maar nadien blijft het weer stil. Hij belt
zelf enkele keren naar de Groendienst maar telkens
is de ambtenaar afwezig. Zijn telefoonnummer
wordt genoteerd maar er wordt niet teruggebeld.
Half maart 2010, negen maanden na zijn eerste
vraag, belt verzoeker opnieuw naar de Groendienst.
Weer is de ambtenaar er niet. Een collega informeert hem dat de kapaanvraag diezelfde week nog
behandeld zal worden door het College van burgemeester en schepenen.
Verzoeker klaagt de gebrekkige communicatie en
het gebrek aan actieve dienstverlening aan.

Eind februari 2010 belde verzoeker opnieuw op
omdat hij niets meer vernomen had. Volgens de
ambtenaar liet zij hem toen weten dat zijn aanvraag
door het College van midden maart vergund zou
worden. De kapaanvraag is in de collegenota gedateerd op 12 januari 2010.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
MINDER ACTIEVE DIENSTVERLENING: hoewel de ambtenaar al begin oktober 2009 het attest
van de kerkfabriek ontving, startte zij het dossier
voor de kapaanvraag pas midden januari 2010 op.
Dat is drie maanden na de ontvangst van het attest.
Het onderzoek bevestigt ook dat het initiatief telkens van verzoeker zelf moest uitgaan om de stand
van zijn dossier te kennen.
De klacht is slechts deels gegrond omdat het onderzoek geen volledige duidelijkheid brengt over de
periode die verloren ging tussen juni en oktober
2009 waarbij de ambtenaar wachtte op het attest
van de kerkfabriek. Mogelijk maakte de echtgenote
de boodschap niet over, al kan ook hier geopperd
worden dat de ambtenaar zelf het initiatief had kunnen nemen om te informeren naar het document.
Positief is dan weer dat de ambtenaar een oplossing
wilde zoeken voor de kapaanvraag die strikt genomen door de Vlaamse overheid afgeleverd moest
worden.

ONDERZOEK:
De ambtenaar bevestigt dat zij eind mei 2009 een email van verzoeker ontving voor het aanvragen van
een kapvergunning. Zij ging midden juni op plaatsbezoek. Alleen de vrouw van verzoeker was aanwezig. De ambtenaar stelde vast dat de bomen op
grond van de kerkfabriek stonden. Zij informeerde
de echtgenote dat de kapvergunning strikt genomen
door de Vlaamse overheid moest worden afgeleverd. De vrouw repliceerde dat zij deze gronden
van de kerkfabriek mochten gebruiken. Omdat de
ambtenaar daaraan twijfelde, stelde ze voor om haar
een attest van de kerkfabriek te bezorgen. Dan zou
de kapaanvraag via de Stad Brugge behandeld kunnen worden, wat sneller zou gaan dan via de
Vlaamse overheid.
De ambtenaar bleef wachten op het document. Toen
verzoeker haar enkele maanden later opbelde, bleek
hij niet op de hoogte van de afspraak met zijn echtgenote. De ambtenaar herhaalde de afspraak.
Begin oktober 2009 ontving de Groendienst de bevestiging van de kerkfabriek dat de bomen geveld
mochten worden. De ambtenaar geeft toe dat verzoeker kort daarop terugbelde om te vragen of het
in orde was. Zij belde hem terug om dat te bevestigen.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 september 2010).

GELIJKE GROENZONES
(dossier: 201006-113)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat de Groendienst twee maten
en twee gewichten hanteert als het aankomt op de
aanleg en het onderhoud van de openbare voortuinstroken in de sociale woonwijk waar ze woont.
Ze stelt vast dat verschillende bewoners de bodembedekker in de openbare voortuinstrook hebben
verwijderd zonder toestemming van de Stad Brugge
en deze naar eigen inzicht heraangelegd hebben. Zij
worden ongemoeid gelaten. Verzoekster, die net als
haar buren niet te spreken is over de kwaliteit van
deze openbare aanplanting, krijgt als ze dat vraagt
geen toelating van de Groendienst om de openbare
voortuinstrook her aan te leggen.
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Verzoekster meldde deze ongelijkheid de jongste
jaren herhaaldelijk aan de Groendienst. Ze kreeg
telkens te horen dat haar buren de voortuinstroken
in de oorspronkelijke staat zouden moeten herstellen. Maar er gebeurde niets.
Volgens verzoekster trekt de bodembedekker
zwerfvuil aan. De planten zitten in de zomer vol insecten en er groeit een sterk onkruid tussen dat zich
ook al in de tuinen heeft genesteld. Sommige buren
doen er alles aan om het groen kapot te krijgen. Ze
rijden er met de auto over of ze gieten er brandbare
producten over. Ze zou het groen graag vervangen
zien.

ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat ze de overtredingen
kent maar er de voorbije jaren nooit tegen optrad.
De meeste voortuinstroken in de sociale woonwijk
liggen in het openbare domein. De Groendienst
staat in voor het onderhoud. In enkele gevallen behoren de voortuinstroken tot de private eigendommen. Daar beslissen de eigenaars zelf over de inrichting van hun voortuin.
Omdat het voor de bewoners niet duidelijk is welke
voortuinen openbaar zijn en welke privaat, hebben
een twaalftal bewoners de voorbije jaren het openbaar groen in de voortuinstroken verwijderd en vervangen door eigen beplanting of verharding zonder
hiervoor de toestemming te vragen aan de Stad
Brugge. Het gaat om huurders van een sociale huisvestingsmaatschappij. Noch de Groendienst noch
de eigenaar traden hiertegen op. Toch is de Groendienst van mening dat het innemen van openbaar
domein niet toegelaten is. Bewoners die vragen om
het openbaar groen te mogen vervangen, krijgen
daarvoor dan ook geen toelating.
Na de klacht beslist de Groendienst, in samenspraak
met de sociale huisvestingsmaatschappij, om opnieuw openbaar groen aan te planten in de voortuinstroken die door de bewoners heringericht werden. Elders blijft het bestaande groen behouden, al
belooft de Groendienst beter toe te zien op het onderhoud ervan. De sociale huisvestingsmaatschappij stuurt haar huurders een brief met richtlijnen
over het openbaar groen. De Groendienst plant het
werk in het voorjaar. Er zal over gecommuniceerd
worden met de bewoners.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als deels gegrond om volgende reden:
GEEN ACTIEF OPTREDEN: de Groendienst geeft
toe dat zij de overtredingen al jaren kende maar er
nooit tegen optrad. Het gevolg was dat verschillende bewoners het openbaar groen wegnamen zonder
toestemming van de Stad. In de wijk vertaalde deze
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houding zich in de vaststelling dat bewoners die
géén toestemming hadden gevraagd, ongemoeid
werden gelaten en dat diegenen die wél toestemming vroegen, deze niet kregen. Dat is geen goed
signaal omdat burgers dan het gevoel krijgen ongelijk behandeld te worden.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman meent dat ook de sociale huisvestingsmaatschappij als eigenaar van de betrokken huurwoningen een zekere verantwoordelijkheid draagt.
Ook zij liet haar huurders begaan.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 januari 2011).
Het College van burgemeester en schepenen beslist
dat de Groendienst overleg moet plegen met de sociale huisvestingsmaatschappij en het buurtwerk en
daarna haar plan van aanpak opnieuw moet voorleggen.

OPVOLGING:
Het College van burgemeester en schepenen keurt
op 4 februari 2011 het traject goed dat de Groendienst voorstelt. In februari 2011 wordt overleg georganiseerd met de betrokken bewoners, de sociale
huisvestingsmaatschappij en het buurtwerk. Doel is
te bemiddelen zodat de gewijzigde openbare voortuinstroken weer uniform aangeplant kunnen worden. Na goedkeuring door het College zullen de
voortuinstroken in de tweede helft van maart heraangeplant worden. Nadien zal ook de toestand in
de overige sociale woonwijken geëvalueerd worden.

NIET NAGEKOMEN BELOFTE
(dossier: 201002-032)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster vraagt in februari 2008 om de boom
achter haar woning grondig te snoeien omdat ze
geen licht meer krijgt in huis en de takken een heel
eind over de afsluiting groeien. De Groendienst belooft de boom te snoeien tussen december 2008 en
maart 2009. Twee jaar later, in februari 2010, meldt
verzoekster dat de boom nog altijd niet gesnoeid is.

ONDERZOEK:
De Groendienst snoeide eind januari 2009 enkele
essen in de onmiddellijke omgeving. Het was de

140

DOSSIERS 2010 IN DETAIL

GROEN

bedoeling om ook de plataan bij de woning van
verzoekster te snoeien. Maar omdat de aanpalende
straat door wegwerkzaamheden niet toegankelijk
was voor de hoogtewerker, kon de plataan niet gesnoeid worden. Het werk werd uit het oog verloren
en nooit uitgevoerd.
Kort na de klacht wordt de plataan gesnoeid.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (schending vertrouwensbeginsel).
De Groendienst kon haar belofte niet nakomen. Dat
is altijd mogelijk maar dan is een bericht aan de
burger op zijn plaats. Er moet ook op toegezien
worden dat werken die door omstandigheden niet
kunnen worden uitgevoerd, niet uit het oog worden
verloren.
Het probleem wordt opgelost.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juni 2010).

AFGEBROKEN TELEFOONGESPREK
(dossier: 201006-117)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster neemt het niet dat een ambtenaar van
de Groendienst de telefoon dichtgooide toen ze een
reeks klachten uitte over gebrekkig groenonderhoud
in haar straat. De ambtenaar had geen oren naar
haar probleem dat ze allergisch is voor berken.
Nochtans velde de Groendienst al eerder een berk
in de buurt op vraag van een allergielijder. Ze
stuurde over het groenonderhoud ook een e-mail
naar de Groendienst waarop ze nooit een antwoord
kreeg.

haar huis laag te houden zodat de fietsende kinderen zichtbaar zouden blijven op het pad. Een buurman contacteerde eerder al de Groendienst over het
vele onkruid in de grasstroken voor de huizen maar
er kwam geen reactie. Verzoekster is bang dat de
uitgegroeide sparren bij haar huis zullen omvallen
en voelt zich ongelijk behandeld omdat de Stad
voor een andere allergielijder uit de buurt wel een
berk rooide.
De Groendienst bevestigt dat een berk in een aanpalende straat werd gerooid op vraag van een allergielijder. Zij onderzoekt de meldingen. Afgesproken
wordt dat de opgeschoten sparren en drie berken in
de winter van 2010-2011 geveld en vervangen zullen worden door andere soorten. De struiken worden in het najaar vervangen door gras. Het onkruid
wordt verwijderd en de beplanting geschoren.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (minder correcte bejegening).
Een telefoongesprek afbreken is nooit behoorlijk,
zelfs al zou de burger geagiteerd geweest zijn. Dat
is wel een verzachtende omstandigheid want ook
een ambtenaar heeft het recht met respect behandeld te worden door de burger. Misschien kan een
opleiding over het onthaal van moeilijker klanten
een oplossing bieden. Positief is dat de ambtenaar
zijn excuses aanbood en bereid bleef de meldingen
te onderzoeken.
Positief is ook dat de meldingen na bemiddeling
werden aangepakt wat anderzijds ook aantoont dat
verzoekster niet onterecht klaagde over het groenonderhoud.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (24 september 2010).

GEEN BOMEN IN PLANTVAKKEN
(dossier: 201007-156)

Terechte opmerking

ONDERZOEK:
De ambtenaar geeft toe dat hij het telefoongesprek
afbrak omdat verzoekster niet voor rede vatbaar
geweest zou zijn en niet wilde luisteren naar de motivatie van de Groendienst. Hij verontschuldigt zich
hiervoor. Hij beseft dat een ambtenaar kalm moet
kunnen blijven. Verzoekster zou hem ook niet correct behandeld hebben. Hij blijft bereid tot een
plaatsbezoek.
Verzoekster reageert dat het logisch was dat zij
boos werd omdat zij al verschillende keren aan de
Groendienst had gevraagd om de struiken naast
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KLACHT:
Verzoeker is tevreden over de heraanleg van zijn
straat maar hij stelt vast dat er geen bomen aangeplant werden in aparte plantvakken op de openbare
weg. Dat stond nochtans op de oorspronkelijke
plannen die ter inzage lagen. Hij verneemt dat er
naderhand bezwaren rezen en dat het voorstel werd
afgevoerd. De bewoners werden daar officieel niet
meer over ingelicht.
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Verzoeker stelt hierover begin juli 2010 een vraag
aan de Groendienst. Hij krijgt geen antwoord. Midden juli contacteert hij de Ombudsman.

GROEN

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 januari 2011).

ONDERZOEK:
Verzoeker belde begin juli naar de Groendienst
maar de dossierbehandelaar was afwezig. Op 12 juli
2010 herhaalde hij zijn vraag per e-mail. Op 14 juli
nam hij al contact op met de Ombudsman omdat hij
geen antwoord kreeg. Op 22 juli registreerde de
Groendienst verzoekers melding in het Meldpunt.
De Groendienst antwoordt pas in september aan de
dienst Ombudsman dat de vraag van verzoeker al
eind juli rechtstreeks beantwoord werd. De idee om
bomen in aparte plantvakken te zetten werd afgevoerd na opmerkingen van bewoners en ongunstige
adviezen van de Politie, de Mobiliteitscel en de
Wegendienst.
Verzoeker reageert dat hij wel een e-mail van de
Groendienst kreeg maar dat er geen antwoord bij
zat. Door het onderzoek komt aan het licht dat de
dossierbehandelaar het meldpuntprogramma verkeerd gebruikte. Hij veronderstelde dat hij antwoorden verstuurde terwijl dat niet zo was. De
ambtenaar past zijn werkwijze aan. De Groendienst
verontschuldigt zich.
De beslissing om toch geen bomen aan te planten
werd door het College midden september 2009 genomen. Deze beslissing werd niet meer teruggekoppeld naar de bewoners omdat volgens de
Groendienst geen briefwisseling wordt gevoerd
over de inhoud van adviezen van andere stadsdiensten en daaruit volgende college- of gemeenteraadsbeslissingen. Volgens de Communicatiedienst
is het gebruikelijk om bewoners wel opnieuw in te
lichten als plannen die ter inzage werden gelegd,
naderhand gewijzigd worden.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Verzoeker was wat vroeg met zijn tweedelijnsklacht dat hij nog geen antwoord van de Groendienst had gekregen op zijn telefonische melding
van begin juli en zijn schriftelijke herinnering van
midden juli. Toch komt hierdoor een verkeerde manipulatie van het meldpuntprogramma aan het licht
waardoor de Groendienst geen antwoorden aan zijn
melders verstuurde terwijl zij in de veronderstelling
was dat zij dat wel deed. Deze verkeerde manier
van werken wordt gecorrigeerd.
Het was beter geweest dat de bewoners waren ingelicht over de beslissing om de bomen niet aan te
planten. Zij hadden op de plannen gezien dat er
bomen aangeplant zouden worden. Uiteindelijk gebeurde dat niet. Dat riep vragen op in de buurt.
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SNOEIEN (1)
(dossier: 201001-009)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de Groendienst zo’n twintig
jaar geleden een groenscherm aanplantte dat zij niet
zou onderhouden. De struiken zijn ondertussen bomen geworden. Doordat ze te dicht bij de perceelsgrens staan, hangen de takken over de afsluiting.
Daardoor krijgen de eigen struiken van verzoeker te
weinig licht en sterven ze af. Volgens verzoeker
overtreedt de Groendienst het Veldwetboek dat
voorschrijft dat hoogstammige bomen op twee meter van de perceelsgrens moeten blijven.
Verzoeker signaleerde het probleem al eind februari
2009 maar de Groendienst reageerde niet.

ONDERZOEK:
De Groendienst ontkent dat zij niet reageerde. Zij
deelde verzoeker begin april 2009 mee dat zij bij
het Vlaamse Gewest een kapvergunning zou moeten aanvragen voor het rooien of grondig snoeien
van de bomen maar dat deze vergunning zes maanden op zich kon laten wachten. Zij stelde daarom
voor dat zij de overhangende takken zou snoeien in
de herfst of de winter en dat zij de pijnbomen en
twee paardenkastanjes zou rooien. Dat werk werd
uitgevoerd in het najaar van 2009.
Na de klacht kondigt de Groendienst aan dat zij in
het voorjaar van 2010 enkele berken zal rooien die
over de perceelsgrens hellen. Ter vervanging zullen
heesters aangeplant worden.
De Groendienst merkt op dat de voorschriften uit
het Veldwetboek alleen gelden voor private percelen. Voor bomen op het openbare domein gelden zij
niet.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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SNOEIEN (2)

SNOEIEN (3)

(dossier: 201002-031)

(dossier: 201003-048)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker ondervindt hinder van bomen in een
aanpalende dreef. De takken hangen over het dak
waardoor zijn gevel nat en groen wordt. Hij heeft
wateroverlast op zijn terras omdat de dreef omhoog
gestoken is door de boomwortels. In de zomer heeft
hij nog amper zon in zijn tuin en in de herfst heeft
hij veel last van de afgevallen bladeren.
Een jaar geleden raakte het toilet verstopt. De aannemer stelde vast dat de afvoerbuizen verstopt zaten door boomwortels. Deze veroorzaken ook schade aan de gevel. Er zijn scheuren zichtbaar.
Verzoeker nam al verschillende malen contact op
met de Groendienst maar de problemen blijven bestaan.
In de dreef staat ook een zieke knotwilg. Verzoeker
heeft jaren geleden gevraagd om de boom te rooien.
Er kwam geen reactie.

De tuin van verzoekers grenst aan een speeltuin.
Daar staan heel wat bomen. Ze nemen al het zonlicht weg uit de tuin.
Verzoekers vroegen in de zomer van 2009 aan de
Groendienst of de bomen wat bijgesnoeid konden
worden. Tijdens de herfst hadden ze last van eikels
en bladeren in de tuin omdat verschillende takken
over de omheining waren gegroeid.
Verzoekers stellen vast dat de bomen in maart 2010
nog altijd niet gesnoeid zijn. Ze vragen dat dit nog
in orde zou komen tegen de zomer.

ONDERZOEK:
De Groendienst verwijdert de knotwilg na de
klacht.
De Groendienst reageert dat de bomen in de dreef
jaarlijks gecontroleerd worden op hinderlijke of dode takken. De dreef is een krachtige groenstructuur
en een structurerend element in de woonwijk, vindt
de dienst. Vandaar dat zij de kruinen niet ingrijpend
snoeit maar er alleen voor zorgt dat er geen takken
tegen de gevels slaan.
De Groendienst onderzoekt of de schade aan de
woning door boomwortels veroorzaakt kan zijn. Er
wordt een sleuf gegraven maar grote wortels ter
hoogte van de scheur in de gevel zitten er niet. De
Groendienst betwijfelt of de schade afkomstig is
van de wortels.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen of de schade
veroorzaakt wordt door de boomwortels. De
Groendienst ontkent dat de bomen niet onderhouden zouden worden. Zij wenst niet in te gaan op de
vraag van verzoeker om de kruinen ingrijpend te
snoeien.
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ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat ze had beloofd om de
bomen te snoeien. Het werk liep enige vertraging
op als gevolg van het overvolle snoeiprogramma.
Het werk wordt uitgevoerd in april 2010.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Opgelost door bemiddeling.

SNOEIEN (4)
(dossier: 201003-053)

Ander oordeel
KLACHT:
Naast de tuin van verzoekster ligt een berm waarop
drie grote haagbeuken groeien. Ze zijn zo groot
geworden dat ze al het zonlicht wegnemen in de
tuin. Ze nam al diverse keren contact om met de
Groendienst en met de schepen van Groen. Het enige wat ze kon verkrijgen was dat enkele takken
werden gesnoeid maar dat had weinig effect. Verzoekster vraagt een drastischer snoei.

ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat verzoekster al verschillende keren contact opnam met steeds dezelfde
vraag. Daarbij deelde de dienst telkens mee dat zij
de bomen niet drastisch zou snoeien omdat ze een
volwaardige kroon hebben ontwikkeld. De Groen-
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dienst snoeide één boom al eens extra. Het is niet
de bedoeling de bomen jaarlijks meermaals te
snoeien omdat dit hun silhouet in het gedrang zou
brengen. Ook in het geldende BPA staat dat het
bomenstand en het groen maximaal behouden moeten worden.

BEOORDELING:
Andere oordeel.
De Ombudsman kan geen argumenten vinden om
een drastischer snoei te bepleiten.

en dat hij al van ’s middags kunstlicht moet gebruiken.

ONDERZOEK:
Volgens de Groendienst werden begin mei 2009
enkele overhangende takken verwijderd. Zoals ze
had beloofd zag de Groendienst midden januari
2010 de boom opnieuw na. Zij oordeelde toen dat
een nieuwe snoeibeurt toch niet nodig was omdat er
geen takken over de tuinmuur hingen. De toestand
wordt om de twee jaar geëvalueerd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Groendienst is niet bereid de boom grondig te
snoeien. De Ombudsman kan hiervoor geen argumenten vinden. Hij suggereert de Groendienst wel
of bij haar beoordeling niet wat meer aandacht zou
moeten gaan naar het belang van lichtinval voor de
individuele bewoner.

SNOEIEN (6)
(dossier: 201005-107)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont vlak bij een stadspark. Door de
bomen valt er nog weinig licht in huis en de bladeren en het afval verstoppen de goten.
Ze nam contact op met de Groendienst en kreeg er
te horen dat er niet ingegrepen zou worden omdat
de bomen maar om de zes jaar gesnoeid worden.
Verzoekster kan zich niet vinden in het antwoord.
Zij kan zich niet herinneren dat de bomen ooit al
gesnoeid werden.

SNOEIEN (5)
(dossier: 201003-064)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker pleit er al jaren voor om de hoge boom
in het stadsparkje achter zijn tuin grondig te snoeien. In juli 2009 beloofde de Groendienst, naar aanleiding van een klacht bij de Ombudsman13, om de
boom te snoeien in de winter 2009-2010. Dat zou
volgens verzoeker niet gebeurd zijn. Hij klaagt in
maart 2010 dat er nog minder zon in zijn tuin valt

13

ONDERZOEK:
Volgens de Groendienst hangen de takken nog op
meer dan een meter van de gevel. Daarom is snoeien niet nodig, ook al is het al negen jaar geleden dat
de bomen gesnoeid werden. Hoogstammige bomen
in de binnenstad zijn belangrijk, vindt de dienst. Zij
moeten optimaal kunnen uitgroeien. De ongemakken die verzoekster kan ondervinden, wegen daar
niet tegen op.
De dienst Ombudsman adviseert verzoekster met de
Groendienst contact op te nemen als de takken op
minder dan een meter van de gevel hangen.

BEOORDELING:
Dossier 200902-021, Jaarverslag 2009, p. 143.
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De dienst Ombudsman kan geen argumenten vinden om een snoei te bepleiten. Zij suggereert de
Groendienst om bij haar afweging van dergelijke situaties ook aandacht te geven aan het belang van
lichtinval voor de individuele bewoners.

SNOEIEN (7)

groenzone voor haar huis binnen twee jaar aangepakt zal worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling maar verzoekster zal
wat geduld moeten oefenen.

(dossier: 201007-139)

SNOEIEN (8)

Ander oordeel

(dossier: 201007-151)

Ander oordeel

KLACHT:
Verzoekster woont in een huisje tussen twee flatgebouwen. Ze klaagt over chauffeurs die de groenzone voor haar woning als openbaar toilet gebruiken
tijdens hun eerste stop na een rit op de autoweg. Ze
laten er ook zwerfvuil achter.
Verzoekster vindt dat het groen niet genoeg onderhouden wordt. De bomen groeien boven haar huis
uit en de struiken zijn verwilderd. ’s Avonds durft
ze haar hondje niet meer uitlaten omdat het er zo
donker is. Ze vroeg al eens om de openbare verlichting uit te breiden maar dat gebeurde niet.
De Groendienst verving recent alle bomen ter hoogte van het eerste appartementsgebouw. Ook het
struikgewas werd grondig gesnoeid. Maar ter hoogte van haar huis gebeurt er niets.

ONDERZOEK:
De Groendienst reageert dat zij van plan is om alle
groenstroken in de straat aan te passen. Ter hoogte
van het eerste flatgebouw is het groen al opnieuw
aangelegd. Later volgt de rest van de straat. De
dienst is bereid na te denken over een andere invulling van de groenstrook langs het wandelpad maar
ontkent dat de openbare verlichting verstopt zou
zitten in de kruinen van de bomen.
Verzoekster is niet tevreden met het antwoord van
de Groendienst, vooral omdat ze opmerkt dat de
dienst enkele dagen na haar klacht de bomen achter
haar woning en dicht bij de flatgebouwen snoeit.
De Groendienst zoekt verzoekster op en legt haar
de plannen voor de toekomst uit. De opgeschoten
struiken zullen vervangen worden door laaggroeiende planten wat het wildplassen en het zwerfvuil
moet tegengaan. De bomen zullen aangepast worden aan de openbare verlichting. De werkzaamheden kaderen in een volledige heropschik van de
groenzones in de omgeving. Zij zullen uitgevoerd
worden in 2012.
Verzoekster begrijpt niet waarom het zo lang moet
duren maar legt zich neer bij de belofte dat de
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KLACHT:
Op het moment dat verzoekers hun woning bouwden was er nog geen sprake van de straat die nu
langs hun huis en garage loopt. Na de aanleg van de
straat opteerde de Groendienst voor een groenstrook tussen de woningen en de rijweg. In die
groenstrook werden bomen aangeplant. Verzoekers
konden op het nippertje voorkomen dat een van de
bomen midden op de oprit geplant zou worden.
Door de herschikking van de bomen staan er nu
twee bomen net op de grens links en rechts van de
oprit.
In de loop der jaren zijn de bomen fel gegroeid en
volgens verzoekers nooit echt grondig gesnoeid.
Verzoekster parkeert haar mobilhome op de oprit
omdat die niet binnen kan in de garage. Regelmatig
moet ze zelf takken snoeien om schade aan haar
voertuig te voorkomen. Verzoekster klaagt dat het
steeds moeilijker wordt om de takken af te snijden.
Zij zou graag zien dat de Groendienst de boom eens
grondig komt snoeien.
Daarenboven klaagt verzoekster over de kleverige
stof die de bomen afgeven. Het plakkerig goedje
bevuilt de wagens, de oprit enz. Verzoekster vindt
dat de Groendienst koos voor de verkeerde soort
boom en suggereert om ze te vervangen door een
ander type.

ONDERZOEK:
De Groendienst is bereid de bomen te snoeien. Het
gaat om boomhazelaars die dicht bij de oprit staan.
In het najaar dragen ze kleverige vruchten. De overlast is tijdelijk. De Groendienst vindt dan ook dat de
bomen niet vervangen hoeven te worden want elke
boomsoort zorgt voor enige vorm van overlast.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
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SNOEIEN (9)

SNOEIEN (10)

(dossier: 201008-172)

(dossier: 201009-193)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker klaagt dat de hoge platanen bij zijn huis
te weinig gesnoeid worden. Door de wind zijn enkele dikke takken afgebroken die ei zo na op auto's
terechtkwamen. De bomen groeien tot drie meter
boven het dak en de takken slaan tegen de gevel als
het waait. Als verzoeker het raam van zijn badkamer open zet, zwiepen de takken naar binnen. Het
is altijd donker in huis en de gevel staat vochtig.
Verzoeker meldde het probleem al aan werklui van
de Groendienst maar er wordt niet gesnoeid.

Verzoeker diende in december 2009 klacht in omdat de Groendienst niet gereageerd had op zijn
vraag, gesteld via het kabinet van de schepen van
Groen, om enkele hinderende takken en de heesters
langs het wandelpad naast zijn appartementsgebouw te snoeien14. De takken sloegen bij slecht
weer tegen de gevel van het flatgebouw.
De Ombudsman beoordeelde de klacht als een terechte opmerking omdat de melding van verzoeker
gebrekkig opgevolgd was. Het College nam daar op
19 februari 2010 akte van. De Groendienst engageerde zich om de takken die het dichtst tegen de
gevel hingen, in de winter van 2009-2010 te snoeien.
In het voorjaar van 2010 kwam verzoeker aan de
Ombudsman melden dat de takken nog altijd niet
gesnoeid waren. De Ombudsman nam contact op
met de Groendienst die beloofde dat de takken
alsnog gesnoeid zouden worden.
Verzoeker keert half september 2010 terug omdat
de takken volgens hem nog altijd niet gesnoeid zijn.

ONDERZOEK:
Hoewel de platanen in de winter van 2007 gesnoeid
en geknot werden, geeft de Groendienst na een
plaatsbezoek toe dat ze in de winter van 2010-2011
opnieuw gesnoeid moeten worden.
Op de vraag van verzoeker om de bomen systematisch om de twee jaar te snoeien, wil de dienst niet
ingaan. Op andere plaatsen worden platanen maar
om de vijf jaar gesnoeid als ze geen hinder veroorzaken. De dienst bekijkt geval per geval op het
moment dat een burger een probleem meldt.

ONDERZOEK:
BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

De Groendienst antwoordt dat midden maart 2010
wel degelijk twee takken ingekort werden die te
dicht bij de gevel van het appartementsgebouw hingen.
Verzoeker ontkent dat. Volgens hem kwam er die
dag wel een ploeg met een hoogtewerker langs
maar kon het werk niet uitgevoerd worden omdat
het wandelpad open lag door werkzaamheden van
Eandis. In een nabijgelegen straat werd wel gesnoeid.
De Groendienst ontkent. Al in januari 2010 werd de
situatie nagezien en werd vastgesteld dat er enkele
takken te dicht bij het gebouw hingen. Midden
maart werd het werk uitgevoerd, niet door de snoeiers maar wel door de sectie. Daarbij werd geen
hoogtewerker ingezet. De snoeiers rooiden begin
mei in een aanpalende straat wel vier dode bomen
met de hulp van een hoogtewerker maar deze opdracht had niets te maken met de vraag van verzoeker.

14
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Dossier 200912-250, Jaarverslag 2009, p. 73-74.
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Om tegemoet te komen aan zijn grieven snoeit de
Groendienst eind oktober nog een tak die in de toekomst voor hinder zou kunnen zorgen.

LOSLOPENDE HAAN
(dossier: 201004-081)

BEOORDELING:

Ander oordeel

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

KLACHT:

GEBROKEN RUIT
(dossier: 201004-069)

Ander oordeel

Verzoekster meldt dat er al een week een haan
langs de reien loopt. Hij kraait ononderbroken wat
voor geluidshinder zorgt. Verzoekster belde al naar
de Groendienst. Een medewerkster deelde mee dat
ze afwisten van de haan maar dat ze hem niet konden vangen. Verzoekster is niet tevreden met dat
antwoord.

KLACHT:

ONDERZOEK:

Tijdens werkzaamheden aan het voetpad voor het
huurhuis van verzoekster, breekt een arbeider van
de Groendienst een ruitje in de voorgevel. Hij dekt
het gat af met een stuk karton, belooft haar dat hij
zijn diensthoofd zal vragen een dossier te openen
bij Ethias, de verzekeringsmaatschappij van de Stad
Brugge, en dat hij de volgende dag terug zal keren
om het ruitje te herstellen.
Twee weken later is het ruitje nog altijd niet hersteld. Verzoekster contacteert de Ombudsman.
Omdat de dienst Ombudsman bij de dienst Algemeen Bestuur geen spoor terugvindt van een aangifte bij Ethias, wordt uitleg gevraagd aan de
Groendienst.

Volgens de Groendienst werd de ploegbaas over de
haan ingelicht door verzoekster zelf. Zij zou ook
nog een tweede keer gebeld hebben. Er is haar toen
bevestigd dat de Groendienst de haan zo snel mogelijk zou vangen. Er zou nooit gezegd zijn dat de
dienst de haan niet wilde of kon vangen. Er zou wel
gezegd zijn dat het niet gemakkelijk zou zijn om de
haan te vangen.
De Groendienst slaagt er kort nadien in om de haan
te vangen.

ONDERZOEK:
De Groendienst gaf het ongeval de dag nadien zelf
aan bij Ethias. De verzekeringsmaatschappij betwistte de aansprakelijkheid van de Stad Brugge
niet. Enkele dagen later ging de Groendienst samen
met Ethias de toestand ter plaatse bekijken. Er werd
afgesproken met de eigenares van de woning dat zij
zou zorgen voor een bestek met de herstelkosten.
Omdat de eigenares dat naliet, kon Ethias geen toestemming geven om het ruitje te vervangen.
De dienst Ombudsman raadt verzoekster aan contact op te nemen met haar eigenares. Ook de
Groendienst neemt contact met haar op. Het ruitje
wordt korte tijd nadien hersteld.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Het gaat om een woord-tegen-woordsituatie waarover de Ombudsman niet kan oordelen.
Het probleem wordt snel opgelost.

GRAS MAAIEN (1)
(dossier: 201005-098)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont in een bejaardenwoning. Zij en
haar buren klagen dat de Groendienst het gras maait
met een grasmaaier zonder opvangbak. Het gras ligt
tot op de trottoirs en wordt niet opgeveegd. Verzoekster en haar buren zijn te oud om dat te doen.

ONDERZOEK:
Volgens de Groendienst is het wel degelijk de bedoeling om het gras te maaien met een opvangbak
omdat er in de straat veel bejaarden wonen. De
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grasmachine is evenwel defect waardoor er tijdelijk
gemaaid moet worden zonder opvangbak.

OVERHANGENDE TAKKEN?
(dossier: 201006-124)

BEOORDELING:

Ander oordeel

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

KLACHT:

GRAS MAAIEN (2)
(dossier: 201009-187)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat het gras in de wijk heel slordig afgereden is. Het is niet overal even kort afgereden en de voetpaden, opritten en greppels liggen
vol aaneengeklit gras. Verzoekster is bereid haar
voetpad en greppel schoon te houden maar dit keer
is het te erg, vindt ze.

ONDERZOEK:
De Groendienst vraagt begrip voor de situatie. In de
herfst is het gras in de voormiddag altijd nat. Daardoor blijft het aan de grasmaaiers plakken, of die nu
uitgerust zijn met een opvangbak of niet. Dat is niet
te vermijden, zegt de Groendienst, die op de bewoners rekent om het gras op te vegen.
De Groendienst krijgt ook regelmatig het verwijt
dat het gras niet volledig gemaaid is. Dit is vaak
een misverstand, merkt ze op, omdat uit praktische
overwegingen grote gazons in twee fasen gemaaid
worden. De grote stukken worden gemaaid met een
zitmaaier. Langs de kanten en rond obstakels wordt
gemaaid met kleinere handmaaiers. Omdat de snelheid van de twee machines verschillend is, kan het
gebeuren dat er een tijdsverschil is tussen beide
maaibeurten.
De dienst Ombudsman maakt de uitleg over aan
verzoekster. Zij reageert begripvol.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
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Verzoekster is mantelzorger voor een blinde man.
Die volgt regelmatig hetzelfde traject van zijn huis
tot aan de dichtstbijzijnde bushalte. Volgens verzoekster wordt hij op zijn route gehinderd door
openbare beplanting waarvan de takken tot over het
voetpad groeien. De man zou dat al gemeld hebben
aan de Groendienst maar er wordt niet gesnoeid.

ONDERZOEK:
Een eerdere melding hierover is bij de Groendienst
niet bekend.
De Groendienst controleert het traject. Op geen enkele plaats hindert openbaar groen de vrije doorgang. Wel stelt de medewerker vast dat aanpalend
privaat groen recent geschoren is. Mogelijk verwees verzoekster daar naartoe en is het probleem al
opgelost.
De dienst Ombudsman vraagt meer duidelijkheid
aan verzoekster maar zij reageert niet meer.

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

NIET ONDERHOUDEN GROENSTROOK
(dossier: 201007-157)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldde al enkele keren aan de Groendienst dat de groenstrook naast zijn huis er erbarmelijk bij ligt.
Toen de berm een viertal jaar geleden zou worden
aangelegd werd aan de overkant van de straat een
huis gebouwd. De aannemer parkeerde zijn werfwagen in de groenstrook. Daardoor kon zij niet aangelegd worden.
Verzoeker nam vroeger al contact op met de
Groendienst maar er kwam geen reactie. Enkele jaren geleden contacteerde hij de dienst opnieuw. Zij
zaaide gras in maar door de kou ging het kapot.
Bovendien werd de strook weer gebruikt als par-
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keerstrook door de opnameploeg van Aspe. De
Groendienst kwam toen opnieuw langs maar er gebeurde niets.

ONDERHOUD KERKHOF (2)
(dossier: 201007-162)

ONDERZOEK:
De Groendienst legde de groenstrook aan in 2006.
Het gras stierf niet af doordat erop geparkeerd werd
maar wel door de vele engerlingen in de bodem.
De Groendienst belooft de berm in het voorjaar van
2011 opnieuw aan te leggen. Volgens de verkavelingsvoorschriften moet de aangelande instaan voor
het verdere onderhoud.
Begin oktober laat verzoeker weten dat de berm al
werd heraangelegd met grasmatten die gebruikt
werden voor een evenement op de Markt. Hij is tevreden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

ONDERHOUD KERKHOF (1)
(dossier: 201007-161)

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt eind juli 2010 dat het kerkhof
van Dudzele niet onderhouden wordt. De Groendienst zaaide er gras maar rijdt het niet af. Resultaat
is dat het onkruid welig tiert.

ONDERZOEK:
Eén dag na de klacht voert de onderhoudsploeg van
Sint-Jozef het nodige onderhoud uit op het kerkhof
van Dudzele. Volgens de Groendienst dateerde het
vorige onderhoud nog maar van eind juni 2010. De
onderhoudsploeg krijgt de opdracht de situatie
nauwer op te volgen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

ONDERHOUD KERKHOF (3)
(dossier: 201008-181)

KLACHT:
Verzoekster klaagt eind juli 2010 over het gebrekkige onderhoud van het kerkhof van Koolkerke. Er
werd een kennis begraven. De aanwezigen stonden
te midden van het hoog opgeschoten en bloeiende
onkruid. Volgens de begrafenisondernemer signaleerde hij het probleem al verschillende keren aan
de Groendienst.

ONDERZOEK:
Eén dag na de klacht voert de onderhoudsploeg van
Sint-Jozef het nodige onderhoud uit op het kerkhof
van Koolkerke. Volgens de Groendienst dateerde
het vorige onderhoud nog maar van eind juni 2010.
De onderhoudsploeg krijgt de opdracht de situatie
nauwer op te volgen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is niet te spreken over de verwaarloosde aanblik van het kerkhof van Sint-Andries. In augustus stuurt ze sprekende foto’s door waarop duidelijk te zien is dat het kerkhof overwoekerd is met
onkruid van minstens vijftig centimeter hoog.

ONDERZOEK:
De Groendienst kent het probleem.
Het onderhoud van het nieuwe gedeelte van het
kerkhof van Sint-Andries werd uitbesteed aan een
sociaal tewerkstellingsinitiatief. Afgesproken was
dat het onkruidvrij houden van het kerkhof maandelijks zou gebeuren vanaf april 2010. De Groendienst stelde zelf vast dat de tweede beurt pas in juni 2010 uitgevoerd werd en dat de onderhoudsbeurt
van juli niet werd uitgevoerd. Nog voor de klacht
de Groendienst bereikt, had de dienst al beslist om
een einde te maken aan de samenwerking en MINA-werkers in te zetten voor het onkruidvrij houden van het kerkhof. Deze arbeiders werden in de
loop van de maand augustus een eerste keer inge149
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zet. Dat was ongeveer op het moment dat verzoekster klacht bij de Ombudsman indiende.
Verzoekster stelt vast dat het onkruid gewied wordt
en reageert tevreden.

SCHADE AAN GRAF
(dossier: 201010-209)

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Groendienst had al maatregelen genomen op het
moment dat verzoekster haar klacht naar de Ombudsman stuurde.

KRUIDIG WANDELPAD
(dossier: 201008-167)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de Groendienst het wandelpad
achter zijn woning niet onderhoudt. Het staat vol
onkruid en brandnetels. Verzoeker moet daar door
met zijn fiets en dat is geen pretje. Hij sprak hierover al eerder de werklui van de Groendienst aan.
Zij beloofden langs te komen maar er gebeurde
niets.
Ook de afvoergeul is verzakt waardoor de slikputjes
hoger liggen dan de geul. Als het regent, vormen
zich grote plassen.

ONDERZOEK:
Volgens de Groendienst moet het pad onkruidvrij
gehouden worden door de aangelanden. Ze verwijst
hiervoor naar het politiereglement.
De Groendienst brengt de Gemeenschapswachten
op de hoogte van de klacht. Zij inspecteren het
wandelpad en bussen kaartjes met de vraag het pad
onkruidvrij te maken. De Groendienst geeft aan de
Wegendienst door dat de afvoergeul verzakt is.

BEOORDELING:

KLACHT:
Verzoekster merkt dat het graf van haar schoonouders beschadigd is. Ze vermoedt dat werklui van de
Groendienst met hun grasmachine tegen de zerk gereden zijn. Ze neemt contact op met de Stad. De
ambtenaar stelt haar gerust en zegt dat de Stad voor
dergelijke voorvallen verzekerd is.
Midden september 2010 krijgt ze van de Stad een
brief met de vraag een offerte te laten opmaken
door een begrafenisondernemer. Begin oktober belt
een ambtenaar haar op die zegt dat het niet zeker is
dat de schade door de Stad betaald zal worden.
Verzoekster begrijpt er niets van. Eerst vraagt de
Stad haar een offerte over te maken. Maar als puntje bij paaltje komt wil ze toch niet betalen.

ONDERZOEK:
De Groendienst maakte begin augustus een dossier
Burgerlijke Aansprakelijkheid over aan Ethias, de
verzekeringsmaatschappij van de Stad Brugge. De
werklui werden ondervraagd maar zij konden zich
niet herinneren dat zij het graf beschadigd zouden
hebben. Er zou alleen een putje te zien zijn in het
bovenvlak van de grafzerk.
Ethias zal het schadedossier moeten beoordelen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking. Het dossier ligt in handen van de verzekering.

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201012-244)

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

OPVOLGING:
De Wegendienst herstelt de verzakkingen in het
wandelpad in november/december 2010. De meeste
bewoners gingen in op de vraag van de Gemeenschapswachten.
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker schrijft op 22 oktober een brief aan het
College van Burgemeester en Schepenen met de
vraag een aantal bomen te rooien op het Ghandiplein. Op 1 december heeft hij nog geen antwoord
gekregen.
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ONDERZOEK:

BEOORDELING:

De Groendienst is met het dossier bezig. De vraag
van verzoeker werd ter plaatse geëvalueerd en er
werd een procedure opgestart om de twee bomen te
vellen. Het College van Burgemeester en Schepenen keurt de kapvergunning op 10 december goed.
Het dossier wordt overgemaakt aan het Agentschap
voor Natuur en Bos dat drie maanden de tijd heeft
om te reageren. Dan pas kunnen de bomen geveld
worden.
De Groendienst informeert verzoeker hierover.

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De Groendienst volgde het dossier inhoudelijk goed
op. Het was wel beter geweest dat verzoeker een
ontvangstmelding had gekregen waarna het inhoudelijke antwoord kon volgen.

HINDERLIJKE WERFWAGEN
(dossier: 201011-221)

Ander oordeel
KLACHT:
In april 2010 meldt verzoeker dat de Groendienst
weken aan een stuk een werfwagen voor zijn huis
parkeert zonder die te gebruiken. De wagen belemmert het uitzicht en is hinderlijk voor het verkeer. Op verzoek van de dienst Ombudsman verplaatst de Groendienst de werfwagen.
Eind oktober roept verzoeker weer de hulp in van
de dienst Ombudsman. De werfwagen staat opnieuw al weken voor zijn huis en is nog maar drie
keer gebruikt. Verzoeker vroeg de werklui om de
wagen te verplaatsen maar die waren niet geneigd
daarop in te gaan.

ONDERZOEK:
Volgens de Groendienst schrijft het arbeidsreglement voor dat het stadsbestuur aan zijn arbeiders
een lokaal ter beschikking moet stellen waar zij
kunnen schuilen, zich omkleden, zich verzorgen en
eten. Als de afstand naar de regiepost te groot is,
moet gebruik gemaakt worden van een werfkeet.
De Groendienst plaatst tijdens onderhoudswerkzaamheden de werfwagen zo centraal mogelijk, in
dit geval in de straat van verzoeker.
De Groendienst is bereid in de mate van het mogelijke rekening te houden met de vraag van verzoeker en verplaatst de werfwagen nog dezelfde week.
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KABINET BURGEMEESTER

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

1
0
1
1
0
0
0
0

BEOORDELING:

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201006-123)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker stuurt op 8 februari 2010 een e-mail naar
het Kabinet van de Burgemeester waarin hij de verkeerssituatie aan de voorkant van het Station aankaart. Hij vindt de toestand onveilig voor voetgangers en fietsers.
Verzoeker krijgt een ontvangstmelding met de belofte dat het probleem onderzocht zal worden en dat
hij opnieuw gecontacteerd zal worden.
Verzoeker stelt vast dat hij nooit een antwoord
kreeg.

De Ombudsman beoordeelt deze klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoeker
kreeg geen inhoudelijk antwoord op zijn vraag. De
burger mag op zijn brief binnen een redelijke termijn een antwoord verwachten of minstens een
ontvangstmelding. Een ontvangstmelding moet een
opvolging krijgen.
De klacht wordt gecorrigeerd: na de klacht stuurt
het Kabinet het antwoord naar verzoeker. Daarin
biedt de Burgemeester ook zijn excuses aan.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 augustus 2010).

ONDERZOEK:
Het Kabinet ontving de e-mail en stuurde verzoeker
een ontvangstmelding. De Burgemeester gaf aan de
dienst Verkeersbelemmeringen de opdracht de situatie ter plaatse te bekijken en hem hierover verslag
uit te brengen. De Politie maakte haar verslag aan
het Kabinet over op 24 februari. Het Kabinet vergat
het antwoord over te maken aan verzoeker.
Na de klacht stuurt de Burgemeester verzoeker een
brief met verontschuldigingen. Ook het antwoord
wordt overgemaakt.
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LEEFMILIEU
overzicht klachten
TOTAAL 13
Onbevoegd 0
Bevoegd 13
BEOORDELING
Gegrond 2
Deels gegrond 0
Terechte opmerking 0
Ongegrond 0
Ander oordeel 11

BEOORDELING:

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201001-001)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster stuurt op 21 september 2009 een email naar de dienst Leefmilieu. Ze klaagt het geluidsniveau aan tijdens de festiviteiten in de zomermaanden. Ze vraagt om haar door te verwijzen
mocht ze met haar melding niet bij de juiste dienst
zijn.
Ruim drie maanden later heeft verzoekster nog
geen enkele reactie ontvangen.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu ontving de e-mail van verzoekster. Alle meldingen over geluidsoverlast tijdens de zomerfestiviteiten werden gebundeld voorgelegd aan het College van burgemeester en
schepenen van 20 november 2009. Daar werden
verschillende maatregelen genomen om de geluidshinder in de toekomst te beperken.
Deze maatregelen werden niet teruggekoppeld naar
verzoekster. Ze kreeg geen antwoord op haar melding. Het is niet duidelijk of de andere melders al
dan niet een antwoord kregen.
Na de klacht stuurt de dienst Leefmilieu verzoekster een uitgebreid antwoord.
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De Ombudman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoekster
kreeg geen enkele reactie op haar melding.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt
een uitgebreid antwoord.

AANBEVELING:
“Meldingen en eerstelijnsklachten moeten geregistreerd worden in het Meldpunt zodat de burger
gegarandeerd een antwoord krijgt.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (4 juni 2010).

OPVOLGING:
De dienst Leefmilieu registreert haar meldingen in
het Meldpunt. In 2010 werden 2.477 meldingen geregistreerd op een totaal van 7.551 meldingen voor
de stadsdiensten.
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MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201005-104)

Gegrond

afgesproken behandelingstermijn van zestig dagen.
De ambtenaar schoof de behandeling voor zich uit.
Na de klacht werd het probleem aangepakt.
Voor het probleem van de dubbele input – een
kwestie die door de dienst Leefmilieu al werd gemeld bij de opstart van het Meldpunt - is het nog
wachten op een structurele oplossing.

