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VO ORWOOORD
We biedden u hierbij het jongstee jaarverslag van de dien
nst Ombudsm
man aan. U merkt dat het
h in een
nieuw jaasje steekt. Zoals
Z
u in hett jaarverslag 2014 hebt kunnen
k
lezen
n, hebben wijj na tien jaarr afscheid
genomenn van onze bekende
b
afficches waarbij wij telkens een
e norm van behoorlijkk bestuur op een
e grappige en rrelativerendee manier uitb
beeldden. Oppnieuw hebb
ben we gekozzen voor eenn sterk beeld
d dat weinig uitleeg nodig heeft. Wij proberen de brugg te slaan tussen de onteevreden burgger en de oveerheid en
gaan daaarvoor op zooek naar het juiste puzzeelstuk. Met het
h beeld willlen we tonenn dat we in de eerste
plaats beemiddelaars zijn die naaar oplossingeen zoeken en
n die het vertrouwen tusssen de burg
ger en de
overheidd proberen tee herstellen. Een
E burger ddie klaagt, is geen onversschillige burgger. Het is eeen burger
die zijn vvertrouwen in
i de overheiid nog niet hheeft verloren
n. Het is een burger die hhet nog altijd de moeite waardd vindt zijn sttem te laten horen. Naar deze stem moeten
m
we lu
uisteren. Wij brengen zijn
n stem tot
bij de ovverheid.
We blijvven er dan oook van overtu
uigd dat klacchten over mogelijk onbehoorlijk besttuur het best door een
onafhankkelijke instanntie als de diienst Ombuddsman wordeen behandeld
d. We bekijkken een klach
ht los van
de emotties die bij beide
b
partijen aanwezig zijn. We ev
valueren het probleem vvanop een affstand en
en objectivitteit. De oplo
daardoorr met meer nuchterheid
n
ossing ligt so
oms dichterbbij dan beidee partijen
vermoedden omdat zijj van te nabijj bij de discuussie betrokk
ken zijn.
We hebbben ons jaarrverslag op de
d gebruikel ijke manier opgebouwd.. In hoofdstuuk 1 brengen
n we een
korte sam
menvatting met
m de belan
ngrijkste connclusies. Hoo
ofdstuk 2 beh
handelt de w
werking van de dienst
Ombudssman in 20155. Hoofdstuk
k 3 geeft een globaal overrzicht van dee klachten enn de aanbevellingen. In
hoofdstuuk 4 kunt u alle
a klachtdossiers in detaail lezen. Ho
oofdstuk 5 geeeft informattie over de opvolging
o
van enkeele klachten uit 2014. To
ot slot weidt hoofdstuk 6 uit over de opdracht vaan de dienst Ombudsman en oover de jongste ontwikkeelingen in hett ombudslan
ndschap.
We gebrruikten dit jaar illustratiess uit de oudee doos. Die vonden
v
we op
p www.beelddbankbruggee.be.
Veel leesplezier!

Marc Caarlier
Ombudssman
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DE GROTE LIJNEN

1.

DEEL 1

Een verhaal van ups en downs

Het tweedelijnsklachtenbeeld van 2015 is een verhaal van ups en downs. De dienst Ombudsman
werd door meer burgers gecontacteerd (1.421), maar het aandeel van de tweedelijnsklachten daalde,
het vijfde jaar op rij, tot 271. De daling kan met andere woorden niet toegeschreven worden aan een
dalende bekendheid van de dienst Ombudsman, maar wel aan een gestage algemene verbetering van
de dienstverlening in de eerste lijn. Dat is een positieve evolutie.
Toch kan de Ombudsman de diensten niet zulk een goed rapport geven als in 2014. In verhouding
heeft hij meer klachten gegrond of deels gegrond moeten verklaren. In iets minder dan een derde
van de dossiers stelde de dienst Ombudsman een zwaardere fout vast. Vooral de stadsdiensten slaagden er niet in hun sterke prestatie van vorig jaar te herhalen. Hun aandeel in de klachten steeg van 66
naar meer dan 76 procent en van die klachten moesten er meer gegrond of deels gegrond worden verklaard. Toch is er geen reden tot paniek. Deze stijging is deels te verklaren door het feit dat de dienst
Ombudsman weer meer meldingen voor de Wegendienst moest overnemen die de maximale behandelingstermijn van zestig dagen niet hadden gehaald, wat op zich een minder gunstige evolutie is.
Ook het aantal dienstoverschrijdende klachten nam weer toe, maar de graad van gegrondheid daalde.
De Ombudsman kan dan ook niet concluderen dat de coördinatie tussen de diensten er fors op achteruit zou zijn gegaan. De intercommunales Eandis, Farys en IVBO zetten bijzonder goede prestaties
neer. De resultaten van de Groendienst en het OCMW zijn na een minder goed jaar opnieuw beter.
De dienst Mobiliteit kreeg meer klachten, vaak in verband met de uitreiking van bewonersvignetten.

2.

Personeelstekort?

Af en toe werd door de stadsdiensten personeelstekort ingeroepen als reden voor hun minder goede
dienstverlening. Dat was het geval voor de sector binnenstad van de Wegendienst. Op een bepaald
moment slaagde deze afdeling er niet meer in tijdig al haar meldingen over gebreken aan de openbare
weg af te werken. Ook de Groendienst liet enkele steken vallen doordat het personeelslid dat de meldingen administratief bijhield, met pensioen was gegaan. De problemen werden opgelost, wat positief
is. Hoe dan ook dienen het bestuur en de administratie er over te blijven waken dat vermindering van
personeel niet leidt tot een daling van de kwaliteit van de dienstverlening. Zo is de Bruggeling bijzonder gevoelig voor de kwaliteit van het openbare domein. In 2015 liepen bij het stedelijk Meldpunt
4.237 meldingen voor de Wegendienst binnen (waarvan 110 via de dienst Ombudsman). De dienst
Leefmilieu kreeg er 2.686 en de Groendienst 922. De top 10 bestaat uit meldingen over de voetpaden,
het wegdek, de riolering, sluikstorten, afval, zwerfvuil, straatgroen, verkeersborden, ongedierte en
speelpleinen. Daar ligt de Bruggeling wakker van. Deze bezorgdheid komt ook tot uiting in de tweedelijnsklachten bij de dienst Ombudsman.

3.

Communicatie, driewerf communicatie

Minder goede communicatie is een van de belangrijkste oorzaken van klachten. Hoewel wij dit al
vijf jaar herhalen, is het aantal klachten waarbij de Bruggeling vooral klaagt over de communicatie of
de informatieverstrekking door de diensten nog verder gestegen naar 16,6 procent van het totaal aantal
klachten. Het gaat dan specifiek over een tekort aan informatie, over gebrekkige schriftelijke of mondelinge communicatie in brieven en e-mails en aan het loket, of over het niet of niet tijdig beantwoorden van brieven of e-mails.
Het gaat met andere woorden niet zozeer over de prestaties van de dienst Communicatie en Citymarketing maar over deze van alle diensten, al moest de dienst Communicatie en Citymarketing in 2015
opnieuw ervaren hoe afhankelijk zij is van de informatie die zij van de uitvoerende diensten moet krijgen om efficiënt met de burger te kunnen communiceren.
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Maar ook in veel andere klachten, waar de burger niet in de eerste plaats klaagt over een gebrek aan
communicatie of informatie, zitten aspecten van communicatie verweven. Enkele voorbeelden:
 Als diensten hun meldingen niet goed opvolgen, er op het terrein niets mee aanvangen en/of de
burger niet laten weten wat er met zijn melding is gebeurd, dan impliceert dat evengoed een minder
goede communicatie met de burger.
 Als een dienst zijn beslissing niet goed motiveert, dan faalt hij op het vlak van de communicatie
met de burger.
 Als een ambtenaar of een politieagent onbeleefd is aan het loket of op straat, dan valt er iets te zeggen over zijn manier van communiceren met de burger.
 Als de dienst het rechtszekerheidsbeginsel niet in acht neemt, dan weet de burger niet goed wat zijn
rechten en plichten zijn.
 Als diensten nalaten of vergeten met elkaar te communiceren, als hun coördinatie met andere
woorden mank loopt, dan kunnen de gevolgen voor de burger pijnlijk zijn.
Tellen we de klachten samen waarbij iets mis ging met de communicatie in de ruimste zin van het
woord, dan spreken we al vlug over een derde van alle klachten. Communicatie is dan ook een zaak
van alle diensten, zeker in het licht van het nieuwe Huis van de Bruggeling en het Contact Center
die de bedoeling hebben de kwaliteit van de dienstverlening nog te verbeteren. De Ombudsman kan alleen maar het initiatief toejuichen dat de Stad, met het oog op de opstart van het Huis van de Bruggeling, wil werken aan klare taal in haar mondelinge en schriftelijke communicatie. Maar deze uitdaging
mag gerust in een breder kader worden geplaatst.
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DEEL 2

Overzicht van de contacten

1.1. Meer contacten, minder tweedelijnsklachten
In 2015 noteerde de dienst Ombudsman in het totaal 1.421 contacten. Dat is een stijging met vier procent tegenover 2014 toen 1.369 burgers de dienst contacteerden, en een status quo tegen 2013 toen
1.422 burgers met ons contact opnamen.
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Het aanttal tweedelijnsklachten – de kerntaaak van de dieenst Ombudssman - daaldde met zes prrocent tot
271 dosssiers. Daarm
mee dalen dee tweedelijnssklachten hett vijfde jaar op rij. Met andere woorrden: een
positievee trend tekeent zich steeeds duidelijkker af. In 20
011 behandeelde de diennst Ombudsman 316
klachtdoossiers, in 2012 294, in 20
013 291 en inn 2014 288.
Per maaand werden gemiddeld
g
23
2 klachtdosssiers geopen
nd met piekeen in mei (229 klachten), juni (35
klachtenn) en septembber (29 klach
hten) en lagee scores in ap
pril (11 klach
hten) en de w
warme zomerrmaanden
juni (12 klachten) enn augustus (1
11 klachten). Als het moo
oi weer is, wordt
w
er mindder geklaagd
d. De piek
van mei en juni ligt traditioneel na de persvvoorstelling van
v het jaarv
verslag van dde dienst Om
mudsman
eind aprril. Dat betekkent dat bek
kendmaking en persaand
dacht het aan
ntal contacteen bij de dieenst Ombudsmann doet stijgenn.
De oorzaaak voor de stijging van
n het totaal aaantal contaccten ligt niett bij de tweeedelijnsklach
hten maar
wel bij dde onmiddelllijke dienstv
verlening w
waar we een toename
t
noteeren met zess procent. In 2015 behandeldee de dienst Ombudsman
O
op deze mannier 1.150 co
ontacten tegenover 1.0811 in 2014 en
n 1.131 in
2013, 1.2258 in 2012 en 1.125 in 2011. Met oonmiddellijke dienstverleening wordt bbedoeld dat de dienst
Ombudssman burgerss met meldin
ngen, eersteliijnsklachten,, complexe problemen,
p
suuggesties off informatievragenn doorverwijjst naar de ju
uiste dienst oof instantie omdat
o
hij zelf niet bevoeggd is om ze te behandelen. W
We zien geen verklaring waarom
w
de oonmiddellijkee dienstverleening na tweee jaar weer toeneemt.
t
Onmiddeellijke diensttverlening iss niet de kernntaak van dee dienst Omb
budsman, maaar het zou van
v onbehoorlijk bestuur getuuigen al dezee burgers wanndelen te stu
uren. Dat hett aantal tweeedelijnsklachten daalt,
maar hett totaal aantaal contacten stijgt, toont aan dat de bekendheid
b
van
v de dienstt Ombudsmaan nog altijd op peil is.
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Door de stijging vann de onmiddellijke diensstverlening liigt de verhou
ijnsklachten op 81 tegeno
over 19 proc ent. Dit is eeen minder gu
unstige maar nog altijd sttereotiepe
tweedelij
verhoudiing.
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1.2. Hoe werrden wij gecontaacteerd?
1.2.1. Digitale klachten
n boven
Zette zicch in 2014 de
d trend niett door om vvooral via e--mail of via het digitaall klachtform
mulier een
tweedelij
ijnsklacht bijj de dienst Ombudsman
O
te formulereen, dan liet 2015
2
een tottaal ander beeeld zien.
Niet minnder dan 89 klachten
k
werrden ingediennd via digitaale weg. Het aandeel vann de digitaal geformuleerde kllachten steegg daarmee vaan 30,6 proceent in 2014 naar
n 32,8 procent in 20155, of een derd
de van alle klachtten. Toch bleeef in absolutte cijfers hett aantal statuss quo (88 in 2014).
De digittaal ingediennde klachten verdrongen de klachten
n, ingediend via een bezooek aan het kantoor,
opnieuw
w van de eersste plaats. Heet aantal op hhet kantoor geformuleerd
g
de tweedelijnnsklachten daaalde van
90 of 311,3 procent inn 2014 naar 77 of 28,4 pprocent in 20
015. Ook de telefonischee tweedelijnssklachten
namen ssterk af van 63
6 dossiers of
o bijna 22 pprocent in 20
014 naar 45 dossiers of 116,6 procentt in 2015.
Klachtenn via brief of
o fax stegen
n het tweedee jaar op rij naar 13 dossiers of 4,8 procent (teg
genover 7
dossiers of 2,4 proceent in 2014). Het ziet er nnaar uit dat de
d burger steeds minder vvoor het rech
htstreekse
gesprek met de diensst Ombudsm
man kiest, maaar liever van
nop een afstan
nd zijn klachht formuleertt, wat een
minder ggunstige evoolutie is. Rech
htstreeks conntact laat een
n betere interactie toe tusssen het omb
budsteam
en de verzoeker.
man weer meeer meldingeen voor de stadsdienNa tweee jaar van veerbetering dieende de diennst Ombudsm
sten of dde Politie ovver te nemen
n als tweedellijnsklachtdo
ossiers. Zoals bekend kan
an de dienst Ombudsman eenn melding ovvernemen als tweedelijnskklacht als deeze door de dienst
d
niet affgewerkt werrd binnen
de maxim
male behanddelingstermijn van zestig dagen. Telk
kens een melding overtijdd gaat, komtt hij automatisch in de mailboox van de dieenst Ombudssman terechtt. Het is dan aan de diensst Ombudsm
man om te
oordelenn of zij over de onafgeweerkte meldinng een klachttdossier opstaart of niet. Inn 2012 nam de dienst
Ombudssman 53 meldingen over (of 18 proceent van het totaal
t
aantal klachtdossieers), in 2013 42 (14,4
procent), in 2014 40 (bijna 14 prrocent) en inn 2015 47 (off 17,3 procen
nt), wat een stijging beteekent met
meer dann drie procennt.
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7,3%
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1.2.2. Digitaaal, bezoek
k, telefoonn
Wat de oonmiddellijkke dienstverleening betreftt, gebruikten
n de verzoekeers vooral dee telefoon vo
oor snelle
informattie, hulp of doorverwijzin
d
ng (399 conttacten). Aan de balie teld
den we hiervvoor 369 klan
nten, 361
stuurdenn een e-mail of
o vulden het digitale klaachtformulierr in, 21 stuurrden een brieef.
Bekijkenn we de mannier waarop de 1.421 conntacten (tweedelijnsklach
hten + onmiiddellijke dieenstverlening) tott stand kwam
men, dan stellen we vast ddat 450 klan
nten een e-maail stuurden oof het digitalle klachtformulieer invulden, 446 cliënten
n een bezoekk aan het kan
ntoor brachten en 444 bburgers telefo
oneerden.
Deze driie manieren van contactteren zijn exxact even belangrijk. Vieerendertig peersonen stuu
urden een
brief.
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1.3. Het proffiel van de klageer
1.3.1. Meer mannen
m
Het aanddeel van de mannen
m
op het
h totaal aanntal klachtdo
ossiers nam toe.
t Zij diendden meer dan 64 procent vann de klachtenn in, goed voor
v
174 dosssiers (tegen
nover 56,3 procent
p
in 20014 en 58 procent in
2013). S
Slechts 30,3 procent
p
van de verzoekeers waren vro
ouwen, tegen
nover 35,8 pprocent in 20
014 en 37
procent in 2013. Zij dienden 82 klachten in.. Het aantal echtparen dat
d klacht inndiende, daallde van 8
procent of 23 dossieers in 2014 naar
n
5,5 proccent of 15 do
ossiers in 201
15. Zoals bekkend houden
n wij niet
systemattisch gegevens bij over de
d sociale achhtergrond vaan de verzoek
kers. Uit onss tevredenheiidsonderzoek uitt 2011 is weel gebleken dat
d de diensst Ombudsm
man, zoals dee meeste om
mbudsdiensten, vooral
mannelijjke, hoger oppgeleide klan
nten heeft. D
Dit blijkt ten volle
v
uit de cijfers
c
voor 22015.
vro
ouwen
30,3%

geslacht
manne
en
vrouwe
en
echtpa
aren

174
82
15

64,2%
30,3%
5,5%

Totaall

271

100,0%

mannen
64,2%

echtparen
5,5%

1.3.2. Binnennstad klaaagt het meeest
Was hett aantal tweeedelijnsklachten vanuit dde binnensta
ad in 2014 gedaald
g
tot 844 dossiers of 29 procent, dann zet deze trrend zich nieet door in 20015. Klachten
n uit de binn
nenstad wareen weer goed
d voor 35
procent vvan alle klacchten of 96 dossiers.
d
Ookk in Sint-Miichiels steeg het aantal kllachten lichtt (27 dossiers of 110 procent), maar over een periode vvan vijf jaar blijft
b
deze deeelgemeente stabiel wat het
h aantal
tweedelij
ijnsklachten betreft:
b
25 in
n 2011 en tellkens 24 in 2012,
2
2013 en
n 2014.
Daartegeenover staat een significaante daling vvoor Assebro
oek van waarruit bijna de helft minderr tweedelijnsklacchten kwameen (24 dossieers of 9 pro cent, tegeno
over 45 dossiers of 16 pr
procent in 20
014). Een
verklarinng hiervoor ligt
l niet voorr de hand. E
Een minder opvallende
o
daaling was err voor Sint-K
Kruis (31
dossiers of 11 procennt tegenover 34 dossiers of 12 procen
nt in 2014). Sint-Andries
S
s bleef statuss quo met
23 klachhten of 8 proocent. Ook Noord-Brug
N
gge (Zeebrug
gge, Zwanken
ndamme, Liissewege, Du
udzele en
Koolkerkke) klaagde minder (22 dossiers off 8 procent tegenover 28
8 dossiers off 9 procent in
i 2014).
Sint-Pieeters en Sintt-Jozef laten steeds duideelijker een sttructurele verrbetering zieen. Kwamen er vanuit
Sint-Jozeef in 2011 nog
n 23 klach
hten, dan is ddat aantal in
n 2015 gedaaald naar 9. D
Dat heeft mo
ogelijk te
maken m
met de vernieeuwing van de
d voetpadenn in deze wijjk. Ook Sint-Pieters bepeerkte het aan
ntal tweedelijnskllachten in 20015 tot amperr 9 tegenoveer 13 in 2014, 23 in 2013,, 17 in 2012 en 20 in 2011.
Brugge
Asssebroek
Dudzele
Ko
oolkerke
Lisssewege
Sint--Andries
Sint-Jozef
Siint-Kruis
Sint-Michiels
Sintt-Pieters
Zee
ebrugge
Zwanken
ndamme
Andere
Bu
uitenland
Niett gekend
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Signalen uit de onmiddellijke dienstverlening

Al is onmiddellijke dienstverlening niet de kerntaak van de dienst Ombudsman, toch is het nuttig om
er inhoudelijk aandacht aan te besteden. Via de onmiddellijke dienstverlening vangt de dienst Ombudsman tal van signalen op over wat er leeft in de stad. De informatievragen, suggesties, meldingen
en eerstelijnsklachten die de dienst vanwege de Bruggelingen ontvangt, zeggen, net als de tweedelijnsklachten, iets over de graad van hun tevredenheid over de dienstverlening van de administraties
waar de dienst Ombudsman bevoegd voor is. In 2015 was opnieuw meer dan 56 procent van de onmiddellijke dienstverlening bedoeld voor de stadsdiensten, de Politie en het OCMW, goed voor 650
van de 1150 contacten. Dat is exact evenveel als in 2014.
De tien diensten met de meeste meldingen bij de dienst Ombudsman zijn:

Wegendienst
Politie
Groendienst
Meldpunt
Leefmilieu + Stadsreiniging
Dienst Ruimtelijke Ordening + Woondienst
Mobiliteit
Communicatie & Citymarketing
OCMW + Sociaal Huis
Parkeergelden + Fiscaliteit

101
86
67
67
55
41
39
35
23
17

Opnieuw liepen over de Wegendienst de meeste meldingen en eerstelijnsklachten binnen. Het waren er 110 (tegenover 108 in 2014). Er was heel wat ergernis bij de bewoners over het feit dat de heraanleg van verschillende straten in de binnenstad werd stilgelegd omdat er problemen waren gerezen
met de kasseien die de aannemer had gebruikt, zo onder meer in de Lane waar de firma zich niet aan
het bestek had gehouden of had kunnen houden en de voorgeschreven kasseisoort niet had gebruikt.
Omdat de aannemer moeilijk aan het juiste type kassei geraakte, moesten ook de werken in de Korte
Vuldersstraat en de Oranjeboomstraat een tijdlang stil gelegd worden en werd de heraanleg van de
Stokersstraat noodgedwongen uitgesteld. In de Boomgaardstraat, voor de Sint-Walburgakerk, moest
de heraanleg van tweehonderd vierkante meter bestrating eveneens worden gestaakt omdat de leverancier van de kasseien de boeken had neergelegd, iets waar noch de Wegendienst noch de aannemer verantwoordelijk voor waren, maar wat eveneens voor ergernis zorgde. Daar kwam nog bij dat de werkzaamheden in de Peter Benoitlaan, de Hans Memlinglaan, Leemputten, Langevesting, Sint-Jansdreef
en de Jan Breydellaan door onvoorziene omstandigheden langer duurden dan voorzien. Ook daarover
uitten de bewoners hun frustratie. Tot slot zorgde ook de heraanleg van de Geldmuntstraat en de
Noordzandstraat opnieuw voor enkele meldingen. Een aantal keer signaleerden bewoners dat na de
heraanleg van hun straat het eigen afvalwater niet goed meer wegliep en/of de huisaansluiting schade
had opgelopen. Dat zorgde in een aantal gevallen voor discussies met de Wegendienst over de aansprakelijkheid. Het reglement zegt immers dat de eigenaar of de aangelande altijd verantwoordelijk
blijft voor zijn huisaansluiting en moet instaan voor het herstel of de heraanleg ervan.
Andere meldingen gingen traditioneel over losliggende of opstekende straattegels, verzakkingen, uitgereden kasseien, verdwenen of loshangende verkeersborden en losliggende riooldeksels, maar ook
over trillingen als gevolg van putten of barsten in de rijbaan. Ze zijn het zoveelste bewijs dat de Bruggeling zeer veel belang hecht aan een verzorgde openbare weg.
De Politie staat op de tweede plaats met 86 meldingen bij de dienst Ombudsman. Zij kunnen in drie
grote categorieën verdeeld worden: parkeerproblemen, moeilijke doortocht door wegwerkzaamheden en burenproblemen. Burgers signaleerden hinder door foutparkeerders, en gebrekkige ver-
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keerssignalisatie en toegankelijkheid naar aanleiding van wegwerkzaamheden. Alles samen ging het
om een dertigtal meldingen. Anderzijds noteerden wij maar vijf meldingen over verkeersproblemen:
snel en/of zwaar verkeer in de Legeweg, de Julius en Maurits Sabbestraat, de Leopold I-laan en de Peterseliestraat en een gevaarlijke verkeerssituatie op het kruispunt van de Daverlostraat en de Generaal
Lemanlaan. Twintig meldingen sloegen op burenproblemen en -ruzies, vaak omdat de buurman weigerde zijn bomen te snoeien of omdat de buren te veel lawaai maakten. Nog eens acht meldingen over
uit de hand gelopen burenruzies werden rechtstreeks naar de Vrederechter doorverwezen.
Het aantal meldingen en eerstelijnsklachten voor de Groendienst bleef status quo op 67 (tegenover
69 in 2014). Zij gingen zoals altijd over gebrekkig groenonderhoud, opschietend onkruid, het niet tijdig weghalen van afgevallen bladeren of het niet tijdig snoeien van straatbomen. Dat de Groendienst
niet happig is om bomen te snoeien, komt omdat zij hoogstammen de kans wil geven volledig uit te
groeien, wat inhoudt dat zij het knotten, snoeien, kandelaren of vormscheren zoveel mogelijk vermijdt.
Doorgaans blijft het snoeien beperkt tot het weghalen van dode en overhangende takken. Burgers hebben niet altijd begrip voor dat beleid. Ze klagen over een gebrek aan zon en over overlast door bladeren. Nog een terugkerend probleem is dat van wortels van straatbomen die de voetpaden opsteken.
Hier ontstaat een lastig conflict tussen het belang van openbaar groen en dat van kwaliteitsvolle, effen
en veilige voetpaden.
Het aantal meldingen en eerstelijnsklachten voor de dienst Leefmilieu en de dienst Stadsreiniging
bleef nagenoeg status quo op 56 (tegenover 60 in 2014 en 96 in 2013). Het ging om gebruikelijke
meldingen over verstopte rioolkolken met wateroverlast als gevolg, het gebrekkig vegen van greppels
met de veegmachine, over zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep, ongedierte, geurhinder en lawaaioverlast.
Ook het aantal meldingen voor de dienst Mobiliteit bleef nagenoeg status quo op 39 (tegenover 34 in
2014). Bijna alle vragen en verzuchtingen gingen over het parkeren in de binnenstad en meer bepaald
over problemen met het zonegebonden bewonersparkeren waardoor de bewonerskaart niet geldig is in
een andere parkeerzone, over de blauwe zone, het niet krijgen van een tijdelijke bewonerskaart naar
aanleiding van werkzaamheden, het tekort aan parkeerplaatsen door werkzaamheden in de binnenstad,
enz. Af en toe werden er defecten aan de openbare fietspompen gesignaleerd.
Daarnaast maakte de dienst Ombudsman nog eens 67 meldingen over aan het stedelijk Meldpunt,
waaronder opnieuw 17 voor de Wegendienst, 12 voor de dienst Stadsreiniging en 8 voor de Groendienst.
Voor de Dienst Ruimtelijke Ordening en de Woondienst liepen 41 meldingen binnen. Het ging
vooral over informatievragen over premies, over de vergunningsplicht bij bouwen en verbouwen en bij
bestemmingswijzigingen, over het indienen van bezwaren of het signaleren van bouwovertredingen.
Ook voor het OCMW en het Sociaal Huis telden we 24 meldingen. Hier ging het in hoofdzaak om informatievragen over sociale voorzieningen.
Daarnaast ontving de dienst Ombudsman 46 meldingen van huurders en eigenaars, en van burgers met
andere juridische problemen. Zij werden doorverwezen naar de Huurdersbond, het Algemeen Eigenaarssyndicaat en het Justitiehuis.