KLACHT:
Verzoeker meldt op 23 maart 2010 via de website
van de Stad Brugge dat een buurman in zijn voortuin een auto zonder nummerplaat heeft geparkeerd.
De brievenbus wordt nooit leeg gemaakt waardoor
de brieven rondslingeren.
Zestig dagen later, op 25 mei, maakt de software
van het Meldpunt de melding over aan de dienst
Ombudsman omdat zij niet tijdig behandeld werd.

ONDERZOEK:
De dossierbehandelaar van de dienst Leefmilieu
geeft toe dat hij de behandeling van de melding uitstelde en voorrang gaf aan andere meldingen. Hij
negeerde de automatische herinneringen die hij
kreeg vanuit het Meldpunt. De ambtenaar kende het
probleem. Verzoeker meldde het al eens in 2009.
Toen trad de dienst Leefmilieu wel onmiddellijk op.
Na de klacht behandelt de ambtenaar de melding.
De buur wordt midden juni 2010 via een aangetekende brief aangemaand om zijn voortuin, voetpad
en greppel afval- en onkruidvrij te maken. Hij krijgt
hiervoor twee weken de tijd. Omdat de buurman
niet reageert, vraagt de dienst Leefmilieu eind juli
aan de Politie om een proces-verbaal op te maken,
de aangetekende brief aan de buurman te overhandigen en de zaak verder op te volgen.
De stadsecoloog wijst erop dat zijn dienst intens
bevraagd wordt door de burger waardoor kleine nalatigheden soms resulteren in het overschrijden van
de reglementaire behandelingstermijn van de meldingen. Hij stelt een aanpassing van de interne
klachtenbehandeling in het vooruitzicht. Een voorwaarde hierbij is dat de dienst Informatica een oplossing vindt voor het probleem van de dubbele registratie van milieumeldingen die zowel
opgenomen moeten worden in het Meldpunt als in
MKROS, de milieudatabank van het Vlaamse Gewest. Dat is een tijdrovende bezigheid.
De dienst Informatica is klaar met haar technische
inbreng maar zij is afhankelijk van MKROS om het
systeem te kunnen integreren in het Meldpunt.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REGLEMENTAIRE BEHANDELINGSTERMIJN: de dienst Leefmilieu
behandelde de melding niet binnen de reglementair
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 november 2010).

OPVOLGING:
De dienst Leefmilieu laat midden oktober 2010 weten dat zij geen feedback kreeg van de Politie. De
Politie voerde een onderzoek maar informeerde
daar de dienst Leefmilieu niet over. Vanaf eind juli
probeerde de wijkinspecteur tevergeefs om de bewoner thuis te vinden. De milieucel van de Politie
stelde een proces-verbaal op. Midden februari 2011
kunnen de dienst Leefmilieu en de Politie de woning betreden. De bewoner krijgt tot eind februari
de tijd om op te ruimen.

SLUIKSTORTEN (1)
(dossier: 201003-066)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker biedt zich aan in het containerpark van
Sint-Pieters met een zak afgedankt speelgoed en
twee bussen frituurolie. Omdat hij noch een identiteitskaart noch een toegangsbadge bij zich heeft,
mag hij niet binnenrijden. Op dat moment ziet hij
een man te voet met een zak afval de slagboom passeren zonder dat naar zijn identiteit wordt gevraagd.
Verzoeker parkeert zijn auto buiten het containerpark en gaat ook te voet naar binnen. Geen enkele
parkwachter houdt hem tegen.
Binnen vraagt hij aan een andere parkwachter waar
hij met zijn afval terecht kan. De man verwijst hem
door naar de KGA-zone voor de frituurolie en naar
de perscontainer voor het speelgoed.
Als verzoeker het containerpark weer verlaat, wordt
hij aangesproken door een van de parkwachters aan
de ingang die hem smalend toeroept: “Ik heb je,
mannetje, ik heb je nummerplaat genoteerd!”.
Enkele dagen later krijgt verzoeker een taks van 50
euro in de bus wegens sluikstorten in het containerpark. Verzoeker begrijpt niet hoe hij daar kan sluikstorten. Hij gooide het afval in de containers die de
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parkwachter hem had aangewezen. Het ging om afval dat gratis aangeboden mocht worden.
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ri 2011 ingekohierd. Verzoeker krijgt een nieuwe
uitnodiging om te betalen of bezwaar in te dienen.

ONDERZOEK:
De versie van de parkwachters komt niet overeen
met deze van verzoeker. Volgens hen had verzoeker
geen badge noch elektronische identiteitskaart bij.
Omdat hij zich niet kon identificeren, mocht hij niet
binnen. Dat staat in het reglement. Verzoeker reed
naar buiten, parkeerde en keerde te voet terug met
zijn afval. Drie parkwachters zouden hem gewaarschuwd hebben dat dit niet mocht.
Volgens de dienst Leefmilieu ging verzoeker twee
keer in de fout. Hij kon zich niet identificeren maar
ging toch binnen. Bovendien ging het om huishoudelijk afval. Het reglement zegt dat brandbaar restafval dat qua afmetingen in de gewone huisvuilzak
kan, niet toegelaten wordt op de containerparken.
Verschillende parkwachters zouden hem hiervoor
gewaarschuwd hebben.
Geen enkele parkwachter kan zich herinneren dat
een andere man te voet het containerpark binnen
ging zonder zich te identificeren.
Over het gedrag van de parkwachters spreekt het
diensthoofd zich niet uit omdat de gesprekken niet
objectief gereconstrueerd kunnen worden.
De dienst Leefmilieu is gerechtigd om via de Politie
de identiteit van de nummerplaathouder te achterhalen bij de Dienst Inverkeersstelling (DIV) en deze
identiteit op haar beurt door te geven aan de dienst
Belastingen voor het invorderen van een taks. De
stadsecoloog controleert als gemeentelijk toezichthouder de naleving van de milieuwetgeving en
handelt daarbij als officier van de gerechtelijke politie. Zijn personeel werkt onder zijn bevoegdheid.
De stadsecoloog kan aan de Politie bijstand vragen
om de identiteit bij de DIV op te vragen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Volgens het reglement ging verzoeker twee keer in
de fout. Hij ging binnen zonder zich te identificeren
en hij gooide klein brandbaar restafval dat in de
bruine afvalzak kon, in de perscontainer. Volgens
het reglement staat dit telkens gelijk met sluikstorten, ook al gebeurt dat in het containerpark. De
dienst Leefmilieu mocht wettelijk gezien de identiteit van verzoeker opzoeken via zijn nummerplaat.
Het gedrag van de parkwachters en de manier
waarop ze met verzoeker communiceerden kan niet
meer objectief gereconstrueerd worden.

SLUIKSTORTEN (2)
(dossier: 201007-153)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker rijdt met de auto van zijn vader naar het
containerpark van Sint-Pieters. Hij is minder vertrouwd met de werking. De parkwachter aan de ingang verwijst hem met zijn afgedankte elektrische
apparaten naar de recupel-container en met het andere brandbare afval naar de perscontainer. Verzoeker gaat te voet over de weegbrug om het restafval
in de perscontainer te gooien. Niemand houdt hem
tegen.
Als hij al heel wat afval in de container heeft gegooid, komt een parkwachter afgestormd die hem
uitscheldt en roept dat hij eerst over de weegbrug
moet rijden. Als verzoeker repliceert dat hij dit niet
wist, beveelt de parkwachter hem dat hij al het afval
weer in zijn auto moet laden. Verzoeker protesteert
waarop de parkwachter ermee dreigt zijn nummerplaat te noteren. Verzoeker reageert dat de parkwachter moet doen wat hij niet laten kan. Boos
gooit hij de rest van het afval in de perscontainer.
Twee weken later krijgt zijn vader een taks van 50
euro in de bus wegens sluikstorten.
Verzoeker protesteert. Hij wist niet dat hij ook voor
afval voor de perscontainer over de weegbrug
moest rijden. Niemand had hem uitleg gegeven. Hij
vindt de manier waarop hij werd uitgescholden ongehoord.

OPVOLGING
Omdat verzoeker niet ingaat op de uitnodiging tot
betalen van de taks, wordt deze in de maand februaJAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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ONDERZOEK:
Alle parkwachters bevestigen dat hun collega in de
betalende zone verzoeker erop wees dat hij eerst
over de weegbrug moest rijden. Verzoeker gaf hier
geen gevolg aan en ging verder met het lossen van
afval. Omdat de waarschuwing geen effect had,
dreigde de parkwachter ermee de nummerplaat te
noteren. Op de vaststellingsfiche ondertekende de
parkwachter aan de poort mee. Het diensthoofd betwijfelt dan ook dat deze parkwachter eerst zou gezegd hebben dat verzoeker zomaar het afval in de
perscontainer mocht gooien om nadien goed te keuren dat hij betakst zou worden wegens sluikstorten.
Over de manier waarop de parkwachter aan de
perscontainer verzoeker te woord stond, brengt het
onderzoek geen duidelijkheid.
Verzoeker blijft erbij dat de parkwachter aan de ingang had moeten zeggen dat hij eerst over de
weegbrug moest rijden. Niemand hield hem tegen
toen hij te voet de betalende zone binnen ging. Pas
toen hij al heel wat afval had gestort, trad de tweede
parkwachter op en gaf hem een onredelijke opdracht. Verzoeker blijft erbij dat de parkwachter
hem eerst beledigde waarna de situatie escaleerde.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Reglementair moet een bezoeker van het containerpark eerst over de weegbrug rijden vooraleer hij de
betalende zone binnen gaat. Verzoeker deed dat niet
en gaf ook geen gevolg aan het bevel van de parkwachter om dat te doen. Daardoor liep hij een taks
op sluikstorten op, ook al bevond hij zich in het
containerpark. De parkwachter handelde volgens
het reglement.
Of verzoeker voldoende vertrouwd was met de
werking van het containerpark en of hij de juiste informatie kreeg, blijft onduidelijk. Ook onduidelijk
blijft hoe de parkwachter verzoeker bejegende en
wie wie uitdaagde waardoor de situatie escaleerde.

OP HET NIPPERTJE (1)
(dossier: 201004-079)

Ander oordeel

toch nog binnen te mogen. De parkwachter laat
hem niet toe. Hij verwijst naar orders van zijn chef
en naar het reglement. Verzoeker vraagt om de verantwoordelijke te roepen maar die weigert te komen.

ONDERZOEK:
De poort van het containerpark wordt dertien minuten voor sluitingstijd gesloten. Tot een kwartier
voor sluitingstijd kan nog binnen gereden worden.
Het reglement wordt uit praktische overwegingen
strikt toegepast, zegt de stadsecoloog. Die dag werden 610 bezoekers geregistreerd, wat overeenkomt
met één bezoeker om de 40 seconden. Mocht de
parkwachter de poort toch weer opengemaakt hebben, dan zou weer iemand anders achter verzoeker
binnen gewild hebben. Een onverwachte omleiding
is geen reden om af te wijken het reglement.
Volgens de chef hoefde hij niet te komen naar de
ingang. Dat werd niet gevraagd.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Het feit dat de chef verzoeker niet te woord zou
hebben willen staan, is niet reconstrueerbaar. Het
onderzoek mondt uit in een woord-tegenwoordsituatie. Het reglement werd strikt toegepast.

OP HET NIPPERTJE (2)
(dossier: 201008-169)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster biedt zich om 17.14 uur aan aan de ingang van het containerpark van Sint-Pieters. Ze
mag niet meer binnen, dit in tegenstelling tot twee
jongedames die wel nog met hun wagen worden
binnengelaten. Ze probeert via overleg toch nog
binnen te geraken maar dat lukt niet. Waarom staat
dan in de Infogids van de Stad Brugge dat het containerpark open is tot 17.30 uur, vraagt verzoekster
zich af.

ONDERZOEK:

Verzoeker wil met grasafval naar het containerpark
van Sint-Michiels. Hij vertrekt om 11.25 uur aan
zijn woning. Door een defect aan de brug van
Steenbrugge moet hij onverwacht omrijden. Om
11.45 uur komt hij aan bij het containerpark. De
poort wordt net gesloten. Verzoeker pleit ervoor om

Gebruikers van het containerpark kunnen hun afval
tot een kwartier voor sluitingstijd binnen brengen.
Deze regeling vermijdt dat burgers nog om 17.30
uur binnen zouden rijden waardoor het containerpark pas later zou kunnen sluiten. In de Infogids
staat inderdaad dat het containerpark om 17.30 uur
sluit maar ook dat burgers maar tot 17.15 uur hun
afval mogen binnen brengen.
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De parkwachters beweren dat het al 17.15 uur was
toen de poort gesloten werd. Verzoekster zou toen
nog niet in de wachtrij gestaan hebben. De parkwachters baseren zich op een gestuurde klok die altijd de juiste tijd aangeeft.
Volgens het diensthoofd van de Stadsreiniging is
het reglement in feite correct toegepast. Toch zal hij
het personeel erop wijzen om toch wat reserve in te
bouwen en de poorten zo mogelijk enkele minuten
langer open te houden om dergelijke discussies te
vermijden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Of de parkwachters de poort te vroeg sloten en of
verzoekster wel of niet in de wachtrij stond, kan het
onderzoek niet uitmaken. Het onderzoek mondt uit
in een woord-tegen-woord situatie. Verzoekster
zegt dat het nog maar 17.14 uur was toen ze zich
aanbood. Volgens de parkwachters was het al 17.15
uur.
De klacht zorgt voor een bijsturing waarbij de
parkwachters de opdracht krijgen in dergelijke gevallen toch iets soepeler te zijn.

GLAD WEGDEK
(dossier: 201002-018)

Ander oordeel
KLACHT:
Op een morgen in februari is het glad in de straat
van verzoekster. Doordat twee andere fietsers haar
op tijd waarschuwen, kan zij nog net afstappen.
Ook een schoolbus slipt in de bocht.
Een drietal weken geleden viel de man van verzoekster in dezelfde bocht en hield er een hersenschudding aan over.
Verzoekster wil dat er gestrooid wordt in de bocht.
Als ze de dienst Leefmilieu opbelt, heeft ze de indruk dat de ambtenaar haar melding weglacht. Hij
reageert dat het die morgen helemaal niet gevroren
heeft en dat het dus niet glad kan liggen. Verzoekster heeft geen zin om te discussiëren. Als ze vraagt
waar ze met haar klacht terecht kan, wordt ze doorverwezen naar de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
De ambtenaar ontkent niet dat hij reageerde dat het
niet glad kon liggen. Het was volgens hem niet duidelijk dat verzoekster verwees naar een voorval van
een uur geleden. Toen ze opbelde, was het al an-
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derhalf uur aan het regenen en waren de temperaturen overal positief. Daarom zei de dienstleider dat
hij moeilijk kon geloven dat het glad was. Volgens
hem ging het om een misverstand. Hij ontkent dat
hij de melding weglachte.
De ambtenaar belooft om in het strooiplan rekening
te houden met de bocht die snel glad wordt, zeker
omdat er een school in de omgeving ligt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het gaat om een misverstand. De klacht leidt tot
een bijsturing van het strooiplan, wat positief is.

GEWEIGERDE BADGE
(dossier: 201002-028)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster wil met haar bedrijfsafvalbadge binnen
rijden in het containerpark van Sint-Michiels. De
badge wordt geweigerd. Een parkwachter verwijst
haar door naar het containerpark van Sint-Pieters
omdat in het containerpark van Sint-Michiels niet
gelost mag worden met een bedrijfsafvalbadge.
Maar in Sint-Pieters werkt haar kaart ook niet. Zij
moet binnen rijden met haar eigen elektronische
identiteitskaart. Daardoor moet ze 105 euro betalen
voor een aanhangwagen met bouwafval, hoewel ze
nog een gratis tegoed had op haar bedrijfsafvalbadge.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu bevestigt dat een bezoek werd
geregistreerd aan het containerpark van SintMichiels, niet op de naam van verzoekster maar wel
op die van haar man. Hij reed uiteindelijk binnen
met zijn elektronische identiteitskaart maar loste
niet, mogelijk omdat hij vernam dat zijn gratis tegoed als particulier al opgebruikt was. Hij had wel
nog een gratis tegoed op zijn bedrijfsafvalbadge.
Het klopt dat geen bedrijfsafval gelost mag worden
in het containerpark van Sint-Michiels. Dat kan alleen in Sint-Pieters en Zeebrugge.
Twintig minuten later is een bezoek van de man
van verzoekster geregistreerd in het containerpark
van Sint-Pieters, opnieuw met zijn elektronische
identiteitskaart. De dienst Leefmilieu vermoedt dat
de bedrijfsafvalbadge geweigerd werd door een onklare magneetband. De rekening bedroeg geen 105
maar 100,50 euro. Verzoekster wordt doorverwezen
naar IVBO voor een nieuwe badge.
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De dienst Leefmilieu is bereid verzoekster terug te
betalen omdat haar verhaal klopt met de registraties
en met de getuigenissen van het personeel van het
containerpark van Sint-Michiels. Zij contacteert
verzoekster telefonisch en per e-mail met de vraag
haar rekeningnummer door te geven maar zij reageert niet. Als de dienst haar opnieuw opbelt, laat
verzoekster weten dat het niet nodig is om het geld
terug te storten en dat de zaak afgesloten mag worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Leefmilieu maakte geen fout. De oorzaak
van het probleem lag bij de magneetband van de
badge die onklaar was geworden. Omdat dit bewezen wordt geacht, is de dienst Leefmilieu bereid om
verzoekster terug te betalen. Dat zij daar niet op ingaat, is haar vrije keuze.

ACHTERGEBLEVEN BORD
(dossier: 201005-106)

Ander oordeel
KLACHT:
Begin mei werden in de straat van verzoeker verkeersborden voor tijdelijk parkeerverbod geplaatst.
De greppels moesten schoon gemaakt worden. Een
van de borden is blijven staan. Verzoeker belde
naar de Politie die hem doorverwees naar de Stad.
Daarop zou zijn buur een fax gestuurd hebben naar
de Stad maar er komt geen reactie. Na drie weken
ligt het bord er nog altijd.

ONDERZOEK:
Noch bij de Secretarie noch bij de dienst Leefmilieu
is een fax toegekomen.
Het bord wordt eind mei, één dag na de klacht, opgehaald door de dienst Leefmilieu.

STORENDE AIRCO
(dossier: 201007-138)

Ander oordeel
KLACHT:
Eind augustus 2009 klaagden verzoekers over de
storende airconditioning bij de buren. Het toestel
hangt buiten tegen de achtergevel. De dienst Ombudsman maakte de melding over aan de dienst
Leefmilieu. De buren beloofden het toestel te isoleren maar dat gebeurde niet.
Begin december 2009 klaagden verzoekers opnieuw. Als de dienst Leefmilieu ter plaatse gaat, ligt
de installatie af omdat het te koud is. De buren beloven opnieuw de nodige aanpassingen.
In juli 2010 contacteren verzoekers de Ombudsman
opnieuw. Van een aanpassing is nog altijd geen
sprake. De airco draait tot ‘s avonds laat. Het lawaai en de trillingen houden verzoekers uit hun
slaap. Ze twijfelen aan de doeltreffendheid van de
dienst Leefmilieu.

ONDERZOEK:
Na de klacht telefoneert de dienst Leefmilieu met
de buren. Zij ontkennen dat de airconditioning al
aan zou liggen. Het toestel zou geïsoleerd zijn. Volgens de buurvrouw gaat het om een uit de hand gelopen burenruzie.
De dienst Leefmilieu vraagt de airco aan te leggen
zodat zij kan meten of het toestel onder de Vlaremnormen blijft. Maar als de dienst ter plaatse komt,
staat zij voor een gesloten deur. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt maar ook dan zijn de buren
niet thuis. Zij beantwoorden hun gsm niet meer.
De dienst doet begin september 2010 een ultieme
poging om de toestand te controleren. De buren
beweren dat de airco niet meer gebruikt wordt omdat het te koud geworden is.

BEOORDELING:
BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling. Of er een fax werd verstuurd, blijft onduidelijk.

Ander oordeel.
De dienst Leefmilieu doet wat zij kan maar krijgt
geen medewerking van de buren. Zij zal in de lente
van 2011 de draad weer opnemen.
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ZWERFVUIL
(dossier: 201008-164)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat de dienst Leefmilieu afval
van het Cactusfestival niet opruimde. Op 19 juli
kwamen wel twee wagentjes voorbij voor de jaarlijkse schoonmaak maar een stuk van de straat werd
vergeten. Haar buurman stuurde hierover een email naar de dienst Stadsreiniging maar kreeg als
reactie dat de bewoners onterecht zeurden.

slaagt om in de dienst Leefmilieu en in de gemeenteafdelingen voldoende strooizout aan te bieden aan
de burgers. Nochtans had de Stad in een persbericht
aangekondigd dat zij tussen november 2010 en
maart 2011 strooizout te koop zou aanbieden.
Midden december was er al geen strooizout meer
beschikbaar. Er werd beloofd dat er na het weekend
weer zout zou zijn maar toen verzoeker de maandagmorgen vroeg opbelde, was het zout al bijna
weer op. Hij spoedde zich naar AC Walwein maar
kwam te laat. Toen hij een week later weer naar de
dienst Leefmilieu belde, kreeg hij te horen dat er
geen strooizout meer zou zijn tot na Nieuwjaar.
Verzoeker vindt dat de Stad Brugge onvoldoende
voorzorgen nam.

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:
De dienst Stadsreiniging bevestigt dat de buurman
een e-mail met enkele foto’s overmaakte. Daarop
was zeer weinig zwerfvuil te zien. De dienst reageerde dat het om een kleine hoeveelheid zwerfvuil
ging maar ontkent dat zij geschreven zou hebben
dat de bewoners zeurpieten waren.
De dienst Stadsreiniging ruimde het beetje zwerfvuil niet onmiddellijk op wegens dringender prioriteiten. Het vuil zou bij een volgende reinigingsbeurt
in augustus worden meegenomen. Toen de ploeg
die dag langs ging, was het vuil al weg. Vermoedelijk werd het door de bewoners zelf opgeveegd.
De straat van verzoekster is niet opgenomen in een
planning. De straat wordt gereinigd als het nodig is.
Volgens de dienst Stadsreiniging is de vervuiling er
niet te vergelijken met deze in de Katelijnestraat of
het Minnewaterpark.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Hij zag het
zwerfvuil niet met eigen ogen en kan ook niet inschatten hoeveel zwerfvuil de bewoners zelf al
wegveegden voor zij de dienst Stadsreiniging contacteerden. Op de foto’s was inderdaad weinig
zwerfvuil te zien.

De dienst Leefmilieu bevestigt dat de Stad begin
november een persbericht verspreidde over de verkoop van strooizout tussen midden november en
midden maart 2011. Maar de winter sloeg zo vroeg
en hard toe dat de voorraad al snel uitgeput geraakte.
In een normale winter verbruikt de dienst Leefmilieu gemiddeld 340 ton strooizout. In de winter 20092010 werd uitzonderlijk 1.300 ton verbruikt. Tussen
november en eind december 2010 verbruikte de
dienst Leefmilieu 850 ton strooizout. Deze uitzonderlijke situatie was onmogelijk te voorzien, argumenteert de dienst, vooral ook omdat haar zoutleveranciers hun belofte niet konden waarmaken dat zij
zelfs bij een strenge winter over voldoende voorraad zouden beschikken. Al in de eerste week van
december leverden de firma’s hun laatste zakjes
strooizout. De dienst plaatste onmiddellijk een bijbestelling maar die kon niet meer geleverd worden.
De dienst vulde zelf nog wat zakjes met wegenzout
maar na drie dagen was ook deze reserve op.
De dienst Leefmilieu neemt maatregelen. Eind december keurt het College de aankoop goed van 750
ton extra zout waarvan het gros pas midden januari
2011 geleverd kan worden. Voor de verdere toekomst denkt de dienst eraan om weer zout in bulk
op te slaan waardoor de aanleg van een grotere
voorraad mogelijk zou worden.

STROOIZOUT TEKORT

BEOORDELING:

(dossier: 201012-258)

Ander oordeel.
De Stad kon haar belofte niet waarmaken dat zij de
hele winter strooizout zou verkopen. Men zou kunnen zeggen dat de Stad het vertrouwensbeginsel
overtrad. De Ombudsman meent evenwel dat het
hier gaat om een geval van overmacht. Dat de winterprik zo vroeg zou komen en zo zwaar zou zijn,
kon moeilijk worden voorzien. Er was ook een pro-

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker neemt het niet dat de Stad Brugge er met
de barre winterdagen van december 2010 niet in
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bleem met de leveranciers die de grote vraag naar
strooizout niet konden volgen.
Het plan van de dienst om een grotere voorraad
zout in bulk op te slaan, is een gepaste maatregel.

STROOIEN
(dossier: 201012-259)

Ander oordeel
KLACHT:
Een rolstoelgebruiker die samen met zeventien andere personen met een handicap zelfstandig woont
in een appartementsgebouw, vroeg eind december
2010 aan de dienst Leefmilieu om de sneeuw te
komen ruimen en zout te strooien zodat de bewoners hun boodschappen konden doen.
Via het Meldpunt antwoordde de dienst Leefmilieu
dat dit niet mogelijk was omdat het strooiplan beperkt blijft tot de busbanen, de toegangswegen naar
ziekenhuizen en hulpdiensten, de belangrijkste verbindingswegen en schoolomgevingen. De straat van
de melder kwam niet in aanmerking. Volgens de
dienst zat er niets anders op dan te rekenen op het
solidariteitsgevoel van de buurtbewoners.
Verzoeker vindt het antwoord van de dienst Leefmilieu ondermaats. Hij vraagt aan de Ombudsman
om te bemiddelen.

ONDERZOEK:
Het Brugse strooiplan blijft net als in andere steden
en gemeenten beperkt tot de busbanen van de Lijn,
de toegangswegen naar ziekenhuizen en hulpdiensten, belangrijke verbindingswegen en de omgeving
van scholen. Sedert de winter 2010-2011 werd daar
evenwel ook de omgeving van zorgcentra aan toegevoegd.
De dienst Leefmilieu is bereid de vraag van verzoeker mee te nemen naar de coördinatievergadering
van het strooiplan voor de winter 2011-2012. Zij
zal daar vragen of de omgeving van het appartementsgebouw gelijkgesteld zou kunnen worden met
een zorgcentrum.

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

2
0
2
2
0
0
0
0

BEOORDELING:

ONTERECHTE FACTUUR
(dossier: 201004-090)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster krijgt eind oktober 2009 een factuur
voor buitenschoolse kinderopvang in ‘t Ravotterke.
De betaling gebeurt automatisch. De factuur is
onterecht want haar zoontje ging dit schooljaar nog
geen enkele keer naar de opvang omdat hij van
school veranderd is.
Verzoekster neemt contact op met de kinderopvang
die belooft het dossier te bekijken. Een half jaar later is het bedrag nog altijd niet teruggestort. Verzoekster belde nochtans al verschillende keren met
de dienst.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: het duurde te lang vooraleer de
onterechte factuur terugbetaald werd. Komt daarbij
dat het bedrag onterecht aangerekend was en hier
dus ook een fout werd gemaakt. Er is weliswaar de
verzachtende omstandigheid dat de dienst Buitenschoolse Kinderopvang niet vertrouwd was met
dergelijke terugbetalingsdossiers maar zij had verzoekster wel beter kunnen informeren over de stand
van het dossier en de reden voor de vertraging.
De klacht werd gecorrigeerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 juni 2010).

ONDERZOEK:
De dienst Maatschappellijke Begeleiding geeft toe
dat er onterecht opvangdagen werden gefactureerd
op de naam van het zoontje van verzoekster. Kort
na de klacht wordt verzoekster terugbetaald. Het
was de eerste keer in vijftien jaar dat de dienst Buitenschoolse Kinderopvang een collegedossier hiervoor moest opmaken. Zij was niet vertrouwd met
deze manier van werken waardoor heel wat tijd verloren ging.

PARKEERPLAATS PERSOON MET EEN
HANDICAP
(dossier: 201005-101)

Gegrond
KLACHT:
De man van verzoekster is hulpbehoevend. Zij
vraagt op 22 januari 2010 aan de Politie om voor
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haar huis een parkeerplaats voor een persoon met
een handicap te voorzien. Enkele dagen later laat de
Politie weten dat haar vraag werd overgemaakt aan
de dienst Maatschappelijke Begeleiding en de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap.
Midden mei heeft verzoekster nog altijd geen reactie ontvangen. Nochtans weet ze van een gemeenteraadslid dat de Stedelijke Werkgroep Verkeer al
eind april bijeen kwam.

ONDERZOEK:
De dienst Maatschappelijke Begeleiding bevestigt
dat zij de aanvraag op 28 januari ontving. Normaal
gezien moet de ambtenaar binnen de tien dagen het
sociaal onderzoek uitvoeren. Dat staat in de interne
workflow. Over de aanvraag had normaal gezien
beslist moeten worden in de Stedelijke Werkgroep
Verkeer van midden april 2010.
De dienst Maatschappelijke Begeleiding volgde de
afgesproken timing niet. Zij roept daarvoor ernstig
personeelstekort in waardoor de aanvraag van verzoekster onbehandeld bleef. De ambtenaren moesten meer tijdsgebonden projecten voornemen en
ook de taken van de afwezige collega’s afwerken.
Na de klacht voert de ambtenaar het sociaal onderzoek uit. Zij maakt het verslag over aan het secretariaat van de Stedelijke Raad voor Personen met een
Handicap waarna de aanvraag wordt overgemaakt
aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Maatschappelijke Begeleiding liet de vraag van
verzoekster gedurende meer dan drie maanden onbehandeld. Pas na de klacht wordt de aanvraag aangepakt. Doordat de afgesproken workflow niet gerespecteerd wordt, wordt de aanvraag laattijdig
afgehandeld. De klacht toont aan dat personeelstekort kan leiden tot een minder goede dienstverlening en tot klachten.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juni 2010).

OPVOLGING:
De aanvraag van verzoekers wordt twee keer negatief geadviseerd omdat zij een garage op loopafstand hebben en de parkeerdruk niet hoog is. De
Wegendienst onderzoekt of het trottoir op de hoek
van de straat verlaagd kan worden.
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MOBILITEIT
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

FIETSKLUIZEN
(dossiers: 201010-219, 201011-222)

Deels gegrond

3
0
3
0
2
1
0
0

dat zij de vraag opnieuw zal terugkoppelen naar de
Mobiliteitscel. Ook nu volgt geen antwoord. Als
verzoekers eind oktober de fietskluizen in het park
zien verschijnen, deelt de dienst Eigendommen mee
dat alle fietskluizen verhuurd zijn.

ONDERZOEK:
Verzoekers wonen dicht bij een stadspark. In oktober 2010 stellen ze vast dat de Groendienst alles in
gereedheid brengt om er fietskluizen te plaatsen.
Verzoekers zijn verbaasd. De Stad gaf hen nooit de
kans om een fietskluis te huren, terwijl net zij in
2005 tijdens een bewonersvergadering over de heraanleg van hun straat de idee lanceerden om in de
binnenstad fietskluizen te plaatsen. Het idee werd
opgepikt door de Stad.
In mei had de eerste verzoeker in Bruggespraak gelezen dat er ook in het park fietskluizen geplaatst
zouden worden. Hij stuurde hierover een enthousiaste e-mail naar de Mobiliteitscel en vroeg uitleg
over de praktische modaliteiten. Verzoeker kreeg
geen antwoord. Een maand later stuurde hij een
herinnering met de vraag of het beter was om langs
te komen. Maar ook hierop kreeg hij geen antwoord.
Verzoekers vernemen in juli van bewoners uit de
omgeving dat zij al in februari de kans kregen om
een fietskluis te huren. De vrouw van de eerste verzoeker neemt contact op met de dienst Eigendommen die bij de Mobiliteitscel zou navragen waarom
haar straat niet werd aangeschreven. Een antwoord
blijft uit. De tweede keer zegt de dienst Eigendommen dat de fietskluizen nog niet verdeeld zijn en

De Mobiliteitscel bevestigt dat zij de e-mails van
verzoeker niet beantwoordde uit tijdsgebrek. Het
dossier was te ingewikkeld om op papier te zetten.
Het diensthoofd zou verzoeker opbellen of spreken
maar dat kwam er niet van. Over de manier waarop
de communicatie verliep tussen de Mobiliteitscel,
de dienst Eigendommen en verzoekers brengt het
onderzoek weinig duidelijkheid omdat de gesprekken niet gereconstrueerd kunnen worden.
Uit het verslag van de bewonersvergadering over de
heraanleg van de straat blijkt dat enkele bewoners
in juni 2005 de idee opperden om fietskluizen te
plaatsen in het park. De toenmalige schepen van
Openbare Werken reageerde positief.
Begin november 2005 stuurde de Communicatiedienst de bewoners een brief over de heraanleg.
Daarin werd aangekondigd dat hun suggestie door
de Mobiliteitscel zou worden voorgelegd aan het
College. Het College besliste eind november het
idee voor verder onderzoek over te maken aan de
dienst Stedenbeleid. De beslissing werd niet teruggekoppeld naar de bewoners.
Een studiebureau telde in maart 2007 hoeveel fietsen in de binnenstad buiten bleven staan tussen 22
uur en 4 uur ’s morgens. De tellingen wezen uit dat
in de straat aan de overkant van het park nogal wat
fietsen buiten stonden. In een aanpalende straat en
in de straat van verzoekers stonden geen fietsen
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buiten. Op basis van deze tellingen ging een werkgroep van ambtenaren midden september 2009 in
de binnenstad op zoek naar locaties voor fietskluizen. Aan de overzijde van het park werd zo’n locatie gevonden.
Het voorstel van de Mobiliteitscel met de verschillende locaties in de binnenstad werd door het College van burgemeester en schepenen goedgekeurd
op 13 november 2009. In de collegenota herinnert
de Mobiliteitscel expliciet aan de inspraakvergadering van 2005 en naar de vraag van de bewoners
naar fietskluizen.
In opdracht van de Mobiliteitscel schrijft de Communicatiedienst in februari 2010 de bewoners in de
buurt van de gekozen locaties aan met de vraag of
zij interesse hebben om een fietskluis te huren.
Hierbij wordt rekening gehouden met drie criteria:
het resultaat van de tellingen; de straten (of stukken
ervan) die rechtstreeks palen aan de locatie werden
aangeschreven; de straten (of stukken ervan) die palen aan de rechtstreeks aanpalende straten werden
aangeschreven. Gevolg was dat twee straten rond
het park aangeschreven werden maar niet de straat
van verzoekers omdat deze verder van de uitgekozen locatie aflag en er geen fietsen tegen de gevels
waren geteld. Dat de suggestie oorspronkelijk uitging van verzoekers werd niet in rekening genomen.
De reactie van de aangeschreven bewoners was zo
groot dat het oorspronkelijke voorstel aangepast
moest worden. De werkgroep organiseerde twee
nieuwe plaatsbezoeken eind augustus en midden
september 2010. Omdat er teveel gegadigden waren
voor de locatie in het park, werd beslist om er meer
fietskluizen te plaatsen. Gevolg was dat er ook
kluizen werden gezet vlakbij de huizen van beide
verzoekers die verwonderd reageerden omdat ze
geen kans hadden gekregen er een te huren.
De adjunct-stadssecretaris stelt een mogelijke oplossing in het vooruitzicht. De fietskluizen die al
zijn geplaatst, vormen slechts de eerste fase van het
pilootproject. Hij is bereid voor de straat van verzoekers een nieuw onderzoek en een nieuwe oproep
te organiseren in het voorjaar van 2011. Gaan de
Groendienst en het College akkoord, dan kunnen
enkele kluizen bijgeplaatst worden.
De eerste verzoeker uit de vrees dat de nieuwe telling te weinig vraag zou kunnen opleveren omdat
zij niet meer kadert in een ruimere bevraging van
de omgeving. Hij vindt de telling van het studiebureau niet objectief. Het is niet omdat er ’s nachts
geen fietsen buiten staan, dat er geen behoefte bestaat. Verzoekers zetten hun fietsen ’s avonds altijd
binnen om te vermijden dat ze gestolen worden.
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BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Mobiliteitscel antwoordde niet op de twee e-mails van de
eerste verzoeker, ook al deed hij in zijn tweede email uitdrukkelijk de suggestie om de zaak mondeling te bespreken. De burger mag binnen een redelijke termijn een antwoord op zijn vraag verwachten. Hadden verzoekers wel uitleg gekregen, dan
hadden zij mogelijk begrip kunnen opbrengen voor
de situatie. Nu bleven zij in het ongewisse en gingen zij zich vragen stellen toen zij fietskluizen in
hun straat zagen opduiken. Het feit dat zij ook hierover geen uitleg kregen, resulteerde in de klachten.
Over de andere aspecten van de klacht oordeelt de
Ombudsman genuanceerd. Bij het aanschrijven van
de bewoners werd een keuze gemaakt. Dezelfde
drie criteria werden gebruikt. Deze keuze had
evenwel als ongemakkelijk resultaat dat verzoekers,
die als eersten een algemeen probleem in de binnenstad onder de aandacht hadden gebracht, geen
kans kregen om een fietskluis te huren. Daarom
was het beter geweest dat ook hun straat was aangeschreven, vooral omdat de Mobiliteitscel wist dat
de oorspronkelijke vraag van daar was gekomen.

AANBEVELING:
“Onderzoek of in de straat van verzoekers bijkomende fietskluizen geplaatst kunnen worden. Gezien de situatie is hierbij enige soepelheid op zijn
plaats.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (4 februari 2011).

OPVOLGING:
Bij het afsluiten van het Jaarverslag wordt naar een
oplossing gezocht.
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pas op maandag 6 september te beginnen en te eindigen op vrijdag 29 oktober.

OPEN OF DICHT?
(dossier: 201009-189)

BEOORDELING:

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster komt na een wereldreis weer in Brugge
wonen. Als ze zich aanbiedt bij de dienst Bevolking
om haar adres op te geven, krijgt ze een introductiebundel met informatie over de Stad Brugge mee,
waaronder een folder over de Mobiliteitswinkel
waar ze een bewonerskaart kan aanvragen. Op de
voorzijde staan in het rood de ruimere openingsuren
vermeld die uitzonderlijk gelden in september en
oktober. De dienst is dan elke namiddag open van
14 tot 18 uur. Maar als verzoekster op vrijdagnamiddag 3 september vakantie neemt en tussen 16 en
17 uur bij de Mobiliteitswinkel langs gaat, is de
dienst gesloten.

ONDERZOEK:
Volgens de Mobiliteitscel is de folder een algemene
folder over haar dienstverlening. Op de cover staan
in algemene termen de openingsuren vermeld. De
extra openingsuren voor september en oktober, de
periode waarbinnen de bewonerskaarten vervangen
worden, staan in het rood. De exacte begin- en
einddata van de hernieuwingsperiode worden later
via andere kanalen gecommuniceerd. In 2010 startte de hernieuwingsperiode op maandag 6 september
en eindigde zij op vrijdag 29 oktober. Alle inwoners van de binnenstad kregen hierover een bewonersbrief en de juiste data werden vermeld in een
artikel in Bruggespraak. Volgens de Mobiliteitscel
is het financieel niet haalbaar om elk jaar een nieuwe algemene folder te drukken met de exacte openingsdagen in september en oktober.
De dienst Ombudsman stelt vast dat de algemene
folder wel in een voetnoot vermeldt dat de extra
openingsuren alleen gelden in september en oktober
maar niet dat de exacte begin- en einddata kunnen
wisselen. Volgens de Mobiliteitscel vermeldde de
website van de Stad Brugge dat het exacte startmoment van de hernieuwingsperiode tijdig zou
worden meegedeeld via diverse kanalen. Maar de
dienst Ombudsman stelt vast dat deze informatie
pas wordt toegevoegd na de klacht. De Infogids van
de Stad Brugge vermeldt ook niet dat de start- en
einddata kunnen wisselen en naderhand meegedeeld zullen worden.
In 2008 en 2009 was de Mobiliteitswinkel tijdens
de hernieuwingsperiode altijd extra open van 1 september tot 31 oktober. Maar omdat 1 september in
2010 op een woensdag viel, besliste de dienst om
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Terechte opmerking (gebrekkige informatieverstrekking).
Niet alle informatiedragers van de Mobiliteitswinkel vermeldden dat de extra openingsuren voor de
maanden september en oktober slechts geldden van
6 september tot 29 oktober of bevatten een waarschuwing dat de exacte start- en einddata kunnen
wijzigen.
Verzachtende omstandigheid is dat de Mobiliteitswinkel via Bruggespraak en een bewonersbrief wel
ernstige inspanningen deed om de exacte data mee
te delen. Deze werkwijze blijkt geen sluitende garantie dat alle Bruggelingen bereikt worden. Bovendien kan het verwarrend overkomen, ook voor
de Bruggeling die wel een bewonersbrief kreeg en
Bruggespraak las, dat andere informatiedragers van
de Mobiliteitswinkel zeggen dat de dienst gedurende de volledige maanden september en oktober extra open is.

AANBEVELINGEN:
“Maak een keuze: laat de extra openingsuren van
de Mobiliteitswinkel altijd lopen van 1 september
tot en met 31 oktober zodat geen aanpassingen aan
de informatiedragers nodig zijn, of voorzie de algemene informatiedragers over de Mobiliteitswinkel (algemene folder, Infogids, website enz.) van
een bericht dat de data voor de extra openingsuren
in september en oktober kunnen wisselen en dat zij
gecommuniceerd zullen worden via diverse kanalen
of op te vragen zijn in de Mobiliteitswinkel.”
“Elke dienst moet er altijd op toezien dat al haar
informatiedragers de correcte informatie geven.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (7 januari 2011).
Het College kiest ervoor om de extra openingsuren
van de Mobiliteitswinkel in het vervolg steeds van
1 september tot en met 31 oktober te laten lopen.
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MUSEA
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

NEDERLANDSTALIGE BROCHURE
(dossier: 201004-088)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster wil de tentoonstelling “De uitvinding
van Brugge. De stad van Delacenserie” in het
Gruuthusemuseum bezoeken. Aan de balie ziet hij
een zeer fraai gedrukte folder liggen over de tentoonstelling. Hij wil zo’n gratis folder maar die
blijkt alleen beschikbaar in het Frans, het Duits, het
Engels en het Spaans. Voor Nederlandstalige bezoekers ligt aan de balie alleen een uitgebreidere
publiekscatalogus van 5 euro.
Als verzoeker vraagt of de Nederlandstalige gratis
folders misschien uitgeput zijn, reageert de medewerkster dat deze niet bestaan omdat Nederlandstalige bezoekers de teksten op de infozuilen kunnen
lezen. Die zijn alleen in het Nederlands opgesteld.
Verzoeker begrijpt niet waarom er geen gratis folders in het Nederlands werden gedrukt. Anderstaligen krijgen een gratis brochure mee die ze achteraf
rustig kunnen nalezen. Bovendien is de folder zo
mooi uitgegeven en zo uitgebreid dat het de moeite
loont om hem te bewaren. Nederlandstaligen moeten betalen voor een catalogus, willen ze achteraf
nog iets lezen over de tentoonstelling. Verzoeker
voelt zich ongelijk behandeld.
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ONDERZOEK:
De stedelijke Musea kregen zelf ook klachten van
Nederlandstalige bezoekers, zowel Bruggelingen
als toeristen.
Volgens de hoofdconservator was het een bewuste
keuze om geen Nederlandstalige folders te drukken.
De gratis brochure diende om de tentoonstelling
toegankelijk te maken voor anderstaligen. Daarin
werden de uitsluitend Nederlandstalige zaalteksten
vertaald.
Uit de klachten leren de Musea dat deze keuze geinterpreteerd kan worden als een gebrek aan respect
voor de Nederlandstalige bezoekers. De hoofdconservator kondigt aan dat in de toekomst overwogen
zal worden om deze service ook uit te breiden naar
Nederlandstaligen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen gelijkheid).
Anderstalige bezoekers beschikken over een gratis,
fraai uitgegeven brochure, Nederlandstalige bezoekers moeten betalen voor een catalogus. Voor hen
is er geen gratis brochure.
Er zijn verzachtende omstandigheden: de teksten in
de tentoonstelling waren uitsluitend in het Nederlands. Uit klantvriendelijkheid werd voor de anderstaligen een gratis brochure samengesteld waarin de zaalteksten werden vertaald.
De hoofdconservator is bereid rekening te houden
met de klachten.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Akte genomen (18 juni 2010).

Akte genomen (4 juni 2010).

NIET-BRUGGELING
(dossier: 201002-040)

Ongegrond
KLACHT:
De vijftienjarige zoon van verzoeker loopt school in
Brugge maar woont buiten Brugge. Als schoolopdracht moet hij een filmpje draaien over Brugge.
Met zijn tien klasgenoten wil hij filmen vanop het
Belfort.
De kassier zegt dat de drie jongeren die niet in
Brugge wonen, vier euro moeten betalen, de anderen, allen Bruggelingen, mogen gratis binnen.
Verzoeker vindt dat de kassier zich soepeler had
moeten opstellen omdat alle leerlingen school lopen
in een Brugse school. Nu ontstond er een ongelijkheid tussen leerlingen van eenzelfde klas.

ONDERZOEK:
De kassier paste het tariefreglement toe. Jongeren
tussen 6 en 25 jaar betalen voor een bezoek aan het
Belfort 4 euro. Bruggelingen mogen gratis binnen.
Groepen in schoolverband mogen normaal gezien
gratis binnen in alle Brugse musea behalve in het
Belfort om redenen van capaciteit en veiligheid.
De hoofdconservator stelt dat de kassiers zich onmogelijk soepel kunnen opstellen omdat dit in de
kortste keren het tariefreglement onderuit zou halen. De musea worden heel vaak bezocht door gemengde groepen, niet alleen van Bruggelingen en
niet-Bruggelingen maar bijvoorbeeld ook van +60jarigen en +65-jarigen. Deze groepsleden telkens
het interessantste tarief geven is niet haalbaar omdat groepen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld één
Bruggeling en negentien niet-Bruggelingen of vijftien jonge zestigers, vergezeld door drie 65plussers. Het tariefreglement zou snel verwateren
tot enkele regels die zouden leiden tot willekeur.
Volgens de hoofdconservator is het doel van een tariefreglement precies dat er maximale duidelijkheid
is voor de klant en voor de kassier.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De kassier paste het tariefreglement
correct toe.
JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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PATRIMONIUM

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

DEFECTE BUITENLIFT
(dossier: 201003-067)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker is rolstoelgebruiker. Hij moet naar de
dienst Bevolking op de eerste verdieping van het
AC Brugse Vrije. Een dienstwagen bemoeilijkt de
toegang tot de buitenlift. Alleen met de hulp van
zijn echtgenote raakt hij erbij. De lift is defect.
Met wat hulp raakt verzoeker toch in het AC Brugse Vrije maar ook daar gaat het mis. De lift naar de
eerste verdieping blijft hangen. De telefoon in de
lift werkt niet en met zijn gsm kan hij niemand bereiken. Als hij de alarmknop indrukt, hoort hij niet
of deze werkt. Hij kan slechts afwachten. Enkele
minuten later worden verzoeker en zijn echtgenote
verlost uit hun netelige positie. Zij kunnen de documenten afgeven in de dienst Bevolking.
Als verzoeker het AC Brugse Vrije verlaat, raakt hij
met zijn voorwielen vast in een greppel aan de
poort. Het rooster is verzakt. Verzoeker vindt dit
gevaarlijk want een rolstoelgebruiker kan daardoor
voorover vallen.