3.

Samenwerking met andere ombudsdiensten

Zes West-Vlamingen maakten in 2015 gebruik van de spreekuren van de federale Ombudsman in de
kantoren van de dienst Ombudsman van de Stad Brugge. De klachten gingen over de werking van de
Dienst Vreemdelingenzaken en de RVA en over de personenbelasting. De zitdagen vinden elke eerste
dinsdag van de maand plaats van 14.30 tot 17.30 uur. De opzet is om de federale Ombudsman met zetel in Brussel bereikbaarder te maken voor de West-Vlamingen. Wie zijn dossier met de federale Ombudsman of zijn vertegenwoordiger wil bespreken tijdens deze spreekuren, moet vooraf een afspraak
maken via de dienst Ombudsman van de Stad Brugge. Naast de zitdagen werden nog eens elf verzoekers rechtstreeks doorverwezen naar de federale Ombudsman met klachten over het gevangeniswezen,
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het rijexamencentrum in Brugge, geweigerde gezinshereniging, afgewezen visa en de werking van de
Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).
Twintig klanten werden doorverwezen naar de Vlaamse Ombudsdienst. De helft had klachten over
hun woning bij de sociale huisvestingsmaatschappijen Vivendo en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting en het sociaal verhuurkantoor Sovekans. Er waren ook telkens enkele klachten over de service
van De Lijn, de heraanleg van gewestwegen, het uitbetalen van kinderbijslag en het terugstorten van
onroerende voorheffing.
Dertien consumentenklachten werden overgemaakt aan de recent opgerichte Consumentenombudsdienst. Ze gingen bijna uitsluitend over oneerlijke handelspraktijken. Daarnaast werden nog eens dertien consumentenklachten doorverwezen naar de Cel Verbruikersinfo of de FOD Economie. Ze hadden vaak te maken met de garantie.
Het aantal klanten dat tweedelijnsklachten signaleerde over de telecombedrijven daalde verder naar
amper vier (tegenover 8 in 2014, 18 in 2013 en 21 in 2012), een te verwaarlozen aantal. Zij werden
doorverwezen naar de Ombudsman voor Telecommunicatie. Spectaculair is de daling van het aantal
tweedelijnsklachten over de private energieleveranciers. Zij gingen van vijftien klachten in 2014 naar
amper één in 2015 over een oneerlijke handelspraktijk met betrekking tot het afsluiten van een energiecontract. Hij werd doorgegeven aan de Ombudsdienst voor Energie.
Alle ombudsdiensten in ons land zijn terug te vinden op de drietalige portaalsite www.ombudsman.be.
Via een thematische zoekfunctie en via trefwoorden wordt de gebruiker zo snel mogelijk met zijn probleem naar de juiste ombudsdienst geleid. Zij bevat van elke ombudsdienst een productfiche met alle
coördinaten en een link naar de eigen website en het eigen digitale klachtenformulier.

4.

Bekendmaking

Het jaarverslag 2015 steekt in een nieuw jasje op basis van het nieuwe campagnebeeld dat we reeds in
de loop van 2014 introduceerden. De huidige affichereeks en folder zullen later worden vervangen.
Om redenen van efficiëntie en goed financieel beheer wordt daarmee gewacht tot er meer duidelijkheid is over de nieuwe locatie van de dienst Ombudsman en de opening van het Huis van de Bruggeling en het Contact Center in het najaar van 2016. Het is de bedoeling ook hun coördinaten en openingsuren in de nieuwe folder van de dienst Ombudsman op te nemen aangezien het Contact Center in
de toekomst onder meer zal instaan voor de intake van meldingen en eerstelijnsklachten. In afwachting
liet de dienst Ombudsman zijn huidige folder screenen op leesbaarheid en bevattelijkheid voor een zo
ruim mogelijk publiek. Dat gebeurde door een gespecialiseerde werkgroep binnen het OCMW die
werkt rond duidelijke en eenvoudige taal. Uit deze analyse kwamen verschillende verbeterpunten naar
voren die de dienst Ombudsman ter harte zal nemen in zijn nieuwe folder.
Het aantal vind-ik-leuk’ers van de facebookpagina van de dienst Ombudsman groeit gestaag. Zij telt
momenteel 186 likers, tegenover 154 in 2014 en 130 in 2013. Het bereik van de berichten varieert tussen 47 en 475 lezers. Het bijhouden van een facebookpagina vergt vanwege de redacteur creativiteit,
inzet en vertrouwdheid met het medium, maar loont de moeite. De pagina bevat praktische, toegankelijke en geregeld ook luchtige informatie over de dienst. Er verschijnen foto’s, nieuwsberichten, cartoons en nuttige tips en weetjes, ook over andere diensten en instanties die burgers met problemen
verder kunnen helpen. U vindt onze facebookpagina op: https://www.facebook.com/pages/DienstOmbudsman-van-de-stad-Brugge/115151915317889.
Op 29 september hield de Ombudsman voor de Seniorenadviesraad een voordracht over de werking
van zijn dienst. Zoals elk jaar was de Ombudsman aanwezig tijdens de welkomstavond van nieuwe
Bruggelingen in het Concertgebouw op 5 oktober 2015.
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Hoe werden
w
de klaachten
n beoorrdeeld??

1.1. Meer geegronde klachten
n
In 2015 heeft de Om
mbudsman meer klachtenn gegrond of deels gegron
nd moeten veerklaren dan
n in 2014.
Van de 2271 klachtdoossiers waren
n er 53 gegroond en 27 deeels gegrond
d. Dat betekeent dat 80 klachten of
29,6 proocent als geggrond of deeels gegrond werden beoo
ordeeld. Daaarmee zet dee positieve trend
t
van
2014 nieet door. Toenn scoorden dee diensten uiitzonderlijk goed
g
met slechts 24 proceent gegrondee of deels
gegrondee klachten. In 2015 keren
n ze terug naaar het niveaau van 2013 toen
t
iets meeer dan 30 pro
ocent van
de klachhten gegrond of deels geg
grond werdenn verklaard. In 2012 werrden 26,6 proocent van dee klachten
op deze manier beooordeeld, in 2011 27,6 proocent. Positief is wel datt het aantal tterechte opm
merkingen
gevoeligg daalde naarr 33 of 12,2 procent
p
tegennover 18 procent in 2014.
Klachtenn worden geggrond of deeels gegrond vverklaard alss het onderzo
oek een ernsttige fout of een
e structurele tekkortkoming aan het lichtt brengt. Meet terechte op
pmerkingen worden
w
klacchten bedoeld
d waarbij
de diensst onzorgvulddig handeldee, maar die nniet zo ernstiig zijn dat zee als gegrondd moeten wo
orden beoordeeldd. Het gaat vaak om klachten waarbijj de dienst off de ambtenaaar verzachteende omstan
ndigheden
kan inroepen.
we de gegronnde en de deeels gegrondee klachten en
n de terechte opmerkingenn samen, dan
n werd in
Tellen w
113 dosssiers of 41,88 procent een
n fout vastgeesteld. Dat iss iets meer dan
d in 2014. In 2013 gin
ng het om
47,7 procent, in 20122 om net geeen 43 procentt en in 2011 om 41 proceent.
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1.2. Meer ongegronde klachten
Opnieuw werden meer klachten ongegrond verklaard. In 2015 gaat het om 21 dossiers of 7,7 procent
(tegenover 18 dossiers of 6,2 procent in 2014 en 10 of 3,4 procent in 2013). De Ombudsman springt
voorzichtig om met deze beoordeling. Pas als de burger manifest ongelijk heeft of de dienst met honderd procent zekerheid geen fout heeft gemaakt, zal een klacht als ongegrond worden beoordeeld. In
drie dossiers werden we tijdens het onderzoek onbevoegd.
De helft van de klachten of 134 dossiers kreeg het label ‘ander oordeel’. Het gaat om dossiers die opgelost werden door (eenvoudige) bemiddeling en/of informatieverstrekking, zonder dat zij gegrond,
deels gegrond of terecht moesten worden verklaard. Het label wordt ook gebruikt voor dossiers die de
Ombudsman niet scherper kon beoordelen omdat het onderzoek onvoldoende duidelijkheid bracht of
omdat het dossier stop gezet werd op vraag van of in overleg met de verzoeker. Dat betekent niet dat
deze klachten onbelangrijk zijn. Ook zij bevatten informatie waaruit de diensten kunnen leren en op
basis waarvan zij hun dienstverlening kunnen verbeteren.

1.3. Minder goed resultaat voor de stadsdiensten
Meer dan drie kwart van de klachten – 208 dossiers op een totaal van 271 ofwel 76,7 procent –
sloegen op het functioneren van de stadsdiensten. In 2014 waren er slechts 199 klachten op 288
klachten, of twee derden van alle dossiers. Het aandeel van de stadsdiensten ten opzichte van het totaal
aantal klachten steeg met andere woorden gevoelig.
Ook de graad van gegrondheid van de klachten nam toe. Van de 208 klachten waarbij stadsdiensten
betrokken waren, waren er voor de stadsdiensten 38 gegrond en 21 deels gegrond . Dat maakt 59 gegronde of deels gegronde klachten of 28,3 procent. Ter vergelijking: in 2014 presteerden de stadsdiensten uitzonderlijk goed. Toen waren er maar 45 gegronde of deels gegronde klachten, wat goed was
voor slechts 22,6 procent van het totaal aantal klachten over de stadsdiensten.
In 2015 werden nog eens 26 klachten over de stadsdiensten beoordeeld als terechte opmerkingen. Tellen we de gegronde en deels gegronde klachten en de terechte opmerkingen samen, dan stelde de
dienst Ombudsman in 85 van de 208 klachten een fout bij de stadsdiensten vast. Dat staat voor 40,8
procent.
De stadsdiensten zijn daarmee verantwoordelijk voor 73,7 procent van het totaal aantal gegronde
en deels gegronde klachten (59 op 80 klachten). In 2014 was dat slechts 65 procent. Nemen we naast
de gegronde en de deels gegronde klachten ook de terechte opmerkingen in rekening, dan komen we
uit op 85 op 112 dossiers waarin de dienst Ombudsman een fout kon vaststellen, wat staat voor net
geen 76 procent van het totaal aantal gegronde, deels gegronde en terechte klachten.
Deze cijfers zijn belangrijk maar mogen niet ontmoedigen. Dat de dienst Ombudsman weer meer meldingen voor de Wegendienst moest overnemen, kleurt mee de cijfers. Bovendien werden de meeste
klachten door de stadsdiensten nog tijdens het onderzoek ofwel individueel ofwel structureel bijgestuurd. Dat is positief. Het hoofddoel van klachtenbehandeling blijft dat de diensten leren uit hun fouten. Deze bereidheid is bij de stadsdiensten zeker aanwezig.