ONDERZOEK:
Ook in 2009 behandelde de Ombudsman een klacht
over de defecte buitenlift van het AC Brugse
Vrije15. De klacht werd gegrond verklaard omdat
15
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overheidsgebouwen voor personen met een handicap toegankelijk moeten zijn. De dienst Patrimonium liet de lift herstellen.
De dienst geeft toe dat korte tijd later de buitenlift
weer defect was. Zowel de dienst Patrimonium als
de dienst Maatschappelijke Begeleiding vinden dat
hij dringend vervangen moet worden. De dienst
Maatschappelijk Begeleiding legt midden mei 2010
een princiepsdossier voor aan het College met het
voorstel de lift zo snel mogelijk te vernieuwen. Zij
weigert al jaren dienst wat deels te wijten is aan een
oneigenlijk gebruik als goederenlift en deels het
gevolg is van vandalisme. Het College verwijst het
dossier naar de budgetbesprekingen voor 2011.
Na de klacht herstelt de dienst Patrimonium de defecten aan de binnenlift. Ook voor de vervanging
van deze oude lift vraagt zij kredieten aan op het
budget 2011. De greppel wordt aangepast.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE TOEGANKELIJKHEID: elke
overheid moet erop toezien dat zijn gebouwen toegankelijk zijn én blijven voor personen met een
handicap. De buitenlift van het AC Brugse Vrije
biedt deze garantie niet. Ook de binnenlift is vaak
defect.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juni 2010).

Dossier 200909-199, Jaarverslag 2009, p. 167.
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OPVOLGING:
De buitenlift laat het kort nadien definitief afweten
en kan niet meer hersteld worden. De dienst Patrimonium stelt eind augustus 2010 aan het College
voor om via een budgetwijziging kredieten te voorzien waardoor de lift nog voor het einde van het
jaar vervangen zou kunnen worden. Het College
gaat akkoord. Het lukt niet om de buitenlift snel te
vervangen omdat een eerste aanbesteding geen
kandidaten oplevert. De dienst Patrimonium schrijft
begin 2011 een nieuwe aanbesteding uit.
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PERSONEEL

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

1
0
1
0
1
0
0
0

SOCIAAL VERPLEEGKUNDIGE

ONDERZOEK:

(dossier: 201006-110)

De Personeelsdienst merkte tijdens het onderzoek
van de kandidaturen niet op dat het diploma van
verzoekster niet voldeed aan de voorwaarden. Zij
excuseert zich voor de fout. Het diensthoofd neemt
maatregelen. In het vervolg zal een dubbele controle van de kandidaturen gebeuren.
Dat betekent niet dat verzoekster de selectie verder
kan zetten. Haar diploma komt niet overeen met het
gevraagde profiel. Een graduaat Maatschappelijk
Werk is gelijkgesteld aan een bachelor Sociaal
Werk maar een diploma van maatschappelijk werkster is niet gelijkgesteld met dat van een gegradueerd sociaal verpleegkundige. Wel is het zo dat selecties zich vaak richten tot kandidaten met een van
beide diploma’s omdat zij aanleunend zijn. Dat is
evenwel niet hetzelfde als gelijkgesteld.
Volgens de Personeelsdienst had de Stad het recht
exclusief naar een gegradueerd sociaal verpleegkundige te vragen omdat de job enige medische
kennis vereist. De titel van sociaal verpleegkundige
is beschermd en als dusdanig opgenomen in de
rechtspositieregeling van de Stad Brugge. De beslissing om de functie alleen te openen voor gegradueerd sociaal verpleegkundigen werd bekrachtigd
door de Gemeenteraad.
De Personeelsdienst stelt dat verzoekster uit de advertentie kon afleiden dat haar diploma niet paste
maar dat zij toch solliciteerde.

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster solliciteert voor een betrekking van sociaal verpleegkundige bij de Stad. Als ze slaagt, zal
ze een stedelijk kinderdagverblijf mogen leiden. Ze
heeft een diploma van maatschappelijk werkster en
waagt haar kans.
Ze krijgt een ontvangstmelding van de Personeelsdienst waarin staat dat de volledigheid en juistheid
van haar kandidatuur nog onderzocht zal worden.
Mag ze deelnemen aan het examen, dan zal ze een
bericht krijgen.
Verzoekster wordt uitgenodigd voor de schriftelijke
proef. Ze slaagt. Ze krijgt weer een brief van de
Personeelsdienst dat ze begin juni mag deelnemen
aan de mondelinge proef. Maar eind mei belt de
dienst haar onverwacht op: ze mag toch niet deelnemen omdat ze het juiste diploma niet heeft.
Verzoekster is teleurgesteld en vraagt om toch verder te mogen deelnemen. Ze verwijst naar het Ministerieel Besluit van 3 maart 2010 “tot bepaling
van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en
verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen”. Daaruit leidt ze af dat zij als maatschappelijk
werkster in aanmerking kan komen voor de functie.
Haar diploma van maatschappelijk werkster zou gelijkgesteld zijn aan dat van sociaal verpleegkundige.
JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
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GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
Personeelsdienst merkte te laat op dat het diploma
van verzoekster niet overeenkwam met het gevraagde profiel. Ze nodigde verzoekster uit tot de
schriftelijke en de mondelinge proef om dan pas
vast te stellen dat zij niet verder kon deelnemen.
Dergelijke fouten zijn absoluut te vermijden.
Het argument dat verzoekster wetens en willens
solliciteerde met een verkeerd diploma, snijdt geen
hout, vindt de Ombudsman. Verzoekster beschikt
over een aanleunend diploma. Dat zij haar kans
waagde, is niet laakbaar. Sollicitanten doen dat courant in de hoop toch te kunnen meedingen. Het is
aan het bedrijf na te zien of de sollicitant in aanmerking kan komen.
De klacht wordt gecorrigeerd. Er worden maatregelen genomen om gelijkaardige fouten te vermijden.
De klacht is slechts deels gegrond omdat het niet
klopt dat een diploma van maatschappelijk werkster
gelijkgesteld is aan een diploma van sociaal verpleegkundige. Ook het ministerieel besluit van 3
maart 2010 werd niet overtreden. De Stad had het
recht exclusief naar een sociaal verpleegkundige te
vragen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juni 2010).
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VERGUNNINGEN

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

MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201009-196)

Gegrond
KLACHT:
Drie eerstelijnsklachten over een amateurwielerwedstrijd in de Langestraat, die plaats vond midden
juli 2010, worden midden september na zestig dagen automatisch overgemaakt aan de Ombudsman
vanuit het softwareprogramma van het stedelijk
Meldpunt.
Twee eerstelijnsklachten gaan uit van handelaars
die het ongehoord vonden dat hun winkels onbereikbaar waren doordat de Politie plots de straat afsloot. Een derde eerstelijnsklacht ging uit van een
hoteluitbater uit de omgeving die het niet nam dat
de wielerwedstrijd onaangekondigd plaats vond
waardoor verschillende van zijn hotelgasten een
parkeerboete kregen omdat zij niet konden anticiperen op de parkeerverbodsborden die de Politie
plaatste. Die boetes proberen zij te verhalen op de
hoteluitbater.

ONDERZOEK:
De dossierbehandelaar bij de dienst Vergunningen
registreerde de klachten op 19 juli en vroeg hierover ook advies aan de Politie. Daarna vertrok zij
met vakantie. Het advies van de Politie liep binnen
tijdens haar afwezigheid. Het werd niet verwerkt.
Daardoor kregen de klagers geen antwoord binnen
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de reglementair afgesproken termijn van zestig dagen.
Als gevolg van het klacht maakt de dienst Vergunningen intern afspraken opdat de meldingen en eerstelijnsklachten niet meer onbehandeld zouden blijven tijdens de vakanties of afwezigheden van de
dossierbehandelaars.
De dienst Vergunningen beantwoordt alsnog de
klachten. De wielerwedstrijd was vergund en de organisator had de opdracht gekregen om een bewonersbrief te verspreiden. De dienst Vergunningen
had daar een kopie van gekregen. De dienst belooft
de opmerkingen van de handelaars mee te nemen
voor de volgende editie.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING REGLEMENTAIRE BEHANDELINGSTERMIJN: de dienst Vergunningen
antwoordde niet op de eerstelijnsklachten binnen de
reglementair afgesproken termijn van zestig dagen.
Zij had ook geen voorzorgen genomen opdat de
meldingen en eerstelijnsklachten niet onbehandeld
zouden blijven tijdens de vakantie.
De klacht wordt gecorrigeerd: de klagers krijgen
een antwoord. De dienst Vergunningen maakt betere werkafspraken.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 januari 2011).
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WEGEN

WEGEN
overzicht klachten
TOTAAL 25
Onbevoegd 0
Bevoegd 25
BEOORDELING
Gegrond 1
Deels gegrond 0
Terechte opmerking 7
Ongegrond 1
Ander oordeel 16

Verzoeker reageert dat de stroken grond voor de
huizen van de buren evengoed al meer dan dertig
jaar in het openbaar domein opgenomen waren als
voetpad.

ONTEIGENINGSVERGOEDING
(dossier: 201011-231)

Gegrond
KLACHT:
Tijdens de heraanleg van haar straat verneemt de
moeder van verzoeker dat buren iets verder in de
straat een onteigeningsvergoeding van de Stad kregen voor het voetpad voor hun huis. Zij kreeg geen
vergoeding.
Ze herinnert zich dat zij in 1997, naar aanleiding
van de herziening van het BPA, een brief van de
Stad kreeg waarin gemeld werd dat de voetpadstrook voor haar huis, die nog altijd haar naakte eigendom was, voor onteigening in aanmerking
kwam. Na deze brief hoorde zij daar niets meer
over.
Tijdens een eerste onderzoek door de dienst Ombudsman in 200916 zegt de Wegendienst dat voor de
heraanleg van de straat de voetpadstrook voor het
huis van verzoekers moeder niet verworven hoefde
te worden. De dienst neemt alleen het initiatief tot
grondverwervingen voor zover die noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van werkzaamheden. De
voetpadstrook voor het huis had door verjaring van
meer dan dertig jaar een openbaar karakter gekregen. Een vergoeding hoefde daardoor niet meer betaald te worden.
16

Zie ook Jaarverslag 2009, dossier 200905-096,
p. 79.

JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

ONDERZOEK:
Uit het onteigeningsplan van eind mei 2007 blijkt
dat enkele eigenaars een eind verder in de straat een
onteigeningsvergoeding kregen voor de strook
grond voor hun huis, al hadden deze strookjes ook
al meer dan dertig jaar een openbaar karakter gekregen door gebruik als voetpad.
De Wegendienst besliste deze zeven grondstroken
als één blok te verwerven, terwijl in feite slechts
één perceel, het derde, privaat was gebleven en
verworven moest worden. De eigenaar had zich altijd verzet tegen de opname van een stuk van zijn
grond in het openbare domein. Omdat de Wegendienst deze strook nodig had voor de aanleg van de
nieuwe voetpaden, besliste zij een stukje van dat
perceel tegen betaling te onteigenen en meteen ook
alle aanpalende buren in deze blok een vergoeding
uit te betalen.
Volgens het diensthoofd had in feite alleen een onteigeningsvergoeding betaald mogen worden aan de
eigenaar van het derde perceel en hadden de andere
verwervingen zonder vergoeding moeten gebeuren,
wilde de dienst consequent blijven met haar beleid.
Dat beleid zegt dat de Wegendienst alleen het initiatief tot grondverwervingen neemt voor zover die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werken.
Het Burgerlijk Wetboek zegt dat alle zakelijke
rechtsvorderingen verjaren door verloop van dertig
jaar, zonder dat hij die zich op deze verjaring beroept, verplicht is daarvan enige titel te vertonen.
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De wet zegt verder dat het openbare karakter van
een weg ontstaat door het feit dat de weg gebruikt
wordt door het publiek, ongeacht wie de eigenaar
van de bedding is.
Uit het onteigeningsplan blijkt nog dat aan de andere kant van de straat nog een stuk grond, eigendom
van het OCMW, tegen vergoeding onteigend werd
bij gemeenteraadsbeslissing van eind april 2008.
Dat perceel was voor het grootste stuk privaat domein en moest verworven worden voor de aanleg
van de nieuwe voetpaden. Een klein stukje van het
perceel had evenwel als voetpad ook al een openbaar karakter gekregen. Het OCMW kreeg toch
voor het hele perceel een onteigeningsvergoeding.
De Wegendienst reageert dat het gebruikelijk is dat
als een perceel verworven moet worden, voor het
geheel betaald wordt, ook al zit er een stukje in dat
al een openbaar karakter heeft.

WEGEN

al heeft de grond door verjaring een openbaar karakter gekregen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 maart 2011).
Het College van burgemeester en schepenen beslist
om billijkheidsredenen uitzonderlijk ook een onteigeningsvergoeding uit te betalen aan de eigenaars
van blok 8-11 en dit op basis en binnen de strikte
grenzen van het onteigeningsplan uit 1997.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201001-013)

Terechte opmerking

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: De
Wegendienst handelde niet consequent. Zij houdt
altijd voor dat zij alleen laat onteigenen als dat
noodzakelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden en, omgekeerd, dat zij geen onteigeningsvergoeding laat uitbetalen voor gronden die door verjaring van meer dan dertig jaar een openbaar karakter
hebben gekregen. Toch werd op advies van de Wegendienst aan alle eigenaars van de percelen 1-7
een onteigeningsvergoeding uitbetaald, hoewel
strikt genomen alleen een stuk van het derde perceel verworven moest worden. Zij deed dat om
problemen tussen deze eigenaars te vermijden maar
door haar beslissing ontstond ongelijkheid met de
eigenaars van blok 8-11 die zich in dezelfde situatie
bevonden.
Voor de percelen 8-11, waartoe het huis van de
moeder behoort, handelde de Wegendienst dan
weer wel consequent met haar beleid. Het OCMWperceel moest verworven worden maar de buren in
dezelfde blok kregen geen vergoeding omdat de
voetpadstroken al meer dan dertig jaar in het openbare domein opgenomen worden. Eerder inconsequent was dat het OCMW voor het totale perceel
een onteigeningsvergoeding kreeg, hoewel daarin al
een stukje voetpadstrook zat dat evengoed door verjaring een openbaar karakter had gekregen.
De Ombudsman kan om principiële redenen niet
aanbevelen dat ook de eigenaars van blok 8-11 een
onteigeningsvergoeding zouden krijgen omdat hij
dan het verderzetten van de inconsequentie zou bepleiten. Ook de omgekeerde beweging vindt hij onhaalbaar omdat het niet verboden is dat een gemeente een onteigeningsvergoeding uitbetaalt, zelfs
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KLACHT:
Verzoeker meldt op 25 november 2009 via het
Meldpunt een verzakking in het wegdek. Na zestig
dagen maakt het registratiesysteem van het Meldpunt de melding over aan de dienst Ombudsman
omdat zij onbehandeld of onbeantwoord bleef.

ONDERZOEK:
De Wegendienst reageert dat de herstelling uitgesteld werd door de barre weersomstandigheden. Zij
lichtte hierover de Wegenfoon niet in waardoor de
melding niet on hold werd gezet. Mits een plausibele motivering kan een melding tijdelijk geparkeerd
worden waardoor de behandelingstermijn gestuit
wordt.
Drie dagen na de klacht wordt de verzakking hersteld.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
De Wegendienst had een plausibele reden waarom
het herstel niet kon worden uitgevoerd binnen de
reglementair afgesproken termijn van zestig dagen
maar zij briefte daar de Wegenfoon niet over waardoor de melding niet on hold werd gezet. Deze briefing is noodzakelijk, wil men komen tot een stipte
opvolging van de meldingen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juni 2010).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)

(dossier: 201002-037)

(dossier: 201004-082)

Terechte opmerking

Terechte opmerking

KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster meldt op 24 december 2009 dat er tegels los liggen in het voetpad ter hoogte van haar
woning. De melding wordt geregistreerd in het
Meldpunt.
Zestig dagen later, op 22 februari 2010, maakt de
software van het Meldpunt de melding over aan de
dienst Ombudsman omdat ze niet beantwoord of
afgehandeld werd binnen de reglementair afgesproken behandelingstermijn.

Verzoekster meldt op 16 februari 2010 aan het
Meldpunt dat er in de Sint-Michielslaan twee buizen achtergelaten zijn.
Op 17 april, 60 dagen later, maakt de software van
het Meldpunt de melding automatisch over aan de
dienst Ombudsman omdat zij niet beantwoord of
afgehandeld werd binnen de reglementair afgesproken termijn.

ONDERZOEK:
ONDERZOEK:
De tegels werden wel binnen de zestig dagen weer
vastgelegd, met name op 17 februari 2010, maar de
Wegendienst liet dat niet weten aan de Wegenfoon
die de meldingen administratief bijhoudt. Daardoor
kon de Wegenfoon de melding niet als afgehandeld
afvinken waardoor de dienst Ombudsman automatisch werd ingelicht. Zolang de oplossing niet wordt
ingegeven in het registratieprogramma, krijgt de
burger geen antwoord.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
De Wegendienst liet aan de Wegenfoon niet weten
dat het herstel werd uitgevoerd. Dat is noodzakelijk, anders kan de melding niet afgesloten worden
en krijgt de melder vanuit het registratiesysteem
geen antwoord als hij daarom verzocht.
Positief is dat de melding toch binnen de zestig dagen werd afgewerkt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juni 2010).

De Wegenfoon maakte de melding over aan de
Wegendienst voor verder onderzoek. De Wegendienst stelde vast dat de buizen door Eandis achtergelaten waren. De melding werd doorgegeven aan
Eandis die al begin april de buizen weghaalde.
De Wegendienst koppelde niet terug aan de Wegenfoon dat zij de melding doorgaf aan Eandis. Daardoor kon de Wegenfoon de melding niet afsluiten
en belandde hij op de tafel van de Ombudsman.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
De Wegendienst liet aan de Wegenfoon, die de
meldingen administratief bijhoudt, niet weten dat
zij aan Eandis had gevraagd om de buizen op te halen. Dat is noodzakelijk, anders kan de melding niet
afgesloten worden door de Wegenfoon en krijgt de
melder vanuit het registratiesysteem geen bericht
over het gevolg dat aan zijn oproep werd gegeven.
Positief is dat de melding binnen de zestig dagen
werd afgewerkt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 juni 2010).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (4)

MEER DAN ZESTIG DAGEN (5)

(dossier: 201007-152)

(dossier: 201009-186)

Terechte opmerking

Terechte opmerking

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker meldt midden mei 2010 aan het Meldpunt dat een boordsteen in het voetpad te hoog zit.
Op 17 mei wordt de melding geregistreerd. Op het
meldingsformulier staat expliciet genoteerd dat de
melder ingelicht wil worden over wat er met zijn
vraag gebeurt.
Zestig dagen later, op 16 juli, meldt het softwareprogramma van het Meldpunt aan de dienst Ombudsman dat de melding niet werd aangepakt binnen de reglementair afgesproken termijn.

Verzoeker telefoneert op 2 juli 2010 naar de Wegenfoon om een verzakking in het voetpad te melden.
Zestig dagen later loopt de melding als tweedelijnsklacht binnen bij de dienst Ombudsman omdat zij
niet afgewerkt werd binnen de reglementair afgesproken termijn.

ONDERZOEK:
Eerst zegt de Wegendienst dat de melding over het
hoofd werd gezien. Daarna luidt het dat de melding
vertraging opliep als gevolg van de federale verkiezingen van 13 juni en een gebrek aan personeel begin juli.
Het herstel wordt uitgevoerd in de laatste week van
juli. Dat is meer dan 70 dagen na de melding.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (overschrijding reglementaire
behandelingstermijn).
De melding werd niet binnen zestig dagen afgehandeld.
Mogelijk had de Wegendienst hiervoor een plausibele reden maar zij briefte daar de Wegenfoon niet
over waardoor de melding niet geparkeerd werd.
Deze briefing is noodzakelijk, wil men komen tot
een goede communicatie met de melder en tot een
stipte opvolging van en rapportering over de meldingen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

ONDERZOEK:
De Wegenfoon registreerde de dag zelf de melding
in het Meldpunt. Op 5 juli werd een werkbon doorgestuurd naar de Wegendienst. De bon bleef er liggen. Vermoedelijk werd hij uit het oog verloren
door overlappende vakantieperiodes.
De werkbon wordt onmiddellijk na de klacht overgemaakt aan de regieploeg die het voetpad daags
nadien herstelt.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (overschrijding reglementaire
behandelingstermijn).
De behandelingstermijn van zestig dagen werd
overschreden. De Wegenfoon handelde zorgvuldig
maar de opvolging door de Wegendienst kon beter.
De klacht wordt gecorrigeerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 november 2010).

NIET VERWITTIGD
(dossiers: 201011-223, 201011-224)

Terechte opmerking

Akte genomen (24 september 2010).

KLACHT:
Verzoekers stellen vast dat een aannemer op 1 november 2010 achter hun huizen start met onderhoudswerken aan de Leiselebeek. Zij werden niet
ingelicht. Langs de beek, achter hun huizen, loopt
een verharde weg met openbaar karakter naar hun
garages. Een van beide verzoekers kan nog net zijn
auto uit de garage halen.
JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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ONDERZOEK:
De oeverversterkingswerken werden uitgevoerd in
opdracht van de Wegendienst. De aannemer werkte
op 1 en 2 november omdat hij met allochtoon personeel werkt voor wie deze dagen geen feestdagen
zijn. De Wegendienst wist dat niet.
De Wegendienst ging ervan uit dat de werkzaamheden geen hinder zouden veroorzaken omdat zij
zich buiten de openbare weg zouden situeren. Op
een andere plaats hadden gelijkaardige werken ook
geen hinder veroorzaakt. Daarom werd alleen een
persbericht verspreid door de Communicatiedienst.
Deze dienst werd er door de Wegendienst niet over
ingelicht dat de weg naast de beek door de bewoners gebruikt wordt om naar hun garages te rijden.
Na de klachten verspreidt de Communicatiedienst
alsnog een bewonersbrief met informatie over het
verloop van de werken. Daarin worden verontschuldigingen aangeboden.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige informatieverstrekking).
De Wegendienst maakte een inschattingsfout. Zij
stond er onvoldoende bij stil dat de bewoners de
weg langs de beek gebruiken om hun garages te bereiken. Doordat zij dat niet aan de Communicatiedienst liet weten en zij ervan uitging dat de werken
geen hinder zouden veroorzaken, werd alleen een
persbericht verspreid. Dat was onvoldoende.
De klacht wordt gecorrigeerd. Na de klachten stuurt
de Communicatiedienst alsnog een bewonersbrief.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 februari 2011).

VERLAAGD VOETPAD
(dossier: 201008-182)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekers gaan niet akkoord met het standpunt
van de Wegendienst over het verlagen van een
voetpad. De discussie sleept al aan van februari
2009. Een jaar later dienen ze klacht in bij de Ombudsman.
Verzoekers kochten in 2005 een bouwperceel in
Dudzele. In 2003 had de Stad Brugge de voetpaden
in de straat vernieuwd. Ter hoogte van het bouwperceel – op dat moment nog een weide – was voor
JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

de heraanleg het voetpad verlaagd. Omdat er geen
hek of poort meer was naar de weide, verhoogde de
Wegendienst het voetpad weer bij de heraanleg.
In 2005 kochten verzoekers het perceel. Ze bouwden er een huis op en legden op het private terrein
een oprit aan. Tot nog toe rijden ze met behulp van
enkele balken het voetpad op en af.
Verzoekers willen dat het voetpad verlaagd wordt
zodat ze gemakkelijk op hun oprit kunnen rijden.
Ze weten dat zij daarvoor een vergunning moeten
aanvragen bij de Wegendienst en zelf de kosten
moeten dragen. Zij weigeren dat te doen omdat zij
uit oude foto’s afleiden dat het voetpad vroeger verlaagd was. Zij vinden dat de Wegendienst op haar
kosten het voetpad weer moet verlagen.
Verzoekers menen dat de Wegendienst onzorgvuldig handelde omdat zij bij de heraanleg van de
voetpaden niet naging of de weide geen bouwperceel was. Dan had zij kunnen concluderen dat in de
toekomst het verlaagde voetpad weer zou worden
gebruikt als toegang tot de nog te bouwen woning
en had zij het voetpad opnieuw verlaagd moeten heraanleggen.
De Wegendienst blijft erbij dat verzoekers het
voetpad op hun kosten weer moeten verlagen. Dat
zegt de stedenbouwkundige verordening.

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst is de verlaging van een
voetpad een precaire toestand. Dat wil zeggen dat
de eigenaar van het aanpalende perceel strikt genomen het voetpad weer op eigen kosten zou moeten verhogen op het moment dat hij een toegang
niet meer gebruikt.
In 2003 was de weide volledig afgesloten met een
draad, zonder een hek of inrijpoort. Daaruit maakte
de Wegendienst op dat de verlaging van het voetpad geen functie meer had en verhoogde zij het
voetpad weer.
Volgens de Wegendienst is het niet realistisch om
over de hele lengte van onbebouwde percelen verlaagde voetpaden aan te leggen. Het is volgens haar
al even onhaalbaar om het voetpad laag te houden
op de plaats waar vroeger misschien een toegang
was, want het valt niet te voorspellen waar de
nieuwe eigenaar van het bouwperceel zijn private
oprit zal willen aanleggen.
De stedenbouwkundige verordening zegt dat wie
een private oprit wil aanleggen over het openbare
domein daarvoor een vergunning moet aanvragen
bij de Stad en dat hij zelf de kosten daarvoor moet
dragen.
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BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman is het eens met de argumenten van
de Wegendienst. De eis van verzoekers is niet realistisch. De stedenbouwkundige verordening is van
toepassing.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 januari 2011).

OPRIT
(dossier: 201001-004)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldt midden september 2009 dat er tegels los liggen in het voetpad voor zijn huis. De
Ombudsman geeft de melding door aan de Wegenfoon.
Begin januari 2010 neemt verzoeker opnieuw contact op met de Ombudsman. De Wegendienst herstelde de losliggende tegels in het voetpad maar deze in de openbare oprit niet. Volgens de
Wegendienst zou dit herstel moeten gebeuren door
verzoeker zelf maar die gaat daar niet mee akkoord.
Hij begrijpt niet waarom hij zou moeten instaan
voor het herstel van een stuk openbaar domein
waarvan hij geen eigenaar is en dat minder goed
werd aangelegd toen enkele jaren geleden de voetpaden en de opritten in de verkaveling werden uitgevoerd.

ONDERZOEK:
De Ombudsman behandelde de voorbije jaren verschillende gelijkaardige dossiers waarbij burgers
het niet namen dat zij moesten instaan voor het verdere onderhoud van de openbare oprit. Dat is een
oprit die door de overheid werd aangelegd op het
openbare domein. De Ombudsman bracht telkens in
dat de Wegendienst niet zomaar het verdere onderhoud van een stuk openbaar domein kan afschuiven
op de burger, omdat dit ingaat tegen de algemene
principes van eigendomsrecht, domeinrecht en aansprakelijkheidsrecht17. Het College van burgemeester en schepenen herbevestigde midden januari
2010 evenwel haar standpunt uit 2007 dat de Wegendienst slechts openbare opritten op stadskosten
moet herstellen op het moment dat de veiligheid in
17

het gedrang komt. Het is aan de Wegendienst om
dat te beoordelen.
De Ombudsman stelt ter plaatse vast dat de openbare oprit zeer breed uitgestulpt is. Dat komt omdat
hij aan de ingang van de verkaveling ligt en als
snelheidsremmer fungeert. Gevolg is dat de twee
achterliggende eigenaars zouden moeten instaan
voor het verdere onderhoud van een aanzienlijk
stuk openbaar domein.
De Ombudsman stelt vast dat de tegels van het
voetpad en de oprit niet of nauwelijks opgevoegd
zijn. Verschillende tegels liggen te dansen. Hij argumenteert dat de oprit onveilig is maar de Wegendienst repliceert dat losliggende tegels niet noodzakelijk onveilig zijn.
De Ombudsman argumenteert dat de tegels niet of
nauwelijks opgevoegd werden waardoor ze al na
vijf jaar los gekomen zijn, omdat er auto’s over rijden naar de twee achterliggende garages. De eigenaars hebben daarin geen keuze. Hij vraagt aan de
Wegendienst of het gebruikelijk is dat aannemers
voetpadtegels niet meer vastleggen en/of opvoegen,
of deze vorm van aanleg wel duurzaam is en of de
Wegendienst hierop controle uitoefent.
De Wegendienst stelt dat bij de aanleg van voetpaden de tegels normaliter achteraf met mortelspecie
worden gevoegvuld. Zij geeft toe dat bij het vleien
van de dallen de kans bestaat dat maar weinig
voegspecie tussen de tegels vloeit. De Wegendienst
stelt daarom voor de losliggende tegels in de oprit
weer te voegvullen. De Ombudsman en verzoeker
gaan akkoord.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

ONBEREIKBARE GARAGE
(dossier: 201001-007)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt begin januari 2010 dat de heraanleg van haar straat steeds meer vertraging oploopt door het barre winterweer. Daardoor is haar
garagebox al vier maanden onbereikbaar. Door de
vertraging zal dat zeker nog minstens twee maanden het geval zijn. Verzoekster begrijpt niet dat de
Stad de heraanleg in de winter heeft gepland in
plaats van in de lente. Ze vraagt een vergoeding
omdat ze haar auto niet in haar garage kan zetten.

Jaarverslag 2009, blz. 48-49.
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ONDERZOEK:
De Wegendienst belooft dat de garage van verzoekster tegen eind februari weer bereikbaar zal zijn.
Alleen voor handelaars is een inkomenscompensatievergoeding voorzien, niet voor gewone burgers.
Dat wegwerkzaamheden in de winter worden uitgevoerd, is niet uitzonderlijk.
Midden februari beslist de schepen van Openbare
Werken, in samenspraak met de aannemer, dat de
garages toegankelijk moeten worden gemaakt met
steenslag in afwachting van de verdere afwerking
van de straten. De ingreep gebeurt op 22 februari.
Daardoor worden ruim veertig garages weer toegankelijk.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem wordt opgelost op initiatief van de
bevoegde schepen.

VERZAKT WEGDEK
(dossier: 201002-041)

Ander oordeel
KLACHT:
Het wegdek voor de garage van verzoeker is verzakt. Als het regent vormt zich een grote plas. Verzoeker zou dit al twee keer gemeld hebben aan het
afdelingshoofd van de Wegendienst in Zeebrugge
maar er gebeurt niets.

ONDERZOEK:
De Wegendienst stelt vast dat de betonplaat verzakt
en gebarsten is. Hij wordt door de onderhoudsaannemer uitgebroken en vernieuwd na het bouwverlof
van 2010.
De dienst Ombudsman kan niet achterhalen wat er
met de meldingen van verzoeker gebeurde. De Wegenfoon vindt ze niet terug. Ook de medewerker
van de Wegendienst in Zeebrugge, die de meldingen voor deze sector bijhoudt, kreeg niets binnen.
Hij vermoedt dat verzoeker ze aan een arbeider van
de Wegendienst of de Groendienst doorgaf die ze
niet overmaakte aan de dienst, maar zeker is dat
niet.

Wat er met de meldingen gebeurde, kan niet achterhaald worden. Het voornaamste is dat de verzakking hersteld werd.

GEBREKKIGE HERSTELLING
(dossier: 201004-076)

Ander oordeel
KLACHT:
Midden augustus 2005 werd het voetpad voor het
huis van verzoeker opgebroken omdat de nutsleidingen moesten worden vernieuwd. Bij de buren
werd het voetpad tegen de huisgevel hersteld met
gezaagde betondallen. Bij verzoeker werd diezelfde
strook opgevuld met cement. Hij vond het herstel
niet bijzonder geslaagd maar was tevreden dat het
voetpad weer dicht was.
Vijf jaar later is de cement uitgebrokkeld. Als het
regent hangt er slijk aan de gevel. Verzoeker begrijpt niet waarom zijn voetpad indertijd niet hersteld werd zoals bij zijn buurman.
Verzoeker kaartte het probleem begin februari 2010
aan bij de Wegendienst maar die verwees hem door
naar de aannemer. Verzoeker weet niet hoe hij de
aannemer kan terugvinden.

ONDERZOEK:
De Wegendienst reageert dat het voetpad indertijd
werd opgebroken in opdracht van Eandis. De herstellingen gebeurden door de aannemer die werkte
in opdracht van de nutsmaatschappij. De Wegendienst neemt contact op met Eandis. Zij vervangt
eind mei 2010 de cementstrook door gezaagde dallen.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Opgelost door bemiddeling.

WEGMARKERING
(dossier: 201005-97)

Ander oordeel

BEOORDELING:

KLACHT:

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Verzoekster vraagt in de loop van januari 2010 of
op het kruispunt waar ze woont, de wegmarkering
herschilderd kan worden. Op die manier kan ver-
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meden worden dat de wagens haar straat tegen de
rijrichting blijven inrijden.
In februari krijgt ze een bericht van het Meldpunt
dat haar voorstel aanvaard is en dat het werk in
maart uitgevoerd zal worden.
Begin mei stelt ze vast dat de wegmarkering nog altijd niet herschilderd is.

geningsvergoeding. In ruil bouwde de gemeente
Sint-Kruis een muur om de tuin af te schermen van
de openbare weg. Langs de muur en de gevel liet de
gemeente aan verzoekster een strook grond van drie
dallen breed. Er werden planten gezet die de jongste jaren door de Groendienst werden onderhouden.

ONDERZOEK:

Verzoekster beschikt niet over een schriftelijke
overeenkomst met het gemeentebestuur van SintKruis.
De Wegendienst steunt op een plan uit 1970 waarop
te zien is dat de muur die de gemeente Sint-Kruis
bouwde, beschouwd moest worden als de nieuwe
rooilijn. De grond ervoor behoort sindsdien tot het
openbare domein. De plantvakken worden zeker
sinds de fusie onderhouden door de Stad Brugge,
zegt de Wegendienst, waardoor ze door verjaring na
dertig jaar openbaar domein zijn geworden. Omdat
zij geen meerwaarde hadden, de beplanting er niet
gedijde en ze slechts een vergaarbak van afval waren, werden ze mee verhard. De Wegendienst vindt
dat de meest verantwoorde keuze.
Verzoekster betwist het standpunt van de Wegendienst. Zij blijft erbij dat de plantvakken steeds haar
private eigendom waren gebleven. Zij betwist dat
ze al meer dan dertig jaar onderhouden werden door
de Stad. Volgens haar was het nog maar tien jaar.
Volgens de Groendienst onderhield zij de plantvakken sinds het begin van de jaren tachtig.

De Wegendienst reageert midden mei dat de aannemer die instaat voor de wegmarkeringen door het
barre winterweer vertraging heeft opgelopen. Beloofd wordt dat hij het werk binnenkort zal uitvoeren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

OPVOLGING:
Ondanks aandringen van de Wegendienst voert de
aannemer het werk niet uit. Alle aanmaningen legt
hij naast zich neer. Wat de reden hiervoor is, wordt
niet duidelijk. In december 2010 - januari 2011
wordt het kruispunt heringericht. De noodzaak om
de wegmarkering te herschilderen valt weg.

PRIVAAT OF OPENBAAR?
(dossier: 201006-112)

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster neemt het niet dat de Wegendienst enkele smalle, onverharde spietjes grond langs de gevel van haar huis en de tuinmuur mee heeft verhard
bij de heraanleg van de voetpaden in haar straat.
Volgens haar was zij nog eigenares van deze stukjes grond. Er stonden wat planten in. Verzoekster
wil dat de Wegendienst de dallen weer uitbreekt en
de groenstrookjes herstelt.
Volgens verzoekster was het volgens de plannen de
bedoeling om deze strookjes grond niet te verharden. Aanvankelijk spande een werkman draadjes
om aan te geven waar de verharding zou stoppen
maar naderhand kreeg hij het bevel het voetpad
toch door te trekken tot tegen de tuinmuur en de
gevel.
Verzoekster verwijst naar een mondelinge overeenkomst uit de jaren zestig met het gemeentebestuur
van Sint-Kruis. Bij de heraanleg van de steenweg
werd de private voortuin ingenomen zonder onteiJAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Ander oordeel.
De Ombudsman kan in deze discussie geen standpunt innemen. De Wegendienst argumenteert dat de
plantvakken tot het openbare domein behoorden.
Verzoekster spreekt dat tegen. De Ombudsman
verwijst haar door naar de rechtbank.

ONBEREIKBARE GARAGE?
(dossier: 201006-121)

Ander oordeel
KLACHT:
De garage van verzoeker ligt dicht tegen de hoek
van een straat die onlangs heraangelegd werd. Het
voetpad werd uitgestulpt om de snelheid af te remmen. Op de uitstulping werden paaltjes gezet.
Verzoeker, die hoogbejaard is, ondervindt moeilijkheden om zijn garage binnen te rijden. Dat lukt
niet meer in één keer. Hij vroeg eerder al aan de
Wegendienst om de paaltjes te verplaatsen maar dat
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was niet mogelijk. De ingenieur beloofde langs te
komen maar verzoeker zag niemand opdagen.

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst toonde de ingenieur al in
2009 aan dat verzoekers garage gemakkelijk bereikbaar bleef. Er is hem toen tijdens een plaatsbezoek uitgelegd dat de paaltjes geen hinder zouden
vormen voor het verkeer en geplaatst werden om de
zwakke weggebruiker te beschermen.
Omdat er volgens de Wegendienst geen probleem
is, wil zij niet ingaan op de vraag van verzoeker om
de paaltjes te verplaatsen zodat hij over het voetpad
zou kunnen rijden om zijn garage binnen te rijden.

OPVOLGING:
De werken in de Godelievewijk lopen vertraging op
omdat Belgacom onverwacht kabelwerken wil uitvoeren in de wijk. Door de barre weersomstandigheden in november en december worden de werken
verder opgeschoven18. Eandis laat weten dat de
groenzones pas in het voorjaar van 2011 hersteld
zullen kunnen worden.
Op 1 februari 2011 neemt de aannemer de draad
weer op. De aanleg van nieuwe voetpaden wordt
verder gezet. De Communicatiedienst verspreidt op
initiatief van de Wegendienst op 18 februari 2011
een nieuwe bewonersbrief met een stand van zaken
en de planning in verband met de afwerking van de
werken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan geen argument vinden om de
verplaatsing van de paaltjes te bepleiten.

VERDWENEN PARKEERSTROOK
(dossier: 201007-150)

Ander oordeel

KAPOTTE GROENZONES
(dossier: 201006-128)

KLACHT:

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldt dat na werkzaamheden in zijn
straat een berg zand is blijven liggen in de groenzone voor zijn huis. Hij liet dat al weten aan de Wegendienst maar hij ziet niets gebeuren.

ONDERZOEK:
Kort na de klacht laat de Wegendienst het zand
weghalen. De aannemer steekt een bijkomende
slikput.
Verzoeker is tevreden maar wijst erop dat ook op
andere plaatsen in de Godelievewijk groenzones
beschadigd zijn nadat Eandis er werkte aan de nutsleidingen.
De Wegendienst laat weten dat Eandis als opdrachtgever moet instaan voor het herstel van de
groenzones in de Godelievewijk na het beëindigen
van de grondwerken, het herstellen van de opgebroken voetpaden en het aanleggen van nieuwe
voetpaden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

In de straat van verzoekster ligt een parkeerstrook.
In juli 2010 stelt ze vast dat deze strook omgevormd wordt tot een fietspad. Daardoor gaan zes
parkeerplaatsen verloren.
Toen zij en haar buren hun huis bouwden, mochten
zij van de Stad Brugge geen parkeerplaats voorzien
op het eigen terrein. Alle auto’s moesten geparkeerd worden op de parkeerstrook aan de overkant
van de straat. De bewoners zijn er niet over te spreken dat de parkeerplaatsen verdwijnen zonder dat in
een alternatief voorzien wordt.

ONDERZOEK:
De beslissing om een fietspad aan te leggen dateert
van juni 2009 en kadert in de uitbouw van een recreatief fietspadennetwerk.
Over het werk werd geen bewonersbrief verspreid
omdat er geen verkeershinder zou zijn. Volgens de
Wegendienst en de dienst Verkeersbelemmeringen
van de Politie waren de bewoners in het verleden al
ingelicht over de aanleg van de verschillende fietsroutes.
De Wegendienst zoekt een alternatief. Naar aanleiding van de klacht bij de dienst Ombudsman en een
eerstelijnsklacht stelt zij midden augustus aan het
College van burgemeester en schepenen voor om
een bijkomende parkeerstrook voor veertien wa-

18
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gens aan te leggen om de hoek. De parkeerstrook
wordt begin december in gebruik genomen.

SEPTISCHE PUT
(dossier: 201008-166)

BEOORDELING:

Ander oordeel

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

KLACHT:

KRAMIKKIG VOETPAD
(dossier: 201007-155)

Ander oordeel
KLACHT:
Een eerdere melding van verzoeker over de slechte
toestand van het voetpad in de Guido Gezellelaan
werd in 2009 doorgegeven aan de Wegendienst.
Maar na een jaar liggen er nog altijd tegels los en
groeit er overal onkruid tussen. De bewoners verwijderen het onkruid niet omdat ze bang zijn dat
daardoor nog meer tegels los zullen komen. Verzoeker dringt aan op een heraanleg van het voetpad.

ONDERZOEK:
De Wegendienst herstelde telkens het voetpad naar
aanleiding van eerdere meldingen. Het trottoir bestaat uit oude platines. Er is slijtage zonder dat er
gevaar dreigt voor de voetgangers. De dienst bevestigt dat de vernieuwing van het voetpad de beste
oplossing zou zijn maar hiervoor is er voorlopig
geen budgettaire ruimte. Vandaar dat zij in afwachting kiest voor punctuele herstellingen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Wegendienst doet wat zij kan. Verzoeker heeft
gelijk dat het voetpad versleten is maar voor een
volledige heraanleg is er momenteel geen geld als
gevolg van dringender prioriteiten.

De septische put van verzoekers ligt in het voetpad,
vlak voor de garage. Begin augustus breekt het betonnen deksel en vallen er tegels in de put. De Stad
kwam er een dranghekken rond plaatsen.
Verzoekers meenden aanvankelijk dat het herstel
door de Wegendienst moest gebeuren maar deze
wees elke verantwoordelijkheid af na een plaatsbezoek. Volgens de toezichter was het herstel een
zaak van de eigenaar.
Verzoekers legden zich daar in eerste instantie bij
neer tot zij van een buurvrouw vernamen dat het
herstel van haar septische put wel gebeurde op kosten van de Wegendienst.
Verzoekers willen duidelijkheid over hun verantwoordelijkheid. Ze willen ook weten waarom de
Wegendienst de septische put bij de buurvrouw wel
herstelde en bij hen niet.

ONDERZOEK:
De septische put van verzoekers ligt achter de rooilijn, dus op privaat domein. Er is geen discussie
over dat de kosten door hen gedragen moeten worden. Ook al zou de put op het openbare domein liggen, dan nog zou het herstel op hun kosten moeten
gebeuren, zegt de Wegendienst. Het onderhoud van
een septische put blijft altijd ten laste van de eigenaar.
Bij de buurvrouw lagen de zaken anders. De
Groendienst had tijdens het maaien het deksel van
de septische put beschadigd. Vandaar dat de Wegendienst op vraag van de Groendienst het herstel
uitvoerde.
De Ombudsman maakt zijn bevindingen over aan
verzoekers.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
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ONDERZOEK:

NIET GOED AFGEWERKT
(dossier: 201008-178)

Ander oordeel
KLACHT:
Midden september 2009 meldt verzoeker via de
website van de Stad Brugge dat de boord van het
nieuwe voetpad slecht afgewerkt is. Zijn melding
wordt geregistreerd in het Meldpunt.
Enige tijd later krijgt verzoeker van het Meldpunt
het bericht dat zijn melding terecht is en dat de Wegendienst aan de aannemer gevraagd heeft om de
nodige herstellingen uit te voeren.
Eind augustus 2010 is het probleem nog altijd niet
verholpen.

De toezichter is met pensioen. Er bestaat geen
schriftelijke neerslag van het gesprek.
De Wegendienst stelt vast dat de fundering van de
gevel ondergronds uitspringt tot op het openbare
domein waardoor de platines van het voetpad niet
tot tegen de gevel gelegd konden worden. De voeg
moest worden opgevuld met mortel. Deze voegvulling is in goede staat. Volgens de Wegendienst is er
geen verband tussen de heraanleg van het voetpad
en de vochtschade op de gevel. Zij verwijst verzoeker door naar zijn brandverzekering.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen of de vochtschade het gevolg zou zijn van de heraanleg van het
voetpad. Dat is werk voor experts van de verzekering.

ONDERZOEK:
De Wegendienst reageert dat zij bij de aannemer
aandrong om het voetpad te herstellen. Midden oktober 2009 stuurde zij daarover een bericht aan verzoeker. Maar de aannemer stelde het herstel voortdurend uit omdat het maar om een klein euvel ging
waarvoor hij zich niet speciaal wilde verplaatsen.
De regieploeg van de Wegendienst voert midden
september 2010 het herstel zelf uit.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

VOCHTSCHADE

VERZAKKING

(dossier: 201008-185)

(dossier: 201010-213)

Ander oordeel
KLACHT:
Anderhalf jaar geleden werden wegwerkzaamheden
uitgevoerd in de straat van verzoeker. De weg werd
opgebroken tot tegen de gevels.
Toen de voetpaden afgewerkt werden, werd een
spleet tegen de gevel opgevuld met cement. Volgens verzoeker werd dat niet goed gedaan waardoor
er vochtstade optreedt. Destijds zou de toezichter
van de Wegendienst beloofd hebben dat de heraanleg niet opgeleverd zou worden zolang het probleem niet werd opgelost.
Het bleef bij een mooie belofte.
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers laten de buurtwerking weten dat zij
enige tijd geleden aan de Wegendienst een verzakking in het voetpad meldden ter hoogte van hun
huis. Ze kregen als reactie dat de verzakking hersteld zou worden. Verzoekers zien niets gebeuren
hoewel de situatie gevaarlijk is. Ze zagen er al iemand vallen. Ze vragen via de buurtwerking aan de
Ombudsman dat sneller opgetreden zou worden om
erger te voorkomen.
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ONDERZOEK:
De Wegendienst laat kort na de klacht weten dat het
voetpad hersteld werd door de regieploeg. Uit de
foto’s blijkt dat het inderdaad om een gevaarlijke
verzakking ging.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

WATEROVERLAST
(dossier: 201012-242)

Ander oordeel

der. Volgens het polderbestuur doet zij er alles aan
om door een juiste bediening van de sluizen te
voorkomen dat de huizen onderlopen. De kavelsloot achteraan de tuin zou uitgeschept kunnen
worden waardoor de waterafvoer zou verbeteren.
Normaal gezien is dat de verantwoordelijkheid van
de eigenaar maar het polderbestuur is bereid het
werk op zijn kosten uit te voeren. Voorwaarde is
wel dat alle aangelanden overeen komen en aan het
polderbestuur de toestemming geven om met machines op de private domeinen te komen.
De Ombudsman raadt verzoekers aan met hun buren tot een overeenkomst te komen en dan samen
een aanvraag in te dienen bij het polderbestuur.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

KLACHT:
Verzoekers kochten twee jaar geleden een huis in
Zeebrugge. In november 2009 liep hun huis drie
keer onder water. Ook in 2010 was het een paar
keer kantje boordje. Zij meldden het probleem aan
de schepen van Openbare Werken. Korte tijd later
kwam de Wegendienst langs. De ingenieur beloofde dat verzoekers een antwoord zouden krijgen
maar dat kwam er nooit. Ondertussen beredderen
verzoekers zich met pompen. Ze krijgen wel medewerking van de Nieuwe Polder van Blankenberge
die door de bediening van de sluizen voorkomt dat
het huis nog onder water loopt. Toch zegt het polderbestuur dat het de verantwoordelijkheid van de
bewoners is om een oplossing te vinden voor het
probleem.
Het stoort verzoekers dat zij geen officiële reactie
van de Stad krijgen op hun probleem.

ONDERZOEK:
De Wegendienst kent het probleem maar ontkent
dat zij niet gereageerd zou hebben. De contacten
gebeurden wel altijd mondeling. De Wegendienst
ging ervan uit dat dit voldoende was. Volgens de
Wegendienst is de Stad Brugge geen betrokken partij. Dat werd verzoekers gezegd tijdens een plaatsbezoek. Zij kregen de raad een pompinstallatie te
plaatsen en/of een drempeltje te bouwen aan de
deur.
De tuin van de woning ligt lager dan de straat. In de
kelderverdieping is een keuken en een badkamer
ingericht waarvan de vloer nog lager ligt dan de
tuin. De regenafvoer gebeurt via een gracht achteraan de tuin. Als het zeer veel regent, loopt de tuin
onder water en wordt de woning bedreigd.
De Ombudsman contacteert het polderbestuur dat
verantwoordelijk is voor de waterafvoer in de pol-
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OPVOLGING:
Verzoekers blijven vinden dat de Wegendienst te
weinig doet om het water uit hun huis weg te houden. Ze dringen erop aan dat de Stad in acute situaties een pomp zou plaatsen.

ARMATUUR
(dossier: 201012-243)

Ander oordeel
KLACHT:
Eind augustus 2009 vraagt verzoekster via het
Meldpunt of de openbare verlichting aan haar gevel
op een paal geplaatst kan worden zoals elders in de
straat. Het licht schijnt in haar slaapkamer. De Wegendienst gaat in september akkoord. Zij zal een offerte vragen aan Eandis. Daarna zal het licht op een
paal geplaatst worden. Toch gebeurt er niets.
Meer dan een jaar later, eind november 2010, meldt
verzoekster via het Meldpunt dat er nog niets veranderd is.
De Wegendienst reageert dat het lichtpunt niet verwijderd zal worden en dat het niet de bedoeling kan
zijn dat de Stad ingaat op elke vraag van de burger
hierover.

ONDERZOEK:
De ingenieur van de Wegendienst ging ter plaatse
en had begrip voor de vraag van verzoekster. Hij
zou een offerte vragen aan Eandis waarna het werk
uitgevoerd zou worden. Hij liet dat via het Meldpunt aan verzoekster weten. Elk antwoord vanuit
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het Meldpunt ziet eruit als een officiële brief van de
Stad, met daarop de naam van de Burgemeester en
de stadssecretaris.
Het diensthoofd ging onverwacht niet akkoord. Zijn
beslissing om het lichtpunt toch te laten hangen,
werd niet aan verzoekster meegedeeld.
Toen zij in november 2010 haar vraag herhaalde,
werd haar via het Meldpunt de beslissing van het
diensthoofd overgemaakt. Dat stond haaks op het
bericht dat zij eerder had gekregen.
De ingenieur belooft de zaak opnieuw te onderzoeken. Bij het afsluiten van het jaarverslag is er nog
geen antwoord ten gronde.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het dossier is nog niet afgesloten. De Ombudsman
wacht nog op een antwoord van de Wegendienst
vooraleer hij de klacht beoordeelt op zijn gegrondheid.
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2. POLITIE
overzicht klachten
TOTAAL 36
Onbevoegd 0
Bevoegd 36
BEOORDELING
Gegrond 5
Deels gegrond 1
Terechte opmerking 2
Ongegrond 1
Ander oordeel 27

ONDERZOEK:

DOORVERWIJZING
(dossier: 201002-025)

Gegrond
KLACHT:
Een dronken chauffeur rijdt ’s nachts tegen de auto
van verzoekster die op Kristus-Koning woont.
De volgende morgen vindt zij in haar brievenbus
een handgeschreven briefje van de agent die de
vaststellingen deed. Zij moet zich aanmelden in het
politiecommissariaat in de Hauwerstraat om er een
verklaring af te leggen.
De agent in de Hauwerstraat wil de verklaring niet
afnemen en verwijst haar door naar de Politie van
Sint-Andries omdat de vaststeller aan dit district
verbonden is. Verzoekster begrijpt er niets van. Het
ongeval gebeurde in het centrum van Brugge en alle
betrokken partijen wonen daar. In de nota van de
vaststeller stond duidelijk dat zij langs moest gaan
in de Hauwerstraat.
Als verzoekster naar het politiedistrict van SintAndries belt om te vragen wat haar te doen staat en
tijdens het telefoongesprek kritiek uit op de manier
waarop ze werd behandeld, reageert de agent aan de
andere kant van de lijn dat hij haar “pispaal” niet is.
Daarna gooit hij de telefoon dicht. Op haar vraag
om haar terug te bellen om toch een oplossing te
vinden, wordt niet gereageerd. Verzoekster wordt
niet teruggebeld waardoor haar verzekeringspapieren niet in orde geraken.
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De Dienst Intern Toezicht (DIT) doet het nodige
waardoor verzoekster kort na haar klacht haar verklaring kan afleggen.
Volgens de DIT schrijven interne werkregels voor
dat een verhoor in het kader van een gerechtelijk
dossier het best gebeurt door de vaststeller zelf.
Toch meent de DIT dat verzoekster beter geholpen
had kunnen worden door de agent aan het onthaal
in de Hauwerstraat, ook al was de doorverwijzing
door zijn collega strikt genomen niet correct volgens de interne werkregels. Volgens de DIT hoorde
verzoekster niet de dupe te worden van deze verkeerde doorverwijzing. Zij voerde slechts uit wat de
vaststeller haar had gevraagd.
De agent van het politiedistrict van Sint-Andries
stelt dat hij onder druk stond omdat hij bezig was
met een verhoor. Omdat verzoekster opgewonden
was en de discussie bleef aanhouden, viel hij uiteindelijk uit met de woorden dat als “zij gefrustreerd was, hij haar pispaal niet wilde zijn”. Volgens de agent had hij niet de intentie verzoekster te
beledigen.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: volgens de interne werkregels had de vaststeller verzoekster niet mogen doorverwijzen naar de Hauwerstraat.
GEEN ACTIEVE DIENSTVERLENING: de agent
aan het onthaal weigerde verzoekster te helpen,
hoewel zij door zijn collega nadrukkelijk doorver-
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wezen was naar de Hauwerstraat. Het had van actieve dienstverlening getuigd mocht de agent de
fout van zijn collega recht gezet hebben en verzoekster toch geholpen hebben. De foute doorverwijzing had nadien intern besproken kunnen worden. Ook het politiedistrict van Sint-Andries hielp
verzoekster niet verder.
GEEN CORRECTE BEJEGENING: het woordgebruik van de agent in Sint-Andries was ongepast,
ook al stond hij onder druk en bleef verzoekster de
discussie aanhouden.

WOONSTVASTSTELLING (1)
(dossier: 201004-086)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt op 29 maart 2010 aan de dienst
Bevolking zijn adresverandering. Op 26 april is de
wijkinspecteur nog altijd niet langs geweest. Verzoeker krijgt problemen met zijn ziekenfonds.
Hij belde al midden april naar de Politie van SintPieters om te vragen wanneer de wijkinspecteur
langs zou komen. De inspecteur had hiervoor nog
geen tijd gevonden. Zijn collega beloofde om een
briefje te leggen maar hoewel verzoeker heel vaak
thuis is, ziet hij de wijkinspecteur niet opdagen.

ONDERZOEK:
De Ombudsman opent een klachtdossier. Drie dagen later komt de wijkinspecteur langs en wordt
verzoeker ingeschreven.
De Algemene Onderrichtingen “betreffende het
houden van de bevolkingsregisters“ schrijven voor
dat de wijkinspecteur binnen de acht werkdagen de
woonstvaststelling moet doen.
Volgens de wijkinspecteur ging hij enkele keren
langs maar was verzoeker nooit thuis. Wanneer dat
was noteerde hij niet. De wijkinspecteur roept als
verzachtende omstandigheden in dat hij als gevolg
van ziekte, vakantie en vervangende diensten geen
tijd meer vond voor de woonstvaststelling. De
Korpschef bevestigt dat de wijkinspecteur de
woonstvaststelling pas eind april kon uitvoeren als
gevolg van diverse dienstomstandigheden. De
dienst Bevolking geeft personeelstekort bij de Politie van Sint-Pieters op als reden voor de laattijdige
inschrijving. De Ombudsman stelt vast dat de wijkdienst inderdaad niet voltallig is. Er is een wijkinspecteur te kort. Begin mei, kort na de klacht, laat
de Korpschef weten dat de wijkdienst weer voltallig
is.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: het duurde een maand vooraleer
de wijkinspecteur de woonstvaststelling deed. De
wet schrijft voor dat dit binnen de acht werkdagen
moet gebeuren. De wijkinspecteur zou enkele keren
tevergeefs geprobeerd hebben om verzoeker thuis te
vinden, wat als verzachtende omstandigheid kan
worden beoordeeld, maar ook het personeelstekort
bij de Politie van Sint-Pieters speelde een rol.
De klacht wordt gecorrigeerd: kort na de klacht
wordt verzoeker ingeschreven; de wijkdienst van
Sint-Pieters wordt weer voltallig.

OPVOLGING:
Sedert 1 juli 2010 zijn de Algemene Onderrichtingen “betreffende het houden van de bevolkingsregisters” gewijzigd. Gold vroeger als datum van inschrijving de dag waarop de wijkinspecteur de
woonstvaststelling deed, dan is de datum van inschrijving nu de dag waarop de burger bij de dienst
Bevolking zijn adresverandering aangeeft. Onveranderd blijft dat de wijkinspecteur binnen acht
werkdagen na de aangifte de woonstvaststelling
moet doen. De onderrichtingen bevatten een model
van verslag van de woonstvaststelling. Daarop is
ruimte voorzien om te noteren hoeveel keer de
wijkinspecteur probeerde om de burger thuis te
vinden.

AMBTELIJK GESCHRAPT (1)
(dossier: 201007-158)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker koopt in juli 2010 een nieuwe auto. Zijn
verzekeringsmaatschappij waarschuwt hem dat er
iets mis is met zijn adres. Hij zou daar niet meer
wonen.
Verzoeker neemt contact op met de dienst Bevolking. Uit het dossier blijkt dat hij en zijn vriendin al
sedert midden februari 2010 ambtelijk geschrapt
zijn. Dat gebeurde op basis van een verslag van de
wijkinspecteur die vastgesteld zou hebben dat zij de
stad verlaten hadden zonder opgave van een nieuw
adres en zonder bezittingen achter te laten.
Verzoeker begrijpt er niets van. Hij vraagt zich af
hoe de wijkinspecteur tot deze conclusie kon ko-
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men. Hij belde nooit aan. Hij vermoedt dat de agent
in de war geraakte door de moeilijke huisnummering in de straat maar vindt dat geen excuus omdat
de wijkinspecteur al jaren zijn functie uitoefent en
deze situatie toch zou moeten kennen.
De dienst Bevolking zet het probleem onmiddellijk
recht. Toch vraagt verzoeker een onderzoek naar de
handelswijze van de wijkinspecteur.

MEER DAN ZESTIG DAGEN

ONDERZOEK:

Twee verzoekers dienen in oktober 2010 via het
Meldpunt elk een melding in over lawaaihinder, de
ene keer door auto’s, de andere keer door vrachtwagens die parkeren in de straat en laden en lossen
waar dat niet toegelaten is. Er zijn ook bezwaren
over een lawaaierige hydrofoorgroep. De meldingen worden door het Meldpunt overgemaakt aan
het Kabinet van de Korpschef.
Twee maanden later, eind december, maakt de
software van het Meldpunt beide vragen automatisch over aan de Ombudsman. Ze werden nooit
opgestart.

De wijkinspecteur adviseerde eind januari 2010 aan
de dienst Bevolking om verzoeker en zijn vriendin
ambtelijk te schrappen omdat hij vastgesteld had
dat er niemand meer zou wonen op hun adres. Het
College van burgemeester en schepenen keurde de
ambtelijke schrapping midden februari goed.
De wijkinspecteur had de opdracht gekregen een
adreswijziging te controleren. Hij raakte in de war
door de huisnummering. De huizen dragen de
nummers 5, 5a, 5b en 5c. Toen de fout werd vastgesteld ging de wijkinspecteur op vraag van de dienst
Bevolking onmiddellijk ter plaatse om verzoeker en
zijn vriendin weer in te schrijven. Hij bood zijn
verontschuldigingen aan.
Als gevolg van de ambtelijke schrapping had de
dienst Bevolking de identiteitskaarten van verzoeker en zijn vriendin geannuleerd. De Stad neemt de
kosten voor de nieuwe kaarten en de foto’s op zich.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
wijkinspecteur vergiste zich van huisnummer waardoor hij ten onrechte de ambtelijke schrapping van
verzoeker en zijn vriendin voorstelde. Verzachtende
omstandigheid is dat de huisnummering verwarrend
is.
De klacht wordt gecorrigeerd: de wijkinspecteur en
de dienst Bevolking maken de herinschrijving onmiddellijk in orde. De wijkinspecteur biedt zijn
verontschuldigingen aan. De dienst Bevolking
neemt alle kosten op zich.
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(dossiers: 201012-253, 201012-260)

Gegrond
KLACHT:

ONDERZOEK:
De meldingen die het Meldpunt overmaakte aan het
Kabinet van de (vorige) Korpschef, kwamen wel
toe maar konden niet geopend worden. De kabinetsmedewerkers hadden het Meldpuntprogramma
niet op hun computers omdat de software in conflict
komt met de software van de Politie. Daardoor bleven de meldingen onbehandeld. Aanvankelijk was
alleen de Verkeersdienst van de Politie aangesloten
op het Meldpuntprogramma. In het laatste kwartaal
van 2010 sloot ook het Kabinet van de Korpschef
erop aan. Waarom de kabinetsmedewerkers niet actiever reageerden op de talrijke herinneringsmails
die de software van het Meldpunt spuide, is niet
duidelijk.
De medewerkers van de nieuwe Korpschef hebben
geen zicht op de meldingen die voor hun indiensttreding binnenkwamen. Ze kunnen ze niet opvragen. De nieuwe medewerkers wisten niet wat te
doen met de herinneringsmails.
De Meldpuntcoördinator bevestigt dat er problemen
zijn om de software te integreren in het computerprogramma van de Politie. De informaticadiensten
van de Stad en van de Politie zoeken naar een oplossing.
Het Meldpunt werkt een tussenoplossing uit. Meldingen voor het Kabinet van de Korpschef worden
door het Meldpunt geregistreerd en per e-mail
overgemaakt aan het Kabinet die ze verder afwerkt
buiten de software van het Meldpunt.
De medewerkers van de nieuwe Korpschef krijgen
eind februari 2011 een opleiding.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: De
aansluiting van het Kabinet van de Korpschef op
het stedelijk Meldpunt werd niet goed voorbereid
waardoor de meldingen wel doorgespeeld werden
maar niet geraadpleegd of behandeld konden worden als gevolg van softwareproblemen. Gevolg was
dat de melders geen reactie kregen en/of dat hun
probleem niet werd aangepakt.
De klacht wordt gecorrigeerd: In de loop van februari 2011 kan de software van het Meldpunt geïnstalleerd worden. De kabinetsmedewerkers worden
opgeleid. In afwachting van een structurele oplossing werkt het Meldpunt een noodoplossing uit buiten de software van het Meldpunt.

AMBTELIJK GESCHRAPT (2)
(dossier: 201011-233)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker krijgt in november 2010 van de Stad een
uitnodiging om zijn bewonerskaart te vernieuwen.
De Mobiliteitswinkel stelt vast dat hij niet meer op
zijn adres zou wonen. Verzoeker valt uit de lucht.
Hij is er nooit weg geweest.
Verzoeker neemt contact op met de dienst Bevolking. Verzoeker werd enige tijd geleden ambtelijk
geschrapt op basis van een verslag van de wijkinspecteur die tijdens een woonstvaststelling vastgesteld zou hebben dat hij daar niet meer woonde.
Omdat hij ambtelijk geschrapt werd, annuleerde de
dienst Bevolking zijn identiteitskaart. Verzoeker
moet een nieuwe identiteitskaart aanvragen. De
dienst Bevolking neemt de kosten op zich.
Verzoeker dient om principiële redenen klacht in
omdat de ambtelijke schrapping gevolgen voor hem
had. Hij wil weten op welke basis de wijkinspecteur
besliste om hem ambtelijk te laten schrappen. Hij
begrijpt niet dat dit zo gemakkelijk kan gebeuren.

ONDERZOEK:
Verzoeker werd samen met een dame in oktober
2008 ingeschreven op zijn adres.
Negen maanden later, in juli 2009, wordt op hetzelfde adres een andere vrouw ingeschreven als alleenstaande. Tijdens de woonstvaststelling zou deze
vrouw aan de wijkinspecteur gezegd hebben dat
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verzoeker en de andere vrouw niet meer op het
adres woonden. De wijkinspecteur noteerde dat in
zijn verslag aan de dienst Bevolking.
De eerste vrouw kwam effectief haar adreswijziging aangeven. Zij werd begin december 2009 ingeschreven op een ander adres. Omdat de situatie
van verzoeker onduidelijk bleef, vroeg de dienst
Bevolking midden november 2009 aan de wijkinspecteur om na te gaan waar verzoeker woonde. Hij
was geen adreswijziging komen aangeven.
Het duurt tot begin juni 2010 voor de wijkinspecteur, na twee herinneringen van de dienst Bevolking, het controlebezoek doet. Hij zou in de tussenperiode wel een paar keer vergeefs aangebeld
hebben. Hij komt tot de vaststelling dat verzoeker
er niet meer zou wonen. Op basis van welke vaststelling dat gebeurde is niet duidelijk. De wijkinspecteur hield over het bezoek geen nota’s bij. Volgens de wijkinspecteur zou hij geen bezittingen van
verzoeker aangetroffen hebben. Tijdens het bezoek
gaf de aanwezige dame geen informatie over het
feit of verzoeker al dan niet op het adres woonde.
De wijkinspecteur vroeg daar ook niet naar.
De wijkinspecteur stelde in zijn verslag aan de
dienst Bevolking voor om verzoeker ambtelijk te
schrappen. Midden augustus 2010 keurde het College van burgemeester en schepenen de ambtelijke
schrapping goed. Zijn identiteitskaart werd eind augustus geannuleerd.
Na de klacht gaat de wijkinspecteur weer op controlebezoek en stelt begin november 2010 vast dat
verzoeker op zijn adres woont. Hij wordt er weer
ingeschreven. De dienst Bevolking betaalt de kosten van de nieuwe identiteitskaart. De wijkinspecteur geeft toe dat hij allicht te snel besliste tot de
ambtelijke schrapping zonder veel onderzoeksdaden te stellen. Hij neemt zich voor zijn vaststellingen beter te noteren.
De algemene onderrichtingen “betreffende het houden van de bevolkingsregisters” (nieuwste versie 1
juli 2010) schrijven voor dat een afvoering van
ambtswege een uitzonderingsmaatregel moet blijven: “De procedure van de afvoering van ambtswege dient op oordeelkundige wijze te worden toegepast. Deze procedure kan slechts overwogen
worden als er geen andere oplossing mogelijk
blijkt. De afvoering van ambtswege is dus de ‘ultima ratio’ wanneer alle inspanningen om de hoofdverblijfplaats te bepalen zonder resultaat gebleven
zijn”.
De algemene onderrichtingen bepalen dat iemand
die tijdelijk of kortstondig buiten zijn gemeente
verblijft, ingeschreven blijft in de bevolkingsregisters: “Wanneer uit een buurtonderzoek met politieverslag blijkt dat een persoon sedert meer dan zes
maanden ononderbroken afwezig is op zijn hoofd-
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verblijfplaats zonder aangifte te doen van adreswijziging of zonder melding te maken van zijn tijdelijke
afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege.”
De nieuwste versie van de algemene onderrichtingen bevatten een modelformulier voor de woonstvaststelling waarop de wijkinspecteur een gedetailleerd verslag van zijn vaststellingen kan bijhouden.

BLAUWE SCHIJF

BEOORDELING:

Verzoekster klaagt over een gebrek aan politiecontrole op het doordraaien van de blauwe parkeerschijf in Rozendal en omgeving. Langparkeerders
parkeren hun auto’s ’s morgens vroeg en komen ’s
middags hun schijf verzetten zonder hun voertuig te
verplaatsen. Daardoor vinden de buurtbewoners
moeilijk een parkeerplaats.
Als verzoekster de langparkeerders aanspreekt,
wordt ze uitgescholden. Ze stelt vast dat agenten
regelmatig door de straat rijden zonder dat zij de
langparkeerders controleren. Toen ze hierover eens
een agent aansprak, riep die haar toe: “Is heel de
straat van u misschien? Gaat u mij zeggen hoe ik
mijn werk moet doen?”
Verzoekster heeft er begrip voor dat de Politie het
probleem liever eerst via bemiddeling probeert op
te lossen maar als dat niet helpt, moet strenger opgetreden worden, vindt ze.

Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: of
verzoeker een tijdlang afwezig zou zijn geweest
dan wel of hij ononderbroken op zijn adres zou zijn
blijven wonen, maakt het onderzoek niet duidelijk.
Verzoeker zegt dat hij altijd op zijn adres is blijven
wonen. Een dame zei in juli 2009 evenwel dat hij er
niet meer woonde. Een jaar later trof de wijkinspecteur op het adres geen bezittingen van hem aan.
De Ombudsman meent wel dat de wijkinspecteur te
snel besliste tot de ambtelijke schrapping. Een ambtelijke schrapping veronderstelt een doorgedreven
onderzoek waarbij ernstige inspanningen geleverd
worden om iemand te vinden. In het geval van verzoeker beperkten de onderzoeksdaden van de wijkinspecteur zich tot één controlebezoek, bijna een
jaar nadat hij had genoteerd dat verzoeker niet meer
op zijn adres zou wonen. Dat is weinig, zeker omdat iemand ook tijdelijk afwezig kan zijn. Een
buurtonderzoek moet dan aantonen dat iemand gedurende zes maanden ononderbroken afwezig is
geweest vooraleer beslist kan worden tot een ambtelijke schrapping. De wijkinspecteur deed geen
buurtonderzoek.
De wijkinspecteur hield geen nota’s bij over zijn
vaststellingen. Het duurde zeven maanden vooraleer hij het controlebezoek uitvoerde waarop de
dienst Bevolking had aangedrongen.

AANBEVELING:
“Het is aan te bevelen dat de wijkinspecteurs het
model van verslag voor de woonstvaststelling zouden gebruiken die opgenomen is in de nieuwste versie van de Algemene onderrichtingen “betreffende
het houden van de bevolkingsregisters” (versie 1
juli 2010). Dit formulier biedt ondermeer ruimte om
de verschillende controles en de gedane vaststellingen te noteren.”

OPVOLGING:
De Korpschef gaat akkoord met de aanbeveling. Hij
wacht nog op een advies hierover van het Comité P.
voor alle politiediensten en op concrete instructies
van de dienst Burgerzaken van de Stad Brugge.
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(dossier: 201010-210)

Terechte opmerking
KLACHT:

ONDERZOEK:
Het is niet de eerste keer dat de Ombudsman geconfronteerd wordt met meldingen en klachten over het
doordraaien van de parkeerschijf in Rozendal en
omgeving19. In september 2007 beval de toenmalige
Korpschef drie toezichten in burger. Er werden toen
slechts drie chauffeurs op heterdaad betrapt. Ook
tijdens de bewonersvergadering van begin oktober
2007 over de evaluatie van het mobiliteitsplan
wordt het probleem aangekaart. De Mobiliteitscel
stelde daar toen dat de vier uur parkeertijd in de
blauwe zone als beleidskeuze behouden zou blijven
en dat de controle daarop in handen ligt van de Politie. De dienst Ombudsman maakte in 2008 en
2009 de meldingen over het doordraaien van de
blauwe schijf in Rozendal en omgeving telkens
over aan de Politie.
Naar aanleiding van de nieuwe klacht beveelt de
vorige Korpschef midden oktober 2010 opnieuw
politietoezicht in burger tot midden december 2010.
Daarbij worden in twee maanden tijd 57 parkeerovertredingen vastgesteld wegens het doordraaien
van de blauwe schijf in Rozendal en omgeving. Het
probleem doet zich volgens de politiedienst die de

19

Dossier 200601-023, Jaarverslag 2006, p. 163 en
dossier 200708-182, Jaarverslag 2007, p. 81-82.
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controles uitvoerde, niet alleen voor in deze straten
maar op verschillende plaatsen in de binnenstad.
De nieuwe Korpschef neemt zich voor meer aandacht te hebben voor het doordraaien van de blauwe
schijf, ook al is deze controle arbeidsintensiever
dan de gewone controles.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
Op basis van de terugkerende meldingen en klachten en op basis van de resultaten van het jongste politietoezicht in burger, oordeelt de Ombudsman dat
verzoekster een terechte opmerking maakt.
Het is de bedoeling van de nieuwe Korpschef om in
de nabije toekomst het politietoezicht nog meer te
richten op dit soort van parkeerovertreding in de
binnenstad, al is dat arbeidsintensiever.

OPVOLGING:
De Politie wijst erop dat het probleem van het
doordraaien van de blauwe schijf niet beperkt blijft
tot Rozendal en omgeving. In 2010 werden 11.774
parkeertaksen uitgeschreven waarvan er 6.426 betrekking hadden op het misbruik van de blauwe
schijf. Exacte cijfers over het doordraaien van de
schijf zijn niet beschikbaar maar volgens de Politie
is het feit dat meer dan de helft van alle parkeerovertredingen te maken heeft met het misbruiken
van de blauwe schijf een aanwijzing. Tijdens een
recente controle in de Beenhouwersstraat werd
twintig keer vastgesteld dat chauffeurs hun blauwe
schijf kwamen verdraaien zonder hun auto te verplaatsen.

ONDERZOEK:
De wijkinspecteur bevestigt dat verzoeker hem aansprak over de kabel. Hij ging indertijd ter plaatse
maar volgde het dossier niet verder op. Hij roept als
verzachtende omstandigheden vervangende diensten in de gevangenis, ziekte en vakantie in. Hij
lichtte verzoeker niet in over zijn bevindingen en
verwittigde noch de Wegendienst, noch de dienst
Verkeersbelemmeringen van de Politie.
De Wegendienst, die niet op de hoogte was van de
melding, laat tijdens het onderzoek weten dat het
om een kabel van Telenet gaat. Zij spoort het telecombedrijf aan de nodige maatregelen te nemen.
Telenet bevestigt dat de plaatsing van de kabel in
laatste instantie toegevoegd werd aan de planning
maar daarna vergeten werd. Kort na de klacht voert
Telenet de nodige werken uit.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De wijkinspecteur ging na de melding van verzoeker wel ter plaatse maar verloor het dossier daarna
uit het oog. Was het dossier beter opgevolgd, dan
was sneller aan het licht gekomen dat Telenet de
kabel vergeten was.
De Wegendienst handelde doeltreffend. Voor Telenet is de dienst Ombudsman niet bevoegd.

GEANNULEERDE IDENTITEITSKAART
(dossier: 201005-102)

Ongegrond

KABEL TEGEN GEVEL
KLACHT:

(dossier: 201011-225)

Terechte opmerking
KLACHT:
Al meer dan tien maanden hangt tegen de gevel van
verzoeker een opgerolde groene kabel. Hij weet niet
van wie die kabel is. Verzoeker sprak hierover
maanden geleden al de wijkinspecteur aan. Die beloofde de zaak te onderzoeken. Werklui van Belgacom verzekerden dat de kabel zeker niet van hen
was. Ondanks de belofte van de wijkinspecteur
blijft de kabel hangen.
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De dochter van verzoekster reist met de klas naar
Groot-Brittannië. Aan de douane wordt ze tegengehouden omdat haar identiteitskaart anderhalf jaar
geleden geannuleerd zou zijn. De dochter weet van
niets. De douane is inschikkelijk. Zij houdt de identiteitskaart in maar het meisje kan met een vervangend document verder reizen. Ze krijgt de raad een
nieuwe identiteitskaart aan te vragen zodra ze weer
thuis is.
De dochter vraagt in de gemeenteafdeling van Assebroek een nieuwe identiteitskaart aan en betaalt
de kosten. Verzoekster herinnert zich evenwel dat
de identiteitskaart van haar dochter eind december
2008 gestolen werd. Ze ging dat aangeven bij de
Politie. De volgende dag stond haar handtas aan de
voordeur met daarin de identiteitskaart. Haar dochter meldde dat aan de Politie. De agent zei dat het in
orde was.
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Verzoekster vermoedt dat de Politie een fout zou
hebben gemaakt waardoor de identiteitskaart toch
werd geannuleerd omdat de agent niet had laten weten aan de dienst Bevolking dat de kaart teruggevonden was. Hij had haar dochter ook niet geïnformeerd dat zij dat zelf moest melden aan de dienst
Bevolking.
Mocht de Politie in de fout zijn gegaan, dan vraagt
verzoekster dat de kosten voor de nieuwe identiteitskaart zouden worden terugbetaald.

ONDERZOEK:
De Politie bevestigt dat de dochter van verzoekster
eind december 2008 de diefstal van haar identiteitskaart aangaf en dat ze al de volgende dag kwam
melden dat ze hem terug had gevonden. De Politie
verzekert dat de agent de procedure juist afhandelde
zodat de identiteitskaart niet geannuleerd werd. De
Politie bewijst dat overtuigend aan de hand van een
uittreksel uit het Rijksregister. Daaruit blijkt dat de
identiteitskaart helemaal niet geannuleerd was op
het moment dat de dochter van verzoekster GrootBrittannië binnen wilde. Haar oude kaart werd pas
geannuleerd door de dienst Bevolking toen ze na
haar reis een nieuwe identiteitskaart aanvroeg omdat de oude door de Britse douane ingehouden was.
Waarom de Britse douane de identiteitskaart van
het meisje inhield, blijft onduidelijk. Noch de Politie noch de Ombudsman zijn bevoegd om dit verder
te onderzoeken.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De klacht is ongegrond op het niveau van de Politie
of de Stad Brugge. De Ombudsman vindt geen argument om de terugbetaling van de kosten door de
Stad Brugge te bepleiten.

SCHIJNHUWELIJK
(dossier: 201001-016)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker neemt midden januari 2010 contact op
met de Lokale Opsporingsdienst (LOD) van de Politie in verband met een onderzoek naar een mogelijk schijnhuwelijk. Hij wil zijn echtgenote zo snel
mogelijk laten overkomen uit Afrika. Verzoeker wil
het dossier vooruit laten gaan en wil zijn dossierbehandelaar spreken.
Aan de balie in de Hauwerstraat wordt hij doorverwezen naar het bureau van de LOD. Vanuit de achJAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

tergrond roept een politieagent hem toe: “’t Is voor
dat schijnhuwelijk, zeker?”. Verzoeker stoort zich
aan de manier waarop hij zonder de minste discretie
onthaald werd. Hij vindt de uitspraak van de agent
voorbarig.
Verzoeker kan zijn dossierbehandelaar spreken. Die
belooft dat het interview snel zal volgen.
Begin maart keert verzoeker terug. Na anderhalve
maand wachten heeft de Politie nog altijd geen interview van hem afgenomen. Het Parket gaf nochtans al begin januari aan de Politie de opdracht het
onderzoek te voeren. Verzoeker geeft toe dat hij
geen anonieme telefoons opneemt en dat hij daardoor mogelijk een afspraak met zijn dossierbehandelaar miste. Daarom stuurde hij eind januari een email maar de dossierbehandelaar reageerde hier niet
op.

ONDERZOEK:
De inspecteur van de LOD ontkent dat hij verzoeker onbeleefd onthaald zou hebben. Hij zou gevraagd hebben of hij kwam voor een “onderzoek
schijnhuwelijk”. De term schijnhuwelijk is een vakterm, zegt de Politie. Het gebruik ervan wil niet
zeggen dat het Parket of de Politie het huwelijk van
verzoeker a priori als een schijnhuwelijk bestempelen.
De dossierbehandelaar reageert dat verzoeker zelf
verantwoordelijk was voor het uitblijven van een
afspraak. Het plaatsbezoek kon maar begin februari
plaats vinden. Verzoeker was bij eerdere pogingen
niet thuis. Volgens de Politie wordt voorafgaand
aan het interview nooit contact gezocht met de betrokkene omdat er eerst een onaangekondigd
plaatsbezoek moet gebeuren. Wettelijke termijnen
voor het onderzoek naar een schijnhuwelijk zijn er
niet.
Verzoeker reageert dat het antwoord van de Politie
niet helemaal klopt omdat het interview begin
maart nog altijd niet plaats had gevonden. Het was
pas na een nieuwe tussenkomst bij een commissaris
dat het verhoor midden maart werd afgenomen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen of het onderzoek
naar het schijnhuwelijk sneller gevoerd had kunnen
worden. Verzoeker was zelf moeilijk thuis te vinden en hij neemt geen anonieme telefoons op. Anderzijds beschikte de Politie wel over zijn emailadres maar dat zou dan weer niet gebruikt mogen worden om een afspraak te maken voor een
verhoor.
In verband met het onthaal mondt het onderzoek uit
in een woord-tegen-woordsituatie.
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PARKEREN OP HET VOETPAD
(dossier: 201002-036)

Ander oordeel
KLACHT:
Tijdens de heraanleg van de Brusselstraat werd verzoeker in december 2004 in één dag tijd twee keer
beboet omdat hij parkeerde op het voetpad. Door de
werkzaamheden was er nergens anders plaats. Hij
moest meer dan 300 euro betalen. Het Parket hield
geen rekening met verzachtende omstandigheden.
Zes jaar later stelt verzoeker vast dat sinds de heraanleg systematisch foutgeparkeerd wordt in de
Brusselstraat. Auto’s zouden volgens hem voortdurend op het voetpad parkeren want de stoepboord is
verlaagd. De Politie zou wel patrouilleren maar niet
verbaliseren.
Verzoeker heeft het er moeilijk mee dat hij in moeilijke omstandigheden twee boetes kreeg, terwijl de
Politie de foutparkeerders nu ongemoeid laat, hoewel de omstandigheden normaal zijn. Hij dient in
februari 2010 klacht in.

ONDERZOEK:
De lokale Politie van Zeebrugge reageert dat zij tijdens de heraanleg van de Brusselstraat in 20042005 streng optrad omdat de verkeersveiligheid dit
toen vereiste. Zij moest waken over de bereikbaarheid van de wijk en de vrije doorgang. Verzoeker
opteerde ervoor om fout te parkeren terwijl er binnen een straal van 300 meter parkeergelegenheid
genoeg was. Daartegen werd terecht opgetreden,
meent de Politie.
Zes jaar later is de situatie niet langer kritisch. Vandaar dat de Politie van Zeebrugge, in uitvoering van
het korpsbeleid, niet systematisch jacht maakt op
elke foutparkeerder in de Brusselstraat. Volgens
haar schrijft het korpsbeleid voor dat parkeerovertredingen die het grootste risico op ongevallen inhouden of die de vlotte doorstroming van het verkeer ernstig in het gedrang brengen, prioritair
aangepakt moeten worden. Het is aan de agent om
in te schatten hoe prioritair de parkeerovertreding
is, rekening houdend met de omgevingsfactoren die
telkens anders kunnen zijn.
Uit cijfers die de Ombudsman opvraagt, blijkt dat
de lokale Politie van Zeebrugge in 2009 twintig
processen-verbaal opmaakte in de Brusselstraat: elf
voor het negeren van een verkeersbord, zes voor het
parkeren voor een inrit en één voor het parkeren op
het voetpad.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan moeilijk beoordelen of de Politie van Zeebrugge niet streng genoeg zou optreden
tegen foutparkeerders in de Brusselstraat, aangezien
hij de feiten niet met eigen ogen heeft gezien.
Twintig processen-verbaal in één jaar tijd, d.w.z.
één of twee per maand, lijken wel te wijzen op een
grote tolerantie.
Dat verzoeker beboet werd, was terecht want hij
parkeerde fout.

OVERLAST VOETBALSUPPORTERS
(dossier: 201003-054)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont in de buurt van het Jan Breydelstadion. Hij heeft overlast van voetbalfans. Voor de
match parkeren ze hun auto’s in de straat en troepen
ze samen om bier te drinken. De lege blikjes gooien
ze op de grond. Daarna plassen ze in de struiken
van zijn tuin. Hij heeft dure buxussen staan en die
gaan stuk. Tijdens de voetbalmatchen staat de straat
volgeparkeerd. Verzoeker vraagt zich af wat er zou
gebeuren mochten de hulpdiensten in de versperde
straat binnen moeten rijden.
Hij nam al verschillende keren contact op met de
Politie maar er gebeurt niets.

ONDERZOEK:
Ondanks verschillende herinneringen reageert de
Politie pas na drie maanden. De klacht dateert van
half maart. De wijkinspecteur gaat pas begin juni
op huisbezoek bij verzoekers.
Om het wildplassen tegen te gaan stelt de Politie
voor om voor en na de match de patrouille ter plaatse te sturen en ook de motor- en scooterrijders te laten patrouilleren in de omgeving. De Politie vindt
geen verkeersinbreuken terug tussen september
2009 en mei 2010 hoewel de motorrijders die in de
omgeving patrouilleren, de opdracht hebben om
foutparkeerders te verbaliseren.
Verzoeker kan geen beroep doen op het voetbalschadefonds omdat hij buiten de periferie valt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
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Of de Politie niet inging op de eerdere meldingen
van verzoeker, wordt niet duidelijk uit het onderzoek. De Ombudsman stelt wel vast dat de opvolging van het tweedelijnsklachtdossier door de Politie te wensen overliet.

IN BESLAG GENOMEN

ONBELEEFD OF KORDAAT
(dossier: 201003-068)

Ander oordeel
KLACHT:

(dossier: 201003-061)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster probeert vruchteloos van de Politie een
lijst te krijgen van bromfietsonderdelen die in haar
woning in beslag genomen werden. De stukken behoren toe aan haar kleinzoon die ervan verdacht
wordt betrokken te zijn bij een bromfietsdiefstal.
De man van verzoekster gaf de onderdelen nietsvermoedend mee met de Politie. Volgens verzoekster zijn zij slechts stukken van de brommer van
haar kleinzoon waaraan hij aan het werken was toen
de Politie binnenviel. Doordat de stukken in beslag
genomen zijn, kan haar kleinzoon zijn bromfiets
niet verder herstellen.
Verzoekster slaagt er niet in te achterhalen waar de
bromfietsonderdelen zich bevinden. De Politie verwijst naar het Parket en omgekeerd. De Politie zou
de stukken niet willen tonen en zou ook geen lijst
hebben van de in beslag genomen onderdelen.

ONDERZOEK:
De Politie bevestigt dat enkele bromfietsonderdelen
in beslag werden genomen in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Bij het proces-verbaal zit een
lijst van deze stukken. Deze kan niet zomaar overgemaakt worden aan verzoekster. Volgens de patrouille kreeg zij wel degelijk uitleg over de procedure van inbeslagname.
De Ombudsman kan geen inzage vragen in een gerechtelijk dossier. Verzoekster en haar kleinzoon
worden doorverwezen naar de Dienst Intern Toezicht en naar het Parket.

Verzoekster voelt zich onheus behandeld door een
agente die tijdens een drukke avondspits het verkeer regelde aan de Boeveriepoort. Een grote groep
fietsers die door de agente werd tegengehouden,
verhinderde dat verzoekster met haar auto de Stationslaan kon inrijden.
Toen de agente de fietsers liet doorrijden, oordeelde
verzoekster dat ze met haar wagen te dicht bij het
fietspad stond. Om een aanrijding te vermijden,
reed ze wat achteruit. “Wa go je doen, dè!’, riep de
agente haar toe, waarop verzoekster antwoordde:
“Indraaien, zeker?”, waarop de agente repliceerde:
“Awel, doe da ton, hé!”
Verzoekster meent dat zij geverbaliseerd werd want
zij zag dat de inspecteur haar boekje bovenhaalde.
Zij vindt dat onterecht. Het was de agente die geen
instructies gaf. Ze is niet te spreken over de manier
waarop de inspecteur haar aansprak.

ONDERZOEK:
De Dienst Intern Toezicht onderzoekt de klacht en
neemt contact op met verzoekster. Volgens de DIT
gaf zij toe dat de agente niet onbeleefd was geweest
maar wel heel kordaat. Ze zou tijdens het gesprek
begrip hebben getoond voor de situatie waarin de
agente zich bevond en gevraagd hebben de zaak af
te sluiten omdat ze toch geen proces-verbaal had
gekregen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen want hij kan de
situatie en het gesprek tussen verzoekster en de
agente niet objectief reconstrueren. De grens tussen
onbeleefd en heel kordaat is een dunne lijn die bewaakt moet worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking. Of de Politie
voldoende uitleg gaf over de procedure kan de Ombudsman niet achterhalen.
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NEDERLANDSE NUMMERPLAAT
(dossier: 201004-089)

Ander oordeel
KLACHT:
In de straat van verzoekster is de blauwe zone van
kracht. De parkeerdruk is er groot. Verzoekster
heeft een bewonerskaart maar toch vindt ze niet altijd een parkeerplaats.
Al enkele weken staat in haar straat een wagen met
een Nederlandse nummerplaat. Er ligt geen bewonerskaart achter de voorruit. Er ligt wel een parkeerschijf maar de chauffeur gebruikt hem niet correct. De wagen staat er soms een week zonder dat
hij verplaatst wordt. Ook de parkeerschijf wordt
niet verdraaid. Een eind verder staat ook een auto
met een Poolse nummerplaat. Ook die blijft soms
dagen staan.
Verzoekster stelt vast dat de Politie geen parkeertaksen uitschrijft. Er zit geen enkele taks achter de
ruitenwisser. Als ze de Politie daarover contacteert,
hoort ze nu eens dat de chauffeur wacht op zijn bewonerskaart en dat hij daarom ongemoeid gelaten
wordt, dan weer hoort ze dat Nederlanders geen
parkeertaksen krijgen omdat ze toch niet geïnd kunnen worden.
Verzoekster begrijpt niet dat deze foutparkeerders
geen taksen krijgen terwijl andere bestuurders een
taks krijgen zodra er geen geldig parkeerbewijs
achter de voorruit ligt.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie trad zij tijdelijk toleranter op tegen foutparkeerders naar aanleiding van werkzaamheden in de omgeving. De weinige parkeerplaatsen in de straat van verzoekster waren
daardoor overbevraagd. De Politie kondigt aan
weer intensiever te zullen controleren, nu de werkzaamheden achter de rug zijn.
De wijkinspecteur zoekt na de klacht contact op
met de eigenaars van de twee wagens. De parkeerregeling wordt toegelicht. Zij verplaatsen de Poolse
wagen buiten het centrum. De eigenaars twijfelen
nog of zij in Brugge zullen blijven wonen. Zodra zij
hierover beslist hebben, zullen zij een bewonerskaart aanvragen.
De dienst Parkeergelden ontkent dat parkeertaksen
voor Nederlandse voertuigen niet zouden kunnen
worden geïnd. Hierover bestaat een afspraak met de
Nederlandse overheid.
De Ombudsman vraagt de Politie hoeveel parkeertaksen zij heeft uitgeschreven voor het Nederlandse
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en Poolse voertuig. De Politie reageert dat zij niet
over deze gegevens beschikt omdat de parkeertaksen worden bijgehouden door de dienst Parkeergelden. De dienst Parkeergelden kan geen informatie
geven omdat ze niet over de nummerplaten van
beide voertuigen beschikt. De Ombudsman vraagt
verzoekster of zij de nummerplaten kent. Zij noteerde ze niet. Verzoekster stelde wel vast dat de
auto’s kort na de klacht uit de straat verdwenen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid of de Politie beide voertuigen gedurende langere tijd ongemoeid zou hebben gelaten. De Ombudsman kan
hierover niet oordelen. De zaak geraakt wel opgelost.

WOONSTVASTSTELLING (2)
(dossier: 201004-091)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is voorlopig bewindvoerder van een psychisch labiele vrouw. In april 2008 stond zij toe dat
haar halfzus en haar vriendin tijdelijk bij haar
kwamen inwonen omdat ze op de dool waren geraakt. Dit tijdelijke onderdak werd een permanent
verblijf, tegen de zin van de vrouw die onvoldoende
weerbaar was om daar tegen op te komen. Toen zij
kort nadien verhuisde naar een sociale woning, gingen beide dames mee. Ze begonnen haar te terroriseren.
Verzoeker bracht de Politie van Sint-Pieters midden
april 2009 schriftelijk op de hoogte. Ook zijn cliënte vroeg in een brief van eind mei 2009 om beide
vrouwen uit haar woning te verwijderen. Zij meldde
daarin dat zij niet meer beschikte over de sleutel
van haar eigen huis. Maar volgens verzoeker ondernam de Politie niets om de situatie ongedaan te
maken.
Omdat de toestand onhoudbaar werd, riep verzoeker de hulp in van de Vrederechter die eind december 2009 de uitdrijving van de twee vrouwen beval.
In een poging om de nakende uitdrijving af te wenden waren beide vrouwen er begin december 2009
in geslaagd om zich te laten inschrijven op het
adres van verzoekers cliënte. Hij begrijpt niet hoe
de Politie van Sint-Pieters deze inschrijving gunstig
kon adviseren terwijl zij op de hoogte was van de
situatie.
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Beide vrouwen werden eind december-begin januari toch uitgedreven maar in april 2010, bij het indienen van de klacht, zijn ze nog altijd gedomicilieerd op het adres van verzoekers cliënte. Hij moest
hemel en aarde bewegen om de sociale huisvestingsmaatschappij ervan te overtuigen dat zij geen
domiciliëringsfraude had gepleegd maar integendeel een slachtoffer was.
Het feit dat de vrouw sedert begin december 2009
niet langer als alleenstaande geregistreerd stond in
de Kruispuntbank, heeft ook gevolgen voor haar
RIZIV-uitkering. Die werd gereduceerd door haar
ziekenfonds dat meteen ook een deel van de uitkering terugvordert voor de periode van begin december 2009 tot eind februari 2010.