2.

Oplossingsgraad en behandelingstijd

2.1. Oplossingsgraad
Een individuele of structurele oplossing voor de klacht is belangrijker dan de beoordeling. De dienst
Ombudsman kon in 2015 tachtig procent van haar dossiers tot een goed einde brengen, ofwel door
de verzoeker uitgebreide informatie te geven, ofwel door bemiddeling, ofwel door gegrondverklaring,
al dan niet met een aanbeveling.
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2.2. B
Behandeelingstijd
d van dee klachtd
dossiers
De diensst Ombudsm
man kon gemiddeld na 455 dagen of an
nderhalve maand de burgger inlichten
n over het
resultaatt van zijn klachtonderzoek. Dat is ruuim binnen de
d door het reglement vvoorziene terrmijn van
twee keeer drie maandden (90 en 180 dagen). D
Dat bewijst enerzijds
e
dat de diensten relatief snel reageren
als de diienst Ombuddsman hen eeen tweedelijnnsklacht oveermaakt, andeerzijds dat dde dienst Om
mbudsman
haar eigeen dossieroppvolging goeed bewaakt. V
Vier klachteen werden in
n één dag oppgelost. Het klachtonk
derzoek dat het langsst duurde, naam 256 dagenn in beslag.
v het jaarvverslag wareen 257 van dee 271 dossier
ers afgewerktt (94 proBij het aafsluiten van de redactie van
cent). Vaan veertien dossiers,
d
doorgaans ingeddiend op het einde van heet jaar, loopt het onderzoeek nog.

behandeliingstijd do
ossiers
230

18
minder daan 90 dagen

9

tussen 911 en 180 dagen
meer dann 180 dagen

meer dan 89 procent
p
van de
d afgewerktte dossiers (2
230 van de 257
2 dossiers)) kreeg de bu
urger binIn iets m
nen een termijn van drie maanden het resulttaat van het klachtonderzzoek overgeemaakt. In zeeven procent vann de dossierss (18 dossierrs) werd de bburger binneen een termijjn van zes m
maanden ing
gelicht. In
bijna vieer procent vaan de dossiers (9 dossierss) werd de bu
urger buiten de termijn opp de hoogte gebracht.
Het gingg steeds om complexere dossiers diee diepgaand onderzoek vergden,
v
waaarvan de bem
middeling
minder vvlot verliep, of
o waarvan de
d antwoordeen van de dieensten langerr op zich lietten wachten.

3.

De zw
wakke plekke
p
en

Onderstaaande tabel toont
t
welke beginselen
b
vvan behoorlijk
k bestuur of welke diensstverleningsn
normen in
2015 hett vaakst overrtreden werdeen. Het verttrouwde beeeld blijft zich
h herhalen.
De klachhten over geb
brekkige com
mmunicatiee of een teko
ort aan inforrmatie stegenn verder doo
or naar 45
(39 in 20014), wat staaat voor 16,6
6 procent vaan alle klachttdossiers, teg
genover 13,66 in 2014. Bovendien
ligt de graad van geegrondheid opnieuw
o
hooog. In 23 dosssiers, of meeer dan de hellft, kon een fout
f
worden vasttgesteld. Tijddig, duidelijk
k, gemotiveeerd en eerlijk
k communiceren blijft dee boodschap
p, ook als
deze neggatief is. De cijfers bewijjzen anderm
maal dat storin
ngen in de communicatiee tussen de burger
b
en
de overhheid vaak dee basis voor klachten vorrmen. Dit moet
m
een aan
ndachtspuntt zijn voor àlle
à diensten (ziee hierover oook deel 1).
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ongegrond

terechte opmerking

2

ander oordeel

actieve dienstverlening

gegrond

onbevoegd

beoordeling

deels gegrond

Net als alle voorgaande jaren piekt ook nu weer de dienstverleningsnorm gebrekkige dossieropvolging. De burger mag van de ambtenaar verwachten dat hij zijn dossiers goed opvolgt, dat hij de stand
van zijn dossiers kent en bijhoudt. Het gaat om 63 dossiers of 23,2 procent. Even traditioneel ligt de
graad van gegrondheid hoog. In 45 dossiers of 71,4 procent werd een fout vastgesteld. De norm
scoort zo hoog omdat de dienst Ombudsman weer meer meldingen voor de Wegendienst moest overnemen (van 17 in 2014 naar 30 in 2015). Meldingen die niet afgehandeld werden binnen de reglementaire termijn van zestig dagen getuigen sowieso van een minder goede dossieropvolging. Daarnaast
werd in 30 dossiers of 11 procent geklaagd over een gebrek aan actieve dienstverlening, wat inhoudt
dat de burger van de ambtenaar mag verwachten dat hij proactief handelt en problemen binnen het reglementaire kader inventief en constructief oplost. Hier lag de graad van gegrondheid bijzonder laag.
Geen enkele klacht moest gegrond, deels gegrond of terecht worden verklaard. Dat betekent dat de
verzoekers geregeld de indruk hebben dat de ambtenaren niet proactief zouden optreden, terwijl dat
niet kan worden bewezen.
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Vierentw
wintig dossieers of net geen 9 procentt sloegen op
p het niet correct toepasssen van de regelgeving. Oppvallend is dat
d tien dosssiers of meerr dan 41 pro
ocent ongegrrond waren een slechts 29
9 procent
deels geggrond of tereecht. In dezee ongegrondee dossiers vin
nden we de klachten
k
teruug van burgeers die ervan overrtuigd zijn daat de dienst Financiële
F
A
Administratiee in de inning
gsprocedure van onbetaaald gebleven parkkeerretributiees fouten heeeft gemaakt. H
Heel wat van
n deze klachtten bleken onnterecht.
Traditionneel is ook de
d dienstverlleningsnorm
m geen zorgv
vuldigheid in
n het gedingg (47 dossierrs of 17,3
procent ttegenover 466 of 16 procent in 2014)). Dat is logiisch omdat deze
d
norm sllaat op alle mogelijke
m
fouten ddie diensten en
e medewerk
kers kunnen maken tijden
ns de uitvoerring van hunn taken. De graad
g
van
gegrondhheid bedraaggt 34 procen
nt, wat betekkent dat in 16
1 dossiers een
e fout werrd vastgestelld. Dat is
exact evenveel als inn 2014.
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4.

Stijgerrs en dalers
d

De tabell geeft een gllobaal overzzicht van de kklachten, zon
nder dat de aantallen
a
uit de rubriek ‘M
Meerdere
dienstenn’ erin geïnteegreerd zijn. Het gaat meet andere woorden om wat wij de recchtstreekse klachten
noemen.. Dat zijn de klachten diee uitsluitend oover één dien
nst gaan.
Zoals alttijd zijn ze in
i dalende volgorde geraangschikt peer dienst. De tabel toont hoeveel klacchten gegrond, ddeels gegrondd, terecht of ongegrond
o
w
waren en hoeeveel er het laabel ‘ander ooordeel’ kreg
gen. Voor
de tabel met de geïnntegreerde aaantallen uit dde dienstoverrschrijdende klachten verrwijzen wij naar
n
punt
4.1. verdder in dit hooofdstuk.
De belanngrijkste connclusies uit dee tabel zijn:
 De diienstoversch
hrijdende kllachten zijn opnieuw gesstegen van 45 in 2014 naaar 54 in 2015.
 Na tw
wee jaar vann verbetering
g ziet de Weegendienst het
h aantal tweedelijnsklacchten weer toenemen
t
tot 411. Daarmee komt
k
ze opn
nieuw op de tweede plaaats. In 2014 telden
t
we 366 tweedelijnssklachten
voor de Wegendienst, in 2013
3 45 en in 20012 58.
 De G
Groendienst,, de Politie, het OCMW
W en de dien
nst Burgerza
aken zien heet aantal tweeedelijnsklachhten dalen. De
D Groendien
nst zakt van dde tweede naaar de derde plaats met 3 7 dossiers. Dat
D is een
verbeetering tegennover 2014 toen
t
zij een recordaantaal van 42 recchtstreekse kklachten liett noteren.
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Ook de Politie doet het met 28 klachten opvallend beter dan in 2014 toen 37 rechtstreekse klachten
werden behandeld. Het OCMW verbetert haar score van 31 rechtstreekse klachten in 2014, toen
een absoluut record, naar 26. De dienst Burgerzaken blijft het aantal tweedelijnsklachten beperken: 17 in 2015 tegenover 22 in 2014.
 Met 11 rechtstreekste klachten blijft de dienst Financiën status quo. Voor de dienst Leefmilieu
zijn er nog amper 9 rechtstreekse klachten, wat bijna een halvering betekent ten opzichte van 2014
(toen 16 klachten). Met 9 klachten komt de dienst Mobiliteit opzetten (tegenover 3 in 2014). De
Dienst Ruimtelijke Ordening blijft met amper 8 klachten status quo.
 De watermaatschappij Farys halveerde opnieuw haar klachten tot amper 4 (tegenover 18 in 2013
en 9 in 2014). De energie-intercommunale Eandis deed nog beter met slechts 2 rechtstreekse
klachten (tegenover 7 in 2014 en 9 in 2013) bij de dienst Ombudsman.
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OVE
ERZICHT AL
LLE KLACHT
TDOSSIERS
S 2015

Dienst Ruimtelijke
e Ordening
8
Leefmilieu
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Mo
obiliteit
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Patrimoniu
um
5
Overige die
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Me
eerdere diensten
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Burgerzaken
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W
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Wegendie
enst
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28
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5.

Dienstt per dienst
d

In dit hhoofdstuk woorden de dieensten met de meeste klachten
k
bessproken. Wee bespreken eerst de
dienstovverschrijdendde klachten, daarna die oover de stadssdiensten, dee Politie, hett OCMW en de intercommunnales. Voor informatie
i
ov
ver de dienstten met wein
nig klachten, verwijzen w
we naar deel 4 ‘Dossiers in ddetail’.

5.1. D
Dienstovverschrijjdende k
klachten
n (p. 55)
5.1.1. A
Algemenne vaststelllingen
In de tabbel hieronderr worden de rechtstreeksse klachten – dat zijn de klachten waaarbij maar één
é dienst
betrokkeen is – sameengeteld met de dienstovverschrijdend
de klachten waarbij
w
dezee individuele diensten
betrokkeen zijn. Benaadrukt moet worden dat in de diensto
overschrijden
nde klachtenn de betrokkeenheid of
de veranntwoordelijkhheid van de ene
e dienst grroter kan zijn
n dan deze van de anderee dienst(en). Diensten
worden soms betrokkken bij een klacht omdaat zij een beelangrijke ro
ol spelen in de oplossing
g van het
probleem
m, zonder daat zij verantw
woordelijk ziijn voor de eventuele
e
fout. In 2015 bbehandelde de dienst
Ombudssman weer meer
m
dienstoverschrijden
nde klachten: 54 tegeno
over 45 in 20014 en 62 in 2013. Ze
maaktenn twintig proccent van het totaal aantall klachten uitt.
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Ook in de totaaltabel bezetten de Wegendienst, de Politie en de Groendienst de eerste drie plaatsen. De Wegendienst stijgt ook hier licht, de Politie blijft status quo
en de Groendienst doet het beduidend beter. Dat geldt
ook in deze tabel voor het OCMW en de dienst Burgerzaken. Net als in de tabel van de rechtstreekse klachten is
de stijging van het aantal klachten over de dienst Mobiliteit merkbaar.
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Uit de tabel blijkt verder dat de Politie het vaakst betrokken is in de dienstoverschrijdende klachten (22 keer).
Dat is niet onlogisch aangezien de Politie op veel domeinen met de stadsdiensten samenwerkt. Zo levert zij bijvoorbeeld informatie voor bewonersbrieven aan de dienst
Communicatie en Citymarketing, werkt zij samen met de
dienst Leefmilieu op het vlak van lawaaihinder, doet zij
op vraag van de dienst Bevolking de woonstvaststellingen, adviseert zij op het vlak van verkeer en mobiliteit,
enz. Ook de Wegendienst is in mindere mate betrokken
in de dienstoverschrijdende klachten (13 keer). De dienst
Communicatie en Citymarketing komt de top 10 binnen met in het totaal twaalf klachten waarvan 11 in
dienstoverschrijdende dossiers.

Positief is dat de graad van gegrondheid verder afnam. Van de 54 dienstoverschrijdende klachten
waren er 7 gegrond, 10 deels gegrond en 1 terecht. Dat maakt samen 18 dossiers of 33 procent, tegenover een graad van gegrondheid in 2014 van 40 procent en van bijna 63 procent in 2013. Hoewel er
meer dienstoverschrijdende klachten waren, kan de Ombudsman dan ook niet concluderen dat, globaal
gesproken, de coördinatie tussen de diensten erop achteruit zou gaan.
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5.1.2. Punctuele problemen
Uit de dienstoverschrijdende klachten blijkt de afhankelijkheid van de dienst Communicatie en Citymarketing van de informatie die zij van andere diensten moet krijgen. Daardoor komt zij voor het
eerst de top 10 binnen. Het is nodig dat de uitvoerende diensten altijd goed nadenken over welke informatie aan de bevolking moet worden meegedeeld via de dienst Communicatie en Citymarketing.
Enkele voorbeelden tonen dat aan:
 Doordat Brugge Plus ten onrechte oordeelde dat de buurt van de Potterierei geen hinder zou ondervinden van de plaatsing van het ponton in de Sint-Annarei ter gelegenheid van de Triënnale,
kregen de bewoners geen bewonersbrief. Klachten waren het gevolg want er was wel degelijk hinder.
 Doordat de Politie niet wist dat zich een garagecomplex bevond in een straat waar een pand gesloopt werd, werden de eigenaars en huurders van de garages hierover niet geïnformeerd via een
bewonersbrief. Gevolg was dat ze op een morgen moesten vaststellen dat ze het garagecomplex
niet meer in of uit konden. De Ombudsman heeft aan de Politie voorgesteld dat zij met de hulp van
digitale informatie die beschikbaar is bij de Dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Mobiliteit,
een bestand zou opmaken van alle garagecomplexen op het Brugse grondgebied. De Politie ging
daar niet op in. Zij meent dat de inspanningen om dit bestand samen te stellen en up-to-date te houden niet zouden opwegen tegen de baten. Daarom zal de Politie problemen ad hoc blijven oplossen
in overleg met de aannemer.
 Doordat de dienst Mobiliteit de dienst Communicatie en Citymarketing niet inlichtte dat zij haar
beleid had verstrengd in verband met het uitreiken van tijdelijke bewonersvignetten naar aanleiding
van werkzaamheden, ontstonden er klachten aan het loket omdat de bewonersbrieven deze nieuwe
voorwaarden nog niet vermeldden.
Het zwaarste coördinatieprobleem deed zich voor tussen de Groendienst en de dienst Burgerlijke
Stand m.b.t. de vernieuwing van een aantal strooiweiden op de begraafplaatsen van Steenbrugge,
Sint-Kruis en Sint-Andries. Beide diensten hadden hierover begin 2015 overlegd en september als datum voor de heraanleg naar voren geschoven. In april waren de begrafenisondernemers op de hoogte
gebracht, maar doordat er daarna tussen beide diensten niet meer werd overlegd over de concrete uitvoering van de werkzaamheden, wist de dienst Burgerlijke Stand niet wat wanneer zou gebeuren.
Daardoor kon een fout van de begrafenisondernemer niet tijdig recht gezet worden. Gevolg was dat de
as van een overledene al na minder dan één maand samen met de afgegraven graszoden van de strooiweide in Sint-Kruis werd afgevoerd. De zware emotionele schade bij de familie kon slechts gedeeltelijk vergoed worden door de beslissing van het College van burgemeester en schepenen dat de familie
de astaks niet hoefde te betalen. De diensten hebben uit de fout geleerd. De klacht heeft er toe geleid
dat er op veel regelmatiger basis overlegd zal worden tussen de Groendienst en de dienst Burgerlijke
Stand/Begrafenissendienst over elkaars activiteiten op de begraafplaatsen.
Enkele dienstoverschrijdende klachten wijzen uit dat Brugge nood heeft aan een beleid op het vlak
van kampeerauto’s. Doordat kampeerauto’s op een aantal parkeerplaatsen in Zeebrugge (Baron De
Maerelaan en Graaf Jansdijk) zijn geweerd, verspreiden zij zich in de woonstraten waar ze soms voor
overlast zorgen. In Zeebrugge bestaat er geen terrein meer waar kampeerauto’s terecht kunnen. De Politie laat betijen omdat zij wettelijk gezien moeilijk kan optreden tegen overnachtende kampeerauto’s.
Positief is dat Westtoer in de loop van 2015 een werkgroep heeft opgericht die werkt aan een visie op
kampeerautotoerisme aan de kust en aan oplossingen voor de problemen.
Ook de combitaks zorgt af en toe voor klachten. Wie door de Politie wordt opgepakt en met de combi
wordt afgevoerd, krijgt nadien een taks van de Stad van 100 euro. Discussies ontstaan als burgers vinden dat ze ten onrechte door de Politie werden afgevoerd. Bezwaar tegen de taks leidt niet gegarandeerd tot succes omdat de dienst Financiën in de eerste plaats afgaat op het feit of het vervoer plaats
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heeft gehhad of niet. Is
I het vervoeer gebeurd, ddan moet bettaald worden
n, of dit nu oonterecht geb
beurd zou
zijn of nniet.

5.2. W
Wegen (p.
( 171)
De dienstt Ombudsmann behandelde over de Wegeendienst 41 reechtstreekse klachten
k
en 133 klachten in de
d rubriek
‘Meerderre diensten’. Dat
D maakt sam
men 54 klachtten. Dat betek
kent dat de Weegendienst bettrokken is in 20
2 procent
van het tootaal aantal klachten.
k
Daarrmee komt eenn einde aan tw
wee jaar dalin
ng van het aanntal klachten over deze
dienst. Inn 2014 behanddelde de diensst Ombudsman
an in het totaaal 50 dossiers over de Wegeendienst, in 2013 61 en
in 2012 668.
Ook de ggraad van geggrondheid lag
g hoog. Twinntig dossiers waren
w
gegrond
d, twee deels gegrond en zes terecht.
Dat betekkent dat in 28 dossiers of bijjna 52 procennt een fout werrd vastgesteld
d.

5.2.1. O
Overgenoomen melldingen sttijgen weeer
Na tweee jaar van veerbetering moest
m
de diennst Ombudsm
man opnieuw
w meer melddingen voorr de Wegendienst overnemeen die de maximale
m
behhandelingsterrmijn van zeestig dagen niet hadden gehaald.
Het gingg om 30 van de in totaal 47
4 meldingeen die de dien
nst Ombudsm
man in 2015 als tweedelij
ijnsklachten overrnam. Ter veergelijking: in 2014 moeesten amper 17 meldingeen overgenom
men worden, in 2013
waren heet er 31 en inn 2012 44.

gendienst 4.2237 melding
gen en eersteelijnsklachtenn of de helftt van alle
In het tootaal behanddelde de Weg
meldingeen in het Meeldpunt. Het aantal meldiingen dat de maximale teermijn niet haaalde, is dan
n ook zeer
gering. T
Toch zijn dezze dossiers leeerrijk omdaat er bepaaldee problematieken uit afgeeleid kunnen
n worden.
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Ze hebben ook een hoge graad van gegrondheid aangezien alle overgenomen meldingen de reglementaire termijn niet haalden. Achttien dossiers werden gegrond verklaard en zes terecht.
In acht gegronde dossiers liet de Wegendienst de meldingen zonder duidelijke reden overtijd gaan. In
negen dossiers slaagde de Wegendienst er niet in de maximale behandelingstermijn te halen als gevolg
van personeelstekort. Dat was een belangrijk signaal. Zeker voor de binnenstad manifesteerde zich in
de eerste helft van 2015 een tekort aan mankracht om alle herstellingen tijdig te kunnen uitvoeren. Dat
was niet verwonderlijk want de sector Centrum van de Wegendienst kreeg in 2015 niet minder dan
2.285 meldingen te verwerken of meer dan de helft (54 procent) van alle meldingen voor de Wegendienst. Al in 2014 had de dienst Ombudsman deze druk opgemerkt omdat de Wegendienst sector Centrum plots veel meer meldingen ging parkeren. Positief is dat aan het personeelstekort bij de ploeg van
de binnenstad in de tweede helft van 2015 verholpen werd. Dat heeft onmiddellijk een gunstig effect
gehad op het aantal geparkeerde meldingen. Het aantal meldingen dat on hold werd geplaatst daalde
van 8,8 procent of 404 meldingen in 2014 naar 6 procent of 258 meldingen in 2015.
De dienst Ombudsman ving in 2015 zelf ook af en toe signalen op dat de Wegendienst als gevolg van
het niet vervangen van gepensioneerd personeel stilaan over te weinig arbeiders in de regieploegen
zou beschikken. Mogelijk kan het feit dat de Wegendienst, de Groendienst en de dienst Stadsreiniging
in de loop van 2016 samengevoegd worden tot één cluster Openbaar Domein hier een oplossing
voor bieden. Door deze fusie zal een poule van arbeiders ontstaan waarvan gehoopt wordt dat zij
sneller en flexibeler op de noden zal kunnen inspelen. De Ombudsman pleit er ook al langer voor dat
de regieploegen rechtstreeks via digitale weg toegang zouden krijgen tot het Meldpunt zodat de meldingen sneller zouden kunnen worden afgehandeld. Ook deze verbetering zit in de pipeline. De Gemeenschapswachten zijn met een proefproject gestart. Het is de bedoeling dat nadien ook de cluster
Openbaar Domein aansluit.
Zes dossiers werden beoordeeld als terechte opmerkingen omdat de Wegendienst het herstel op het
terrein wel uitvoerde maar haar actie in het Meldpunt vergat te registreren. Gebeurt dat niet, dan
raakt de melder niet op de hoogte van wat er met zijn melding is gebeurd. Dat getuigt niet van behoorlijk bestuur. Elke burger mag op zijn vraag of melding een reactie verwachten binnen een redelijke
termijn. Het doel van het Meldpunt is niet alleen dat het herstel binnen de zestig dagen wordt uitgevoerd maar ook dat de melder binnen deze termijn feedback krijgt. Het argument dat de melder toch
ziet dat de Wegendienst het herstel heeft uitgevoerd, gaat niet altijd op. Melders kunnen ook gebreken
aan de openbare weg signaleren die zich niet voor hun huis of in hun straat bevinden. Voor de dienst
Gemeenschapswachten, die instaat voor 39 procent van alle meldingen, is dat sowieso het geval. Het is
dan ook noodzakelijk dat de feedback naar de melder altijd goed wordt verzorgd.
Zes dossiers werden mild beoordeeld omdat de Wegendienst binnen de reglementaire termijn zowel
het herstel had uitgevoerd als de burger (mondeling) op de hoogte had gebracht, maar alleen de administratieve afhandeling in het Meldpunt had verwaarloosd.

5.2.2. Tweedelijnsklachten van burgers
Naast de 30 overgenomen meldingen behandelde de dienst Ombudsman 23 tweedelijnsklachten van
burgers over de Wegendienst (11 rechtstreekse klachten en 12 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten). Hier is wel een duidelijke verbetering merkbaar (33 klachten in 2014), al lag de graad van gegrondheid hoger dan in 2014. Drie klachten waren gegrond en twee klachten deels gegrond.
Drie klachten waren het gevolg van de heraanleg van de voetpaden in Sint-Jozef, waarbij nu eens
twee wandelpaden door de openbare groenstroken niet heraangelegd geraakten door de aannemer, en
dan weer een ingezakte riool niet tijdig hersteld werd. De dienst Ombudsman ontving vanuit SintJozef ook twee klachten over de wateroverlast als gevolg van de zware regenbui van 22 september.
Daarbij liepen verschillende huizen onder water. De bewoners verweten de Stad dat de pompen niet
hadden gewerkt, de riolering onvoldoende was en de bomen niet tijdig waren gesnoeid waardoor de
kolken vol met bladeren zaten. De dienst Ombudsman kon geen nalatigheid bij de stadsdiensten (Wegendienst, Groendienst, Stadsreiniging en Patrimonium) vaststellen. De pompen werkten naar behoren
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maar konden de uitzonderlijk zware toevloed van het regenwater gewoon niet aan. De klachten leiden
er wel toe dat een hydraulische studie wordt opgemaakt voor Sint-Jozef en Koolkerke. Ook aan de
collector van Aquafin in de Pannebekestraat zijn aanpassingen in het vooruitzicht gesteld.
Een terechte klacht liep er binnen over de Stokersstraat waarvan de heraanleg steeds maar weer
werd uitgesteld omdat de Wegendienst op andere werven moeilijkheden ondervond met de gekozen
voetpadtegels (zie hierover ook deel 2). Omdat deze tegels ook in de Stokersstraat zouden worden gebruikt, werd de heraanleg on hold geplaatst. De Wegendienst kondigde ondertussen aan dat de heraanleg nog voor de zomer van 2016 zal starten. Niets te vroeg voor een dossier dat al begin oktober 2014
tijdens een inspraakvergadering aan de bewoners werd voorgesteld.