ONDERZOEK:
Het onderzoek brengt geen volledige duidelijkheid
wat er met de brieven van april en mei 2009 aan de
Politie gebeurde. Eén brief wordt teruggevonden,
de andere niet. Wel maakte de Politie twee processen-verbaal op in april en augustus 2009 over twist
en onenigheid waarvan de cliënte van verzoeker het
slachtoffer was.
Volgens de Politie zou zij verzoeker en zijn cliënte
in de loop van 2009 verschillende keren aangeraden
hebben om een procedure bij de Vrederechter aan te
spannen omdat zij beide dames niet zomaar op
straat kon zetten. Verzoeker wachtte daar mee tot
het einde van het jaar. Midden augustus 2009 vernam de wijkinspecteur dat de cliënte van verzoeker
een vijftal keer op haar stappen teruggekeerd was
toen beide dames bereid waren uit haar woning te
vertrekken.
De Politie geeft toe dat er omstandigheden waren
die de interne communicatie over het dossier negatief hebben beïnvloed. Vanaf september 2009 was
er tijdelijk geen wijkinspecteur meer voor deze
wijk. Er was ook een nieuwe wijkcoach en er gebeurde een wissel bij de leiding. De woonstvaststelling begin december 2009 gebeurde daardoor niet
door de vertrouwde wijkinspecteur maar wel door
een districtsmedewerker die de problematiek niet
kende. De agent stelde ter plaatse vast dat beide
dames hun hoofdverblijfplaats hadden in de woning
van verzoekers cliënte. Zij waren tijdens de
woonstvaststelling aanwezig, de cliënte van verzoeker niet want zij was op dat moment opgenomen
in het ziekenhuis.
Beide dames niet inschrijven omdat er processenverbaal over onenigheid bestonden, was niet mogelijk geweest want de Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters
zeggen: “De niet-inschrijving kan niet verantwoord
worden door elementen die vreemd zijn aan het onderzoek naar de hoofdverblijfplaats, maar moet ge-
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baseerd zijn op controles waarbij vastgesteld wordt
dat de persoon niet op het aangegeven adres verblijft.” Art. 16 van het Koninklijk Besluit betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister zegt nog: “De bepaling van de
hoofdverblijfplaats is gebaseerd op een feitelijke situatie, dat wil zeggen de vaststelling van een effectief verblijf in een gemeente gedurende het grootste
deel van het jaar.”
Na hun uitdrijving begin december 2009 gingen
beide dames hun adresverandering niet melden aan
de dienst Bevolking. Verzoeker vroeg eind april
2010 schriftelijk aan de Politie van Sint-Pieters om
deze domiciliëring ongedaan te maken, een dag nadat hij klacht indiende bij de Ombudsman en enkele
dagen nadat hij op de hoogte was gebracht van de
beslissing van het ziekenfonds over de gereduceerde uitkering van zijn cliënte en de terugvordering.
Op vraag van de dienst Bevolking onderzoekt de
Politie van Sint-Pieters of beide dames inderdaad
niet meer bij verzoekers cliënte wonen. Dat wordt
bevestigd waarna zij ambtshalve geschrapt worden
bij collegebeslissing van midden juni 2010.
Verzoeker blijft vinden dat de Politie in de loop van
2009 te weinig ondernam. De Politie ontkent dat.
Volgens het districtshoofd raadden hij en zijn medewerkers verzoeker verschillende keren aan om
naar het Vredegerecht te stappen. De Politie nam
ook zelf contact op met de cliënte van verzoeker.
Pas na meerdere weken aandringen kon zij overgehaald worden om zelf aangifte te doen van de feiten. De nodige afspraken werden hiervoor gemaakt.
Maar ondanks de gemaakte afspraken bood de
vrouw zich begin augustus 2009 niet aan in het
aangiftebureau maar wel bij de wijkdienst. De wijkinspecteur die toen aanwezig was, was niet op de
hoogte van het dossier.
Begin augustus 2009 werd een proces-verbaal opgemaakt omdat de vrouw niet meer binnen kon in
haar eigen huis. Volgens de Politie ging toen wel
degelijk een interventieploeg ter plaatse. Beide dames gaven de sleutels terug. De Politie verwittigde
verzoeker en zijn cliënte dat zij ze konden ophalen.
Toen niemand de sleutels kwam ophalen, bracht de
Politie ze zelf naar de cliënte van verzoeker. Ook de
wijkinspecteur had verschillende keren over de
problematiek telefonisch contact met de maatschappelijk werkster van het dagcentrum voor psychiatrische patiënten waar verzoekers cliënte werd
opgevangen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman oordeelt genuanceerd.
Een samenloop van omstandigheden binnen het politiedistrict van Sint-Pieters zorgde ervoor dat niet
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de wijkinspecteur de woonstvaststelling deed maar
wel een districtsmedewerker die niet op de hoogte
was of werd gesteld van de problematiek. Deze interne communicatiestoornis is een element in het
dossier want mocht de agent wel op de hoogte geweest zijn, dan zou hij de vraag tot inschrijving allicht met meer terughoudendheid benaderd hebben.
Of dat betekend zou hebben dat de inschrijving geweigerd zou zijn, is minder zeker omdat beide dames hun hoofdverblijfplaats hadden bij de cliënte
van verzoeker en wettelijk daar ingeschreven moesten worden.
Dat de Politie voordien helemaal niets had ondernomen in deze zaak, is niet juist, al heeft de Ombudsman bedenkingen bij het feit dat de onwetende
wijkinspecteur de vrouw niet doorverwees naar het
aangiftebureau toen zij zich begin augustus verkeerd aanmeldde.

ZWERFWAGENS (1)
(dossier: 201005-094)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat er soms dagenlang langs de
Rederskaai in Zeebrugge zwerfwagens geparkeerd
staan. Ze belemmeren het zicht op de jachthaven.
Het gaat altijd om dezelfde voertuigen. Als ze de
Politie vraagt om op te treden, krijgt ze te horen dat
deze voertuigen daar mogen staan en dat er niet geverbaliseerd kan worden.
Volgens verzoekster was het vroeger nochtans verboden zwerfwagens in de straat te parkeren. Ze
vraagt zich af waarom de chauffeurs niet verwezen
worden naar de Graaf Jansdijk waar voorbehouden
plaatsen voor zwerfwagens voorzien zijn.

gens, meent de Politie. Maar dat moet gebeuren in
samenspraak met het Vlaamse Gewest die daarover
een onderzoek zou voeren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Politie ontkent niet dat er een problematiek bestaat met betrekking tot het parkeren van zwerfwagens in Zeebrugge maar stelt dat zij in een ruimer
kader moet worden aangepakt en in samenspraak
met het Vlaamse Gewest. Zolang dat niet gebeurt,
kan zij niet optreden tegen zwerfwagens langs de
jachthaven omdat daar geen parkeerverbod geldt
voor dergelijke voertuigen.

OPVOLGING:
Begin september protesteert een bewoner uit de
Graaf Jansdijk dat zijn straat de hele vakantie vol
heeft gestaan met kampeerwagens die er een openbare camping van maakten. Enkele weken later
dient een bewoner klacht in bij de Ombudsman
omdat zwerfwagens op de parking aan de Baron de
Maerelaan ongemoeid worden gelaten door de Politie20.
Begin november adviseert de Stedelijke Werkgroep
Verkeer parkeerverbod voor zwerfwagens langs de
Rederskaai en de Graaf Jansdijk, vanaf de Kustlaan
tot de Wittebankstraat. Vanaf de Wittebankstraat
zal in de Graaf Jansdijk parkeren voorbehouden
worden voor kampeerauto’s. Het is de bedoeling er
een georganiseerde parking aan te leggen. Het College keurt de aanvullende reglementen op het wegverkeer goed op 23 december.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie geldt er geen parkeerverbod
voor zwerfwagens langs de Rederskaai. Er geldt alleen een algemeen parkeerverbod aan de kant van
de appartementen. Zij kan de chauffeurs dan ook
niet verplichten te parkeren langs de Graaf Jansdijk.
Er bestaan geen concrete plannen om het parkeren
langs de jachthaven te beperken.
De Politie geeft toe dat er bij de heraanleg van de
Rederskaai plannen bestonden om algemeen parkeerverbod in te voeren maar dat ging niet door op
vraag van heel wat omwonenden. De problematiek
zou in zijn totaliteit bekeken moeten worden waarbij aandacht zou moeten worden besteed aan het
creëren van nieuwe parkeerplaatsen voor zwerfwa-

JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

20

Zie dossier 201009-204, volgende pagina.

197

DOSSIERS 2010 IN DETAIL

POLITIE

ZWERFWAGENS (2)
(dossier: 201009-204)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat zwerfauto’s dagen en soms
weken kamperen op het voorbehouden parkeerterrein voor zwerfwagens langs de Baron de Maerelaan vlak bij de zeedijk in Zeebrugge. Dat mag niet
omdat de parking hiervoor niet uitgerust is. De bewoners van de Strandwijk klagen over overlast en
rondslingerend afval.
Ondanks de klachten treedt de Politie niet op. Verzoeker wil dat de Politie de controles opvoert en
optreedt tegen de overnachtende mobilhomegebruikers. De bewoners dringen aan op de realisatie van
het lang beloofde kampeerautoterrein in Zeebrugge.

ONDERZOEK:
De Politie van Zeebrugge kent het probleem maar
volgens de commissaris kan hij wettelijk niet optreden. Een geparkeerde zwerfauto wordt beschouwd
als een soort woning. Zomaar binnenvallen om te
controleren of iemand er overnacht kan niet zonder
huiszoekingsbevel. Er bestaat een gemeentelijk politiereglement uit 1989 dat kamperen op de openbare weg verbiedt maar omwille van de wettelijke bezwaren blijft dit reglement met betrekking tot de
zwerfauto’s dode letter. De Mobiliteitscel bevestigt
deze stelling. Er is in Zeebrugge ook geen alternatief waar de zwerfauto’s naartoe verwezen kunnen
worden.
In het verleden ondernam de Stad al verschillende
pogingen om een kampeerautoterrein te realiseren
in Zeebrugge. In het Ruimtelijk Structuurplan is er
een terrein voorzien langs de Kustlaan maar de realisatie ervan zit op de lange baan. In 2004 keurde
het College een voorstel goed om de parking aan de
Baron de Maerelaan om te vormen tot een kampeerautoterrein maar in 2005 werd deze piste verlaten. Eind 2008 besliste het College om een gecontroleerd en georganiseerd kampeerautoterrein in te
richten op het einde van de Graaf Jansdijk tussen de
Wittebankstraat en het Visserskruis.
Lange tijd zat er geen schot in het dossier maar naar
aanleiding van de diverse klachten wordt dit dossier
begin februari 2011 op initiatief van de schepen van
Toerisme gereactiveerd en gaan de verschillende
partners weer rond de tafel zitten.
Als aanloop naar de mogelijke inrichting van dit
kampeerautoterrein beslist het College van burgemeester en schepenen op 23 december 2010 om het
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parkeren van mobilhomes langs de Rederskaai en
langs de Graaf Jansdijk tot aan de Wittebankstraat
te verbieden. Hiermee komt zij tegemoet aan de
klachten van de omwonenden21.
Voor de bewoners van de Strandwijk is het nog
even wachten. De FOD Mobiliteit heeft samen met
Toerisme Vlaanderen een nieuw verkeersbord ontworpen. Het gaat om een parkeerbord voor zwerfauto’s waarbij beperkingen kunnen worden opgelegd. Wie buiten de aangeduide periode toch blijft
parkeren of overnachten, zal een boete riskeren. Het
wetsvoorstel ligt klaar maar kan voorlopig niet
goedgekeurd worden omdat er geen regering is.
Zodra het nieuwe bord is goedgekeurd en het alternatief aan de Graaf Jansdijk gerealiseerd is, kan
overwogen worden dergelijke borden op het parkeerterrein voor zwerfauto’s langs de Baron de
Maerelaan te plaatsen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het is juist dat zwerfauto’s soms voor langere tijd
kamperen op het parkeerterrein langs de Baron de
Maerelaan maar de Politie kan voorlopig wettelijk
niet optreden bij gebrek aan een sluitende regeling.
Er zijn oplossingen in de maak. Er is een nieuw
verkeersbord ontworpen en er zijn plannen voor een
kampeerautoterrein langs de Graaf Jansdijk in Zeebrugge. Verzoekers zullen nog wat geduld moeten
oefenen.

NACHTLAWAAI
(dossier: 201005-105)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker belt omstreeks 23.30 uur naar de Politie
met een klacht over nachtlawaai van een jongerencafé. De agent zegt dat hij al de twintigste is die
hiervoor belt en belooft een patrouille uit te sturen.
Verzoeker merkt niets van een interventie want pas
om 3.30 uur stopt het lawaai. Hij concludeert dat de
Politie niet langs ging.

ONDERZOEK:
De Politie bevestigt dat verzoeker zeer kort voor
middernacht opbelde. De patrouille rukte om halfeen uit maar kon niets abnormaals vaststellen.

21

Zie dossier 201005-094, zie vorige pagina.
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Verzoeker kan zich niet vinden in het antwoord.
Volgens hem was hij niet de enige die de lawaaihinder meldde. Hij begrijpt niet dat de patrouille
niets gemerkt zou hebben. Het nachtlawaai ging
door tot diep in de nacht. Hij vermoedt dat de agenten niet uitstapten waardoor ze niets hoorden van
het lawaai binnen in het café.
De Dienst Intern Toezicht (DIT) kan geen andere
meldingen van buurtbewoners terugvinden. De patrouille noteerde in het computersysteem dat zij
geen geluidshinder kon vaststellen. De DIT ziet
geen redenen om daaraan te twijfelen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie. Volgens de Politie was er geen probleem, volgens verzoeker duurde de lawaaihinder tot diep in de nacht.

Een wijziging van de parkeerregeling ligt niet eenvoudig. Op vraag van enkele bewoners om vrij parkeren in te voeren, legde de Politie al eerder een
dossier voor aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer.
Er werd een bewonersenquête gehouden maar de
uitslag was niet eenduidig. Daarom werd beslist de
huidige parkeerregeling te behouden.
De Politie verzekert dat zij snelheidscontroles zal
blijven houden en dat het snelheidsindicatiebord regelmatig zal worden geplaatst.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Voor een fundamentele oplossing is het wachten op
de geplande invoering van de zone-30. Positief is
dat de Politie bereid is de opmerkingen van de bewoners mee te nemen en in afwachting de nodige
snelheidscontroles te blijven doen.

GEEN ENTHOUSIASME?

TE SNEL VERKEER

(dossier: 201006-116)

(dossier: 201006-111)

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHT:
KLACHT:
Verzoekers klagen dat er te snel gereden wordt in
hun straat. De rijweg maakt ter hoogte van hun huis
een flauwe bocht. Het gebeurt regelmatig dat auto’s
over het voetpad rijden als een tegenligger de bocht
te wijd neemt. De ondergrond van het trottoir is
daar niet op berekend. Vorig jaar verzakte de huisaansluiting maar de vervanging moesten zij zelf betalen.
Verzoekers vroegen al eerder aan de Politie om
meer snelheidscontroles te houden en zone-30 in te
voeren in hun straat. Ze suggereerden om de parkeerregeling aan te passen of om een fietspad aan te
leggen voor hun huis. Hun voorstellen werden besproken maar er kon geen consensus over bereikt
worden.

ONDERZOEK:
De Verkeersdienst van de Politie bevestigt dat in
een groot deel van de wijk zone-30 al van toepassing is, behalve in de straat van verzoekers. Daar
zouden eerst structurele maatregelen genomen moeten worden. In het Mobiliteitsplan is zone-30 er wel
voorzien maar nog niet uitgevoerd. Verder in de
straat werd al een fietspad aangelegd maar in het
gedeelte waar verzoekers wonen, kon dat niet door
een gebrek aan ruimte.
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Verzoeker is rolstoelgebruiker. Op een avond wordt
zijn aankoppelbare handbike gestolen voor een horecazaak in Sint-Kruis.
Hij gaat de diefstal de volgende dag aangeven bij
de Politie van Sint-Kruis. De agent noteert de aangifte in een proces-verbaal maar volgens verzoeker
zou hij niet het minste enthousiasme getoond hebben om de zaak te onderzoeken. De agent zei hem
dat hij niet veel van zijn aangifte moest verwachten
want dat er binnen het half uur wel iemand anders
binnen zou lopen om te melden dat zijn hond weg
was en daarna weer iemand om te zeggen dat zijn
dochter verdwenen was. Bovendien, zei de agent,
was er mogelijk een bende actief in Sint-Kruis omdat er eerder al verschillende diefstallen waren gemeld.
Toen verzoeker vroeg of de Politie toch extra zou
willen uitkijken naar zijn handbike, antwoordde de
agent dat dit niet kon worden gegarandeerd. Verzoeker is ontgoocheld. Zijn handbike is erg belangrijk voor zijn mobiliteit.

ONDERZOEK:
De inspecteur reageert dat hij alleen met goede bedoelingen zei dat er veel goederen gestolen worden
die nooit teruggevonden worden en dat er mogelijk
een bende actief was in Sint-Kruis. Hij zou gezegd
hebben dat er altijd meer werk is dan er personeel
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beschikbaar is. De agent zou beloofd hebben dat hij
de wijkinspecteur zou inlichten. De inspecteur stelt
dat zijn uitspraken mogelijk hard overkwamen bij
verzoeker maar dat zij niettemin realistisch waren.
De Politie ontkent dat de agent zich niet ingezet zou
hebben. Hij maakte een proces-verbaal op en hij
verwittigde de Fietsendienst en de wijkinspecteur.

MEEGELOKT
(dossier: 201007-140)

Ander oordeel
KLACHT:

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat het gesprek niet objectief gereconstrueerd kan worden.
Mogelijk formuleerde de agent zijn bedenkingen
iets te realistisch waardoor verzoeker de indruk
kreeg dat hij zich niet wilde inzetten. Nochtans gaf
hij wel degelijk gevolg aan de aangifte.

PERSONEN MET EEN HANDICAP
(dossier: 201006-118)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is er niet over te spreken dat een agent
haar beboette omdat hij twijfelde aan de echtheid
van haar parkeerkaart voor personen met een handicap. Ze heeft al meer dan twintig jaar zo’n kaart
en die ligt altijd achter de voorruit van haar wagen.
Verzoekster begrijpt dat er mensen zijn die misbruik maken van dergelijke parkeerkaarten maar
vindt toch dat de Politie de gebruikers eerst zou
moeten uitnodigen in plaats van meteen een boete
uit te schrijven. Zij vindt dat personen met een handicap onnodig geviseerd worden door de Brugse
Politie.

ONDERZOEK:
Omdat in de klacht een aantal gegevens ontbreken
vraagt de dienst Ombudsman verzoekster bijkomende informatie. Zij reageert niet meer.
De dienst Parkeergelden informeert de Ombudsman
dat er geen parkeertaks uitgeschreven werd op
naam van verzoekster. Vermoedelijk ging het om
een boete. De Ombudsman is hiervoor niet bevoegd.

BEOORDELING:

Verzoekster meldt dat haar vijfjarige dochtertje
door een achtjarige jongen uit de wijk meegelokt
werd naar het bos. Daar zou zij door een dertienjarige jongen betast zijn en er zou schunnige praat
verkocht zijn. Een vriendinnetje had de moeder
hierover ingelicht. Op het moment dat verzoekster
haar dochtertje terugvond, legde de dertienjarige
jongen de schuld bij het meisje.
De Politie zou niet bereid geweest zijn om een proces-verbaal op te maken en zou de klacht afgezwakt
hebben. Verzoekster kreeg te horen dat ze niet goed
op haar kind had gepast.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie repte de moeder bij haar eerste
melding met geen woord over de zedenfeiten maar
had ze het alleen over het onzedige taalgebruik. De
Politie nam de klacht ernstig maar maakte geen
proces-verbaal op. Zij gaf de moeder de raad haar
dochtertje niet zonder toezicht op straat te laten spelen. Daar was ze niet mee opgezet.
Als verzoekster haar klacht uit bij de dienst Ombudsman, meldt ze de zedenfeiten. De dienst Ombudsman maakt de klacht over aan de Politie die
onmiddellijk een onderzoek opstart. De jongens
kunnen geïdentificeerd worden. De dertienjarige
jongen wordt zwaar op de vingers getikt. Verzoekster wordt hierover ingelicht door de Politie. Zij besluit geen klacht in te dienen.
Verzoekster krijgt de raad contact op te nemen met
de Lokale Opsporingsdienst van de Politie of met
de politieafdeling Jeugd en Gezin, mochten dergelijke feiten zich herhalen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Politie voerde op basis van de eerste verklaring
van verzoekster wel degelijk een onderzoek, zij het
op beperktere basis. Als via de dienst Ombudsman
aan het licht komt dat het om zwaarwichtiger feiten
gaat, diept de Politie haar onderzoek uit en kan zij
de dader strikken.

Ander oordeel.
Het dossier wordt afgesloten omdat verzoekster niet
meer reageert. De Ombudsman is bovendien onbevoegd mocht verzoekster beboet geweest zijn.
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TE SNEL VERKEER
(dossier: 201007-154)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker blijft klagen over te snel verkeer in de
Guido Gezellelaan. Hoewel er zone-30 geldt, houden veel chauffeurs zich niet aan de snelheidsbeperking. Verzoeker meldde het probleem al in 2009
aan de Politie maar hij ziet geen resultaat. Hij
vraagt dat er meer zone 30-borden geplaatst zouden
worden en dat de Politie vaker zou controleren.

maken. Ze benadrukt dat de zak op de private oprit
stond en niet op de openbare weg.
De inspecteur noteert wat verzoekster zegt maar
laat het kattenbelletje op haar bureau liggen. Een
officieel proces-verbaal wordt niet opgemaakt. Als
verzoekster blijft aandringen, merkt de inspecteur
op dat IVBO soms zakken meeneemt om te controleren of er geen afval in zit dat niet met het huisvuil
meegegeven mag worden. Verzoekster is verbaasd
dat IVBO zomaar zakken zou meenemen vanop het
private domein.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

De Politie ontkent dat verzoekster of haar moeder
gezegd zouden hebben dat de afvalzak op het private domein stond. Vandaar dat de inspecteur ervan
uitging dat de afvalzak te vroeg buiten was gezet.
Hij nam wel nota van de opmerkingen maar maakte
geen proces-verbaal op. Het voorval werd in de
dagklapper genoteerd. De inspecteur aan de balie
bewaarde haar nota voor het geval er een melding
van sluikstorten zou binnen komen ten laste van
verzoekster en haar moeder. De inspecteur zei dat
OVAM en niet IVBO soms afvalzakken voor controle meeneemt.
Het districtshoofd betreurt dat de klantvriendelijke
houding van zijn medewerkers resulteerde in een
klacht.

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:
Volgens de Politie worden in de Guido Gezellelaan
regelmatig snelheidscontroles gehouden. Het is niet
mogelijk nog meer controles te doen. Als gevolg
van de eerdere meldingen van verzoeker werd al
een klein herhalingsbord aan het begin van de straat
geplaatst. De Politie zal aan de Wegendienst vragen
of een groter bord geplaatst kan worden. Het snelheidsindicatiebord zal geplaatst worden.

WEGGENOMEN AFVALZAK

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
belandt in een woord-tegen-woord situatie.

(dossier: 201007-159)

Ander oordeel

LAAD- EN LOSZONE
(dossier: 201008-163)

KLACHT:
Verzoekster zet ’s avonds een volle huisvuilzak op
de private oprit want de volgende morgen komt
IVBO langs. Korte tijd later hoort ze lawaai en ziet
ze een man weglopen met de vuilniszak.
De volgende morgen gaat de moeder van verzoekster hiervan aangifte doen bij de Politie. Ze is bang
dat ze verdacht zou worden van sluikstorten wat
haar 50 euro kan kosten.
De inspecteur merkt op dat afvalzakken pas buiten
mogen worden gezet op de dag van de ophaling
zelf. Het is haar eigen fout dat de zak meegenomen
werd, meent de inspecteur, die geen verslag wil
opmaken ondanks de opmerking van de moeder dat
de afvalzak op het private domein stond.
Verzoekster keert nog diezelfde dag terug naar de
Politie met de vraag toch een proces-verbaal op te
JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster heeft een handelszaak tegenover een
laad- en loszone. Ze werd al verschillende keren
beboet omdat zij of haar man erop geparkeerd stonden hoewel zij aan het werk waren. Op een morgen
staat een wagen geparkeerd op de laad- en loszone.
Een politiepatrouille fietst voorbij. De chauffeur
komt uit een café in de straat. Zijn papieren worden
gecontroleerd. Verzoekster ziet dat de Politie niet
optreedt. De chauffeur mag zijn auto laten staan.
Als de agenten weg rijden, gaat hij weer het café
binnen.
Verzoekster sprak de man aan. Zijn adem rook naar
alcohol. Verzoekster begrijpt niet dat de chauffeur
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ongemoeid werd gelaten. Iedereen gelijk voor de
wet, vindt ze.

ONDERZOEK:
De Dienst Intern Toezicht interpelleert de agent. Hij
ontkent dat hij niet opgetreden zou hebben. Hij gaf
de bestuurder een proces-verbaal van waarschuwing omdat hij geen geldig inschrijvingsbewijs kon
voorleggen.
De agent ontkent dat hij de toestemming gaf aan de
chauffeur om zijn wagen te parkeren op de laad- en
loszone. Hij zou er de bestuurder wel degelijk op
gewezen hebben dat hij daar niet mocht parkeren.
De chauffeur ging hiermee akkoord. Afgesproken
werd dat hij zijn werkgerief zou halen in het café en
zijn auto zou verplaatsen. De agenten reden verder
met de fiets. De agent herinnert zich nog dat de bestuurder hen iets later met de wagen voorbij reed.
Volgens de patrouille had de man niet gedronken.
Op de vraag van de Dienst Intern Toezicht waarom
de agent de bestuurder niet onmiddellijk verbaliseerde, reageert deze dat hij altijd een observatietijd
van tien minuten in acht neemt. Hij roept daarvoor
zijn discretionaire bevoegdheid in. Hiermee wordt
bedoeld dat elke individuele agent een zekere beslissingsvrijheid heeft om op het terrein te beoordelen op welke manier hij een probleem het beste
aanpakt.
Volgens de Politie kadert de klacht in een aanslepend conflict waarbij verzoekers de laad- en loszone beschouwen als een private parking voor hun
handelszaak.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie. Volgens verzoekster bleef de auto staan, volgens de
agent verplaatste de chauffeur zijn auto.
In het kader van zijn discretionaire bevoegdheid opteerde de agent voor dialoog in plaats van onmiddellijk repressief op te treden.

achter de rug. Er zijn parkeerplaatsen te kort in zijn
straat. Verzoeker belde al een paar keer naar de
dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie die
bevestigde dat het bord al weggenomen had moeten
zijn. Na een nieuw contact met de dienst raadt deze
hem aan het bord uit de voet te halen en het tegen
de gevel te leggen. Maar dat helpt niet want de buren zetten het bord weer recht.
Als verzoeker merkt dat een andere aannemer de
voorbehouden parkeerplaats inneemt, belt hij terug
naar de Politie. De dienst Verkeersbelemmeringen
bevestigt dat deze aannemer daar geen vergunning
voor heeft en dat het bord opgehaald moet worden.
Drie dagen later staat het er nog.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Verkeersbelemmeringen had een
aannemer een vergunning gekregen voor tijdelijk
parkeerverbod gedurende de hele maand juni. Toen
verzoeker een eerste keer belde, was deze termijn al
verstreken. De dienst nam contact op met de aannemer. Die beloofde dat het bord, dat zijn eigendom
was, opgehaald zou worden. Dat gebeurde niet.
Toen de dienst Verkeersbelemmeringen een tijd later van verzoeker vernam dat het bord er nog altijd
stond, drong zij opnieuw aan bij de aannemer. Verzoeker kreeg de raad het parkeerverbod te annuleren door het bord uit de voet te halen.
Als verzoeker de dienst laat weten dat het bord teruggeplaatst is, wordt een inspecteur uitgestuurd.
Die kan alleen maar vaststellen dat het bord opgehaald is.
De dienst Verkeersbelemmeringen benadrukt dat zij
aannemers er geregeld op moet wijzen dat zij hun
verkeersborden weer moeten wegnemen, want als
zij dat niet doen, dan kan dat hinderlijk zijn voor de
omgeving.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling. Vooral de aannemer
bleef in gebreke.

ACHTERGELATEN VERKEERSBORD

ONAANGEPASTE SIGNALISATIE

(dossier: 201008-177)

(dossier: 201008-179)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker stelt in augustus 2010 vast dat in zijn
straat een tijdelijk parkeerverbodsteken blijft staan.
Nochtans zijn de werkzaamheden al van eind juni

Nu de werkzaamheden aan de bruggen over de zeesluis achter de rug zijn is er volgens verzoeker geen
reden meer om de vrachtwagens nog langer door de
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dorpskern van Zeebrugge te sturen. De Politie van
Zeebrugge zou hierop te weinig controleren.
Ook de verkeerssignalisatie is onvoldoende, vindt
verzoeker. Er hangt maar één, klein verkeersbord
dat de vrachtwagenchauffeurs duidelijk moet maken dat ze de Isabellalaan moeten volgen in plaats
van de Kustlaan.

De Ombudsman kan niet oordelen want het onderzoek brengt geen duidelijkheid. De versie van verzoeker komt niet overeen met deze van de Politie.

WILDPLASSEN
(dossier: 201009-194)

ONDERZOEK:
De verkeerssignalisatie langs de Kustlaan en de
Isabellalaan valt onder de bevoegdheid van de
Vlaamse Afdeling Wegen en Verkeer. De Verkeersdienst van de Politie gaat samen met de wegbeheerder de toestand ter plaatse bekijken. Er worden afspraken gemaakt om de signalisatie te
verbeteren. Het Vlaamse Gewest zal fluoborden
plaatsen die als achtergrond voor de bestaande borden zullen dienen. De Politie van Zeebrugge en de
Scheepvaartpolitie zullen het toezicht organiseren
zodra de borden geplaatst zijn.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

LAWAAIHINDER
(dossier: 201008-180)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker, die in de buurt van het Zand woont,
stoort zich aan het nachtlawaai van een privéfeest in
het Concertgebouw. Hij belt vanaf 23 uur verschillende keren naar de Politie maar het duurt tot 2 uur
voor de muziek stil valt.
Verzoeker wil weten hoeveel klachten er die avond
bij de Politie binnenliepen en hoe het komt dat het
zo lang duurde vooraleer zij ingreep. Toen hij de
Politie opbelde, kreeg hij te horen dat hierover al
heel wat klachten binnengelopen waren en “dat er
aan gewerkt werd”. Verzoeker twijfelt daaraan.

ONDERZOEK:
Volgens de Dienst Intern Toezicht werd tussen 1 en
2 uur ’s nachts maar één melding over nachtlawaai
geregistreerd. Een patrouille ging onmiddellijk ter
plaatse. De organisator sloot de ramen van het Concertgebouw en de muziek werd stiller gezet.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt over voetbalsupporters die wildplassen tegen zijn haag. Hij woont in de buurt van
de Platse op Sint-Andries. De horeca-uitbaters van
de Platse moeten normaal gezien urinoirs plaatsen
tijdens grote matchen van Club Brugge. De jongste
vijf wedstrijden stonden er geen urinoirs, met als
gevolg dat supporters tegen zijn haag plasten. Verzoeker hoorde dat de horeca-uitbaters de urinoirs
niet meer zouden willen plaatsen omdat ze ervoor
moeten betalen.
Verzoeker meldde het probleem al enkele keren aan
de Politie van Sint-Andries. Toch worden de urinoirs niet teruggeplaatst. Hij benadrukt dat de Politie doet wat zij kan om de wildplassers op heterdaad te betrappen maar dat is niet gemakkelijk. Hij
vraagt een structurele oplossing. Zelf heeft hij de
indruk dat hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

ONDERZOEK:
De dienst Preventie van de Politie bevestigt het
probleem.
Enkele jaren geleden namen de horeca-uitbaters van
de Platse het initiatief om mobiele toiletten te plaatsen naar aanleiding van de wedstrijden van Club
Brugge. Dat werd bekrachtigd met een collegebeslissing. Plaatsten de uitbaters een tapinstallatie op
het openbare domein, dan dienden zij mee te betalen voor de mobiele urinoirs. De eerste jaren werkte
het systeem.
Het enthousiasme om mee te betalen is gezakt nu er
plannen zijn voor een nieuw stadion in het Chartreusegebied. Heel wat cafés op de Platse zijn overgenomen en zijn alleen nog open bij voetbalwedstrijden. Een aantal cafés staat leeg. Omdat er te
weinig café-uitbaters wilden meebetalen in de mobiele toiletten, weigerde de leverancier om nog langer toiletten te plaatsen.
De dienst Preventie van de Politie neemt de klacht
mee naar een overleg met de Burgemeester over het
voetbal. De Burgemeester geeft de dienst de opdracht een dossier voor te bereiden waarbij de Stad
zelf de kost op zich zou nemen voor het plaatsen
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van een mobiel toilet op het openbare domein. In
afwachting van een structurele oplossing kan verzoeker de Politie bellen als er gewildplast wordt tegen zijn haag.

GERECHTELIJK VERLEDEN
(dossier: 201010-215)

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

KLACHT:

OPVOLGING:
Het College van burgemeester en schepenen beslist
op 11 februari 2011 om twee urinoirs te huren, één
voor de Platse en één voor de Koning Leopold IIIlaan. De maatregel wordt geëvalueerd na het voetbalseizoen.

SPAANSE TOERIST
(dossier: 201009-205)

Ander oordeel

Op aanraden van zijn raadsman wil verzoeker bij de
Politie een klacht wegens laster en eerroof indienen
tegen zijn buurvrouw. De hoofdinspecteur vraagt
zijn identiteit en consulteert het computerbestand.
Als de agent ziet dat verzoeker een gerechtelijk verleden heeft, vraagt hij of hij slachtoffer of dader is.
Volgens verzoeker moest de agent er nog eens over
nadenken of hij wel het recht had om klacht in te
dienen, al verzekerde verzoeker dat hij dit keer het
slachtoffer was. De hoofdinspecteur zou erover praten met de wijkinspecteur. Verzoeker protesteerde
omdat de agent hem het recht ontnam om een
klacht in te dienen. De hoofdinspecteur zou eerder
onvriendelijk gereageerd hebben.

ONDERZOEK:
KLACHT:
Een Spaanse toerist klaagt vanuit zijn woonplaats
dat hij een slechte ervaring had met de Brugse Politie.
Midden augustus 2010 bracht hij met een groep
landgenoten een bezoek aan Brugge. Op 19 augustus werd hij in de vooravond in het historische centrum lastig gevallen door een onbekende. Hij stapte
naar het politiekantoor in de Hauwerstraat om
klacht tegen onbekenden in te dienen maar hij kreeg
daar de kans niet toe. De agent zei hem dat hij geen
klacht kon indienen omdat er geen fysisch geweld
mee gemoeid was. Verzoeker brak zijn reis af en
keerde terug naar Spanje waar hij door het bureau
van Toerisme Vlaanderen doorverwezen werd naar
Toerisme Brugge en zo naar de Ombudsman.
Volgens verzoeker wordt hij al meer dan tien jaar
achtervolgd en gepest, ook in Spanje.

Volgens de Dienst Intern Toezicht vertelde verzoeker aan het onthaal een onsamenhangend verhaal.
De inspecteur riep er zijn chef bij. Volgens beiden
werd verzoeker op geen enkel ogenblik het recht
ontnomen om klacht neer te leggen. Het probleem
was dat verzoeker geen strafbaar feit meldde. Het
ging veeleer om een uit de hand gelopen burenruzie. De wijkinspecteur werd ingelicht. Verzoeker
zou het politiekantoor verlaten hebben met de
woorden “stomme flikken”.
De klacht is verweven met een gerechtelijk dossier
waarin processen-verbaal over de burenruzie steken. Omdat de dienst Ombudsman niet bevoegd is
voor de gerechtelijke kant van deze zaak, wordt
verzoeker naar de Dienst Intern Toezicht doorverwezen. Tijdens het onderhoud met de Dienst Intern
Toezicht zegt verzoeker dat hij van plan is om te
verhuizen. Hij wil de zaak zo laten.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

Het onderzoek door de Dienst Intern Toezicht levert niets op. Er werd geen melding op naam van
verzoeker geregistreerd in het registratieprogramma
van de Politie. De agent die op 19 augustus de dispatching bemande, kan zich geen bezoek van een
Spaanse toerist herinneren.

Ander oordeel.
Het onderzoek mondt uit in een woord-tegenwoordsituatie omdat het contact tussen verzoeker
en de agenten niet objectief te reconstrueren valt.
Na het onderhoud met de Dienst Intern Toezicht
vraagt verzoeker het dossier te sluiten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek levert geen enkel tastbaar spoor op.
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POLITIE

HARDNEKKIG FOUTPARKEREN

CELLENCOMPLEX

(dossiers: 201012-246 en 201012-247)

(dossier: 201012-249)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster en haar buurman herhalen een klacht
uit 200822. Zij stellen vast dat hun overburen systematisch blijven foutparkeren hoewel er parkeerverbod van kracht is. Zij verwijten de Politie en het
stadsbestuur laksheid en twijfelen of de Politie wel
zoveel controleert als ze beweert. Verzoekers vinden dat de gelijke behandeling in het gedrang komt
omdat hun overburen ongemoeid worden gelaten
terwijl elders in de stad elke foutparkeerder betakst
of beboet wordt.

Verzoeker werd midden december 2010 met enkele
vrienden opgepakt op het Zand en opgesloten in het
cellencomplex in de Hauwerstraat. Hij werd bijna
twaalf uur vastgehouden zonder eten noch drinken.
Hij mocht zijn cel niet uit om te plassen. Hij kreeg
een tekst te lezen over mensenrechten, terwijl de
Politie hem zelf aansprak met “dien zwarten” of
“die neger”. Volgens verzoeker werden hij en zijn
vrienden onterecht opgesloten en waren het Brugse
jongeren die amok maakten.
Enkele jaren geleden zou verzoeker ook al eens onheus door de Politie behandeld zijn op basis van
zijn huidskleur. Hij was er getuige van dat enkele
Brugse jongeren bibliotheekmeubilair vernielden in
de Biekorf. Hoewel hij er niets mee te maken had,
kreeg hij toch toegangsverbod. Een agent zou hem
toen gezegd hebben dat hij maar naar zijn land
moest terugkeren als hij niet akkoord ging met deze
maatregel.

ONDERZOEK:
In de straat van de overburen werd in 2010 47 keer
geverbaliseerd waarvan 29 keer voor een parkeerovertreding. Toch blijven zij hardnekkig foutparkeren hoewel de Politie hen hierover al verschillende
keren heeft aangesproken. De overburen blijven
met de glimlach hun boetes betalen. Zolang zij dat
doen, kunnen noch het Parket noch de Politie andere maatregelen nemen, zegt de Korpschef.
Takelen is volgens de Politie geen optie. De wet
(art. 4.4. van het KB van 1 december 1975 “houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg”) zegt niet expliciet wanneer getakeld mag
worden. Volgens de Korpschef is het opslepen van
een voertuig een maatregel die altijd strikt in het
kader van het vrijwaren van de openbare rust, de
openbare veiligheid of de openbare gezondheid
moet worden gezien. Takelen kan nooit gebruikt
worden als een bijkomende straf om een hardnekkige parkeerovertreder tot betere gedachten te brengen. In Brugge wordt alleen getakeld als het voertuig ernstige hinder vormt voor het verkeer of de
veiligheid van de andere weggebruikers in het gedrang brengt. Deze regeling is afgetoetst met het
Parket.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De foutparkeerders handelen onbehoorlijk. De Politie verzekert dat zij zal blijven controleren maar zolang de foutparkeerders hun boetes betalen, lijkt er
niet echt een oplossing voor het probleem want takelen bij wijze van straf is niet toegelaten.
22

ONDERZOEK:
Volgens de Politie werd verzoeker op 12 december
omstreeks 2 uur opgepakt op het Zand en tot 11.45
uur opgesloten in het cellencomplex omdat hij en
zijn vrienden de openbare orde hadden verstoord.
De patrouille had hen verschillende keren aangemaand om het Zand te verlaten waar zich moeilijkheden voordeden. Zij gaven daar geen gevolg aan.
Volgens de Dienst Intern Toezich zijn er geen aanwijzingen dat verzoeker en zijn vrienden niet correct behandeld zouden zijn in het cellencomplex.
Verzoeker was vijf jaar geleden aan de stadsbibliotheek betrokken bij ernstige strafbare feiten. Er
werd een gerechtelijk dossier opgemaakt dat aan
het Parket werd overgemaakt.

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

Zie dossier 200805-103, Jaarverslag 2008, p. 170.
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POLITIE

VUURWERK
(dossier: 201012-261)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de Politie te traag gereageerd
zou hebben op meldingen van geluidsoverlast die
zij binnen kreeg in de nacht van woensdag op donderdag 30 december 2010 vanaf 3 uur. Op dat moment begon men voor een horecazaak in de buurt
van het Zand om het kwartier vuurwerk af te schieten. Dat zorgde voor een hels lawaai.
Toen verzoeker om 3.30 uur naar de dispatching
belde, reageerde de agent dat er al verschillende
klachten binnen gekomen waren. Toch duurde het
tot 4.15 uur voor het vuurwerk stopte.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie was het die bewuste nacht zeer
druk voor de interventieploegen. Zij registreerde
drie meldingen over nachtlawaai vanuit dezelfde
herberg. Deze gingen niet telkens expliciet over het
afsteken van vuurwerk. Om kwart voor middernacht ging een ploeg een eerste keer ter plaatse en
werd proces-verbaal opgesteld. Even voor 4 uur
volgde een tweede melding. Een ploeg werd uitgestuurd maar kon geen nachtlawaai vaststellen. Om
4.30 uur volgde een nieuwe melding. Dit keer was
er expliciet sprake van het afsteken van vuurwerk.
Er kon niet onmiddellijk een ploeg ter plaatse gestuurd worden omdat alle patrouilles bezig waren
met zeer dringende interventies. Omstreeks 5 uur
kon toch een ploeg langsrijden. Op dat moment
werd geen vuurwerk meer afgestoken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het is niet zo dat de Politie niet reageerde op de
meldingen over nachtlawaai. Zij kon de hinder
evenwel niet telkens vaststellen.
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3. OCMW
overzicht klachten
TOTAAL 17
Onbevoegd 0
Bevoegd 17
BEOORDELING
Gegrond 0
Deels gegrond 1
Terechte opmerking 2
Ongegrond 0
Ander oordeel 14

neesheer van het OCMW gestuurd. De specialist
gaf hem een kopie van beide brieven mee.
Deze kopies maken geen indruk op de medewerkers
van het LOI. Ze blijven bij hun beslissing. Verzoeker blijft ook wachten op de kinesitherapie die niet
wordt opgestart.

OCMW
GEEN ZAKGELD MEER
(dossier: 201002-038)

Deels gegrond

ONDERZOEK:

Verzoeker verblijft in een lokaal opvanginitiatief
(LOI) van het OCMW. In november 2009 bezeert
hij zijn voet tijdens het voetballen. Een medewerker
van het LOI brengt hem naar de dienst Spoedgevallen van het AZ Sint-Jan. Hij krijgt alleen een injectie tegen de pijn.
Omdat de pijn blijft aanhouden en zijn teen gevoelloos wordt, stuurt het LOI hem door naar de huisarts die hem op zijn beurt doorverwijst naar een
specialist in het AZ Sint-Jan. Verzoeker moet geopereerd worden.
Verzoeker gaat na de operatie naar het LOI met zijn
geneeskundig attest, het voorschrift voor medicatie,
thuisverpleging en kinesitherapie. Hij krijgt er een
uitbrander omdat hij zich niet aan het reglement
heeft gehouden. Hij had vooraf moeten melden dat
hij geopereerd moest worden. Als sanctie krijgt
verzoeker geen zakgeld meer. Het LOI dreigt ermee
dat hij zelf zal moeten instaan voor alle kosten.
Verzoeker ging ervan uit dat het LOI op de hoogte
was gebracht door de specialist want die had een
brief naar de huisarts en naar de raadgevende ge-

Toen duidelijk was dat verzoeker een onderzoek
zou moeten ondergaan in het AZ Sint-Jan, faxte het
LOI een attest medische hulpverlening naar het ziekenhuis. Dit attest werd niet teruggestuurd. De specialist maakte het over aan de raadgevende geneesheer van het OCMW. Het document kwam nooit
toe omdat het OCMW geen raadgevende geneesheer heeft. De brief belandde bij de arbeidsgeneeskundige dienst die de brief terugstuurde naar het
AZ Sint-Jan. Ondertussen werd verzoeker geopereerd. Het LOI raakte daar niet van op de hoogte.
Gevolg was dat het Bijzonder Comité voor Maatschappelijke Dienstverlening de ingrepen niet kon
goedkeuren. Om te vermijden dat er medisch geshopt wordt, moeten ingrepen en behandelingen
vooraf goedgekeurd worden door het Comité, tenzij
het om dringende interventies gaat.
Volgens het LOI hield verzoeker zich niet aan het
huishoudelijk reglement. Daarin staat dat elke bewoner vooraf moet melden dat hij een medische ingreep moet ondergaan. Daarom werd zijn zakgeld
ingehouden.
De dienst Ombudsman slaat er het reglement op na.
Daarin staat vermeld dat een bewoner van een LOI
vooraf moet melden dat hij een operatie moet ondergaan.
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In het reglement zijn sancties voorzien voor wie een
ernstige inbreuk pleegt op het huishoudelijk reglement. Een sanctie kan alleen opgelegd worden door
de verantwoordelijke van het LOI en moet uitvoerig
gemotiveerd worden. Deze gemotiveerde beslissing
moet schriftelijk overgemaakt worden aan betrokkene. Bij elke ingebrekestelling moet de betrokkene
worden gehoord zodat objectief en onpartijdig geoordeeld kan worden of het noodzakelijk is om een
sanctie op te leggen. De sanctie moet in verhouding
staan tot de feiten. Betrokkene kan in beroep gaan
tegen de sanctie bij de Raad van het OCMW. Het
huishoudelijk reglement somt op welke sancties
uitgesproken kunnen worden. Het inhouden van het
zakgeld staat niet vermeld.
Het OCMW argumenteert dat het inhouden van het
zakgeld niet beschouwd werd als een sanctie maar
als een middel om verzoeker te wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Hij kreeg gedurende twee weken geen zakgeld.
Zodra voor het LOI duidelijk was dat het attest niet
terecht gekomen was, nam zij contact op met het
ziekenhuis om advies te vragen over de medische
noodzakelijkheid van de ingreep. Na dit advies legde het LOI het dossier ter goedkeuring voor aan het
Bijzonder Comité. Het LOI besliste na de goedkeuring het zakgeld weer uit te betalen. Ook de kinesitherapie wordt opgestart.

OCMW

STANK
(dossier: 201008-184)

Terechte opmerking
KLACHT:
De huisarts van een bewoonster van een OCMWserviceflat alarmeert eind augustus de Ombudsman
omdat er in haar appartement een niet te harden
stank hangt. Het is er volgens hem niet meer uit te
houden. Zowel verzoekster als haar dochter meldden het probleem al eerder aan de technische dienst
van het OCMW. De dienst stelde de stank ook vast
maar zei dat ze niet wist hoe ze het probleem moest
oplossen.
De huisarts meent dat het OCMW zich onvoldoende inspant om het probleem aan te pakken. Hij begrijpt niet waarom zijn patiënte tijdelijk niet naar
een andere flat wordt overgebracht tot de oorzaak
van de stank gevonden is.

ONDERZOEK:

Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN WETTELIJKHEID: volgens het huishoudelijk reglement kon het LOI het zakgeld niet inhouden. Volgens de Ombudsman gaat het wel degelijk
om een sanctie die niet als dusdanig vermeld staat
in het reglement. De sanctie werd niet schriftelijk
overgemaakt. Het huishoudelijk reglement garandeert bij elke ingebrekestelling een objectief en onpartijdig onderzoek. Dat gebeurde niet. Het LOI
legde de volle verantwoordelijkheid bij verzoeker,
terwijl er ook een gedeeltelijke verantwoordelijkheid lag bij het AZ Sint-Jan.
De klacht is slechts deels gegrond omdat verzoeker
ook gedeeltelijk verantwoordelijk is. Hij liet na om
ook zelf het LOI in te lichten zoals het reglement
voorschrijft.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt zijn
zakgeld weer uitbetaald en de kinesitherapie wordt
opgestart.

De technische dienst van het OCMW reageert dat
ze het probleem kent en dat zij er alles aan doet om
het op te lossen. Het is moeilijk om de oorzaak te
vinden omdat het fenomeen zich maar af en toe
voordoet. Kort voor het bouwverlof ging de hoofdarchitect samen met de onderhoudsfirma op inspectie. In een leidingenkoker was een lasnaad open gekomen wat voor geurhinder kon zorgen. Door het
bouwverlof en omdat de onderhoudsfirma voor het
werk geen totaalprijs kon geven, bleef een oplossing uit, geeft het OCMW toe.
Onmiddellijk na de klacht beslist het OCMW om
het werk in regie uit te voeren. Begin september
wordt de koker hersteld.
Een week later neemt de poetsvrouw van verzoekster opnieuw contact op met de dienst Ombudsman.
De stank is niet meer uit te houden. Ze moet er zelf
van kokhalzen. Verzoekster kan niet meer slapen en
ging ’s nachts op de gang zitten. Ze kan niet meer
eten.
De technische dienst gaat weer op onderzoek uit.
De koker waaraan gewerkt werd sluit aan op een
appartement onder de flat van verzoekster. Dat appartement is verzegeld na een vonnis van een Vrederechter. Eind september wordt het appartement
samen met de Vrederechter tijdelijk ontzegeld.
Vastgesteld wordt dat de sifons droog staan. Dat
veroorzaakt een ondraaglijke stank. De sifons worden gevuld waardoor het probleem verdwijnt.
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BEOORDELING:

ONDERZOEK:

Terechte opmerking (minder actieve dienstverlening).
Verzoekster werd al van voor het bouwverlof geconfronteerd met geurhinder. Pas na de klacht eind
augustus beslist het OCMW om het herstel in regie
uit te voeren. Het bouwverlof en het feit dat de onderhoudsfirma geen totaalprijs gaf voor het werk,
mogen geen excuses zijn om een acuut probleem
niet aan te pakken. Het OCMW zorgde ook niet
voor een tussenoplossing waardoor verzoekster
toch een hele tijd in ondraaglijke omstandigheden
moest leven. Op het moment dat de arts de Ombudsman alarmeerde, was de situatie al zeer acuut.
Er zijn verzachtende omstandigheden. Het is niet zo
dat het OCMW niets ondernam. Zij probeerde wel
degelijk om de oorzaak van de hinder te vinden
maar had daar moeite mee. Dat het appartement op
het gelijkvloers verzegeld was, speelde daarin een
rol.