5.3. Groen (p. 128)
De Groendienst zet een beter resultaat neer dan in 2014 toen de dienst Ombudsman 55 dossiers over
haar werking behandelde. Het ging toen om 42 rechtstreekse klachten en 13 dienstoverschrijdende
klachten, een absoluut record waarbij de Groendienst voor het eerst de lijst aanvoerde van de diensten
met de meeste klachten. In 2015 laat de Groendienst in het totaal 44 klachten noteren. Het gaat om 37
rechtstreekse klachten en 7 dienstoverschrijdende klachten. De graad van gegrondheid lag wel iets
hoger. In 2015 waren vier klachten gegrond, één klacht deels gegrond en twaalf klachten terecht. Dat
betekent dat in meer dan 38 procent een fout werd vastgesteld, tegenover 33 procent in 2014.
Het ziet ernaar uit dat de Groendienst een inspanning heeft geleverd om haar tweedelijnsklachten te
doen dalen. Deze conclusie spoort met de vaststellingen van het stedelijk Meldpunt. Ook daar is, wat
de meldingen en eerstelijnsklachten over de Groendienst betreft, een lichte daling van drie procent
merkbaar. Meldingen en eerstelijnsklachten over het onderhoud van het straatgroen verdwenen zelfs
voor het eerst sinds 2010 uit de top 5 (van 764 meldingen in 2014 naar 473 in 2015).

5.3.1. Iets minder overgenomen meldingen
De dienst Ombudsman nam 11 meldingen voor de Groendienst over die de maximale behandelingstermijn van zestig dagen niet hadden gehaald. Dat is iets minder dan in 2014 (13 meldingen). Daarbij
stelde zij een viertal keer dezelfde fout vast als in 2014, met name dat de Groendienst de meldingen
over groenonderhoud wel aanpakte op het terrein, wel degelijk een antwoord formuleerde maar naliet
deze ook effectief te versturen waardoor de melders toch geen feedback kregen. De Groendienst
legde de oorzaak bij de vermindering van haar administratief personeel en de pensionering van de
medewerkster die de meldingen administratief bijhield. Gevolg van de klachten was dat zij een andere
manier van werken invoerde waarbij de medewerker die de meldingen registreert, ze toewijst aan de
juiste conducteur die daarna zelfstandig instaat voor de verdere afhandeling van zijn meldingen.
Sindsdien zijn nieuwe fouten uitgebleven.

5.3.2. Tweedelijnsklachten van burgers
De problematiek rond de gebrekkige coördinatie tussen de Groendienst en de dienst Burgerlijke
Stand/Begrafenissendienst in verband met het vernieuwen van de strooiweiden op enkele begraafplaatsen, behandelden we hiervoor al.
Er was ook nog een andere klacht over de te voortvarende manier waarop arbeiders van de Groendienst in december de bloemen en andere aandenkens van de graven weghaalden op de begraafplaats
van Sint-Kruis. Als gevolg hiervan werden met de arbeiders duidelijkere afspraken gemaakt zodat ze
beter zouden kunnen inschatten wat ze al dan niet kunnen opruimen. Ook deze klacht bewijst hoe gevoelig burgers zijn voor alles wat hun overleden familieleden aangaat en hoe voorzichtig en empathisch de diensten met deze emoties dienen om te gaan. Het gaat om delicate materie.
Het aantal tweedelijnsklachten over het niet tijdig snoeien van straatbomen viel terug naar zes, maar
meldingen hierover kwamen, zoals vermeld in deel 2, wel nog vaak binnen bij de dienst Ombudsman.
Zoals bekend wenst de Groendienst geen gezonde bomen te snoeien louter op basis van klachten van
individuele burgers over zonafname, bladval of overlast door vruchten. Zij beperkt zich tot het perioJAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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Positief is dat ook de graad van gegrondheid verder daalde. Er waren maar 4 gegronde klachten en
3 deels gegronde klachten (tegenover 11 gegronde klachten en 2 deels gegronde klachten in 2014 en
19 gegronde klachten en 4 deels gegronde klachten in 2013). Het aantal terechte opmerkingen bleef
beperkt tot 3 (evenveel als in 2014, 6 in 2013). Bovendien bleken drie klachten ongegrond. Voor één
klacht was de dienst Ombudsman onbevoegd. Het feit dat de nieuwe directies van zowel de dienst Bevolking als de dienst Burgerlijke Stand veel belang hechten aan kwaliteitsvolle dienstverlening en
goed onthaal, draagt bij tot de daling van het aantal klachten.

5.4.1. Klachten over de dienst Bevolking
Wat de dienst Bevolking betreft, gingen twee terechte klachten over de personeelsbezetting van de
gemeenteafdelingen in Noord-Brugge (Zeebrugge, Lissewege, Dudzele, Zwankendamme). Nu eens
stonden klanten voor een gesloten deur in Lissewege, dan weer in Dudzele. Dat kwam doordat de medewerkers die de gemeenteafdelingen in Noord-Brugge bemannen, tussen de verschillende kantoren
moesten pendelen. Nu eens werd de medewerker opgehouden door een huwelijksceremonie in Zeebrugge, dan weer raakte de ambtenaar vast in een file als gevolg van wegwerkzaamheden.
De dienst Bevolking werkte een voorstel uit om de organisatie van haar afdelingen in Noord-Brugge
beter te organiseren, maar het voorstel werd niet weerhouden door het College van burgemeester en
schepenen. De dienst kreeg van het bestuur de opdracht de reorganisatie breder te bekijken. In afwachting nam de dienst Bevolking een tussenmaatregel. Sinds 1 oktober 2015 wordt het kantoor in
Dudzele open gehouden door een medewerker van de dienst Strafregister aan de Louis Coiseaukaai.
Daardoor vermindert de druk op de medewerker die nu elke voormiddag het kantoor in Lissewege
open kan houden en op maandag, woensdag en vrijdag het onthaalbureau in Zwankendamme kan bemannen, zonder zich naar Dudzele te moeten haasten.
Daarnaast waren er zes klachten over onthaal en informatieverstrekking aan het loket waarvan er
één beoordeeld werd als deels gegrond en één als terecht. Het aantal klachten over het onthaal in de
Vreemdelingendienst bleef beperkt tot twee. In één klacht liet de Vreemdelingendienst na een gemengd koppel erop te wijzen dat de afschrijving uit het vreemdelingenregister, het afgeven van de
identiteitskaart en de terugkeer van de partner naar het moederland, niet automatisch betekent dat de
wettelijke samenwoning wordt verbroken. Dat leverde problemen op voor de achterblijvende partner.
Dat werd bijgestuurd.
Zes klachten hadden te maken met ambtelijke schrappingen uit en inschrijvingen in het bevolkingsregister. Daarbij vroeg de Ombudsman zich af of de dienst Bevolking niet te snel was overgegaan tot
de ambtelijke schrappingen. In het ene geval schrapte de dienst Bevolking de burger al na vier maanden, in het andere geval al na minder dan twee maanden. De Ombudsman verwees naar de onderrichtingen en een omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken waarin sprake is van een ononderbroken
afwezigheid van zes maanden vooraleer de gemeente een burger ambtelijk mag schrappen. De dienst
Bevolking argumenteerde dat er situaties zijn waarbij de termijn van zes maanden niet in acht moet
worden genomen. Op basis van de vaststelling dat een persoon niet meer aangetroffen kan worden op
een adres waar ondertussen al iemand anders ingeschreven is, kan onmiddellijk overgegaan worden tot
de ambtelijke schrapping. Beide verzoekers waren in dat geval. De Ombudsman wijst er toch op dat
een ambtelijke schrapping altijd de laatste optie moet zijn omdat de gevolgen voor de burger zwaar
kunnen zijn.

5.4.2. Klachten over de dienst Burgerlijke Stand
De dienst Burgerlijke Stand werd geconfronteerd met enkele klachten over de begraafplaatsen. De
problematiek rond de gebrekkige coördinatie tussen de Groendienst en de dienst Burgerlijke Stand in
verband met het vernieuwen van de strooiweiden, behandelden we hiervoor al.
Door een klacht kwam aan het licht dat het aanvragen van een concessie voor een zogenaamd ongeconcedeerd graf of ongeconcedeerde columbariumnis niet in het reglement voorzien was. Als nabestaanden niet willen betalen voor een graf of een nis schrijft de wet voor dat de gemeente het graf of
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de urne gedurende minstens tien jaar moet bewaren op de begraafplaats. Na tien jaar kan de gemeente
dergelijke graven of urnen verwijderen of zij kan de nabestaanden voorstellen alsnog een grafconcessie te nemen voor 15, 25 of 50 jaar, mits het betalen van een forse ontgravingstaks. In Brugge is een
andere regeling in gebruik die niet gereglementeerd bleek. De nabestaanden krijgen de kans om het
gratis graf of de gratis nis om te zetten in een betalende concessie voor 15, 25 of 50 jaar, met dien verstande dat het graf of de urne op dezelfde plaats blijft. Daardoor hoeft de familie geen ontgravingstaks
te betalen. Ze betalen alleen de concessie, maar in ruil start deze met terugwerkende kracht vanaf de
1ste januari volgend op het sterfjaar. Door een minder goede communicatie hierover voelde verzoeker
zich bekocht. Hij dacht te betalen voor een concessie voor vijftien jaar terwijl het in werkelijkheid
maar om een periode van vijf jaar ging. Na een aanbeveling van de Ombudsman nam de dienst Burgerlijke Stand de werkwijze met betrekking tot de ongeconcedeerde graven en nissen op in de politieverordening ‘op de begraafplaatsen en de lijkbezorging’. Ook de begeleidende brief en het aanvraagformulier voor het aanvragen van de concessie werden verduidelijkt.

5.5. Financiën (p. 119)
De dienst Ombudsman behandelde over de dienst Financiën 18 klachten (11 rechtstreekse klachten en
7 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’). Dat is een status quo tegenover 2014. Positief is dat de
graad van gegrondheid daalde. Eén klacht was gegrond en vier waren deels gegrond. Er waren ook
zes ongegronde klachten.
Traditioneel gingen acht klachten over parkeerretributies. Vijf waren ongegrond, drie deels gegrond.
De dienst Ombudsman kan niet oordelen over de (on)terechtheid van de retributie zelf, maar kan wel
klachten behandelen over het verloop van de innings- en bezwaarprocedure. De klachten van burgers
dat de dienst Financiële Administratie geen herinnering of aangetekende laatste waarschuwing had gestuurd vooraleer de gerechtsdeurwaarder uit te sturen, bleken telkens ongegrond.
Uit enkele klachten bleek wel dat de dienst Financiële Administratie kampt met een forse achterstand
bij het versturen van herinneringen en aangetekende laatste waarschuwingen voor onbetaalde
parkeerretributies. Het retributiereglement schrijft voor dat de dienst bij niet-betaling een herinnering verstuurt na dertig dagen, maar deze termijn werd niet gehaald. In één klacht duurde het zelfs
meer dan zes maanden vooraleer de dienst Financiën de herinneringen verstuurde. Fair is wel dat, zolang de achterstand niet volledig is weggewerkt, de dienst Financiële Administratie de regel niet meer
hanteert dat een bezwaarschrift binnen de zestig dagen volgend op de datum van de betalingsuitnodiging ingediend moet worden. De oorzaak van de achterstand ligt in het feit dat de dienst Financiële
Administratie geconfronteerd wordt met zeer veel retributies die niet spontaan betaald worden.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de dienst Financiële Administratie nog altijd niet beschikt
over een geautomatiseerde link tussen het computerprogramma voor de parkeerretributies en het
rijksregister. Daardoor moet elke herinnering of laatste waarschuwing manueel op adres gecontroleerd worden in het rijksregister, wat een tijdrovende bezigheid is. In de eerste helft van 2015 dienden
op die manier 10.000 herinneringen in het rijksregister te worden nagezien.
De Ombudsman heeft opnieuw bepleit, zoals hij al deed in 20131, dat deze link zo snel mogelijk zou
worden voorzien zodat de adressen die de dienst Financiële Administratie gebruikt, altijd gegarandeerd juist zouden zijn. Dat bleek niet zo eenvoudig omdat de Stad Brugge geen consulent informatiebeveiliging heeft. Pas als een gemeente over een dergelijk gekwalificeerd personeelslid beschikt,
kan zij bij de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten een machtiging voor een link aanvragen. Gelukkig beschikt het OCMW wel over een consulent informatiebeveiliging en kon deze medewerker ook voor de Stad optreden. De dienst Financiële Administratie werkt het project nu verder uit
met de dienst Informatica, maar gerealiseerd is het nog niet. Ondertussen is de dienst Financiële Administratie sinds midden februari 2016 wel gestart met het systematisch wegwerken van de achterstand in het inningsproces ontvangsten. Dat gebeurt voorlopig nog op de oude manier.
1