Volgens het OCMW kwamen alle oproepen uit de
aanleunwoningen normaal door in november en december 2009. Eén keer deed zich een technische
storing voor in de nacht van 20 op 21 januari 2010.
Toen kwam geen enkele oproep door. Een controle
op 25 januari bij de moeder van verzoeker toonde
aan dat het oproepsysteem weer normaal functioneerde.
Het OCMW kan de melding van november 2009
niet terugvinden. Het concludeert hieruit dat het
systeem gedurende drie maanden maar één keer
faalde. Te weinig, vindt het, om een financiële
compensatie toe te staan.
Het OCMW geeft wel toe dat het traject van de
alarmoproepen omslachtig is. Elke oproep gaat via
een afzonderlijke computer in het WZC naar de
server van het rusthuis en vandaar naar de centrale
server in de hoofdzetel. Vandaar keert de oproep terug naar het WZC en van daaruit naar de toestellen
van de verpleegkundigen. Vandaar dat het OCMW
al voor de klacht besliste om nieuwe alarmtoestellen te installeren. De plaatsing wordt uitgevoerd in
de eerste helft van 2010. Zij leggen een rechtstreeks
contact met de toestellen van de verpleegkundigen.

ALARMSYSTEEM
(dossier: 201001-014)

Ander oordeel
KLACHT:
De moeder van verzoeker woont in een aanleunwoning van het OCMW. Ze is negentig jaar en verplaatst zich met een looprekje. In drie maanden tijd
deed ze tweemaal een beroep op het alarmsysteem
omdat ze gevallen was. Telkens faalde het systeem
en bleef ze de hele nacht op de grond liggen.
Ze gebruikte haar alarmsysteem een eerste keer in
de loop van november 2009 maar er kwam geen
hulp. Haar zoon vond haar ’s morgens op de grond.
Hij ging het probleem melden in het Woon- en
Zorgcentrum (WZC) waar bevestigd werd dat het
computersysteem defect was. Er werd ook een
nieuwe batterij in het alarmtoestel geplaatst.
In de nacht van 20 op 21 januari 2010 viel de moeder opnieuw. Ze duwde op de knop en zag het lichtje branden. Toch daagde niemand op. Tevergeefs
probeerde ze nog een paar keer. Haar zoon vond
haar opnieuw ’s morgens op de grond. Ook dit keer
verwittigde hij het WZC. Het computersysteem zou
weer defect geweest zijn. Een technicus kwam
langs om het alarmtoestel te testen. Het werkte nu
eens wel en dan weer niet.
Verzoeker maakt zich zorgen over de veiligheid
van zijn moeder. Hij vindt het onbehoorlijk dat zij
75 euro per maand moet betalen voor een service
die niet naar behoren werkt.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen volledige duidelijkheid.
Het systeem faalde volgens het OCMW maar één
keer in drie maanden. Wat er met de eerste oproep
gebeurde, is niet duidelijk. Techniek is niet onfeilbaar maar de Ombudsman kan best begrijpen dat
het traumatisch moet geweest zijn voor de moeder
om de hele nacht tevergeefs om hulp te roepen.
Dergelijke technische storingen zijn absoluut te
vermijden.

SCHULDEN
(dossier: 201002-026)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt over de manier waarop het
OCMW haar geld beheert. Nadat ze uit haar huis
was gezet, kwam ze samen met haar dochter terecht
in het inloophuis ’t Sas. Vandaar verhuisde ze naar
een doorgangswoning van het OCMW.
Sinds ze in de doorgangswoning woont, heeft verzoekster geen controle meer over haar inkomsten en
uitgaven. Al haar inkomsten worden gestort op een
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rekening van ’t Sas. Ook de uitgaven worden voor
haar geregeld.
Volgens verzoekster zou het OCMW bepaalde betalingen niet uitvoeren. Zo mocht haar dochter niet
meer binnen in de schoolrefter omdat de maaltijden
niet betaald werden. Ook andere aflossingen die ze
vroeger zelf deed, zouden niet meer opgevolgd
worden.
De reden waarom er geen afbetalingen meer gebeurden, is voor verzoekster onduidelijk. Ze kreeg
wel een afspraak om in schuldbemiddeling te gaan
maar ze ging daar niet op in omdat ze eerst duidelijkheid wilde over haar financiële situatie. Verzoekster heeft de indruk dat ze in schuldbemiddeling moet gaan omdat de begeleiders nagelaten
hebben haar betalingen uit te voeren.
Verzoekster maakt zich zorgen over haar domicilieadres. Ze zou niet ingeschreven zijn op het adres
van de doorgangswoning en vreest dat ze ambtelijk
geschrapt zal worden. Daardoor zou ze haar uitkering kunnen verliezen.

OCMW

nieuw contact op met de school die beloofde de
zaak zo snel mogelijk te regelen.
Volgens het OCMW is verzoekster terecht bevreesd
dat zij ambtelijk geschrapt zal worden omdat het
adres van de doorgangswoning niet als domicilieadres kan worden gebruikt. Het OCMW stelt voor
dat verzoekster een referentieadres bij het OCMW
zou aanvragen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking en bemiddeling.
Het OCMW handelde correct maar voor verzoekster was het niet duidelijk wat er precies gebeurde
met haar inkomsten en uitgaven. Het probleem met
het domicilieadres kan opgelost worden.

TUINONDERHOUD
(dossier: 201003-049)

ONDERZOEK:
Volgens het OCMW ging verzoekster ermee akkoord dat haar inkomsten gestort zouden worden op
de rekening van de vereniging ’t Sas. Zij kreeg een
wekelijks leefgeld van 100 euro. Met de rest van
het geld betaalde ’t Sas de verblijfskost voor de
doorgangswoning, tandartskosten, ziekenfondsbijdragen enz.
Verzoekster gaf toe dat ze schulden had maar aanvankelijk was het voor het OCMW niet duidelijk
aan wie ze nog geld verschuldigd was. Na enige tijd
kon toch een lijst met schuldeisers opgemaakt worden. Snel bleek dat haar inkomsten ontoereikend
waren om al deze schuldeisers verder af te betalen.
’t Sas sprak met verzoekster af om een aanvraag in
te dienen bij de dienst Schuldbemiddeling van het
OCMW. Verzoekster ging hiermee akkoord. Het
OCMW vroeg de schuldeisers enig respijt, wat zij
toestonden.
Volgens het OCMW werd verzoekster boos tijdens
haar tweede gesprek met de dienst Schuldbemiddeling. Ze ging niet akkoord met het voorstel voor de
afbetalingen en het leefgeld dat ze per week zou
krijgen. Ze daagde niet meer op voor een volgende
afspraak en liet naderhand weten geen schuldbemiddeling te willen.
Wat de schuld voor de maaltijden betreft, had het
OCMW contact opgenomen met de school. Er werd
afgesproken dat de hulp zou worden ingeroepen
van de vriendenkring van de school die een groot
deel van de schuld op zich zou nemen. Door een
communicatiestoornis tussen het schoolsecretariaat
en de vriendenkring kon de dochter tijdelijk niet
meer warm eten op school. Het OCMW nam opJAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont in een woning van het OCMW.
Hij klaagt dat de gemeenschappelijke tuin niet goed
onderhouden zou worden. Toen hij naar de technische dienst belde, kreeg hij te horen dat de tuin
aangepakt zou worden “als ze eens tijd hadden”.
De jongste anderhalf jaar zou maar één keer een
onderhoudsploeg langs gekomen zijn. Er werd wat
geharkt maar gesnoeid werd er niet hoewel de planten en struiken volgens verzoeker een snoeibeurt
kunnen gebruiken.
Er zou een dode boom in de tuin staan en een andere boom zorgt ervoor dat wie op de bank zit, niet
van de zon kan genieten.
Verzoeker meldt ook dat er via een spleet aan de
voordeur koude lucht binnen komt in huis. Hij
meldde dat al eerder aan het OCMW maar er zou
niets gebeuren.

ONDERZOEK:
Volgens het OCMW wordt de tuin in de lente en de
zomer om de drie weken onderhouden. Ook de bomen en struiken worden regelmatig gesnoeid. Voor
de winter kreeg de tuin een grondige onderhoudsbeurt. Nu het weer lente wordt, zullen alle tuinen
weer systematisch aangepakt worden, belooft het
OCMW. Het onderhoud van de tuin in kwestie
stond al op de planning, nog voor de klacht binnenliep.
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Het OCMW is bereid een extra bank te plaatsen zodat de bewoners in de zon kunnen zitten. De andere
bank werd bewust in de schaduw geplaatst.
Volgens de tuinmannen van het OCMW is de boom
niet dood. Niettemin zal het OCMW advies vragen
aan het Groendienst van de Stad Brugge wat er met
de eventueel dode takken moet gebeuren.
De spleet in de deur wordt bijgewerkt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

WATERINSIJPELING
(dossier: 201003-051)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont in een OCMW-woning. Hij klaagt
over waterinsijpeling via de schoorsteen. Een tijd
geleden kwam een medewerker langs. Hij klom op
het dak maar zou eraf gevallen zijn. Hij zei dat hij
niets kon doen omdat de plaats onbereikbaar was.
Ondertussen blijft het probleem bestaan.

ONDERZOEK:
De woning van verzoeker werd enkele jaren geleden gerestaureerd. Het OCMW vindt twee meldingen terug over waterinsijpeling via de schoorsteen.
Het probleem werd telkens nagezien maar er werd
niets gevonden.
Na de nieuwe klacht schakelt het OCMW een private loodgieter in die het dak inspecteert. De afdekking van de schoorsteen, de loodverdichting, de
aansluiting met het dak en de voegwerken blijken in
uitstekende staat. Tijdens de renovatie werd een afsluitplaat in de schoorsteen gemonteerd waardoor
het volgens het OCMW quasi onmogelijk is dat het
zou binnenregenen. Om warmteverlies te voorkomen, werd in de schouw in de woonkamer nog een
extra plaat gemonteerd.
Om fouten uit te sluiten wordt de afsluitplaat dicht
gespoten en geschilderd. Mocht er toch water binnensijpelen, zal dat zichtbaar worden op de plaat.
Het OCMW belooft de zaak verder op te volgen.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Bijgestuurd door bemiddeling.
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APOTHEEKKOSTEN
(dossier: 201004-077)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster krijgt sinds 2005 van het OCMW een
tussenkomst in haar dokters- en apotheekkosten.
Zij spaart haar dokters- en apotheekbriefjes op tussen 2006 en 2009 en dient ze eind januari 2010 in.
Enkele dagen later krijgt ze van het OCMW een
brief dat de kosten voor 2006 en 2007 niet meer terugbetaald kunnen worden omdat er een uitbetalingstermijn geldt van maximum twee jaar. Bovendien diende verzoekster apotheekkosten in die niet
door een arts werden voorgeschreven.
Verzoekster argumenteert dat zij de betalingsbewijzen opspaarde in het kader van een persoonlijk
spaarproject. Zo hoopte zij een som te sparen die
haar in staat zou stellen haar resterende schulden af
te betalen. Nu blijkt ze een deel van het bedrag te
verliezen. Volgens verzoekster informeerde het
OCMW haar niet over de gangbare regels.

ONDERZOEK:
Het OCMW verwijst naar een precedent. Verzoekster diende in augustus 2006 haar apotheekkosten in
vanaf april 2005. De betalingsbewijzen waren bijna
onleesbaar geworden. De maatschappelijk werkster
deelde haar toen uitdrukkelijk mee dat de ticketjes
maximum twee jaar oud mochten zijn en goed leesbaar. Het OCMW hanteerde dezelfde verjaringstermijn als het RIZIV. Deze termijn is ook opgenomen in de wet van 14 juli 1994 “betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen”.
Verzoekster werd er volgens het OCMW nadien
herhaaldelijk mondeling op gewezen dat zij haar
dokters- en apotheekbriefjes moest binnenbrengen
maar telkens zei ze dat ze nog niet klaar was met
haar overzicht en haar berekeningen. Zij weigerde
hulp van de maatschappelijk werkster.
Eind januari 2010 ging de maatschappelijk werkster
op huisbezoek. Verzoekster overhandigde haar de
bewijzen van haar apotheekkosten van 2006 tot en
met 2009. De meeste medicatie was niet voorgeschreven door een arts. Daarop besliste het OCMW
om alleen de medicatie voor 2008 en 2009 terug te
betalen die was voorgeschreven door een arts.
Verzoekster ontkent dat het OCMW haar herhaaldelijk mondeling gewaarschuwd zou hebben. Het
OCMW geeft wel toe dat de verjaringstermijn van
twee jaar niet schriftelijk gecommuniceerd werd
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naar de cliënten toe omdat het ervan uitging dat zij
hun teruggave zo snel mogelijk regelen omdat zij
de kosten moeten voorschieten.
Als gevolg van de klacht beslist het OCMW dat clienten die een tegemoetkoming krijgen in hun dokters- en apotheekkosten de betalingsbewijsjes binnen de drie maanden moeten indienen. Deze termijn
wordt vermeld in de brief met de beslissing over
deze tussenkomst.
De medicatie kan alleen terugbetaald worden als ze
voorgeschreven wordt door een arts. Voor het gros
van de apotheekkosten van verzoekster is dat niet
het geval. Uit het onderzoek blijkt dat dit zeker sedert 2008 vermeld staat op de verstrekkingskaart en
op de brief over de toekenning van de tussenkomst.
Omdat er twijfel bestaat over de informatieverstrekking hierover in 2006 en 2007 gaat het OCMW
ermee akkoord dat verzoekster toch haar voorgeschreven medicatiekosten binnen mag brengen voor
deze jaren, waarna aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zal worden gevraagd of verzoekster
toch nog een tussenkomst zou kunnen krijgen. Verzoekster brengt geen betalingsbewijzen binnen die
in aanmerking komen voor een tussenkomst.
Het OCMW wijst er nog op dat het niet de bedoeling is dat cliënten hun betalingsbewijzen opsparen
aangezien dit er op kan wijzen dat zij niet behoeftig
zijn. Dat verzoekster haar ticketjes opspaarde als
een soort persoonlijk spaarproject wordt dan ook
niet goed onthaald door het OCMW.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Mogelijk zat er wat ruis op de communicatie over
de uiterste uitbetalingstermijn. Volgens het OCMW
werd dat herhaaldelijk mondeling meegedeeld aan
verzoekster maar zij ontkent dat. Schriftelijk werd
hierover niet gecommuniceerd.
De klacht leidt tot een bijsturing. Het OCMW beslist dat de betalingsbewijsjes binnen de drie maanden ingediend moeten worden en communiceert dat
ook schriftelijk aan haar cliënten.

Tot eind 2009 werd verzoekster begeleid door een
maatschappelijk werkster die haar maandelijks
kwam bezoeken om haar papieren en betalingen in
orde te brengen. Sinds begin 2010 wordt ze geholpen door een andere maatschappelijk werkster maar
met haar klikt het niet zo goed. De medewerkster
maakt te weinig tijd voor haar vrij en vindt de verplaatsing met de fiets te ver.
Verzoekster vraagt dat de maatschappelijk werkster
net als haar collega maandelijks langs zou komen.

ONDERZOEK:
De wissel van maatschappelijk werkster is het gevolg van het feit dat verzoekster overschakelde op
budgetbeheer. De medewerkster zou toch al een
vijftal keer op bezoek geweest zijn. Vroeger werd
ze geholpen naar een maatschappelijk werkster van
de dienst Zorgverlening.
Tijdens de bezoeken van de dienst Zorgverlening
bleek dat verzoekster de afspraak niet nakwam om
haar facturen, betalingen en andere brieven klaar te
leggen. Herhaaldelijk bleef de stapel brieven ongeopend. Verzoekster bleek ook hulp te kunnen gebruiken voor haar betalingen. Daardoor ging ze
over op budgetbeheer. Gevolg is dat de werkwijze
enigszins veranderd is. Verzoekster kan haar brieven opsturen zodat het OCMW haar betalingen kan
uitvoeren.
De dienst Ombudsman stelt voor de mogelijkheid te
onderzoek om bepaalde facturen voor vaste kosten
rechtstreeks bij het OCMW te laten toekomen. Dat
zou het gemakkelijker maken voor verzoekster. Het
OCMW adviseert verzoekster om hulp te vragen bij
Familiezorg. De familiehelpster kan haar bijstaan
bij het openen van haar brieven. De maatschappelijk werkster zal op huisbezoek komen als dat nodig
is. Een maandelijks bezoek zal, gezien de afspraken
en de gebruikelijke werkwijze, niet nodig zijn.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via informatieverstrekking.

HUISBEZOEKEN

VERLOREN BEZITTINGEN

(dossier: 201005-095)

(dossier: 201006-129)

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster is epilepsiepatiënte. Ze kan niet alleen
de straat op. Ze is in budgetbeheer bij het OCMW.

Verzoeker was tot begin 2010 ingeschreven als client in een OCMW-dagcentrum. In september 2009
verhuisde het centrum. Verzoeker klaagt dat hij
hiervan niet op de hoogte werd gebracht. Hij wist
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niet dat hij zijn opbergkastje vooraf leeg moest maken. Te laat vernam hij dat alle kastjes ongeopend
afgevoerd waren naar het containerpark. Daardoor
raakte hij een hemd en een broek kwijt. Verzoeker
eist tevergeefs van het OCMW een schadevergoeding.

ONDERZOEK:
Volgens het OCMW kwam verzoeker zeer onregelmatig naar het dagcentrum. Dat was ook de reden waarom de samenwerking begin 2010 stop
werd gezet.
Volgens het OCMW werden alle cliënten ruim op
voorhand op de hoogte gebracht van de verhuizing.
Dat gebeurde niet alleen mondeling tijdens de dagactiviteiten maar ook via een drietal nieuwsbrieven
die samen met de facturen werden verstuurd. Het is
mogelijk dat verzoeker de mondelinge informatie
miste omdat hij bijna nooit kwam maar de nieuwsbrieven kreeg hij zeker.
Verzoeker repliceert dat hij de brieven nooit kreeg.
Hij neemt het niet dat hij geen officiële brief over
de verhuizing kreeg aangezien het OCMW toch
wist dat hij vaak afwezig was.
De coördinator van het dagcentrum en de persoonlijke begeleider verzekeren dat zij verzoeker mondeling ingelicht hebben over de praktische schikkingen van de verhuizing.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie. Verzoeker blijft erbij dat hij er niet over ingelicht werd
dat hij zijn kastje leeg moest maken. Het OCMW
verzekert dat verzoeker wel op de hoogte werd gebracht, zowel mondeling als via nieuwsbrieven.

KWALITEIT VERZORGING (1)
(dossier: 201007-146)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster dient klacht in omdat haar vader niet
goed verzorgd zou worden in het nieuwe OCMWrusthuis waar hij verblijft. Vroeger werd hij verzorgd in een ander rusthuis van het OCMW. Daar
deden zich ook wel eens problemen voor maar ze
waren altijd bespreekbaar. Volgens verzoekster is
dat nu niet het geval. Ze formuleerde een aantal
klachten op het eerstelijnsklachtenformulier van het
WZC (Woon- en Zorgcentrum) maar kreeg daar
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nog geen antwoord op. Ze zou tegenover de maatschappelijk werkster enkele klachten geuit hebben
die zonder reactie bleven. Zij zouden doorgegeven
worden op het intern overleg maar in de praktijk is
daar niets van te merken.
De klachten gaan over de hygiënische verzorging
van de vader en de begeleiding tijdens het eten.
Verzoekster krijgt signalen dat er te weinig personeel zou zijn. Volgens haar doen sommige personeelsleden goed hun best maar zijn er ook anderen
die zich onvoldoende inzetten.

ONDERZOEK:
De personeelsformatie in het rusthuis is volledig
ingevuld. Voor alle WZC’s van het OCMW gaat
het om 0,72 voltijdse equivalenten per bed wat hoger is dan in de private rusthuizen. Door ziekteverzuim kan de reële personeelsbestaffing evenwel afwijken van het kader. Kortstondig zieken kunnen
niet vervangen worden. Voor de vervanging van
langdurig zieke personeelsleden is het niet altijd
mogelijk geschikte kandidaten te vinden, vooral
wat verpleegkundigen betreft.
De vader van verzoekster lijdt aan een vorm van
dementie waarbij hij nu eens vriendelijk en dan
weer agressief is. Het ene personeelslid kan daar
gemakkelijker mee om dan het andere. Het bestuur
is zich hiervan bewust en maakt werk van vorming
en opleiding van het personeel. Dat neemt niet weg
dat het soms eens verkeerd kan lopen.
Na de klacht neemt het WZC rechtstreeks contact
op met verzoekster en worden de klachten besproken.
Uit het onderzoek blijkt dat de interne klachtenprocedure correct werd toegepast. Verzoekster vulde
een intern klachtenformulier in omdat ze merkte dat
tijdens een namiddag maar één verpleegster beschikbaar was voor achttien kamers. Binnen de zeven dagen kon zij de klacht met de directeur bespreken. Daar werden ook de problemen met de
verzorging en het gedrag van de vader aangekaart.
Zij werden verder besproken tijdens het interdisciplinair team en doorgegeven aan de afdeling waar
de vader verblijft.
Na de klacht bij de dienst Ombudsman worden de
problemen nog eens in kaart gebracht en wordt het
zorgplan waar nodig bijgestuurd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
Het WZC hield rekening met de klachten en probeerde daar ook wat aan te doen. Na de klacht
wordt nog extra aandacht besteed aan de problemen.
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Uit de klacht komt wel naar voren dat het tekort aan
verpleegkundigen op de arbeidsmarkt voelbaar
wordt. Dat wordt een uitdaging voor de toekomst.

KWALITEIT VERZORGING (2)
(dossier: 201011-230)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster en haar man klagen over de verzorging
van hun vader in twee WZC’s van het OCMW. De
vader werd eerst zes jaar samen met zijn echtgenote
verzorgd in het ene rusthuis. Toen zijn vrouw overleed, werd hij overgeplaatst naar een ander rusthuis.
Volgens verzoekers kan de kwaliteit van de verzorging niet meer gegarandeerd worden door personeelstekort.
De familie meldde de klachten al aan het verzorgend personeel, de kinesist, de hoofdverpleger en
de directie. Het personeel zou de familie gelijk geven. Vaak zou maar zestig procent van het personeel aanwezig zijn als gevolg van ziekte en vakantie. De klachten slaan op het onderhoud van de
kamer, de persoonlijke hygiëne, onvoldoende onderhoud van de rolwagens, te weinig hulp en tijd
om te eten, de combinatie van asielzoekers en bejaarden in één gebouw en de onderbemanning van
het personeel.

ONDERZOEK:
Het kader voorziet 0,72 fulltime equivalenten per
bed. In het rusthuis waar de vader verblijft, is dat
kader effectief ingevuld. Er is wel een tekort aan
verpleegkundigen maar er zijn voldoende zorgkundigen. Gemiddeld was 98 procent van het personeel
aanwezig, rekening houdend met ziektes en vakanties.
De coördinator van de WZC’s ontkent niet dat wat
het personeel kan doen binnen de voorziene capaciteit en tijd niet altijd overeenkomt met de wensen
van de bewoners en de familie. Dat verschil uiten
de personeelsleden door te zeggen dat er geen personeel genoeg is.
In het rusthuis worden de kamers elke dag onderhouden. Kamers van bewoners met MRSA komen
het laatst aan de beurt. De vader is in dat geval. Dagelijks worden alle kamers oppervlakkig gereinigd
en wekelijks grondig. Als er personeel afwezig is,
wordt de dagelijkse schoonmaak altijd behouden en
de wekelijkse soms verschoven. Als gevolg van de
klachten wordt de kamer van de vader een tijdlang
extra gecontroleerd.
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Een wekelijks bad is de optie. Als dat niet kan,
wordt een bedbad gegeven. Soms wordt een bad
vervangen door een douche. Dit zou de persoonlijke
hygiëne voldoende waarborgen, meent het OCMW.
Volgens het OCMW worden hulpbehoevenden altijd geholpen bij het eten. Ontkend wordt dat er te
weinig tijd zou zijn om te eten of dat het eten weggenomen zou worden zonder dat de bewoners het
hebben aangeraakt.
De asielzoekers eten ‘s middags in de cafetaria, als
er geen bewoners of familie aanwezig zijn. Ze komen niet op de afdelingen en worden altijd begeleid
door een verantwoordelijke van het LOI. Volgens
het OCMW wordt geen rusthuispersoneel ingezet
om de asielzoekers te bedienen.
De rolwagens worden om de twee jaar door een
firma onderhouden. Tussentijds gebeurt dat in het
WZC zelf.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan moeilijk oordelen of de klachten al dan niet terecht zijn. Het klachtdossier krijgt
wel de nodige aandacht. De directie belooft binnen
de mogelijkheden voldoende aandacht te blijven
hebben voor de verzuchtingen van verzoekers die
steeds hun klachten kunnen blijven uiten.
De klacht lijkt de Ombudsman wel een signaal dat
in de toekomst een groeiende discrepantie mag
worden verwacht tussen het beschikbare aanbod
aan hulp en de wensen van de bewoners en de familie, zeker in het licht van de problematiek m.b.t. de
beschikbare verpleegkundigen en zorgkundigen op
de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing. Dat
wordt een uitdaging voor de toekomst.

ERKENDE VLUCHTELING
(dossier: 201009-188)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wordt begin juli 2010 erkend als politiek
vluchteling.
Kort na zijn erkenning krijgt hij via het OCMW een
brief van Fedasil dat hij het Lokaal Opvanginitiatief
(LOI) ten laatste op 9 september 2010 moet verlaten. Nu hij erkend is, kan hij genieten van financiële steun van het OCMW.
Verzoeker slaagt er niet in om in twee maanden een
betaalbare woning te vinden. Hij stapte al naar het
OCMW met de vraag om wat uitstel te krijgen maar
dat werd geweigerd. Verzoeker is bang dat hij op
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straat zal belanden. Hij vraagt de Ombudsman of
hij enkele weken langer zou kunnen blijven. Hij
zou een appartementje op het oog hebben maar dat
zou pas tegen 1 oktober vrij komen.

OCMW

BEGELEIDING
(dossier: 201009-198)

Ander oordeel

ONDERZOEK:
Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang
van asielzoekers, beschikt sedert april 2010 over
een bijzondere procedure voor het aanvragen van
uitzonderlijk uitstel van vertrek uit een LOI. De
OCMW’s moeten met een vast formulier een gemotiveerde aanvraag indienen waarover Fedasil dan
oordeelt. De aanvraag kan gestaafd worden met bijkomende documenten, zoals bijvoorbeeld een medisch attest.
De Ombudsman stelt vast dat het OCMW voor verzoeker geen aanvraag indiende. Volgens het
OCMW had dit geen zin omdat het uit ervaring
weet dat Fedasil alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld om medische redenen,
uitzonderlijk uitstel geeft. Geen woning vinden
wordt niet aanvaard als een gegronde reden. Bovendien had verzoeker zich weinig ingespannen om
tijdig een geschikte woning te vinden. Fedasil is karig met het toekennen van uitzonderlijk uitstel. Zo
vroeg het OCMW in 2010 uitzonderlijk uitstel aan
voor een moeder met kind die niet tijdig een woning had gevonden. Hoewel de aanvraag goed gemotiveerd kon worden, werd ze geweigerd.
De regioverantwoordelijke van Fedasil bevestigt
dat de meeste aanvragen voor uitzonderlijk uitstel
verworpen worden. Hij geeft toe dat aan de
OCMW’s de raad is gegeven geen uitzonderlijk uitstel aan te vragen als de betrokkene geen medische
reden kan opgeven. Is er geen medisch argument,
dan kunnen de OCMW’s zich de moeite besparen
een aanvraag in te dienen omdat zij bijna gegarandeerd geweigerd worden.
Verzoeker trekt tijdelijk in bij een vriend.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het OCMW vroeg geen uitstel aan voor verzoeker
hoewel Fedasil hiervoor een procedure heeft uitgewerkt. Er bestaat evenwel een verschil tussen de
theorie en de praktijk. Fedasil geeft de OCMW’s
zelf de raad om geen aanvraagformulier over te
maken als er geen medische reden bestaat voor het
uitstel. In het geval van verzoeker was er geen medisch argument. Het is dan ook begrijpelijk dat het
OCMW zich de moeite bespaarde om voor hem een
aanvraag in te dienen want Fedasil raadt dat zelf af.
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KLACHT:
Eind 2008 nam verzoeker contact op met de dienst
Ombudsman omdat hij problemen had met zijn alcoholverslaafde zoon. Hij uitte toen al bedenkingen
over de manier waarop het OCMW hem begeleidde. Hij vond dat zijn zoon zich al te gemakkelijk
nestelde in het systeem van leefloon en geen pogingen ondernam om werk te zoeken, af te kicken en
een eigen woning te zoeken. De dienst Ombudsman
nam contact op met de maatschappelijk werkster
die de zoon begeleidde. Daaruit bleek dat de zoon
beter alleen zou gaan wonen.
Eind september 2010 neemt de vader opnieuw contact op met de dienst Ombudsman. De situatie is
onhoudbaar geworden en hij denkt eraan zijn zoon
gedwongen te laten opnemen. Hij legt klacht neer
tegen het OCMW omdat het te laks zou optreden.
Het OCMW zou de zoon onvoldoende begeleiden
en hem onvoldoende aanporren om te werken aan
zijn psychische problemen en zijn alcoholverslaving. Het OCMW zou nooit eisen dat hij werk of
een eigen woning zoekt. Verzoeker wil geen rechtstreeks contact meer met het OCMW omdat hij zich
niet begrepen voelt.

ONDERZOEK:
De zoon van verzoeker wordt begeleid door de
dienst Trajectbegeleiding van het OCMW. Sedert
2008 probeert de dienst hem te motiveren om zelfstandig te gaan wonen omdat dit voor zowel de vader als de zoon de beste oplossing zou zijn. De relatie tussen beiden is niet goed. De zoon staat op de
wachtlijst voor een sociale woning en wordt daarin
begeleid door de dienst Woonstbegeleiding. Voorlopig levert dit geen resultaat op.
Voor 2008 legde de Sociale Dienst van het OCMW
de nadruk op de alcoholproblematiek en probeerde
zij de zoon te motiveren daaraan iets te doen maar
de moeilijke vader-zoonrelatie bevorderde de motivatie van de zoon niet om dat probleem aan te pakken. Verschillende opnames boekten geen resultaat.
Een tijdelijke tewerkstelling moest stop gezet worden als gevolg van zijn alcoholprobleem.
Het OCMW begeleidt de zoon verder in zijn zoektocht naar een nieuwe woning omdat alleen gaan
wonen een nieuwe wending zou kunnen geven aan
zijn alcoholprobleem. Begeleiding naar werk is nog
geen optie omwille van zijn alcoholverslaving.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan moeilijk oordelen maar het
ziet ernaar uit dat de zoon toch voldoende begeleid
wordt door het OCMW. Hijzelf zou stappen moeten
zetten om uit de vicieuze cirkel te geraken en los te
komen van zijn vader.

WATERMETER
(dossier: 201009-201)

Ander oordeel

te ondertekenen. Dit werd genoteerd op het verhuisformulier en zo doorgegeven aan TMVW.
Verzoeker ontkent de versie van het OCMW. Volgens hem werd al eind september 2008 een afspraak
gemaakt maar het OCMW vergat te komen. Hij zou
dan zelf op vraag van zijn maatschappelijk werkster
de sleutels begin oktober afgegeven hebben.
Het OCMW heeft geen weet van een afspraak eind
september maar wel van een afspraak eind oktober
2008 die begin november werd hernomen. Nergens
staat geregistreerd dat verzoeker de sleutels al begin
oktober binnenbracht. Normaal gezien worden de
sleutels overhandigd bij de opmaak van de plaatsbeschrijving en de telleropname.

BEOORDELING:
KLACHT:
Verzoeker meldt dat hij midden september 2008
verhuisde van een OCMW-woning in de binnenstad
naar een woning in Zeebrugge. Hij liet TMVW
schriftelijk weten wat de eindmeterstand was.
Later stuurde hij TMVW nog een brief waarin hij
naar een afrekeningsfactuur vroeg voor de woning
in de binnenstad. Toen hij deze eindafrekening ontving, stelde hij vast dat de watermaatschappij rekening hield met een hogere eindmeterstand. Toen hij
TMVW hierover om uitleg vroeg, antwoordde zij
dat zij de slotfactuur had opgemaakt aan de hand
van het verhuisdocument dat het OCMW eind oktober 2008 had overgemaakt.
Verzoeker betwist de factuur. Omdat hij de factuur
niet betaalt, krijgt hij in mei 2010 een ingebrekestelling van een advocatenkantoor.
Verzoeker vraagt zich af waarom het OCMW het
verhuisdocument meer dan een maand na zijn verhuizing overmaakte aan TMVW. Hij argumenteert
dat hij nooit samen met een verantwoordelijke van
het OCMW de meterstanden noteerde bij zijn vertrek en dat hij nooit een verhuisdocument ondertekende.

Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid. Verzoeker kan niet bewijzen wat de meterstand bij zijn
vertrek was. Op sommige punten mondt het onderzoek uit in een woord-tegen-woordsituatie. Sommige aspecten zijn twee jaar na de feiten niet meer te
reconstrueren.

ZOC@HOME
(dossier: 201011-226)

Ander oordeel
KLACHT:
Een bewoonster uit Zeebrugge vroeg zeven maanden geleden aan Zoc@home om het onkruid in haar
voortuin te wieden. Er zou nog altijd niemand langs
gekomen zijn. Als ze informeert, reageert de dienst
dat het weer te slecht is en dat er de volgende week
zeker iemand langs komt. Maar dat gebeurt niet. Ze
dient in november klacht in.

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

Het OCMW ontving verzoekers huuropzeg eind juli
2008. Het contract liep af op 31 oktober. Verzoeker
beschikte tot die dag over de sleutel van het huis in
de binnenstad. Begin november 2008 had het
OCMW met verzoeker een afspraak om de sleutels
af te geven en een staat van goed op te maken.
Hierbij werden ook de meterstanden genoteerd.
Niemand had intussen in het huis gewerkt of water
verbruikt. Er werd ook geen lek gevonden.
Het was de bedoeling om de meterstanden op het
verhuisformulier te noteren en door beide partijen
te laten ondertekenen. Verzoeker was op de afspraak maar stapte op. Hij weigerde elk document

De coördinator van Zoc@home reageert verbaasd.
De laatste interventie vond plaats eind september.
Toen werd het onkruid gewied. Nadien gebeurde
dat niet meer omdat het weer te slecht was en er
nog weinig onkruid in de voortuin stond.
Uit het overzicht dat Zoc@home overmaakt, blijkt
dat verzoekster tussen januari en midden mei zeer
regelmatig poets- en klussenhulp vroeg. Na mei
staat geen hulp meer genoteerd. Eind september
was er wel nog één interventie van drie kwartier.
Mogelijk alludeert verzoekster op de periode tussen
mei en november.
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Zoc@home is een aanvullende dienst die Zeebrugge, Lissewege, Zwankendamme en Dudzele bedient. Omdat verzoekster frequent gebruik maakt
van de dienstverlening, stelt de dienst voor met verzoekster te overleggen of ze niet beter overstapt
naar de reguliere dienstverlening.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

omdat de technische dienst op zoek is naar het
goedkoopste toestel. Er moeten offertes opgevraagd
worden waarna de aankoop intern besproken moet
worden. Als verzoekster vraagt of de nieuwe boiler
toch zeker voor de winter geïnstalleerd zal worden,
reageert de ambtenaar: “Hopelijk wel.”
Een week later is er nog altijd geen nieuwe boiler
geplaatst. De baby heeft diarree en moest ’s nachts
gewassen worden. Verzoekster moest weer water
koken om het kind te kunnen wassen.

ONDERZOEK:

SVK
DEFECTE BOILER
(dossier: 201010-211)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster huurt een woning van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Haar gezin bestaat uit twee
volwassenen en drie kinderen, onder wie een baby
van zeven weken. Haar man werkt in de asfaltwegenbouw en kan een douche gebruiken als hij ’s
avonds laat thuis komt. De baby vraagt heel wat
hygiëne.
Op 29 september gaat de warmwaterboiler defect.
Het gezin zit zonder warm water.
Verzoekster contacteert de onderhoudsfirma die reageert dat eerst nagekeken moet worden of het toestel nog hersteld kan worden. Volgens de firma zou
het probleem snel opgelost kunnen worden.
Op 1 oktober contacteert verzoekster de technische
dienst van het OCMW. De dienst laat weten dat de
boiler niet meer hersteld kan worden en dat een
nieuw toestel geïnstalleerd moet worden. Er moet
naar het goedkoopste toestel worden gezocht, wat
niet noodzakelijk geleverd zal worden door de onderhoudsfirma. Verzoekster vraagt of ondertussen
een vervangtoestel geplaatst kan worden. Dat wordt
niet gedaan, reageert het OCMW.
Drie dagen later belt verzoekster opnieuw met de
technische dienst van het OCMW omdat haar gezin
voortdurend warm water nodig heeft. Ze behelpt
zich door water te koken op het gasvuur of in elektrische waterkokers. Soms gaat ze een paar emmers
warm water vragen aan de buurman. Douchen gebeurt met emmers water of bij familie. Persoonlijke
hygiëne wordt zoveel mogelijk uitgesteld.
Het OCMW reageert dat de installatie van een
nieuwe boiler niet in de eerste week zal gebeuren
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Volgens het OCMW kon de onderhoudsfirma de
boiler op 29 september niet ter plaatse herstellen.
Het werd voor herstel meegenomen. De volgende
dag liet de onderhoudsfirma aan het OCMW weten
dat de boiler niet meer hersteld kon worden en dat
ze nog diezelfde dag een offerte zou overmaken
voor een nieuw toestel.
Op basis van deze offerte vroeg het OCMW diezelfde dag nog prijs aan een andere firma. Beide offertes werden intern besproken op 30 september.
Beslist werd niet opnieuw een horizontale elektrische boiler te installeren maar wel een zuiniger condensatieketel. Voor het SVK betekende dat een forse meeruitgave maar voor verzoekers zou dit
nieuwe toestel zorgen voor meer comfort en een lagere energiefactuur. Verzoekers werden hierover
ingelicht.
Omdat het toestel veel meer kostte, moest het
OCMW een nieuwe prijsvraag organiseren. De eerste offerte liep binnen op 8 oktober, de tweede op
11 oktober. Beslist werd om de derde offerte niet
langer af te wachten. De opdracht werd op 11 oktober gegund aan de onderhoudsfirma. De firma contacteerde verzoekers op 11 en 14 oktober. De nieuwe doorstromer werd op 15 oktober geplaatst.
Volgens het OCMW was geen redelijke tussenoplossing mogelijk. Er had alleen tijdelijk een nieuwe
elektrische boiler geplaatst kunnen worden maar dat
zou evenmin onmiddellijk hebben kunnen gebeuren
en een dubbele investering hebben betekend. Gezien het type zou het vervangtoestel niet meer herbruikbaar geweest zijn.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (overschrijden redelijke termijn).
Verzoekster en haar gezin zaten zeventien dagen
zonder warm water. Gezien de specifieke gezinssituatie was dat erg lang.
Verzachtende omstandigheid is dat het OCMW gebonden is aan wettelijke verplichtingen waardoor
een aankoopprocedure meer tijd vraagt. De keuze
voor een energiezuiniger installatie past in de op-
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dracht van elke overheid om zuinig te besturen. Deze keuze is toe te juichen. Maar aangezien deze
keuze een langere procedure vereiste, had het
OCMW toch actiever dienen te zoeken naar een
tussenoplossing.

AANBEVELING:
“Zoek in dergelijke acute probleemsituaties actief
naar een tussenoplossing, eventueel in samenspraak met de onderhoudsfirma.”

OPVOLGING:
De OCMW-secretaris bespreekt de aanbeveling op
de teamvergadering van de technische dienst. Instructies worden gegeven om de aanbeveling effectief op te volgen, zodat in de toekomst sneller gereageerd kan worden.

GEEN DUBBEL GLAS
(dossier: 201012-245)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont sinds mei 2009 in een appartement dat verhuurd wordt via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK).
Al van bij het begin stelde ze vast dat er heel wat
grote ramen waren in enkel glas. Degene die haar
rondleidde, beweerde dat het dubbel glas was. Gesteund door de mening van vrienden liet verzoekster al twee jaar geleden aan het SVK weten dat zij
vreesde voor haar energiefactuur. Het SVK beloofde dat binnen de twee maanden dubbel glas geplaatst zou worden maar dat gebeurde niet. Ondertussen betaalt ze 120 euro per maand aan
energiekosten. De warmte vliegt door de spleten
van het raamwerk.
Ook de boiler is in slechte staat. Het rendement is
laag en hij is dringend aan vervanging toe. Ook dat
probleem meldde verzoekster al bijna twee jaar geleden aan het SVK. In de badkamer is er schimmelvorming. De wand van de slaapkamer staat nat.
Verzoekster moest al kleren weggooien.
In augustus 2010 nam een vriend contact op met
SVK. Er kon weinig gebeuren omdat de maatschappelijk werker met vakantie was en zijn handtekening noodzakelijk was. Haar vriend contacteerde de huisbaas die reageerde dat het SVK de
problemen niet had doorgegeven. Haar vriend bood
aan om verzoekster tijdelijk onderdak te geven zodat verbeteringswerken konden worden uitgevoerd.
Hij stelde voor om met alle partijen aan de tafel te
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gaan zitten. Op geen van beide suggesties wou het
SVK ingaan.

ONDERZOEK:
Volgens het SVK voldoet het appartement aan de
normen maar samen met de huisbaas is het ervan
bewust dat er energiebesparende maatregelen nodig
zijn. Het EPC bedraagt 320. Het EPC was voorhanden maar werd niet voorgelegd toen het appartement werd getoond. Het SVK geeft toe dat dit beter
wel was gebeurd. Volgens het SVK is de woning
leefbaar en komt de gezondheid niet in het gedrang.
Niemand zou beloofd hebben dat er na twee maanden dubbel glas zou worden geplaatst. Bovendien
zou verzoekster wel degelijk op de hoogte geweest
zijn dat de ramen in enkel glas waren. Op de
plaatsbeschrijving stond dat duidelijk vermeld.
De schimmelvorming in de badkamer wordt veroorzaakt door een gebrek aan verluchting en het
ontbreken van een ventilatiesysteem. Op vraag van
de eigenaar wordt een aannemer gecontacteerd om
het probleem te verhelpen. Het SVK weet niets af
van vochtproblemen in de slaapkamer. Verzoekster
zou dat nooit gemeld hebben. De technische dienst
van het OCMW stelt een vochtplek vast boven de
vloer. Op vraag van de eigenaar wordt een aannemer aangesteld om het vochtprobleem te verhelpen.
In overleg met de eigenaar werd beslist om alle ramen en de verwarmingsketel te vervangen. Het
SVK vroeg daarvoor een REG-premie (Rationaal
Energie Verbruik) aan en staat in voor de voorfinanciering. Het wordt niet duidelijk wie gezegd zou
hebben dat een handtekening van de maatschappelijk werker nodig was om de premie aan te vragen
of werken uit te voeren. Deze beslissing wordt altijd genomen door de algemene vergadering van het
SVK. De renovatiedossiers worden opgevolgd door
de technische dienst van het OCMW.
Eind november 2010, nog voor de klacht bij de
dienst Ombudsman, vond al een onderzoek door de
Vlaamse administratie plaats. De algemene vergadering van het SVK keurt eind december 2010 de
wijze van gunnen goed. Het SVK belooft de werken uit te voeren in het voorjaar van 2011.
De communicatie over de uit te voeren werken gebeurt tussen de eigenaar-verhuurder en het SVK.
Daarna kan informatie teruggekoppeld worden naar
de huurder.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Een oplossing is in zicht. Het staat de dienst Ombudsman voor dat er toch communicatiestoornissen
moeten zijn geweest. Wie of wat hiervan de oorzaak was, kan niet gereconstrueerd worden.

218

DOSSIERS 2010 IN DETAIL

EANDIS

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

zoeker verdere discussies met zijn energieleverancier vermijden.

DEFECTE TELLER
(dossier: 201008-175)

ONDERZOEK:

Gegrond
KLACHT:
Eind december 2009 verving Eandis bij verzoeker
de dubbele elektriciteitsmeter omdat deze niet goed
werkte. Eandis beloofde de aangepaste tellerstanden
over te maken aan zijn energieleverancier zodat de
piek- en daluren correct zouden worden verrekend.
Als verzoeker begin augustus 2010 zijn jaarfactuur
krijgt, merkt hij dat er geen verrekening is gebeurd.
Hij gaat het probleem melden aan de balie van
Eandis in Brugge. Daar wordt opnieuw beloofd dat
de gegevens overgemaakt zullen worden aan de
energieleverancier. Een week later laat de energieleverancier hem weten dat zij nog altijd geen informatie gekregen heeft van Eandis.
Twee dagen later gaat verzoeker weer naar Eandis.
Daar wordt opnieuw beloofd dat de private energieleverancier ingelicht zal worden. Als verzoeker een
attest vraagt waaruit blijkt dat Eandis de meter verving en dat zij de private energieleverancier verwittigde, wordt dat geweigerd. Met dat attest wil ver-
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Eandis maakte de gegevens pas op 22 augustus
2010 aan de private energieleverancier over, dit ondanks haar beloften van december 2009 en midden
augustus 2010. Eandis geeft toe dat zij al midden
januari 2010, na ontvangst van de meterstand, verzoekers verbruik had kunnen regulariseren en de
private energieleverancier op de hoogte had kunnen
brengen. Waarom dat niet gebeurde, kan het onderzoek niet achterhalen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: Eandis
had verzoekers energieleverancier al midden januari 2010 moeten verwittigen. Dat gebeurde niet. Ook
de belofte van midden augustus wordt niet onmiddellijk nagekomen. Pas als verzoeker nog eens
langs gaat, komt er schot in de zaak. Dat is acht
maanden na de vervanging van de defecte teller.
De klacht wordt gecorrigeerd: Eandis geeft de juiste
meterstanden door waarna de energieleverancier de
factuur kan corrigeren.
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LISSEWEGE (1)

NIET TERUGGEBELD

(dossier: 201010-216)

(dossier: 201010-220)

Gegrond

Gegrond

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker heeft te lijden gehad onder de langdurige
werkzaamheden die in Lissewege plaats vonden om
de nutsleidingen te vernieuwen23.
Eind oktober 2010 is Eandis weer aan het werk in
de dorpskom om fouten van haar aannemer te herstellen. Daarbij komt aan het licht dat de zaak van
verzoeker niet aangesloten werd op de nieuwe gasleiding. Om de fout te herstellen, moet het gas onverwacht afgesloten worden. Verzoeker kan niet
anders dan zijn zaak sluiten en zijn reservaties afbellen. Hij eist dat Eandis hem vergoedt.