Jaarverslag 2013, p. 43 en p. 132-134.
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De Ombudsman bereikte tot zijn spijt geen vergelijk met de dienst Fiscaliteit over een taks op een
verwaarloosd pand in de binnenstad. Verzoeker restaureerde het beschermde monument tot 2011.
Sindsdien is er een restaurant actief. Verzoeker liet evenwel na om in 2011 aan het Vlaamse Gewest te
vragen dat het pand geschrapt zou worden van de Vlaamse inventaris van verwaarloosde panden. Hij
deed dat pas in september 2013 met als gevolg dat verzoeker van de Stad een taks op verwaarlozing
kreeg voor het aanslagjaar 2013. De dienst Fiscaliteit bleef erbij dat zij het taksreglement correct had
toegepast omdat het pand op 1 januari 2013 nog altijd op de Vlaamse inventaris van verwaarloosde
panden stond. De Ombudsman pleitte er tevergeefs voor dat de dienst Fiscaliteit rekening zou houden
met de werkelijkheid en dat de taks kwijtgescholden zou worden omdat zij slaat op een verwaarlozing
die in 2013 al twee jaar niet meer bestond. Verzoeker heeft de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank. De Ombudsman pleit er in dat kader opnieuw voor dat de Vlaamse en de Brugse taks op verwaarlozing geüniformiseerd zouden worden omdat zij op cruciale punten, bijvoorbeeld op het vlak
van vrijstellingen en opschortingen, van elkaar verschillen. Dat brengt burgers in de war.

5.6. Leefmilieu (p. 142)
Het aantal klachten voor de dienst Leefmilieu daalde. Het aantal rechtstreekse klachten bleef beperkt
tot 9. In de rubriek ‘Meerdere diensten’ waren er 7 klachten waarbij de dienst Leefmilieu betrokken
was. Dat maakt samen 16 dossiers, tegenover 21 in 2014 en telkens 18 dossiers in 2013 en 2012. De
graad van gegrondheid lag zeer laag en bleef beperkt tot één terechte opmerking over het gedrag van
een personeelslid in het containerpark. Er was ook één ongegronde klacht.
De dienst Ombudsman hoefde maar één melding voor de dienst Leefmilieu meer over te nemen, terwijl er in 2014 nog tien na zestig dagen bij de dienst Ombudsman terecht kwamen. Dat komt omdat de
dienst Leefmilieu doeltreffende maatregelen nam om haar meldingen intern beter op te volgen.
Klachten over de containerparken bleven beperkt tot vier, maar ze wezen wel uit dat de parkwachter
in het weegbrughuisje een belangrijke taak heeft. Hij dient goed na te gaan welk afval de klant wil
binnenbrengen in de betalende zone en juiste instructies te geven.
Ook klachten over de aanpak van lawaaihinder bleven beperkt tot twee, tegenover acht in 2015. Andere klachten gingen over de bestrijding van ongedierte, het zwerfkattenbeleid, asbestverwijdering en
verstopte rioolkolken. Ze werden opgelost door bemiddeling of informatieverstrekking.

5.7. Mobiliteit (p. 148)
De dienst Mobiliteit duikt voor het eerst de top tien binnen. We behandelden over deze dienst in het
totaal 14 klachten (8 rechtstreekse klachten en 6 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’), tegenover 5 in 2014. De graad van gegrondheid lag hoog. De helft van de klachten was gegrond. Toeval
of niet, maar ook het stedelijk Meldpunt registreerde in 2015 opvallend meer meldingen voor de dienst
Mobiliteit (van 59 in 2014 naar 89). Deze stijging is mogelijk gerelateerd aan het nieuwe mobiliteitsplan waarover in het najaar van 2015 werd gecommuniceerd.
Vijf klachten waren gegrond omdat de dienst Mobiliteit niet binnen de reglementaire behandelingstermijn van zestig dagen had geantwoord op vragen of meldingen van burgers. Dat kwam onder meer
omdat een medewerker langdurig ziek was en de beantwoording van zijn meldingen niet werd overgenomen.
Klachten ontstonden ook doordat de dienst Mobiliteit de regelgeving op het bewonersvignet strenger
ging toepassen, onder meer met betrekking tot firma- en leasingwagens. Ze werd ook strenger in het
uitreiken van tijdelijke bewonersvignetten tijdens wegwerkzaamheden. Zij reikt alleen nog dergelijke vignetten uit aan bewoners die hun hoofdverblijfplaats hebben in de straat of zone waar gewerkt
wordt en wiens garage daardoor tijdelijk onbereikbaar wordt. Vroeger werden ook tijdelijke parkeerkaarten afgeleverd aan niet-gedomicilieerden als zij konden aantonen dat zij een garage hadden die tijdelijk onbeschikbaar was door wegwerkzaamheden. De dienst Mobiliteit wenste deze regeling niet
meer verder te zetten omdat ze onwettig en onreglementair is. Het probleem was dat de bewonersbrie-
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ven die de dienst Communicatie en Citymarketing verspreidde deze strengere regels nog niet vermeldden, met klachten tot gevolg. De bewonersbrieven werden aangepast.

5.8. Dienst Ruimtelijke Ordening (p. 108)
Over de Dienst Ruimtelijke Ordening (afdelingen Bouwvergunningen, Sectoren en Woondienst) werden in 2015 13 klachten behandeld (8 rechtstreekse klachten en 5 in de rubriek ‘Meerdere diensten’)
tegenover 9 in 2014 (8 rechtstreekse klachten en 1 dossier in de rubriek ‘Meerdere diensten’). De
graad van gegrondheid lag laag. Twee klachten waren gegrond en één klacht deels gegrond.
Door een klacht kwam aan het licht dat het in uitzonderlijke gevallen mogelijk is dat de vastgoedinformatie die notarissen bij de dienst opvragen in het kader van de verkoop van een pand niet up-todate is. Verzoekers beslisten eind 2012 hun woning te verkopen. In de vastgoedinformatie die hun notaris begin 2013 bij de Dienst Ruimtelijke Ordening opvroeg, was sprake van een bouwovertreding uit
1987 die in 1989 geregulariseerd was. Door omstandigheden werd pas in 2015 een kandidaat-koper
voor het huis gevonden. Toen de notaris nieuwe vastgoedinformatie opvroeg, bleek er plots sprake van
bijkomende bouwovertredingen, ook vastgesteld in 1987 maar niet geregulariseerd in 1989. Daardoor
ging de verkoop niet door. De oorzaak voor het verschil tussen de twee documenten ligt in de overgang van het vorige digitale opvolgingssysteem voor de bouwvergunningen naar een nieuwe versie.
De conversie van de overtredingsdossiers lukte niet goed, met als gevolg dat de vastgoedinformatie uit
2013 onvolledig was. Tot op vandaag is nog altijd een medewerker van de dienst Bouwvergunningen
bezig met het invoeren van de historische bouwovertredingen en het aanvullen van al ingevoerde overtredingsdossiers in de nieuwe versie. Toch wijst de dienst erop dat het risico dat de vastgoedinformatie
niet juist zou zijn, bijzonder
klein is. De klacht werd veroorzaakt door het eerder uitzonderlijke feit dat tussen het
te koop stellen van de woning
en de mislukte verkoop drie
jaar zat waardoor de vastgoedinformatie ondertussen was
verbeterd. Bovendien wordt de
vastgoedinformatie nu veel beter dan enkele jaren geleden op
inhoud gecontroleerd, waardoor het risico op herhaling
bijna onbestaande is. Niettemin wordt het probleem opgevolgd.
De Ombudsman stelt vast dat
het toch nog altijd voorkomt,
zij het veel minder vaak dan vroeger, dat informatievragen van burgers niet tijdig worden beantwoord. In het geval van verzoeker duurde het niet minder dan tien maanden voor hij een antwoord
kreeg, zelfs al stuurde hij drie herinneringen. Nochtans verzekert de dienst dat zij altijd probeert een
ontvangstmelding te sturen als blijkt dat een inhoudelijk antwoord niet op korte termijn bezorgd kan
worden.

5.9. Politie (p. 189)
Over de Politie behandelde de dienst Ombudsman 28 rechtstreekse klachten en 22 dossiers in de rubriek ‘Meerdere diensten’. Dat maakt 50 dossiers waarbij de Politie betrokken was. Daarmee blijft de
Politie status quo. Van de rechtstreekse klachten waren er drie gegrond en één deels gegrond. Er waren ook twee terechte opmerkingen. Bij de dienstoverschrijdende klachten droeg de Politie verantwoordelijkheid in vier gegronde klachten. Daarmee daalde de graad van gegrondheid verder naar 20
JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

43

GLOBAAL O
OVERZICHT VAN
N DE KLACHTEN EN AANBEVELIN
NGEN

DEEL 3

procent, tegenover 21,5
2
procent in 2014 en 225 procent in
n 2013. Er waren
w
ook drrie ongegronde klachten en drrie klachten waarin de dienst
d
Ombuddsman geen bevoegdheid
d bleek te heebben, meesttal omdat
er ook eeen gerechteliijk dossier blleek te bestaaan.
De klachht die het bellangrijkste reesultaat opleeverde, was deze
d
over de weigering vvan de Politie om een
kopie vaan een vereeenvoudigd proces-verba
p
aal af te leveeren in een dossier
d
van ve
verzekerde scchade. De
auto vann verzoeker liep
l
schade op
o door een omvallende boom. De Politie
P
maaktte een vereen
nvoudigd
proces-vverbaal op. Toen
T
zijn verrzekeringsmaaatschappij hiervan
h
een kopie
k
vroeg,, weigerde de
d Politie.
Zij verw
wees verzoeker en zijn veerzekeraar dooor naar het Parket die heet stuk diendde op te vrag
gen bij de
Politie. H
Hoewel de Ombudsman
O
wees op heet document COL 8/2005 dat richtlijjnen van hett College
van proccureurs-generaal bevat ov
ver het afleveeren van een
n kopie van een
e vereenvooudigd procees-verbaal
door de Politie, bleef zij hier weigerachtig teegenover staaan. Het Park
ket trad de Om
mbudsman bij
b in zijn
standpunnt dat de Poolitie in het dossier
d
van verzoeker reechtstreeks een
e kopie vaan het vereen
nvoudigd
proces-vverbaal had kunnen
k
afgev
ven. Het Parkket nam het dossier mee naar de bespprekingen met
m de Politie over de nieuwe richtlijn van
n het parket West-Vlaan
nderen die sin
nds 1 januarri 2016 van kracht
k
is.
Daar weerden onder meer
m
de rich
htlijnen i.v.m
m. het overhaandigen van een
e kopie vaan een vereen
nvoudigd
proces-vverbaal bijgeestuurd waardoor de prob
oblemen waaarmee de Politie op de w
werkvloer geeconfronteerd konn worden, zoo goed als weeggewerkt w
werden.

Tien recchtstreekse klachten
k
en één
é klacht inn de rubriek ‘Meerdere diensten’
d
ginngen over veermeende
onbeleeffdheid en ongepast
o
ged
drag van inddividuele pollitieagenten tegenover buurgers, één keer
k
zelfs
over hett gebruik vann volgens veerzoekster onnnodig geweeld bij een beestuurlijke aaanhouding. Dat
D is 22
procent, en meer dann in 2014 en 2013. De geegrondheid kon
k in geen enkel dossieer aangetoond
d worden
omdat hhet onderzoekk altijd uitm
mondde in eeen woord-teg
gen-woordsittuatie. Deze klachten bliijven wel
geregistrreerd bij de Politie
P
zodat opgetreden kkan worden als gelijkaardige klachtenn binnenlopeen.
Vijf klacchten gingenn over de Pollitie in Zeeb
brugge (nu district
d
Noord). Verzoekeers klaagden
n over het
niet optrreden tegen loslopende honden
h
op hhet strand, teegen foutpark
keerders op de Rederskaaai, tegen
kampeerrauto’s die inn de Strandw
wijk overnachhten en tegen trucks die door de dorrpskom rijden hoewel
er een geewichtsbeperrking tot 7,5 ton geldt. D
De gegrondheeid van deze klachten
k
konn niet aangetoond
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worden. Toch valt het
h op dat geeen enkel andder district in
n 2015 klach
hten kreeg ovver een verm
meend gebrek aan
n actief optrreden.