Verzoeker is rolstoelgebruiker. Hij gebruikt een
elektrische lift om uit zijn rolstoel te komen.
Eind oktober 2010 valt de elektriciteit op één dag
drie keer uit. Hij kan niet uit zijn rolstoel. Hij heeft
het koud want de elektrische verwarming werkt niet
en hij en zijn vrouw kunnen niet koken.
Verzoeker belde telkens het callcenter van Eandis.
Bij het eerste defect leek het erop dat het snel opgelost zou zijn. Gezien zijn situatie vroeg verzoeker
om teruggebeld te worden met een stand van zaken
maar daar wilde of kon het callcenter niet op ingaan. Bij de tweede panne reageerde het callcenter
alleen dat een ploeg zou worden uitgestuurd. Ook
nu wilde of kon de dienst niet terugbellen.
Bij de derde panne blijkt niemand meer beschikbaar
om uitleg te geven. Verzoeker belt de dienst Ombudsman die omstreeks 18 uur toch het callcenter
kan bereiken waar te horen is dat aan het complexe
defect wordt gewerkt met twee ploegen. Wanneer
het defect verholpen zal zijn, weet het callcenter
niet. Verzoeker kan slechts geduld oefenen.

ONDERZOEK:
Eandis bevestigt dat haar aannemer de zaak niet
juist aansloot op de gasleiding. Gevolg was dat het
gas tijdelijk afgesloten moest worden om herstellingen uit te voeren.
Eandis erkent de schade en is bereid verzoeker een
forfaitaire schadevergoeding van 100 euro uit te betalen. Zij valt daarvoor terug op het reglement “betreffende de aansluitingen op het distributienet lage
druk of middendruk voor afname van aardgas”. Dat
bepaalt dat de professionele schade van een netgebruiker vergoed wordt als de gasonderbreking meer
dan vier uur duurt en zij het rechtstreekse gevolg is
van een fout die aan de distributienetbeheerder toegerekend kan worden. Verzoeker voldoet aan deze
voorwaarden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: de
aannemer die werkte in opdracht van Eandis sloot
de zaak van verzoeker niet juist aan waardoor de
gastoevoer tijdelijk afgesloten moest worden. Het
gaat om een fout die aan de distributienetbeheerder
toegerekend kan worden.
De klacht wordt gecorrigeerd: Eandis betaalt verzoeker een schadevergoeding.

23

Zie ook dossiers 201003-050, p. 220 en 201001006, p. 224.
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ONDERZOEK:
De Ombudsdienst van Eandis stelt vast dat de technische dienst het callcenter niet goed informeerde
over de defecten. Pas bij het derde defect gaf zij
duidelijke informatie aan het callcenter. Waarom de
communicatie niet goed verliep, kan het onderzoek
niet achterhalen.
De Ombudsdienst van Eandis constateert dat het
callcenter klanten niet individueel op de hoogte kan
houden over de evolutie van een defect. De informatieverstrekking gebeurt altijd in grote lijnen.
Over de duur van het defect wordt meestal gezegd
dat het zo snel mogelijk zal worden opgelost door
de ploeg die uitgestuurd werd. Doorgaans wordt
nog meegedeeld dat de melders niet thuis hoeven te
blijven.
De Ombudsdienst van Eandis kondigt aan dat zij
een verbeteringsvoorstel zal indienen bij haar directie. Zij beveelt aan dat het callcenter klanten die
omwille van hun gesteldheid sterk afhankelijk zijn
van elektriciteit, individueel op de hoogte zou houden over de duur en het verloop van de storing. Het
voorstel wordt in februari 2011 besproken. Er is
bijkomend overleg nodig en een analyse van de bestaande procedure en informaticamogelijkheden in
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het callcenter. Het voorstel zal in de loop van 2011
verder bekeken worden binnen de klantenstrategie
van Eandis.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de technische
dienst van Eandis gaf onvoldoende informatie door
aan het callcenter. Hierdoor werden klanten niet
goed ingelicht over de opeenvolgende defecten.
Een tekortkoming is ook dat het callcenter klanten
die daar omwille van hun fysische gesteldheid nood
aan hebben, niet terug kan bellen met meer informatie over de duur van het defect. De informatie
die het callcenter geeft, is zeer algemeen.
Als het voorstel van de Ombudsdienst van Eandis
gerealiseerd kan worden, zal dat de service aan haar
klanten ten goede komen.

De Ombudsman neemt het dossier na zestig dagen
over. Eandis laat de aannemer wat herstellingswerken uitvoeren maar door het winterweer moet het
inzaaien van het gras uitgesteld worden tot het
voorjaar van 2011. Eandis belooft de werken verder
op te volgen.

BEOORDELING:
De klachten zijn gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: Eandis
laat de brief van de Groendienst twee maanden onbeantwoord. De aannemer herstelt intussen de
groenzones niet. Gevolg is dat door het winterweer
het herstel tot het voorjaar van 2011 moet worden
uitgesteld. Eandis blijft als opdrachtgevend bestuur
eindverantwoordelijk voor taken die zij uitbesteedt
aan derden.

LISSEWEGE (2)
UITBLIJVENDE HERSTELLING

(dossier: 201003-050)

(dossiers: 201011-238, 201011-239)

Terechte opmerking

Gegrond
KLACHT:
KLACHT:
In september 2010 saneert een aannemer in opdracht van Eandis de gasleiding in de straten van
verzoekers. Onafhankelijk van elkaar melden zij
eind september via het stedelijk Meldpunt dat de
groenzone voor hun huis niet goed werd hersteld.
Twee maanden later belandt de melding bij de Ombudsman omdat het herstel na zestig dagen nog niet
uitgevoerd is. Uit het vooronderzoek blijkt dat Eandis of zijn aannemer in gebreke blijven.

ONDERZOEK:
De Groendienst registreerde de meldingen op 23
september in het Meldpunt. De dossierbehandelaar
stuurde diezelfde dag een brief aan Imewo waarin
hij aandrong op een degelijk herstel van de groenstrook zoals voorzien in de vergunning. Hij nodigde
Imewo uit om met hem een afspraak te maken.
Imewo reageert niet. Bijna twee maanden later, op
19 november, ziet de Groendienst zich verplicht een
herinnering te sturen waarin de dossierbehandelaar
opnieuw vraagt om een afspraak te maken. De ambtenaar was ter plaatse gegaan en had vastgesteld dat
de bewoners op de meeste plaatsen zelf het gras
hersteld hadden maar dat er op verschillende plaatsen nog heel wat putten waren in het gras. De medewerker van de Groendienst lichtte de melders
mondeling in.
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Verzoeker klaagt in maart 2010 over de chaotische
manier waarop de nutsleidingen worden vernieuwd
in het centrum van Lissewege. Eandis besloot ze te
vervangen na herhaalde stroompannes. Hij vraagt
zich af waarom de werkzaamheden niet beter gecoordineerd worden zodat de hinder beperkt blijft.
Zijn zaak is door de werken moeilijk bereikbaar.
Hij vreest een faillissement.

ONDERZOEK:
Eandis besliste eind 2009 om bij hoogdringendheid
het elektriciteitsnet in de dorpskern van Lissewege
te vernieuwen na herhaalde klachten over stroompannes24. De Wegendienst eiste dat Eandis deze
werken zou uitvoeren in samenspraak met TMVW
en de telecombedrijven Belgacom en Telenet. De
Wegendienst zou van de gelegenheid gebruik maken om de voetpaden te vernieuwen. Los van deze
werkzaamheden voerde ook Infrabel ter hoogte van
de overweg herstellingen uit. Dat bemoeilijkte nog
eens extra de werken en de toegankelijkheid van de
dorpskern.
De aannemer die werkte in opdracht van Eandis
maakte voortdurend fouten. Hij werkte op verschillende plaatsen tegelijk, werkte bepaalde werven
niet goed af en startte zonder toelating een volgende
24

Zie ook dossiers 201010-216, p. 220 en
201001-006, p. 224.
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fase op. De werken liepen vertraging op en werden
op een bepaald moment stil gelegd op bevel van de
schepen van Openbare Werken omdat de signalisatie gebrekkig was.
De dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie
vroeg de aannemer om te afficheren dat de handelsen horecazaken bereikbaar waren. Dat gebeurde pas
na veel aandringen.
Eandis deed al het mogelijke om de fouten van zijn
aannemer recht te trekken, samen met de dienst
Verkeersbelemmeringen van de Politie en de Wegendienst. Als de derde fase opgestart kon worden,
bleek de aannemer op de verkeerde plaats te werken.
Eind augustus zijn de werken achter de rug. Bij een
controlebezoek stellen de schepen van Openbare
Werken, de Wegendienst en Eandis vast dat er heel
wat gebreken zijn. De aannemer krijgt de opdracht
de nodige herstellingen uit te voeren.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
De Ombudsman beoordeelt de klacht als een terechte opmerking omdat Eandis als opdrachtgevend
bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt voor
uitgevoerde werken die aan derden worden uitbesteed. De manier waarop gewerkt werd in Lissewege had beter gekund.
Er zijn verzachtende omstandigheden. De aannemer
draagt de grootste verantwoordelijkheid. Eandis
deed wat zij kon om zijn fouten recht te trekken.
Ook de bijkomende werken van Infrabel en Belgacom zorgden ervoor dat de werken vertraging opliepen.

zoekster repliceert dat ze dat niet wist maar de man
blijft haar uitschelden.
Eandis behandelt de eerstelijnsklacht en stuurt een
toezichter ter plekke. Die biedt zijn verontschuldigingen aan. De aannemer en het betrokken personeelslid worden over het voorval aangesproken.
Eind september stellen verzoekers vast dat het
voetpad weer opengebroken wordt, dit keer om de
gasmeters aan te sluiten. Verzoekers herhalen hun
klacht dat zij over de werkzaamheden van Eandis
niet ingelicht werden. Ook nu weer verloopt het
contact met de aannemer niet goed.

ONDERZOEK:
De aannemer werkte binnen zijn doorlopende vergunning. De Stad stuurt dan geen bewonersbrief
omdat de verkeershinder beperkt blijft. Het is dan
aan Eandis of zijn aannemer om zelf de betrokken
bewoners in te lichten van mogelijke hinder ter
hoogte van hun woning.
Eandis spreekt zijn aannemer aan en wijst hem op
zijn verplichting om de bewoners te verwittigen. De
nutsmaatschappij verontschuldigt zich voor de ongemakken.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige informatieverstrekking).
Als Eandis in het kader van haar doorlopende vergunning werkzaamheden uitvoert, moet zij erover
waken dat de bewoners verwittigd worden over de
te verwachten hinder. Worden de werkzaamheden
uitgevoerd door een aannemer, dan moet Eandis erop toezien dat de aannemer de bewoners vooraf inlicht. Dat is hier niet gebeurd.

NIET INGELICHT

AANGEPAST VERBRUIK

(dossier: 201009-199)

(dossier: 201004-072)

Terechte opmerking

Ongegrond

KLACHT:

KLACHT:

Begin september stellen verzoekers vast dat een
aannemer in opdracht van Eandis begint te werken
voor hun huis. Zij werden daarover niet ingelicht.
De volgende dag moet verzoekster dringend weg
met de auto. Een werkman laat toe dat zij buiten
rijdt. Als ze terugkeert, rijdt ze over de oprit de garage weer binnen. Er staan geen wegversperringen
en er is een brede doorgang gelaten. Als verzoekster uitstapt, wordt ze uitgescholden door de verantwoordelijke die tiert dat er pas gevoegd is. Ver-

Verzoeker klaagt dat Eandis nagelaten zou hebben
om zijn aangepaste tellerstanden door te geven aan
zijn private energieleverancier. Gevolg is dat deze
haar facturen niet corrigeerde.
Eandis beloofde het verbruik van verzoeker aan te
passen na een klacht die hij in juni 2009 indiende
bij de dienst Ombudsman25. Verzoeker had toen
vastgesteld dat zijn stille urenteller een hele tijd
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doorgedraaid had. Eandis had een nieuwe teller geinstalleerd maar de beloofde herberekening van het
verbruik werd niet doorgevoerd waardoor de private energieleverancier de tussentijdse facturen verhoogde.
Als verzoeker nu naar zijn energieleverancier belt,
weet zij niets af van een aanpassing van het verbruik.

opgebroken zal worden maar dat dit nog even kan
duren.
In maart 2010 is er nog altijd niets gebeurd. Verzoekster neemt contact op met de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:

Eandis toont aan dat zij na de klacht van juni 2009
het verbruik aanpaste en de nieuwe meterstanden
doorgaf aan de private energieleverancier met de
bedoeling dat de facturen aangepast zouden worden.
De Ombudsman verwijst verzoeker door naar zijn
energieleverancier. Raakt het probleem niet opgelost, dan kan hij klacht indienen bij de federale
Ombudsdienst Energie.

De dienst Ombudsman interpelleert Eandis omdat
zij mee verantwoordelijk lijkt voor het probleem.
Eandis reageert dat zij van de wegbeheerder de bevestiging heeft gekregen dat zij geen verantwoordelijkheid draagt en dat het Agentschap Wegen en
Verkeer het nodige zal doen om het probleem zelf
op te lossen.
De dienst Ombudsman is niet bevoegd om klachten
over de Vlaamse overheid te behandelen. Verzoekster wordt doorverwezen naar de Vlaamse Ombudsdienst gezien de lange doorlooptijd van haar
dossier.

BEOORDELING:

BEOORDELING:

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen fout bij Eandis vaststellen.

Onbevoegd.
Eandis blijkt niet verantwoordelijk. Voor het
Vlaamse Gewest is de dienst Ombudsman van de
Stad Brugge onbevoegd.

ONDERZOEK:

TRILLINGEN
DIEFSTAL?

(dossier: 201003-047)

(dossier: 201012-251)

Onbevoegd

Onbevoegd

KLACHT:
Eandis voerde eind 2007 in opdracht van het
Vlaamse Gewest onderboringen uit in de straat van
verzoekster. Hierdoor zou er zand onder de straat
zijn weggevloeid waardoor een holte is ontstaan
onder de rijweg ter hoogte van haar woning. Daardoor heeft ze last van trillingen in huis. Ook haar
buurman aan de overkant heeft dezelfde klachten.
In de parkeerstrook zou ook telkens een verzakking
ontstaan.
Verzoekster schrijft in januari 2009 een brief naar
het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse
overheid. De wegbeheerder antwoordt dat tijdens
een plaatsbezoek aan het licht kwam dat er onder de
rijweg een holte is ontstaan. Deze holle ruimte zal
begin februari 2009 door Eandis opgevuld worden
via een onderboring.
Verzoekster ziet niets gebeuren. In augustus 2009
vraagt het Agentschap nog wat respijt. Midden november 2009 krijgt verzoekster een brief van het
Vlaamse Gewest dat de betonplaat voor haar huis
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KLACHT:
Een onderaannemer van Eandis werkt in de woning
van verzoekster. Na de werken mist verzoekster een
waardevol antieken schaaltje in de kamer. Voor ze
naar de Politie stapt, vraagt zij de Ombudsman om
te onderzoeken of de onderaannemer hier iets mee
te maken zou kunnen hebben.

ONDERZOEK:
De Ombudsman start een onderzoek op maar Eandis laat weten dat zij haar intern onderzoek stop zette op het moment dat verzoekster aangifte deed bij
de Politie en er een gerechtelijk onderzoek werd
opgestart.

BEOORDELING:
Onbevoegd.
De Ombudsman wordt onbevoegd op het moment
dat verzoekster aangifte doet bij de Politie.
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LISSEWEGE (3)

DEFECTE TELLER?

(dossier: 201001-006)

(dossier: 201002-035)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Begin januari 2010 klagen vijfendertig bewoners uit
Lissewege via een petitie bij de Ombudsman over
steeds terugkerende elektriciteitspannes in het dorp.
Op 23 december 2009 en op Kerstmis zaten zij de
hele namiddag zonder stroom. Eandis kwam snel
ter plaatse maar kon niet voorkomen dat het uren
duurde voor het defect opgelost geraakte.
Volgens de bewoners zijn de kabels verouderd
waardoor er zich voortdurend problemen voordoen.
Ze klagen dat Eandis de defecten telkens tijdelijk
oplost maar dat ze nooit grondig worden aangepakt.

Verzoeker huurde tot voor twee jaar een appartement in Brugge. Bijna een jaar na zijn verhuizing
naar Boom krijgt hij een afrekening van zijn private
energieleverancier. Hij moet bijna 1.700 euro bijbetalen. Er zou iets fout gelopen zijn met zijn teller
waardoor de accumulatieverwarming dag en nacht
stroom verbruikte tegen het hoogste tarief.

ONDERZOEK:
Eandis bevestigt dat zich in Lissewege tussen eind
oktober en eind december 2009 verschillende
stroompannes voordeden. Nog voor de petitie van
de bewoners had de nutsmaatschappij al een dossier
opgestart om het probleem ten gronde aan te pakken. De uitwerking ervan nam enkele maanden in
beslag. Omdat het dossier al ver gevorderd was, kan
Eandis kort na de klacht aankondigen dat zij eind
februari 2010 start met de sanering van de leidingen. De bewoners worden uitgebreid geïnformeerd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De bewoners waren het terecht beu dat er zich
voortdurend stroompannes voordeden. Toch kan de
Ombudsman niet zeggen dat Eandis het dossier niet
actief aanpakte. Als gevolg van de opeenvolgende
defecten had ze al op eigen initiatief een saneringsdossier opgestart. Daardoor kon ze kort na de klacht
aan het werk gaan.

ONDERZOEK:
Omdat er mogelijk iets fout is met de teller start de
dienst Ombudsman een dossier op voor Eandis.
Verzoeker reageert evenwel niet meer op de bijkomende vragen die de dienst Ombudsman stelt. Naderhand laat hij toch weten dat Eandis de meterstanden al had gecontroleerd voor hij zijn klacht
indiende en dat toen alles in orde bleek. Volgens
hem is zijn private energieleverancier verantwoordelijk. De dienst Ombudsman is niet bevoegd voor
klachten over private energieleveranciers en verwijst verzoeker door naar de Ombudsdienst voor de
Energiesector. Verzoeker vraagt het dossier stop te
zetten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Stopgezet op vraag van verzoeker.

ZONDER TELEFOON
(dossier: 201007-145)

Ander oordeel

OPVOLGING:

KLACHT:

De vernieuwing van de nutsleidingen heeft heel wat
voeten in de aarde. Tijdens de werkzaamheden rijzen heel wat klachten over de uitvoering26.

Een bejaarde dame klaagt dat ze al een week zonder
telefoon zit. Ze is ziek en heeft weinig contact met
de buitenwereld. Doordat ze telefonisch niet meer
bereikbaar is, voelt ze zich onveilig. Verzoekster
vernam dat een telefoonkabel geraakt zou zijn tijdens werkzaamheden die uitgevoerd werden in opdracht van Eandis. Eandis zou Belgacom verwittigd
hebben maar er komt niemand langs.

26

Zie ook dossiers 201010-216, p. p. 220 en
201003-050, p. 221.

JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

224

DOSSIERS 2010 IN DETAIL

EANDIS

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman verwittigt de Ombudsman
voor Telecommunicatie. Diezelfde namiddag nog
herstelt Belgacom de telefoonverbinding.
De dienst Ombudsman probeert na te gaan of Eandis Belgacom al dan niet verwittigde maar het
voorval kan niet meer geconstrueerd worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Voor Belgacom is de dienst Ombudsman niet bevoegd. Het onderzoek kan door een gebrek aan gegevens niet meer achterhalen of Eandis Belgacom
al dan niet verwittigde.

SOCIALE ENERGIELEVERANCIER (1)

2008-2009 aangerekend tegen sociaal tarief. In december 2009 vroeg Eandis opnieuw informatie op
bij de Kruispuntbank over het statuut van verzoekster. Zij stond niet langer ingeschreven als beschermd waardoor de slotfacturen aangerekend
werden tegen het duurdere standaardtarief. Eandis
is bereid de facturen te herzien, mocht blijken dat
de informatie van de Kruispuntbank fout is.
De Ombudsman vraagt aan verzoekster of haar statuut gewijzigd zou zijn. Zij ontkent dat. Volgens het
ziekenfonds ontving verzoekster in 2008-2009 een
leefloon maar dat werd op een bepaald moment
stop gezet. Daardoor werden de slotfacturen van
Eandis, die sloegen op het verbruik tussen november 2009 en mei 2010, berekend tegen standaardtarief.
Verzoekster spreekt een afbetalingsplan af met
Eandis.

BEOORDELING:

(dossier: 201007-160)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is klant bij de sociale energieleverancier Eandis. Eind december 2009 krijgt ze haar jaarlijkse verbruiksfactuur voor elektriciteit en gas. Ze
verwachtte dat ze zou moeten bijbetalen maar tot
haar verbazing krijgt ze fors terug. Verzoekster
werd gefactureerd tegen het sociale tarief en betaalde geen distributiekosten.
Verzoekster wil zeker zijn over deze teruggave en
belt naar Imewo. De tellerstanden zijn juist, verzekert de medewerker, al zou verzoekster geen recht
hebben op een teruggave. Toch betaalt Eandis de
bedragen terug in maart 2010.
Kort nadien sluit verzoekster een contract af bij een
private energieleverancier. Ze geeft haar eindtellerstanden door aan Eandis. Ze moet fors bijbetalen
voor haar gasverbruik. Verzoekster stelt vast dat ze
niet meer gefactureerd wordt tegen sociaal tarief
maar wel tegen standaardtarief. Nu worden wel dure distributiekosten aangerekend.
Verzoekster klaagt bij Eandis. De nutsmaatschappij
corrigeert de facturen omdat ze opgemaakt werden
op basis van deels geschatte meterstanden. Toch
moet ze nog altijd 630 euro bijleggen voor het gas
en 31 euro voor de elektriciteit. Ze is opnieuw gefactureerd tegen standaardtarief. Ze kan de rekeningen niet betalen.

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

SOCIALE ENERGIELEVERANCIER (2)
(dossier: 201008-170)

Ander oordeel
KLACHT:

Op basis van informatie uit de Kruispuntbank werd
verzoekster voor haar verbruik voor de periode

Verzoekers huurden tot eind 2005 een handelspand
met woongedeelte. In de stapelruimte stond de meterkast. Zij besloten vanaf 1 januari 2006 alleen nog
de stapelruimte te huren. Het woongedeelte werd
door de eigenaar verhuurd aan iemand anders. Deze
huurder ondertekende het verhuisdocument en ging
akkoord met de meterstanden. De meters werden
niet ontdubbeld. In de stapelruimte verbruikten verzoekers geen gas noch elektriciteit.
In augustus 2010 krijgen verzoekers van Eandis als
sociale energieleverancier een laatste ingebrekestelling omdat een factuur van meer dan 1.600 euro
onbetaald blijft. De factuur slaat op de “onrechtmatige afname van energie op het distributienet”. Het
gaat om gasverbruik tussen september 2007 en juni
2010 en elektriciteitsverbruik tussen juni 2007 en
mei 2010.
Verzoekers begrijpen er niets van. Zij zijn geen
klant bij de sociale energieleverancier. Volgens hen
gaat het om nooit betaald energieverbruik van de
andere huurder. Hij werd midden 2007 uit het huis
gezet omdat hij zijn huur niet betaalde. Verzoekers
begrijpen niet dat Eandis op de factuur een contractnummer op hun naam vermeldt terwijl zij geen
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klant zijn. Ze weigeren de factuur te betalen en maken een dossier over aan Eandis. Toch lijkt er geen
schot in de zaak te komen.

ONDERZOEK:
Eandis was het dossier van verzoekers nog aan het
onderzoeken. Er zat een bijlage bij waarbij de eigenaar bevestigde dat het energieverbruik van 2007
tot 2010 voor zijn rekening was. Op basis van deze
verklaring annuleert Eandis de facturen op naam
van verzoekers en maakt nieuwe facturen op op
naam van de eigenaar.
Zodra een toegangspunt niet langer onder contract
ligt bij een commerciële energieleverancier wordt
deze automatisch van energie voorzien door Eandis
als sociale energieleverancier. Verzoekers waren de
laatst gekende verbruikers op het adres wat tot gevolg had dat Eandis een contract op hun naam opstelde.
Verzoekers blijven verwonderd dat Eandis de factuur zomaar op hun naam kon zetten. Eandis legt uit
dat de energieleverancier van de andere huurder
eind augustus 2007 liet weten dat zij haar klant niet
meer wilde bedienen. De energieleverancier stuurde
Eandis een zogenaamd verzoek tot MOZA (Move
Out zonder Afspraak). Op dat moment startte Eandis een onderzoek naar de vermoedelijke verbruiker
en vroeg daarvoor huurcontracten en kadastergegevens op. Dat is wettelijk toegelaten. Eandis vond
een huurcontract tussen verzoekers en de eigenaar
waarin stond dat verzoekers verantwoordelijk waren voor de leveringen van de nutsvoorzieningen.
Gevolg was dat Eandis het onbetaalde energieverbruik op hen verhaalde.
Na de klacht worden de facturen op naam van de
eigenaar gezet.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

SOCIALE ENERGIELEVERANCIER (3)

verzoeker zijn tussentijdse facturen. Eind maart
2010 krijgt hij zijn jaarfactuur en moet hij fors bijbetalen.
Verzoeker stelt vast dat de eindmeterstanden die
zijn energieleverancier gebruikt, niet overeenkomen
met de reële meterstanden. De energieleverancier
gebruikt eindmeterstanden die telkens boven de
30.000 liggen terwijl hij ter plaatse slechts 26.208
en 23.788 afleest. Hij constateert verder dat de reële
eindmeterstanden beduidend lager liggen dan de
beginmeterstanden die zijn energieleverancier heeft
gebruikt, met name 28.472 en 27.123. Omdat verzoeker de jaarfactuur niet kon betalen, kwam hij
weer bij Eandis als sociale energieleverancier terecht. De private energieleverancier dreigt met de
deurwaarder als hij de factuur niet betaalt.
Verzoeker is er ook van overtuigd dat de hoge slotfactuur van 1.500 euro die zijn firma midden augustus 2009 van Eandis kreeg, ook het gevolg is van de
verkeerde eindmeterstanden.

ONDERZOEK:
Volgens Eandis waren de eindmeterstanden die zij
hanteerde voor het elektriciteitsverbruik van verzoekers firma slechts geschatte eindmeterstanden.
Toen de private energieleverancier midden september 2010 aan Eandis de juiste meterstanden (26.208
en 23.788) doorgaf, waarschijnlijk als gevolg van
een eerder contact met verzoeker, corrigeerde Eandis haar slotfactuur. Deze werd van 1.500 euro gereduceerd naar 42 euro.
Na controle door Eandis accepteert de private energieleverancier als meterstanden ook 26.208 en
23.788 voor haar jaarfactuur van maart 2010, waardoor deze gereduceerd wordt. Verzoeker reageert
dat deze correctie nog altijd niet klopt omdat hij
niet verbruikte tussen eind juli 2009 en maart 2010.
Hij verbleef toen ergens anders. Eandis verwijst
verzoeker door naar de private energieleverancier
aangezien zij de geschatte eindmeterstanden ondertussen al aanpaste aan de reële meterstanden die
verzoeker doorgaf. De Ombudsman raadt verzoeker
aan klacht in te dienen bij de Ombudsman voor de
Energiesector.

(dossier: 201008-176)

BEOORDELING:

Ander oordeel
KLACHT:
Onder de naam van zijn firma was verzoeker klant
bij de sociale energieleverancier Eandis. Omdat
firma’s geen klant meer mochten zijn bij de sociale
energieleverancier, stapte verzoeker eind juli 2009
als persoon over naar een private energieleverancier. Tussen augustus 2009 en maart 2010 betaalde
JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
De te hoge facturen waren het gevolg van geschatte
meterstanden. Als verzoeker de reële meterstanden
doorgeeft, worden zowel de factuur van Eandis als
van de private energieleverancier gecorrigeerd. Of
daar nog een fout zit, kan de Ombudsman niet onderzoeken. Hij is hiervoor niet bevoegd.
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VERGETEN WERFAFSLUITING
(dossier: 201009-191)

Ander oordeel
KLACHT:
Begin september 2010 meldt verzoekster aan de
Ombudsman dat er op de hoek van haar straat al
weken een werfafsluiting staat. Al sedert midden
augustus wordt er niet meer gewerkt. Het zou om
een werk van Eandis gaan.

ONDERZOEK:
Eandis bevestigt dat een aannemer in haar opdracht
werkte op deze plek. Hij vergat de werfafsluiting
weg te nemen. Eandis maant haar aannemer aan om
de afsluiting weg te halen wat kort na de klacht gebeurt.
In 2006 en 2007 beoordeelde de Ombudsman verschillende gelijkaardige klachten gegrond omdat
Eandis haar aannemers te weinig controleerde
waardoor herstellingen niet werden uitgevoerd.
Eandis reageerde daarop door betere afspraken met
haar aannemers te maken maar vroeg begrip voor
het feit dat zij onmogelijk op de hoogte kan zijn van
elke nalatigheid van haar aannemers. Eandis verzekerde wel dat elke melding over aannemers die in
gebreke bleven, onmiddellijk zou worden opgevolgd.

Michiels27. De Wegendienst liet toen weten dat
Eandis, die de werken aan de nutsleidingen coördineerde, na het beëindigen van alle grondwerken, het
herstel van de opgebroken voetpaden en de aanleg
van nieuwe voetpaden zou instaan voor het herstel
van de groenzones.
De werken lopen vertraging op omdat Belgacom
onverwacht meerwerken wil uitvoeren, ook op
plaatsen waar al nieuwe voetpaden aangelegd zijn.
Door het slechte weer in november-december 2010
moeten de werken stop gezet worden waardoor
Eandis pas in het voorjaar van 2011 de groenzones
weer kan herstellen.
Begin februari 2011 kan de aannemer de draad
weer opnemen en kan hij verder werken aan de aanleg en het herstel van de voetpaden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De werken die gecoördineerd worden door Eandis,
lopen vertraging op door onvoorziene omstandigheden.

OPVOLGING:
Op 18 februari 2011 stuurt de Communicatiedienst
een bewonersbrief aan alle bewoners uit de SintGodelievewijk met een stand van zaken en planning
in verband met de afwerking van de werken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

KAPOTTE GROENZONES
(dossier: 201009-197)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt eind september 2010 dat na de heraanleg van de voetpaden in zijn straat de groenzones nog altijd niet hersteld zijn. Het zijn vuilnisbakken geworden vol onkruid. Hij en zijn buren
vragen zich af hoe lang het nog zal duren voor ze
hersteld worden.

ONDERZOEK:
In juni liep een gelijkaardige klacht binnen over de
werkzaamheden in de Godelievewijk in SintJAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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Zie ook dossier 201006-128, p. 181.
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IVBO
overzicht klachten
TOTAAL
Onbevoegd
Bevoegd
BEOORDELING
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Ander oordeel

3
0
3
1
0
0
1
1

GEEN WETTELIJKHEID: de betrokken personeelsleden overtreden het arbeidsreglement.
De klacht wordt gecorrigeerd: de directie start een
tuchtprocedure op.

GEPARKEERD
(dossier: 201001-005)

Gegrond
BEREIKBAAR?
KLACHT:
Verzoekster stelt vast dat de huisvuilwagen heel regelmatig voor langere tijd in haar straat parkeert.
Het personeel gaat een private woning binnen en
blijft daar een hele tijd. Dat gebeurt zowel ’s morgens als in de namiddag.
Verzoekster meldde dat al eerder aan IVBO maar
de werknemers blijven hun bezoekjes afleggen.

ONDERZOEK:
IVBO bevestigt dat zij in december 2009 de klacht
van verzoekster ontving. De directie wees er de
personeelsleden toen op dat het ontoelaatbaar was
dat zij hun huisvuilwagen parkeerden en een tijdlang binnen gingen in een private woning. De werklui verzekerden dat zij het arbeidsreglement zouden
respecteren.
Na de klacht bij de Ombudsman onderzoekt de directie de zaak opnieuw. De betrokken personeelsleden hielden zich niet aan hun woord. De directie
start een tuchtprocedure op.

BEOORDELING:

(dossier: 201001-015)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat hij zijn huisvuilzakken tijdens
de heraanleg van zijn straat tot aan het kruispunt
moet dragen. Hij gaat hiermee niet akkoord omdat
zijn huis wel bereikbaar zou zijn voor de huisvuilwagen. De vrachtwagens die een aanpalende supermarkt bedienen, rijden zonder problemen tot aan
de parking.
Verzoeker sprak de wijkinspecteur al aan. Die bemiddelde bij IVBO. De huisvuilwagen reed toen
één keer de straat in maar daar bleef het bij.

ONDERZOEK:
IVBO toont aan dat de huisvuilwagen niet tot aan
verzoekers huis mag rijden. Op het kruispunt staan
afsluitingen. Een verkeersbord verbiedt de toegang.
De chauffeurs van de huisvuilwagens moeten altijd
het verkeersreglement volgen.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
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BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. IVBO mag de straat niet inrijden omdat
het verkeersreglement dat verbiedt.

VERGETEN HUISVUIL?
(dossier: 201008-173)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat IVBO regelmatig papier en
PMD vergeet op te halen in haar straat. Ook nu
weer is de vrachtwagen om de hoek gepasseerd
zonder de straat in te rijden. Ze meldde het probleem al verschillende keren aan IVBO die wel altijd een wagen langs stuurt maar een blijvende oplossing komt er niet.

ONDERZOEK:
De ophaling van huisvuil, papier en PMD gebeurt
in de straat van verzoekster met een andere huisvuilwagen dan deze die ze aan de hoek van haar
straat voorbij ziet rijden. In de aanpalende straat
komt de ophaalwagen om 7 uur langs. In haar straat
passeert hij maar om 11.45 uur. Als verzoekster belt
dat het afval niet opgehaald is, gebeurt dat meestal
vóórdat de huisvuilwagen in haar straat gepasseerd
is. Een bijsturing is volgens IVBO niet nodig omdat
het om een verkeerde perceptie van verzoekster
gaat.
Verzoekster is niet overtuigd. Volgens haar gebeurde het ook al dat ze IVBO moest bellen omdat het
afval ook na de middag nog niet opgehaald was. Ze
dringt niet verder aan omdat het probleem na de
klacht definitief opgelost lijkt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
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TMVW
overzicht klachten
TOTAAL 10
Onbevoegd 0
Bevoegd 10
BEOORDELING
Gegrond 3
Deels gegrond 0
Terechte opmerking 2
Ongegrond 0
Ander oordeel 5

GEEN WATER (1-2)

ONAFGEWERKTE BERMEN

(dossiers: 201007-142 en 201007-144)

(dossier: 201011-234)

Gegrond

Gegrond

KLACHT:

KLACHT:

Bij twee bewoners uit dezelfde straat wordt onaangekondigd het water afgesloten. Iets verder in de
straat is een aannemer aan het werk. Verzoekers
vermoeden dat daar de oorzaak ligt.

TMVW voerde in de straat van verzoekster werkzaamheden uit. De groenzone voor haar huis ligt
vol steenafval, de bodem is niet vlak en het gras
werd nog niet heringezaaid. Midden september
2010 vraagt verzoekster via het stedelijk Meldpunt
wanneer de groenzone opgeknapt zal worden. Midden november komt de melding na zestig dagen als
onafgewerkt bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
In de straat was een aannemer in opdracht van
TMVW loden huisaansluitingen aan het vervangen.
De watermaatschappij geeft toe dat zij haar engagement niet nakwam om de bewoners vooraf te
verwittigen van de wateronderbreking. Zij zet dat
recht door een Service Garantie van 25 euro te storten op de rekeningen van de verzoekers

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
TMVW liet na verzoekers te verwittigen van de wateronderbreking.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekers krijgen
een financiële compensatie.
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ONDERZOEK:
De Wegendienst verwijst naar TMVW als verantwoordelijke dienst. Zij moest de zaak opvolgen.
De Wegendienst had een gedeelte van de straat heraangelegd. De onverharde bermen waren mooi afgewerkt. Naderhand groeven de nutsmaatschappijen toch weer sleuven in de bermen en werd er
steenafval gestapeld. TMVW was verantwoordelijk
voor het project.
Na klachten had TMVW al eind juli 2010 bevestigd
dat haar aannemer in de fout was gegaan. De watermaatschappij zou verder toezien op de opkuis en
op het herinzaaien van het gras. In een e-mail aan
de schepen van Openbare Werken had TMVW beloofd dat de aannemer binnen de twee dagen de
bermen zou opruimen en dat het nivelleren en in230
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zaaien na het bouwverlof aangepakt zou worden.
Dat gebeurde niet.
Als de dienst Ombudsman de melding overneemt,
is het te laat om het gras nog in te zaaien. De afwerking wordt uitgesteld naar het voorjaar van
2011.
TMVW geeft toe dat haar verantwoordelijke de afspraken met de aannemer niet goed opvolgde. Door
planningsproblemen moest de aannemer een onderaannemer inzetten. Daarbij werden geen goede afspraken gemaakt over de timing en de aanpak. De
instructies van TMVW werden door de aannemer
niet goed opgevolgd. Na de klacht worden de weg
en de berm hersteld. TMVW belooft het inzaaien
van nabij op te volgen.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GOEDE UITVOERINGSPRAKTIJK: TMVW geeft toe dat haar verantwoordelijke de afspraken met de aannemer niet goed opvolgde. De aannemer maakte slechte afspraken met zijn
onderaannemer waardoor tijd verloren ging. Elke
overheidsdienst moet haar dossiers deskundig opvolgen. Ook bij de uitbesteding van taken aan derden blijft de dienst verantwoordelijk voor de controle.

LODEN BUIZEN
(dossier: 201005-093)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster krijgt een bouwvergunning om haar eigendom om te bouwen tot studentenkamers. Dat
impliceert een verzwaring van de waterteller en een
verzwaring en vernieuwing van de loden buizen
tussen de hoofdleiding en de watermeter. Verzoekster krijgt een offerte van TMVW. Deze bedraagt
meer dan 1.547 euro. Ze moet alles zelf betalen.
Verzoekster gaat niet akkoord. Ze weet dat loden
buizen niet meer voldoen aan de wettelijke voorschriften en sowieso vervangen moeten worden
door de watermaatschappij.
In mei komt een medewerker van TMVW langs
maar hij blijft bij zijn standpunt. In verzoeksters
straat voorziet de watermaatschappij nog geen vervanging van de loden aansluitingen, dus moet zij alles zelf betalen. Verzoekster is bereid de kosten
voor de verzwaring te betalen maar vraagt een tussenkomst van TMVW in de vervanging van de loden buizen. De medewerker is daar niet toe bereid.
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ONDERZOEK:
TMVW plant een systematische vervanging van de
loden aansluitingen. Het project loopt van februari
2010 tot eind 2013. Verzoekster diende in mei
klacht in.
Als gevolg van de klacht vraagt de watermaatschappij aan haar gewestelijk directiecomité of verzoekster een tussenkomst zou kunnen krijgen voor
het saneren van de loden buizen. Midden mei 2010
beslist het directiecomité om voor de duur van het
project een financiële tussenkomst te voorzien als
een verzwaring van een loden aansluiting aangevraagd wordt. Het bedrag van de tussenkomst is gelijk aan de kostprijs die normaliter aangerekend
wordt bij een standaardaansluiting. De klant betaalt
alleen de meerkost voor het aanleggen van een grotere diameter.
TMVW reduceert de offerte met 840,66 euro, exclusief BTW.
De watermaatschappij geeft toe dat haar medewerker de vraag van verzoekster, die plausibel was, had
moeten doorgeven aan zijn chef. Hij had niet de bevoegdheid hier alleen over te beslissen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (minder actieve dienstverlening).
Het was beter geweest dat de medewerker van
TMVW de vraag van verzoekster overgemaakt had
aan zijn chef. De watermaatschappij was al bezig
met het project voor het vervangen van loden aansluitingen. De vraag van verzoekster was niet uit de
lucht gegrepen.
De klacht leidt tot een belangrijke structurele maatregel. De factuur van verzoekster wordt tot de helft
gereduceerd.

ACHTERSTALLIGE FACTUUR
(dossier: 201006-125)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker krijgt begin juni 2010 van een incassobureau een allerlaatste ingebrekestelling voor een
openstaande waterfactuur van TMVW. Hij moet
152 euro betalen. De factuur slaat op waterverbruik
uit 2006 toen verzoeker nog op zijn oude adres in
Sijsele woonde, aangevuld met verwijlinteresten en
een schadebeding.
Verzoeker betwist dat hij de factuur van midden januari 2006 nooit betaald zou hebben maar hij kan
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dat niet meer bewijzen omdat TMVW pas viereneenhalf jaar later het bedrag vordert. Hij vraagt zich
af of TMVW deze betaling nog wel kan eisen. Bovendien stelt hij vast dat het incassobureau het heeft
over een “laatste ingebrekestelling” terwijl hij nooit
eerder herinneringen kreeg. Verzoeker bleef na zijn
verhuizing naar Brugge ook klant bij TMVW.
Verzoeker eist dat TMVW zou aantonen dat hij de
factuur uit 2006 niet betaalde. Bovendien stelt hij
zich vragen bij de verwijlinteresten en het schadebeding. TMVW wachtte zelf lang om hem te zoeken. Hij vindt het dan ook niet eerlijk dat verwijlinteresten worden aangerekend. Hij vindt het ook niet
kunnen dat TMVW meer dan vier jaar niets van
zich liet horen en hem nu maar twee weken de tijd
laat om te betalen.

ONDERZOEK:
TMVW maakte begin mei 2006 de jaarfactuur op
voor het adres in Sijsele. Dat verzoeker eind maart
verhuisd was naar Brugge, wist zij niet. Hij of zijn
makelaar hadden dat niet meegedeeld. Enkele dagen later belde iemand op om te zeggen dat verzoeker verhuisd was. De beller gaf de meterstand door
op de datum van verzoekers vertrek. Het nieuwe
adres werd niet meegedeeld. Daarop annuleerde
TMVW de jaarfactuur en verving hem door een
slotfactuur. Verzoeker kreeg 232 euro terug.
Kort daarop belde opnieuw iemand naar TMVW
over deze slotfactuur. Wie dat was, staat niet genoteerd maar TMVW heeft toch sterke vermoedens
dat het verzoeker zelf was. Tijdens dat gesprek
stelde de medewerker vast dat hij nog een tussentijdse factuur van midden januari 2006 niet had betaald. Het ging om een bedrag van 301 euro. De
medewerker deelde mee dat verzoeker nog 68 euro
zou moeten bijbetalen.
Dat bedrag werd nooit betaald. Omdat de schuld
laag was, parkeerde TMVW de factuur in een nietprioritair debiteurenproces. Daardoor ging zij verzoeker pas actief opsporen op het moment dat de
verjaringstermijn van vijf jaar dreigde te verstrijken. Gevolg was dat zij pas vanaf begin 2010 aanmaningen begon te sturen. Omdat TMVW het adres
van verzoeker in Brugge nog altijd niet kende, werden de aanmaningen naar zijn oude adres gestuurd.
Toen deze brieven terugkeerden, werd actief naar
verzoekers nieuwe adres gezocht via het Rijksregister. Gevolg was dat de “laatste ingebrekestelling” in
feite pas de eerste brief was die verzoeker kreeg.
TMVW heeft begrip voor het feit dat dit onaangenaam overkwam en is bereid de betalingstermijn
met een maand te verlengen. Zodra verzoeker de
uitstaande factuur betaalt, krijgt hij een reductie van
25 euro omwille van de minder elegante manier
waarop hij van de laatste aanmaning op de hoogte
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werd gebracht. TMVW vindt zelf dat zij sneller had
kunnen zoeken naar het nieuwe adres van verzoeker.
TMVW kon vanuit haar bestanden de link niet leggen naar zijn nieuwe adres. Verzoeker staat er ingeschreven onder een gemeenschappelijke naam. Een
verbinding tussen dit bestand en het vroegere is er
niet.
De Ombudsman raadt verzoeker aan het compromis
te aanvaarden en de factuur zo snel mogelijk te betalen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen goede uitvoeringspraktijk).
De klantendienst van TMVW meent zelf dat de watermaatschappij sneller naar het nieuwe adres van
verzoeker had kunnen zoeken. Zij betreurt de minder elegante manier waarop hij van de laatste aanmaning op de hoogte werd gebracht.
De Ombudsman vindt dat TMVW wel erg lang
wacht om kleinere openstaande schulden te vorderen. Als over deze schuld betwisting rijst, is de kans
groot dat de burger na bijna vijf jaar niet meer over
het nodige bewijsmateriaal beschikt, laat staan dat
hij zich nog gemakkelijk kan herinneren waarop de
schuld slaat.

EIGENAARSTARIEF
(dossier: 201004-075)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker belt in april 2010 naar de Aquafoon. Hij
wil weten welke watermeterstand zijn huurder
doorgaf toen hij vertrok. Hij is wantrouwig omdat
de huurder een fout elektriciteitsverbruik doorgaf in
zijn eigen voordeel. De watermeterstand blijkt wel
correct.
Omdat zijn appartement momenteel niet verhuurd
wordt, gaat verzoeker ervan uit dat hij gedurende
twee jaar kan genieten van een voordelig eigenaarstarief waarbij hij alleen het waterverbruik hoeft te
betalen maar niet de huur van de watermeter. Hij
vraagt aan de medewerkster van de Aquafoon of dat
klopt. Zij zegt eerst dat dit juist is maar daarna corrigeert zij dat het eigenaarstarief vanaf 1 januari
2010 maar voor zes maanden meer geldt.
Ze blijkt zijn GSM-nummer te kennen. TMVW
kreeg het nummer van de huurder. Verzoeker protesteert. De medewerkster vroeg ook naar zijn
bank- en rijksregisternummer. Hij vindt dat niet
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kunnen. Volgens verzoeker kreeg hij niet alle inlichtingen omdat de medewerkster de verbinding
verbrak. Zij zou agressief gereageerd hebben.

ONDERZOEK:
Volgens TMVW ging het gesprek over twee onderwerpen. Verzoeker wilde inlichtingen over zijn
huurder. TMVW kan niet zomaar informatie geven
aan een eigenaar over de tellergegevens die een
huurder heeft meegedeeld. Problemen hierover
moeten rechtstreeks tussen eigenaar en huurder geregeld worden.
Verzoeker ging niet akkoord met de inhoud van een
brief over het eigenaarstarief. Tot 1 januari 2010
gold een gunsttarief voor een periode van maximaal
twee jaar. Bij elke periode werd de verhuurder na
vijf maanden schriftelijk op de hoogte gebracht van
het aflopen van de periode. Over deze brief contacteerde verzoeker de Aquafoon.
Omdat verzoeker niet kon meedelen wanneer hij
het appartement opnieuw zou verhuren, maakte de
operator hem erop attent dat hij de watermeter tijdelijk kon verwijderen. Dat zij hem niet kon zeggen
hoeveel het zou kosten om de meter weer aan te
sluiten, berust volgens TMVW op een misverstand.
De medewerkster bleek deze info bij navraag wel
degelijk te kennen en courant door te geven aan de
klanten.
Het onderzoek maakt niet duidelijk of de operator
agressief zou zijn geweest. Zij staat bekend als correct en professioneel. Zij noteerde wel dat het gesprek werd afgebroken maar dat dit van haar kant
ongewild was.
TMVW kende het GSM-nummer van verzoeker
omdat hij het zélf had doorgegeven aan een medewerker. Als klantengegevens ontbreken, dan vragen
de operatoren aan de klant of zij deze mogen aanvullen. De klant heeft de keuze daar al of niet op in
te gaan.
De Ombudsman licht verzoeker in over het resultaat van zijn onderzoek maar hij keert midden juni
terug. Hij kreeg een factuur van TMVW voor een
bedrag van 6,71 euro voor de huur van de watermeter voor de periode van 7 april tot 30 mei. Verzoeker meent dat hij deze factuur niet hoeft te betalen
omdat hij gedurende twee jaar kan genieten van het
eigenaarstarief.
De factuur blijkt terecht. Sedert 1 januari 2010 is de
periode van twee jaar opnieuw gereduceerd naar
zes maanden. De periode van maximum twee jaar
was tijdelijk ingevoerd toen een andere watermaatschappij, de IMVW, opgenomen werd in de TMVW-distributie waardoor een aantal voorzieningen
gelijkgesteld moesten worden. Verzoeker had dit
niet goed begrepen.
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BEOORDELING:
Ander oordeel
De Ombudsman kan het contact tussen verzoeker
en de operator van de Aquafoon niet objectief beoordelen. Bepaalde aspecten in zijn verklaring komen niet overeen met de versie van TMVW. Dat
verzoeker de factuur van juni niet hoefde te betalen
berust mogelijk op een misverstand dat rechtgezet
wordt.

GEEN WATER (3)
(dossier: 201004-084)

Ander oordeel
KLACHT:
Een aannemer werkt in opdracht van Eandis in verschillende straten in Lissewege. Hij zorgt ook voor
het vernieuwen en overkoppelen van waterleidingen in opdracht van TMVW. Voor verzoeker is de
maat vol als hij voor de derde keer in één week tijd
onaangekondigd zonder water zit.

ONDERZOEK:
Als de watertoevoer gepland onderbroken wordt,
verwittigt TMVW zelf haar klanten met een verwittigingskaartje, een brief of een folder.
In Lissewege moest een waterleiding vervangen
worden. Normaal gezien kon dat gebeuren zonder
wateronderbreking. Omdat er geen hinder werd
verwacht, verwittigde TMVW de bewoners niet. Er
deed zich evenwel een accidentele breuk in de waterleiding voor waardoor deze onverwacht afgesloten moest worden. Dit kon niet op voorhand gecommuniceerd worden. De aannemer bracht ook
zeer laat de Aquafoon op de hoogte waardoor
buurtbewoners die belden lange tijd geen informatie
kregen over het afsluiten van de watertoevoer.
TMVW betreurt dat dit verschillende keren na elkaar gebeurde, terwijl aannemers die in opdracht
van de watermaatschappij werken, weten dat zij in
dergelijke gevallen de Aquafoon zo snel mogelijk
moeten verwittigen. De toezichter van TMVW
maant de aannemer aan deze afspraak na te leven.
De incidenten worden opgenomen in het werfverslag.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De aannemer ging in de fout door de Aquafoon niet
tijdig te verwittigen.
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TMVW zelf kan weinig verweten worden. Het
werk vereiste normaliter geen voorafgaande verwittiging. De aannemers die voor TMVW werken weten dat zij bij accidentele breuken de Aquafoon
moeten inlichten. TMVW kan dan ook geen gebrek
aan vooruitziendheid verweten worden. TMVW reageert gepast door de aannemer op de vingers te
tikken.

GEEN WATER (4)

werden betere afsluitingen gezet. Verzoeker is tevreden en vraagt geen verdere tussenkomst van de
dienst Ombudsman.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De klachten waren terecht maar werden op de eerste lijn aangepakt. Het dossier wordt afgesloten.

SOCIAAL TARIEF

(dossier: 201011-232)

(dossier: 201010-217)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat hij midden oktober van TMVW een kaartje kreeg dat de volgende vijf werkdagen het water aan de pare kant van de straat afgesloten zou worden tussen 8 en 11 uur. Verzoeker
nam zijn voorzorgen maar het water werd niet afgesloten. Aan de onpare kant van de straat werd het
water wel afgesloten. De buren werden niet verwittigd.
Begin november vindt verzoeker weer een kaartje
in de bus om te melden dat het water afgesloten zal
worden. Dat gebeurt weer niet. Hetzelfde scenario
herhaalt zich.
Verzoeker klaagt dat de aannemer de veiligheid van
de voetgangers niet respecteert. Overal worden putten gegraven zonder dat voorzien wordt in een veilige doorgang. De werklui zouden weinig respect
hebben voor de bewoners. Ze komen met vuile voeten binnen. Op 3 november belde een werkman ’s
morgens vroeg aan. Verzoeker moest werken, zei
dat het niet schikte en dat het bezoek de week voordien aangekondigd was zonder dat hij iemand had
zien opdagen. De werklui zouden vertrokken zijn
met de opmerking: “Je moet achteraf dan niet komen zagen dat er geen water is”.
Een week later nam verzoeker vakantie. De werklui
belden aan om 7 uur. Ze zouden in de loop van de
dag terugkomen om de nieuwe meter te plaatsen.
Verzoeker wachtte tot ’s avonds maar er daagde
niemand op.

ONDERZOEK:
Verzoeker maakte zijn klachten ook rechtstreeks
over aan de regiomanager van TMVW. Die belde
verzoeker op en kwam ter plaatse. De manager
vond de klachten terecht en zou de onderaannemer
in gebreke stellen. De werklui maakten de voetpaden zoveel mogelijk vrij. De doorgangen naar de
voordeuren werden verstevigd en rond de putten
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Ander oordeel
KLACHT:
Per toeval verneemt een bejaarde dame dat ze recht
heeft op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO).
Niemand had haar hierover geïnformeerd. Ze doet
een aanvraag bij de Rijksdienst voor Pensioenen
(RVP). Daar krijgt ze de IGO toegekend met terugwerkende kracht tot in 2004, het jaar waarin ze
weduwe werd.
De RVP stuurt attesten op om haar recht op sociale
tarieven ook met terugwerkende kracht te ontvangen bij andere overheden en instanties.
TMVW wil de sociale voordelen niet toekennen
met terugwerkende kracht.
De dienst Ombudsman bemiddelde eerder bij de
stadsdiensten om de gratis huisvuilzakken waarop
verzoekster recht had toch met terugwerkende
kracht uitgereikt te krijgen. De Stad stond dat per
uitzondering en om redenen van billijkheid toe gezien de zeer uitzonderlijke situatie waarin verzoekster zich bevond28.

ONDERZOEK:
TMVW wil aanvankelijk niet ingaan op de bemiddeling omdat zij hierin niet volledig autonoom kan
handelen. Sinds 2006 moeten de Vlaamse watermaatschappijen via de Kruispuntbank de vrijstellingen bepalen bij de facturatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de toestand op 1 januari van het
jaar van de facturatie. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) houdt hier toezicht op en laat geen
ruimte om met terugwerkende kracht vrijstellingen
te geven. Omdat de aangifte laattijdig gebeurde,
ziet TMVW geen onderhandelingsruimte.
De dienst Ombudsman roept billijkheid in naar het
voorbeeld van de Brugse stadsdiensten.

28

Zie dossier 201008-183, p. 96.
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TMVW onderzoekt de zaak opnieuw. De VMM wil
geen afwijking toestaan waardoor voor de de bovengemeentelijke saneringsbijdrage geen herberekening met terugwerkende kracht kan gebeuren.
TMVW voorziet voor de waterlevering en de gemeentelijke saneringsbijdrage wel een tegemoetkoming op sociale gronden. De watermaatschappij
heeft hierin een zeker vrijheid. TMVW is bereid
hiervoor het sociale tarief toe te passen met terugwerkende kracht tot 2005. Verzoekster krijgt een
creditnota.
TMVW benadrukt dat het gaat om een zeer uitzonderlijke tegemoetkoming op basis van billijkheid.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De dienst Ombudsman stelt vast dat het niet vanzelfsprekend is dat overheidsinstanties sociale tegemoetkomingen met terugwerkende kracht toestaan, ook al reikte de RVP hiervoor aan de burger
de nodige attesten uit.

ONDUIDELIJKE WATERFACTUREN
(dossier: 201008-165)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster krijgt op 8 juli 2010 de jaarlijkse waterfactuur van TMVW. Ze moet 25 euro bijbetalen.
De factuur wordt via domiciliëring betaald op 29
juli. In de bijlage van de factuur leest ze dat er nog
een openstaande tussentijdse factuur is van 4 juli.
Deze factuur wordt via domiciliëring betaald op 26
juli.
Na de betaling van beide facturen begint verzoekster zich vragen te stellen over de factuur van 4 juli.
Normaal gezien wordt in het kwartaal dat TMVW
de jaarfactuur stuurt geen aparte tussentijdse factuur
meer aangerekend aangezien deze opgenomen is in
de jaarfactuur. Verzoekster begrijpt dan ook niet dat
zij zowel een tussentijdse factuur als een jaarfactuur
kreeg.
Ze belt naar de Aquafoon. Daar krijgt ze eerst te
horen dat de tussentijdse factuur het gevolg is van
het feit dat ze meer dan 70 kubieke meter water
verbruikte. Maar verzoekster stelt vast dat ze het
jaar ervoor drie kubieke meter meer verbruikte en
deze factuur niet kreeg.
De tweede uitleg van de Aquafoon is dat de jaarfactuur later werd gepresenteerd dan het jaar ervoor en
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dat daardoor een overlapping gebeurde. Ook die
uitleg begrijpt verzoekster niet.

ONDERZOEK:
TMVW bevestigt dat het doorgaans zo is dat de
vierde tussentijdse factuur opgenomen wordt in de
jaarfactuur en dat de klant normaliter tijdens het lopende jaar drie tussentijdse facturen krijgt.
De opmaak van de jaarfactuur van verzoekster was
aanvankelijk voorzien voor begin juli. Maar door
een wijziging van het aantal gedomicilieerden op
haar adres werd de ontwerpfactuur voor nazicht
overgemaakt aan de verificatiedienst die de juistheid van de verrekening van het gratis water per
gedomicilieerde nagaat. Dat nam wat tijd waardoor
de jaarfactuur pas op 8 juli werd vrijgegeven.
Als er om welke reden dan ook geen jaarfactuur
kan worden aangemaakt binnen de drie maanden na
de jongste tussentijdse factuur maakt TMVW automatisch een nieuwe tussentijdse factuur aan. Dat
gebeurde op 4 juli 2010.
De jaarfactuur verrekent altijd de reeds opgemaakte
tussentijdse facturen en gaat ervan uit dat zij inmiddels betaald zijn. Zoniet wordt dat vermeld in een
bijlage. In de jaarfactuur van verzoekster werden
wel degelijk vier tussentijdse facturen afgetrokken
als zijnde betaald. Het was dus niet zo dat zij twee
keer betaalde voor hetzelfde.
TMVW concludeert dat beide facturen correct waren, al werden zij niet volgens het gebruikelijke patroon uitgeschreven.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
TMVW maakte geen fout. Anderzijds was het niet
onbegrijpelijk dat verzoekster niet wijs geraakte uit
de twee opeenvolgende facturen.
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5. CONCESSIEHOUDER

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

1
0
1
0
0
0
0
1

De directie bevestigt dat de vrouw zich om 14.30
uur aanbood aan het loket om haar biljet van 5 euro
te wisselen. Het was niet aanvaard door de betaal-

automaat. Dat komt omdat zij nauwkeurig afgeregeld zijn waardoor ze oude, gescheurde of onvolledige biljetten weigeren. De vrouw zei dat ze 3,50
euro moest betalen. De medewerker wisselde het
biljet in munten maar doordat de echtgenote haar
ticket in het apparaat had laten zitten, had het toestel het na dertig seconden ingeslikt. Ook dit gebeurt om fraude te bestrijden. Toen de vrouw dat
vaststelde, keerde ze terug naar het loket.
Het reglement schrijft voor dat de loketbediende in
een dergelijk geval 20 euro moet aanrekenen. De
medewerker deed dat niet maar probeerde te reconstrueren wat er gebeurd was. Hij vroeg de vrouw
wanneer zij de parking was binnengereden. Zij
antwoordde dat dit iets voor elf uur moest zijn geweest. Daarop maakte de medewerker een nieuw
ticket aan. Op basis van de verklaring van de vrouw
kwam hij uit op een prijs van 4,50 euro. De vrouw
betaalde en kon de parking uitrijden.
De directie stelt vast dat de medewerker snel handelde want na drie minuten kon de vrouw al betalen.
Interparking onderzoekt het ingeslikte ticket. Daaruit blijkt dat zij niet om 11 uur de parking binnenreed maar wel omstreeks 12.30 uur. Dat betekent
dat zij inderdaad slechts 3,50 euro hoefde te betalen. De directie stuurt de vrouw een reductiebon
van één euro op aangezien bewezen is dat zij teveel
betaalde.
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INGESLIKT
(dossier: 201006-122)

Ander oordeel
KLACHT:
De echtgenote van verzoeker ondervindt moeilijkheden bij de betaalautomaat van de ondergrondse
parking onder het Zand. De parkeertijd kostte 3,50
euro maar de automaat aanvaardde het biljet van 5
euro niet.
De vrouw vroeg hulp aan het loket. De medewerker
wisselde het biljet in munten maar ondertussen was
haar ticket ingeslikt omdat de tijdslimiet verstreken
was. Zij vroeg opnieuw hulp aan het loket. De medewerker maakte een nieuw parkeerticket aan maar
rekende 4,50 euro aan in plaats van 3,50 euro.
Verzoeker valt niet over de meerprijs maar wel over
het feit dat de medewerker geen enthousiasme
toonde om zijn vrouw te helpen. Volgens verzoeker
liet hij haar aan haar lot over.

ONDERZOEK:
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Of de medewerker geen enthousiasme toonde om
de vrouw te helpen, kan niet objectief gereconstrueerd worden. Dat hij haar snel hielp, is wel bewezen. De medewerker rekende teveel aan doordat de
vrouw verkeerde informatie gaf. Door bemiddeling
krijgt zij toch een reductie.
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6. CONTRACTANTEN

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

GEEN TOILETPAPIER?
(dossier: 201003-042)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is niet te spreken over de service in een
openbaar toilet van de Stad Brugge. Toen ze er binnen kwam, was de toiletdame in een luide discussie
verwikkeld met een werknemer van een private
firma. Er was niet genoeg toiletpapier waardoor ze
haar eigen papieren zakdoekjes moest gebruiken.
De toiletdame zou driemaal aan de deurklink hebben getrokken omdat verzoekster te lang op het toilet bleef. Twee lavabo’s konden niet gebruikt worden omdat er bezems voor stonden. De toiletdame
zou ook luide en ongepaste commentaar gegeven
hebben.

ONDERZOEK:
De toiletuitbaatster laat zich op woensdag vervangen. Ze reageert dat ze alle vertrouwen heeft in haar
medewerkster. Ze krijgen vaak complimentjes over
hun service.
De medewerkster bevestigt de discussie met de
werknemer van een private firma. Hij wilde gratis
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naar het toilet terwijl er voor het personeel van deze
firma gratis toiletten voorzien zijn in een andere sanitaire blok in het gebouw. De medewerkster ontkent dat ze aan de deurklink getrokken zou hebben.
Ze kan ook moeilijk geloven dat er te weinig toiletpapier was. Er stonden enkele zwabbers in de mannen- en vrouwentoiletten maar volgens de medewerkster had verzoekster de keuze uit drie lavabo’s.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Een objectief oordeel is niet mogelijk omdat het om
een woord-tegen-woordsituatie gaat.

TOILETHEER
(dossier: 201003-052)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt over de manier waarop hij door de
toiletuitbater van een openbaar toilet werd aangepakt.
Toen hij op weg was naar het station moest hij
dringend naar het toilet. Hij had aan het postkantoor
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op de Markt nog geld willen afhalen uit de muur
maar hij had zijn vertrouwde bankautomaat niet
meer kunnen vinden. Verzoeker vroeg de toiletheer
of hij zonder te betalen mocht plassen.
De toiletuitbater begon hem uit te schelden. Toen
verzoeker hierover een opmerking maakte en opnieuw aan de toiletheer vroeg of hij het sanitair
mocht gebruiken omdat hij anders zou moeten
wildplassen, riep de uitbater dat “als hij het niet
snel aftrapte, hij hem buiten zou kloppen!”.
Verzoeker vindt dat een dergelijk gedrag niet past
in een toeristenstad als Brugge.

ONDERZOEK:
Het onderzoek levert niets op. Het toilet in kwestie
is telkens gesloten. De verantwoordelijke toiletuitbaatster, met wie de dienst Eigendommen het contract heeft afgesloten, reageert niet op de talrijke
herinneringen. Haar man vraagt telkens aan de telefoon om de zaak te laten rusten. Of hij de bewuste
toiletuitbater is, wordt niet duidelijk.
De Ombudsman vraagt verzoeker of hij de klacht
verder wil zetten. Verzoeker opteert ervoor het dossier af te sluiten.
De Ombudsman signaleert het incident aan de
dienst Eigendommen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid en wordt
afgesloten.
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AMBTSHALVE SLOOP
(dossier: 200802-028 – Jaarverslag 2008, p. 140-141)
Dienst: Patrimonium

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 aannemer heeft
moeten maken voor de voorbereiding van de afbraak. Verzoeker weigert deze factuur te betalen omdat de
ambtshalve sloop uiteindelijk niet doorging.
Uit het onderzoek blijft dat verzoeker opeenvolgende waarschuwingen van de Stad naast zich neerlegde. De
Ombudsman meent dan ook dat verzoeker aanleiding gaf tot deze kosten en raadt hem aan de factuur te betalen.

OPVOLGING:
Verzoeker en zijn dochter blijven zich verzetten tegen de aanmaningen van de Stad. Zij worden in februari 2009
gedagvaard door Ethias, de verzekeringsmaatschappij van de Stad. De rechter geeft hen eind maart 2010 ongelijk. Toch betalen verzoeker en zijn dochter de factuur niet. De gerechtsdeurwaarder legt midden november uitvoerend beslag op hun goederen. Uiteindelijk betalen zij eind 2010 de factuur die is opgelopen tot meer dan
1.800 euro.

TEVREDENHEIDSKAARTJES
(dossier: 200809-189 – Jaarverslag 2008, p. 86)
Dienst: Burgerzaken (Bevolking)

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoekster klaagt in september 2008 dat een ambtenaar van de dienst Bevolking haar onvoldoende informatie
gaf over de eisen waaraan de pasfoto voor haar nieuwe identiteitskaart moest voldoen.
De Ombudsman beoordeelt de klacht als een terechte opmerking. Verzoekster had een pasfoto voorgelegd die ze
zelf had afgesneden. Ze had dat niet goed gedaan en de ambtenaar stuurde haar naar huis. De volgende dag bood
verzoekster zich opnieuw aan met dezelfde pasfoto’s die ze dit keer niet zelf afgesneden had. Nu bleken de foto’s volgens de ambtenaar een te grijze achtergrond te hebben. Verzoekster kon opnieuw vertrekken.
Naar aanleiding van de klacht vraagt het College op 12 december 2008 aan het Managementteam te onderzoeken
hoe de klantvriendelijkheid aan de loketten nauwer opgevolgd zou kunnen worden. Het bestuur stelt voor om tevredenheidskaartjes aan de balies te leggen waarop de klanten hun mening zouden kunnen geven over de dienstverlening.

OPVOLGING:
Op 10 december 2010 beslist het College dat tevredenheidskaartjes ingevoerd zullen worden aan de balies van
de publieksdiensten. De dienst Burgerzaken start midden februari met een proefproject. Daarbij wordt een echte
tevredenheidsenquête georganiseerd naar de kwaliteit van de dienstverlening.

VERGETEN BOUWOVERTREDING
(dossier: 200812-245 – Jaarverslag 2008, p. 122-123)
Dienst: Dienst Ruimtelijke Ordening (Urbanisatie)

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoekster en haar zoon kopen begin 2003 een pand dat bestaat uit een hoofd- en een bijgebouw. In beide gebouwen wordt gewoond. Voor de verkoop wint de notaris stedenbouwkundige inlichtingen in. Er rust volgens de
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Stad geen bouwmisdrijf op het goed. In de loop van 2008 wil verzoekster haar deel van het eigendom verkopen
aan haar zoon. Tot haar verbazing antwoordt de Stad nu wel aan de notaris dat er een bouwovertreding rust op
het goed. In het bijgebouw mag niet gewoond worden. Deze overtreding werd al kort na de verkoop vastgesteld
maar verzoekster werd hierover nooit ingelicht. Het dossier werd gedurende vijf jaar nooit in behandeling genomen door de dienst Urbanisatie omdat zij er geen tijd voor vond. De overtreding kan niet geregulariseerd worden
omdat de bestemming van het bijgebouw strijdig is met het BPA. Een herziening van het BPA ziet de dienst Urbanisatie niet zitten.
De Ombudsman verklaart de klacht eind februari 2009 gegrond omdat het dossier gebrekkig werd opgevolgd.
Verzoekster vraagt of de bewoning in het bijgebouw voor langere tijd gedoogd zou kunnen worden tot het BPA
eventueel zou worden aangepast.

OPVOLGING:
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van kracht sedert 1 september 2009, bepaalt dat het College van burgemeester en schepenen vijf jaar na het plegen van een bouwmisdrijf geen herstelmaatregel meer kan opleggen.
Het bouwmisdrijf werd vastgesteld in 2003. Er werd nooit tegen opgetreden. De verjaringsclausule is van toepassing. Ook strafrechtelijk is het bouwmisdrijf verjaard na vijf jaar. Op voorstel van de Dienst Ruimtelijke Ordening keurt het College van burgemeester en schepenen op 19 maart 2010 de verjaring van een mogelijke herstelvordering goed. De bouwovertreding blijft wel rusten op het eigendom van verzoekster en haar zoon maar
noch de Stad noch het gerecht kunnen er nog tegen optreden. De bouwovertreding kan alleen via een herziening
van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan geregulariseerd worden.

HINDERLIJK BEDRIJF
(dossiers: 200901-007 en 200901-017 – Jaarverslag 2009, p. 156-157)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Monumentenzorg), Leefmilieu

KLACHT EN ONDERZOEK:
In januari 2009 meldden twee verzoekers onafhankelijk van elkaar dat zij nooit enige reactie kregen van de
dienst Leefmilieu op hun klachten over geluidshinder van een semi-industrieel bedrijf naast de deur. De koelgroepen staan onafgeschermd buiten op het dak.
De Ombudsman beoordeelde de klachten in juli 2009 als gegrond omdat de dienst Leefmilieu het dossier niet
goed had opgevolgd. Na de klacht pakken de diensten Leefmilieu en Monumentenzorg het probleem aan. De
uitbater belooft een bouwdossier in te dienen waarbij de koelgroepen ingekapseld zullen worden. Het duurt nog
tot november 2009 voor hij zijn aanvraag indient.

OPVOLGING:
De dienst Monumentenzorg legt eind maart 2010 een dossier aan het College van burgemeester en schepenen
voor waarbij zij aanpassingswerken vordert voor de koelmotoren en de uitblaasroosters van het bedrijf. De
bouwheer krijgt de opdracht de werken uit te voeren binnen de drie maanden na het verkrijgen van de bouwvergunning, zoniet legt de Stad een herstelmaatregel voor aan de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid en wordt
een gerechtelijke procedure opgestart.
Verzoekers gaan bij de Bestendige Deputatie in beroep tegen deze vergunning omdat zij niet akkoord gaan met
het principe dat een semi-industrieel bedrijf wordt uitgebaat in een woonbuurt. De Bestendige Deputatie verleent
opnieuw de vergunning met extra voorwaarden. Verzoekers gaan in beroep bij de Hoge Raad voor Vergunningenbetwistingen. Ondertussen start de uitbater in januari 2011 de werken.
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CHARTREUSEGEBIED
(dossier: 200902-026 – Jaarverslag 2009, p. 60-61)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Urbanisatie), College van burgemeester en schepenen

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker klaagt in februari 2009 dat hij al sinds midden mei 2006 probeert om een bouwvergunning te krijgen
voor het herbouwen van een woning in het Chartreusegebied. Op het moment dat de dienst Urbanisatie haar bezwaren liet varen, besliste het College van burgemeester en schepenen in januari 2009 om een beslissing over de
bouwaanvraag uit te stellen tot duidelijk zou zijn waar in het gebied het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge
zou worden ingeplant. De Ombudsman verklaart de klacht in juli 2009 gegrond omdat de wettelijke behandelingstermijn voor het afhandelen van de bouwaanvraag overschreden is. Hij beveelt aan om de bouwheer zo snel
mogelijk meer duidelijkheid te geven over zijn lopende bouwaanvraag.
De Dienst Ruimtelijke Ordening informeert de bouwheer uitgebreid over de problematiek. Hij gaat in september
2009 in beroep bij de Bestendige Deputatie tegen het uitblijven van een beslissing van de Stad Brugge over zijn
aanvraag.

OPVOLGING:
De hoorzitting voor de Bestendige Deputatie wordt pas in juli 2010 georganiseerd. Hoewel er nog geen volledige
duidelijkheid is over de afbakening van het Regionaal Stedelijk Gebied Brugge en de invulling van het Chartreusegebied mag de bouwheer sommige werkzaamheden al uitvoeren. Begin februari 2011 keurt de Vlaamse Regering de afbakening van het stedelijk gebied Brugge definitief goed. Over het bouwdossier van verzoeker zal nu
definitief beslist kunnen worden.

INTERNE ADVIEZEN
(dossier: 200903-050 – Jaarverslag 2009, p. 116-111)
Dienst: Dienst Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen)

KLACHT EN ONDERZOEK:
De Dienst Ruimtelijke Ordening overschrijdt in maart 2009 de behandelingstermijn van een bouwaanvraag.
Hoofdoorzaak was dat het Vlaamse Agentschap Ruimtelijke Ordening 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. Ondertussen bleef een negatief advies van de Groendienst onaangeroerd omdat het minder
duidelijk was opgesteld.
De Ombudsman verklaart de klacht gegrond en beveelt ondermeer aan dat adviezen van stadsdiensten eenvormig
zouden worden opgesteld omdat ook deze maatregel een vlottere behandeling van de bouwaanvragen kan ondersteunen. Het College van burgemeester en schepenen keurt de aanbeveling goed op 17 juni 2009.

OPVOLGING:
Het opmaken van duidelijke interne adviezen is ook een bekommernis van het Managementteam. Na diverse besprekingen in 2009 en 2010 verspreidt de stadssecretaris eind juli 2010 een afsprakennota over de interne adviesverlening tussen stadsdiensten. Daarin wordt voorgeschreven dat diensten elkaar binnen de twee weken moeten adviseren. Dat geldt zeker voor de termijngebonden bouw- en milieuvergunningsaanvragen. De adviezen
moeten beknopt en duidelijk zijn.
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VOLKSTUINTJES
(dossier: 200906-115 – Jaarverslag 2009, p. 65)
Diensten: Groendienst, Patrimonium, Eigendommen

KLACHT EN ONDERZOEK:
In juni 2009 wacht verzoekster al twee jaar op de heraanleg van de volkstuintjes in de Peterseliestraat. Ze stelt
vast dat een stuk van het oude berghok door de dienst Patrimonium afgebroken wordt waardoor zij en haar zoon
met hun tuingereedschap moeten pendelen tussen hun huis en hun volkstuintje. De dienst Eigendommen kan
geen informatie geven over de herinrichting van de tuintjes.
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond omdat de coördinatie over de herinrichting van de volkstuintjes
en de oprichting van een nieuw berghok mank loopt tussen de Groendienst, de dienst Eigendommen en de dienst
Patrimonium. Het College van burgemeester en schepenen beslist op 23 december 2009 dat de dienst Patrimonium prioritair een nieuw berghok moet plaatsen en daarvoor via begrotingswijziging krediet moet voorzien op het
budget 2010.

OPVOLGING:
De dienst Patrimonium voorziet krediet op het budget 2010. In maart-april 2010 vraagt zij de mening van de
huurders over de nieuwe berging. Eind augustus 2010 keurt het College van burgemeester en schepenen het ontwerp en de wijze van gunnen goed waarna het nieuwe berghok gebouwd wordt in het najaar 2010.

LUIDE COMMENTAAR
(dossier: 200906-136 – Jaarverslag 2009, p. 81-82)
Diensten: Leefmilieu, Politie, Toerisme

KLACHT EN ONDERZOEK;
In juni 2009 klaagt verzoeker over geluidshinder van de toeristenbootjes op de reien. Ook in 2008 liep hierover
een klacht binnen bij de dienst Ombudsman. Verzoeker weet dat de dienst Leefmilieu toen geluidsmetingen uitvoerde en dat de geluidsnormen af en toe overschreden werden. Toch merkt hij geen verbetering.
Na de klacht voert de dienst Leefmilieu nieuwe metingen uit. Sommige piekniveaus overschrijden opnieuw de
toegelaten norm van 65 dB(A). De klacht leidt tot overleg met Toerisme Brugge, de Politie en de dienst Leefmilieu.

OPVOLGING:
De klachten worden met de uitbaters besproken tijdens het jaarlijkse bootjesoverleg op 23 maart 2010.
De Gemeenteraad van oktober 2010 keurt een aangepaste politieverordening “op het varen en het inrichten van
vaartochten” op de reien goed. De duur van de exploitatievergunning wordt op vijf jaar gebracht en de schipperstoelating moet jaarlijks vernieuwd worden naar analogie van het koetsenreglement. In het reglement wordt
aandacht gevraagd voor de klantvriendelijkheid en de hoffelijkheid vanwege de schippers. Het College van burgemeester en schepenen krijgt meer mogelijkheden om op te treden tegen uitbaters die de bepalingen van de verordening, ondermeer over het geluidsniveau, niet volgen. De overtredingen worden opgespoord en vastgesteld
door de Politie of door bevoegde ambtenaren. Het College kan beslissen om de vergunning tijdelijk te schorsen
of in ernstige gevallen definitief in te trekken.
Eind augustus 2010 start een uitbater een experiment met een milieuvriendelijke en geluidsarme toeristenboot op
elektriciteit. De boot voldoet echter niet aan de verwachtingen en wordt weer uit de vaart genomen. De constructeur zoekt naar een oplossing.

JAARVERSLAG 2010 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

246

OPVOLGING KLACHTEN EN AANBEVELINGEN 2008-2009

DEEL 5

HOGE TOREN
(dossier: 200908-161 – Jaarverslag 2009, p.133-134)
Dienst: Dienst Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen, Urbanisatie)

KLACHT EN ONDERZOEK:
De Ombudsman heropent eind januari 2010 een dossier uit 2009 omdat verzoeker belangrijke aanvullende informatie bezorgt.
Verzoeker klaagde in augustus 2009 dat hij na twee maanden nog geen enkele reactie had ontvangen op twee
bouwovertredingen die hij had gemeld aan het College van burgemeester en schepenen. Hij had de Stad op 1 juni
2009 verwittigd dat een aanpalend bedrijf een hogere toren aan het bouwen was dan in de bouwvergunning was
toegestaan en dat er onvergunde publiciteit op aangebracht was.
Eind januari 2010 vult verzoeker zijn klacht aan met het feit dat hij in de brief van 1 juni 2009 niet alleen twee
bouwovertredingen had gemeld over de toren maar dat hij nog twee andere bouwovertredingen had gemeld over
de scheidingsmuur. Ook op deze twee meldingen had hij geen enkele reactie ontvangen.
Het onderzoek wijst uit dat de bouwcontroleur al op 29 mei 2009, twee dagen voor de melding van verzoeker,
zelf had vastgesteld dat de toren hoger werd gebouwd dan vergund. Hij stelde ook vast dat er onvergunde publiciteit op was aangebracht. Hij stelde een proces-verbaal op over de hoogte van de toren maar niet over de publiciteit. De bouwcontroleur beval de bouwheer mondeling om de bouw van de toren stop te zetten in afwachting
van een beslissing van het College over de lopende bouwaanvraag hierover. Hij kaartte het probleem van de publiciteit aan bij de architect van de bouwheer.
De brief van verzoeker van 1 juni 2009 werd in het overtredingsdossier geklasseerd zonder dat er een ontvangstmelding werd verstuurd. Verzoeker werd niet geïnformeerd over de twee vaststellingen van de bouwcontroleur.
Ondertussen had het bedrijf begin april 2008 een bouwaanvraag ingediend, precies om een afwijking te vragen
op de hoogte van de toren. Pas één jaar later, eind april 2009, d.i. één maand voor de vaststelling door de bouwcontroleur, werd de aanvraag door de Stad met gunstig advies overgemaakt aan het Agentschap Ruimtelijke Ordening (ARO) voor advies. ARO adviseerde de bouwaanvraag midden september gunstig waarna het College de
hogere toren vergunde. Verzoeker werd per brief op de hoogte gebracht van deze beslissing. Maar over het feit
dat hiermee ook het bouwovertredingsdossier geklasseerd was, werd hij niet ingelicht.
Het onderzoek wijst uit dat de twee andere mogelijke bouwovertredingen over de scheidingsmuur niet behandeld
werden maar mee in het dossier geklasseerd werden. De Ombudsman informeert verzoeker dat hij deze meldingen nog altijd kan laten onderzoeken. Verzoeker opteert daar uiteindelijk niet voor.

BEOORDELING:
Deze klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMUNICATIE: verzoekers brief van 1 juni 2009 waarin hij vier mogelijke overtredingen
meldde bleef zonder ontvangstmelding noch inhoudelijke reactie. De brief werd geklasseerd in een bestaand
bouwovertredingsdossier dat de bouwcontroleur zelf had opgestart. Twee mogelijke overtredingen over de scheidingsmuur werden niet onderzocht. Verzoeker kreeg geen verdere feedback over de vaststellingen van de bouwcontroleur. Hij werd er niet over ingelicht dat het overtredingsdossier werd afgesloten op het moment dat de
bouwaanvraag werd goedgekeurd.
OVERSCHRIJDING WETTELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN: het bezwaar van verzoeker tegen de bouw
van een hogere toren werd pas één jaar later voor beoordeling voorgelegd aan het College, samen met de beslissing over de bouwaanvraag. Dat was laattijdig. Een bouwaanvraag met openbaar onderzoek moest volgens het
oude Decreet Ruimtelijke Ordening binnen de 105 dagen afgehandeld zijn.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 augustus 2010).
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ONTBREKENDE VERLICHTING
(dossier: 200909-176 – Jaarverslag 2009, p. 220)
Dienst: Eandis

KLACHT EN ONDERZOEK:
In de straat van verzoeker werd in oktober 2008 de straatverlichting weggenomen omdat een GSM-mast geplaatst moest worden. Eind augustus 2009 is de straatverlichting nog altijd niet teruggeplaatst.
Uit het onderzoek blijkt dat de GSM-mast geplaatst werd door een onderaannemer van Mobistar die de kosten
moet dragen voor het terugplaatsen van de verlichting. Eandis stuurde Mobistar hiervoor een offerte maar deze
wordt niet goedgekeurd. Mobistar reageert niet op de aanmaningen van de Stad Brugge of van Eandis.
Op 19 maart 2010 stelt het College van burgemeester en schepenen Mobistar in gebreke omdat zij haar bouwvergunning niet naleeft. Het telecombedrijf krijgt één maand de tijd om de verlichting weer in orde te brengen.

OPVOLGING:
Eind maart 2010 aanvaardt de onderaannemer van Mobistar de offerte van Eandis. Zodra hij de factuur betaald
heeft, plaatst Eandis midden juni 2010 de lichtarmatuur.

MINI-PITCH
(dossier: 200909-181 – Jaarverslag 2009, p. 84-85)
Diensten: Preventiedienst, Politie, Groendienst, Leefmilieu, Algemeen Bestuur

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker klaagt in september 2009 opnieuw over hinder van de mini-pitch op een pleintje in Sint-Andries. Er is
weer een ruit gesneuveld door een overvliegende bal. Er is ook geluidshinder en overlast door hangjongeren. De
Stad plaatste netten maar volgens verzoeker zijn deze inspanningen onvoldoende omdat de jongeren de ballen
bewust over de netten schieten. Hij vraagt zich af wie het herstel van zijn ruit zal betalen.
De dienst Algemeen Bestuur/Verzekeringen opent een dossier voor de gebroken ruit. Bij het afsluiten van het
Jaarverslag 2009 is Ethias, de verzekeringsmaatschappij van de Stad, nog bezig met het onderzoek.

OPVOLGING:
Ethias beslist eind mei 2010 dat zij niet tussenkomt in de schade omdat de Stad Brugge volgens haar al het mogelijke heeft gedaan om rondvliegende ballen tegen te houden. Verzoeker moet de schade verhalen op de daders.

AFGESLOTEN COMPUTERS
(dossiers: 200909-191 en 200912-249 – Jaarverslag 2009, p. 49-50 en p.101-103)
Dienst: Burgerzaken (Bevolking)

KLACHT EN ONDERZOEK:
In januari en februari 2010 beoordeelt de Ombudsman twee klachten over lange wachtrijen in de dienst Bevolking als terechte opmerkingen. Op een zaterdag moesten twee verzoekers als gevolg van een krappe bezetting
aan het loket na meer dan een uur wachten weer naar huis omdat zij niet meer geholpen konden worden. Oorzaak was dat de FOD Binnenlandse Zaken op zaterdagmiddag om 12.30 uur haar computerverbinding met de
gemeenten verbrak. Gevolg was dat de dienst Bevolking dan geen dossiers in verband met identiteitskaarten
meer kon behandelen.
Naar aanleiding van de klachten pleit het hoofd van de dienst Burgerzaken bij de FOD Binnenlandse Zaken om
de computerverbinding later af te sluiten. Hij vraag de Ombudsman deze vraag te ondersteunen bij zijn federale
collega.
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OPVOLGING:
De Federale Ombudsman contacteert de FOD Binnenlandse Zaken. Eind maart 2010 laat Belpic weten dat zij
haar dienstverlening op zaterdag voor alle gemeenten verlengt tot 13 uur.

FIETSSTAANDERS
(dossier 200909-196 – Jaarverslag 2009, p. 85-86))
Diensten: Politie, Wegendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker stelt in september 2009 vast dat de Wegendienst voor zijn huis enkele fietsstaanders gemonteerd heeft
in de openbare parkeerstrook. Hij klaagt dat hij hierover niet werd ingelicht. De parkeerdruk langs de gewestweg
is zeer groot. Door de fietsstaanders kan hij niet meer voor zijn huis parkeren. Als hij de Wegendienst belt wordt
hij doorverwezen naar de Politie.
Volgens de Politie had een handelaar hierop aangestuurd via het Kabinet van de Burgemeester. Uit het politieonderzoek was gebleken dat er inderdaad fietsstallingen te kort waren langs dit stuk van de gewestweg. Over het
plaatsen van straatmeubilair wordt niet gecommuniceerd met de bewoners.
Verzoeker doet een tegenvoorstel. Ter hoogte van zijn huis is een stuk van de parkeerstrook gearceerd omdat
daar vroeger een persoon met een handicap woonde. Nu deze overleden is, stelt hij voor de arcering te verwijderen waardoor een parkeerplaats gerecupereerd zou kunnen worden.

OPVOLGING:
De Politie onderzoekt samen met de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap het voorstel. Het klopt dat
de arcering geen functie meer heeft. In mei 2010 wordt zij verwijderd waardoor een parkeerplaats gewonnen
wordt.

ALARMSYSTEEM
(dossier: 200912-258 – Jaarverslag 2009, p. 90)
Diensten: Preventiedienst, Politie

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker is zeventig jaar en beschikt niet over een computer of een internetaansluiting. In december 2009
klaagt hij dat hij zijn privaat alarmsysteem niet kan registreren. Dat kan alleen via www.police-on-web.be. Wettelijk is hij nochtans verplicht om tegen 1 maart 2010 zijn alarmsysteem aan te geven bij de FOD Binnenlandse
Zaken.
De Preventiedienst installeert in haar kantoren een elektronische identiteitskaartlezer voor burgers zonder computer of internet. De dienst Ombudsman maakt het probleem over aan de Federale Ombudsman omdat zij een
online registratie onvoldoende vindt.

OPVOLGING:
De Federale Ombudsman schrijft in zijn Jaarverslag 2009 dat het niet klantvriendelijk is om alleen een elektronische aangifteprocedure te voorzien. Hij beveelt alternatieve aangifteprocedures of adequate begeleidende maatregelen aan.
Als gevolg van de aanbeveling neemt de FOD Binnenlandse Zaken enkele voorlopige maatregelen. Wie een internetaansluiting heeft maar er niet in slaagt om het alarmsysteem te registreren kan geholpen worden door de
lokale Politie, de FOD Binnenlandse Zaken of door Fedict, de federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie. Ook de installateur kan ingeschakeld worden. Het meldingssysteem is niet gekoppeld aan een
internetadres maar aan de identificatie van de gebruiker. Daardoor kan registratie via elke computer met internetaansluiting gebeuren.
De FOD Binnenlandse Zaken werkt als definitieve oplossing aan de installatie van een callcenter waar burgers
hun alarmsysteem telefonisch zouden kunnen aangeven maar stuit daarbij op bezwaren van de privacycommis-
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sie. De FOD werkte een alternatieve procedure uit waarbij burgers naar het ministerie kunnen telefoneren waarna een aangifteformulier wordt opgestuurd die de burger ingevuld moet terugsturen. De FOD zal de minister
voorstellen om het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 opnieuw te wijzigen zodat ook juridisch gegarandeerd
wordt dat de registratie van een alarmsysteem via de telefoon kan gebeuren.
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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 onze aanbevelingen volgde vaak 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 blijven bijdragen tot een nog behoorlijker en kwaliteitsvoller bestuur.

Marc Carlier, Ombudsman
Nancy Brendonck en Edwin Vermeulen, Adjunct-ombudsmannen
Brugge, 10 maart 2011
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Reglement op de Ombudsfunctie
Artikel 1
De functie van ombudsman/ombudsvrouw wordt ingesteld. Zijn of haar taak is om te bemiddelen bij
onbehoorlijk optreden van diensten van de Stad en het OCMW (en andere instanties zoals voorzien in
artikel 14). De ombudsman/ombudsvrouw is bij de uitoefening van zijn/haar taak onafhankelijk van
enig gemeentelijk gezag.

Artikel 2
Kunnen voor de aanstelling tot ombudsman/ombudsvrouw in aanmerking komen, de kandidaten die:
1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. lichamelijk geschikt zijn in functie van het uit te oefenen ambt;
4. de Belgische nationaliteit bezitten;
5. een universitair of gelijkgesteld diploma hebben;
6. vijf jaar ervaring hebben in een door het College van Burgemeester en Schepenen als dusdanig
beoordeelde leidinggevende administratieve of sociale functie met contact met het publiek;
7. geslaagd zijn voor een gewone selectieproef, die minstens twee delen omvat en waarvan de modaliteiten door de Gemeenteraad bepaald worden;
8. luisterbereid en sociaal vaardig zijn, sociale belangstelling hebben, over organisatorische capaciteiten beschikken en onderlegd zijn op het vlak van bureautica; deze vaardigheden en bekwaamheden moeten blijken uit de selectieproef;
9. een woonplaats hebben die de normale uitoefening van het ambt mogelijk maakt.

Artikel 3
De ombudsman/ombudsvrouw mag geen andere beroepsactiviteit of een politiek mandaat uitoefenen.

Artikel 4
De ombudsman/ombudsvrouw wordt door de Gemeenteraad met 2/3 van de uitgebrachte stemmen
aangesteld voor een hernieuwbare termijn van zes jaar waarvan de eerste zes maanden als proeftijd
gelden.

Artikel 5
De ombudsman/ombudsvrouw legt ten overstaan van de Gemeenteraad in handen van de Burgemeester de formele belofte af dat hij/zij zijn/haar opdracht getrouw en overeenkomstig de bepalingen van
dit reglement zal vervullen en dat hij/zij geen voordelen zal aanvaarden die zijn/haar activiteiten zouden kunnen beïnvloeden.

Artikel 6
De functie van ombudsman/ombudsvrouw kadert in het contractueel statuut. De wet van 3 juli 1978
inzake arbeidsovereenkomsten is van toepassing.
Bepalingen die op het stadspersoneel van toepassing zijn en die de onafhankelijkheid in het gedrang
zouden kunnen brengen, gelden niet voor de ombudsman/ombudsvrouw. De bruto-jaarwedde van de
ombudsman/ombudsvrouw wordt vastgesteld in de schaal A5 (1.125.000-1.725.000 BEF (27.888,0242.761,63 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
01-05/2010

Opleiding Indesign (Edwin Vermeulen)

02-03/2010

Opleiding PSIP, Brugge (Nancy Brendonck)

21/04/2010

Presentatie Jaarverslag Vlaamse Ombudsdienst, Brussel (Nancy Brendonck en Wendy
Maes)

30/04/2010

Vergadering Polo (Permanent Overleg Lokale Ombudslui), Gent (Marc Carlier en
Wendy Maes)

06/05/2010

VVSG Trefdag, Gent (Nancy Brendonck en Wendy Maes)

21/05/2010

Voordracht over de werking van de dienst Ombudsman voor Okra Ver-Assebroek,
Brugge (Marc Carlier)

24/06/2010

Presentatie Jaarverslag Ombudsdienst Eandis, Melle (Marc Carlier)

25/06/2010

Vergadering Polo (Permanent Overleg Lokale Ombudslui), Gent (Marc Carlier)

09-12/2010

Opleiding Indesign (Edwin Vermeulen)

18/10/2010

Welkomstavond nieuwe Bruggelingen, Concertgebouw, Brugge (Nancy Brendonck,
Marc Carlier)

26/11/2010

Voordracht over de werking van de dienst Ombudsman voor de VZW ’t Meulentje
Sint-Pieters, Brugge (Marc Carlier)

30/11/2010

Studiedag naar aanleiding van vijftien jaar Federale Ombudsdienst: “Een federale ombudsman voor de 21ste eeuw: verankering door vernieuwing”, Brussel (Marc Carlier)

03/12/2010

Algemene vergadering Pool (Permanent Overleg van de Ombudslui van België),
Brussel (Marc Carlier)

17/12/2010

Vergadering Polo (Permanent Overleg Lokale Ombudslui), Gent (Marc Carlier)

21/12/2010

Deelname aan een studentendebat over bestuurlijke ethiek, Hogeschool Gent, Gent
(Marc Carlier)
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Onmiddellijke dienstverlening
Een greep uit onze contacten …
 Ik kreeg geen afvalkalender. Waar kan ik er een vinden?
 Mijn buur en ik zitten al sinds gisteravond zonder televisie. ‘No signal’ staat er te lezen. Wat kunnen wij doen?
 Wat zijn de coördinaten van de straatlampentelefoon?
 Ik vraag me af waarom het OCMW mij budgetbegeleiding heeft geweigerd.
 De dienst Bevolking wilde mijn foto’s voor mijn nieuwe identiteitskaart niet aanvaarden omdat ze
niet recent genoeg zijn. Mag dat?
 Hoe zit dat met dat gratis internet voor Bruggelingen? Wat moet ik daarvoor doen?
 Waar kan ik informatie krijgen over premies?
 Ik heb een klacht over de uitbetaling van mijn eindejaarspremie bij een metaalverwerkend bedrijf.
Waar kan ik terecht?
 Ik wil een brief schrijven naar het College van burgemeester en schepenen. Wat is het adres?
 Waar kan ik een klacht indienen over parkeerboetes in Middelkerke?
 Wat zijn de voorwaarden om een studentenkamer te verhuren?
 Ik verhuisde in januari en lichtte Telenet in dat ik geen vaste telefoon meer wilde op mijn nieuwe
adres. Toch blijf ik rekeningen krijgen.
 Er ligt zwerfvuil in de groenstroken naast de geluidsmuur langs de Expresweg. Wie ruimt dat op?
 Ik tekende een contract voor zonnepanelen maar ik heb me bedacht. Kan ik deze overeenkomst nog
annuleren?
 De glascontainer aan het Beursplein zit overvol. Er staan flessen naast. Ik moest terug naar huis
met drie zakken vol lege flessen. Ik ben slecht te been.
 Ik vind de polderbelasting onterecht.
 Ik wil het raam in de voorgevel vervangen door een nieuw raam, in dezelfde materialen en met dezelfde indeling. Heb ik daarvoor een bouwvergunning nodig?
 Wie voert met dienstencheques klusjes uit in huis en in de tuin?
 Door de vele wegwerkzaamheden in Kristus-Koning rijden de bussen langs ons huis. Door de trillingen is de ruit van de voorkamer gebarsten. Wat kan ik doen?
 Er wordt regelmatig gewildplast in het Astridpark.
 Ik werd beboet omdat ik tegen de rijrichting in Groeninge reed. Ik doe dat nochtans al 28 jaar.
 Kan ik hier een document eensluidend laten verklaren?
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