5.10. O
OCMW
W (p. 205))
Het OCM
MW slaagde erin zijn klaachten te doeen dalen. Dee dienst Omb
budsman behhandelde 28 klachten
(26 rechhtstreeks klacchten en 2 kllachten in dee rubriek ‘Meerdere diensten’). De daaling was no
odig want
in 2014 waren er niiet minder daan 36 klachtten waarvan er bovendieen 60 procennt gegrond, deels gegrond off terecht warren. Dat wass toen een abbsoluut recorrd. Met 28 klachten
k
keerrt het OCMW
W min of
meer naaar zijn norm
male niveau terug.
t
In 20113 behandeld
den we 23 kllachten, in 22012 24 dosssiers. Belangrijkeer is dat ookk de graad van
v gegrond
dheid daaldee. Zes klachtten waren geegrond, vier deels gegrond enn één terechtt. Dat maakt dat in 46,4 procent van
n de dossiers een fout weerd vastgesteeld tegenover 60 pprocent in 20014. Er wareen ook zes onngegronde kllachten.
De diensst Ombudsm
man behandellde zes tweeedelijnsklach
hten over de woon- en zoorgcentra. Begin
B
februari diienden vier verzoekers
v
kllacht in tegenn de verhogiing van de da
agprijs vanaaf 1 maart 20
015 en tegen het ffeit dat de was
w niet langer in de dagpprijs inbegreepen zou zijn
n vanaf 1 junni 2015. Tocch kon de
dienst O
Ombudsman geen onbeho
oorlijk bestuuur vaststelleen. De Ombu
udsman beooordeelde de klachten
als ongeegrond omdaat het OCMW
W de regelgeeving en de bepalingen
b
van
v de opnam
meovereenko
omst correct had toegepast en
e de bewon
ners en hun ffamilie tijdig
g had ingeliccht over de prijsverhogiing en de
nieuwe rregeling vooor de was. Dat
D neemt ni et weg dat deze
d
prijsverrhogingen soommige bew
woners en
hun fam
milie pijn zulllen hebben gedaan.
g
De O
Ombudsman is evenwel niet bevoegdd om deze beleidsbeb
slissingeen in vraag tee stellen.
Verder w
was er de vaaststelling daat in een beppaald
woon- een zorgcentruum de waard
devolle voorrwerkluis
pen van de bewonerrs niet veilig
g zijn in de k
op de k
kamer. De verzoekster
v
in
i kwestie raaakte
juwelen kwijt in oktoober 2014. Begin
B
maart 22015
werd ze opnieuw beestolen. Ze was
w toen nieet het
enige slaachtoffer. Uiit het onderzzoek bleek daat iedere kam
mer in het WZC
W
een sleu
utel heeft meet een
eigen coode die ook tooegang geeftt tot de kluiss. Het
sleutelbeeleid bleek niet
n volledig
g waterdichtt. De
Ombudssman beval aan
a om ofwell aparte sloteen op
de kluizeen te voorzien of anderee maatregeleen ter
voorkom
ming van dieefstal te nem
men. Het OC
CMW
opteerdee ervoor om nog geen ap
parte sloten oop de
kluizen te plaatsen omdat
o
dit eeen zware koost is.
Op het inventarisdoocument en bij de opnname
wordt nuu wel extra vermeld
v
dat het
h niet aanggewezen is waardevolle voorwerpen
v
op
o de kamer of in
de kluis te bewaren. De vraag rijst wel wat dde zin
nog is vaan een persooonlijke kluiss op de kameer als
er toch geen waarddevolle voorw
werpen in oopgeborgen kkunnen wordden. Op diee manier leggt het
OCMW de verantwooordelijkheid
d bij de bew
woner
en zijn ffamilie zondder zelf struccturele maatrregelen te neemen.
Tot slot deed zich inn een woon-- en zorgcenntrum
een nachhtelijk incideent voor toeen de oproepp van
een bew
woonster op de
d dagzoemeer in plaats vvan op de nachtzoemer terecht
t
kwam
m. Gevolg was
w dat zij
Het OCMW
in het zieekenhuis mooest worden opgenomen.
o
W zag de ernsst van de feite
ten in en heeft er alles
aan gedaaan om gelijkkaardige foutten in de toekkomst te verrmijden.
JAARVERS
SLAG 2015 OMB
BUDSMAN VAN DE
D STAD BRUGG
GE

45

GLOBAAL OVERZICHT VAN DE KLACHTEN EN AANBEVELINGEN

DEEL 3

Uit een klacht over een personenalarmsysteem dat defect ging als gevolg van een blikseminslag,
bleek de nood aan een huurovereenkomst tussen het OCMW en de klant over het gebruik van het
toestel. Doordat er niet met een contract werd gewerkt, was het onduidelijk welke herstellingen door
de technische dienst opgenomen waren in de huurprijs en welke niet. Ook de folder op de website van
het OCMW is op dat vlak onduidelijk. Sinds 1 maart 2016 wordt met een contract gewerkt waarbij de
huurder bij een defect door overmacht verwezen wordt naar zijn brandverzekering. Maar dat contract
biedt nog onvoldoende duidelijkheid op de vraag wie het saldo betaalt als de verzekering niet de volledige schade dekt en wie de kosten draagt als de brandverzekering van de huurder schade door overmacht niet dekt. De Ombudsman heeft aanbevolen dit contract verder te verduidelijken en hierbij rekening te houden met het Burgerlijk Wetboek en met het Wetboek van Economisch Recht. De FOD
Economie stelt immers in een advies dat het risico van beschadiging door overmacht normaliter bij de
eigenaar ligt en spreekt van een onrechtmatig beding als de eigenaar dat risico via een contract bij de
huurder legt.
In een ander dossier voerde de onderhoudsaannemer werken uit in een OCMW-woning (voorzien van
een aansluiting voor een wasmachine) zonder dat verzoekster er vooraf over geïnformeerd was dat zij
de factuur zou moeten betalen. Het OCMW gaf toe dat het niet over een schriftelijk akkoord met
verzoekster beschikte over de uitgevoerde werken. De factuur werd gecrediteerd. In het vervolg zal
het OCMW steeds de schriftelijke toestemming van de bewoner vragen vooraleer aan te rekenen werken uit te voeren.
Tot slot wees een klacht uit dat er binnen het OCMW een gebruik bestaat dat personeel voor privédoeleinden materieel van het OCMW kan ontlenen mits dit op voorhand aangevraagd wordt en er
toestemming voor gegeven wordt door de technische dienst. Een vergoeding wordt normaliter niet
aangerekend. OCMW-personeel wordt nooit ter beschikking gesteld. De Ombudsman stelde vast dat
dit gebruik noch gereglementeerd noch bekend was bij alle personeelsleden. Hij raadde aan dit gebruik
te evalueren en, indien positief beoordeeld, te reglementeren, zodat de modaliteiten en de voorwaarden
duidelijk zijn. Het OCMW liet ondertussen weten aan deze reglementering te werken.

5.11. Intercommunales (p. 222)
De klachten over de intercommunales Eandis, Farys en IVBO bleven uitzonderlijk beperkt. Zij doen
het jaar na jaar beter.

5.11.1. Eandis
Voor Eandis waren er maar twee rechtstreekse klachten meer en twee klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’. Dat maakt samen vier klachten, een absoluut laagterecord, zij het dat in drie gevallen een
fout werd vastgesteld. Twee klachten waren gegrond en één terecht. De graad van gegrondheid lag
dus hoog. In 2014 behandelde de dienst Ombudsman nog 11 dossiers over Eandis en in 2013 nog 14.
Twee klachten gingen, toevallig of niet, over gebrekkige coördinatie tussen de Wegendienst en Eandis
over de plaatsing van openbare verlichting.

5.11.2. Farys
Ook Farys beperkte het aantal klachten bij de dienst Ombudsman tot vier, waarvan er twee terecht waren. Drie van de vier klachten gingen over hoge jaarfacturen, onder meer als gevolg van het laattijdig
of foutief doorgeven van de meterstanden door verzoekers en/of het vervangen van de watermeter.

5.11.3. IVBO
Over IVBO behandelde de dienst Ombudsman één rechtstreekse klacht en twee in de rubriek ‘Meerdere diensten’. Er was opnieuw een gegronde klacht over het niet ontvangen van de afvalkalender, een
constante de jongste jaren. De private bedeler doet zijn best maar werkt niet altijd perfect. Het is ook
mogelijk dat burgers de afvalkalender niet opmerken en hem per abuis meegeven met het oud papier.
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Aanbevelingen

De Ombudsman schreef in het totaal negen aanbevelingen. Voor de Stad zijn er vijf, voor het OCMW
drie en voor de Politie één.

6.1. Aanbevelingen voor de Stad Brugge
6.1.1. Dossier 201503-058 (Burgerzaken (Burgerlijke Stand)), p. 95
“Neem de werkwijze met betrekking tot de niet geconcedeerde graven en nissen op in de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.”
Aanleiding: verzoeker krijgt van de Burgerlijke Stand een brief over de verlenging van de concessie
van zijn vaders urne in het columbarium. Zijn vader stierf in september 2004. De brief laat hem de
keuze de concessie stop te zetten of ze te verlengen voor 15, 25 of 50 jaar. Verzoeker kiest voor een
verlenging met vijftien jaar. Op de factuur leest hij dat de verlenging met terugwerkende kracht ingaat
vanaf 1 januari 2005. Verzoeker concludeert dat hij 324 euro moet betalen voor een verlenging met
amper vijf jaar. Uit het onderzoek blijkt dat het in feite gaat om de aanvraag van een nieuwe concessie
voor een zogenaamde ongeconcedeerde nis in het columbarium. De dienst Burgerlijke Stand paste
daarbij een werkwijze toe die in geen enkel reglement was opgenomen.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 15 juni 2015.
Opvolging: de dienst Burgerlijke Stand past de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging aan. De Gemeenteraad van november 2015 keurt ze goed.

6.1.2. Dossier 201503-067 (Personeelsdienst), p. 160
“Stuur kandidaten die een feedbackgesprek vragen, steeds een ontvangstmelding met info over het
verdere verloop van hun vraag.”
“Start in het uitzonderlijke geval dat een selectieprocedure moet worden hernomen bij gebrek aan
geslaagde kandidaten, zo mogelijk de procedure niet opnieuw op vooraleer de gefaalde kandidaten
hun feedbackgesprekken hebben gekregen.”
Aanleiding: verzoekster is niet te spreken over de aanwervingsprocedure voor een diensthoofd voor de
cluster openbaar domein. Ze klaagt dat ze al midden februari 2015 aan de Personeelsdienst een feedbackgesprek aanvroeg over de schriftelijke proef. Daarop kreeg ze geen reactie. Begin maart herhaalde
ze haar vraag. Toen kreeg ze van de Personeelsdienst een bericht dat haar vraag genoteerd was. Pas op
30 maart krijgt ze een e-mail met een korte uitleg over haar schriftelijke proef. Een uitnodiging voor
een feedbackgesprek volgt niet meer. Bovendien stelt ze vast dat de periode om te solliciteren voor de
tweede, hernomen selectieprocedure al afgerond was vooraleer ze de e-mail kreeg over haar schriftelijke proef. Verzoekster argumenteert dat het de bedoeling van een feedbackgesprek is dat iemand kan
leren uit zijn fouten. Doordat het feedbackgesprek niet plaats vond, werd haar de kans ontnomen om
met deze kennis opnieuw te kandideren voor de hernomen selectieprocedure.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 1 februari 2016.
Opvolging: de Personeelsdienst gaat akkoord met de aanbevelingen en past de procedure aan.

6.1.3. Dossier 201510-222 (Groendienst, Burgerzaken (Burgerlijke
Stand)), p. 65
“De Ombudsman vraagt aan het College dat het zijn beslissing van 5 oktober 2015 opnieuw zou
overwegen, dit op basis van het feit dat de Stad als gevolg van de gebrekkige coördinatie tussen de
Groendienst en de dienst Burgerlijke Stand medeverantwoordelijk is voor de foute asverstrooiing,
en op basis van het feit dat er tussen de asverstrooiing en het afgraven van de strooiweide slechts
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een kleine maand zat, wat de feiten zeer moeilijk om dragen maakt voor de nabestaanden die nog in
volle rouw zijn. Gezien de zeer korte periode was de strooiweide, op het moment van het afgraven,
voor hen nog een tastbare herinnering aan hun overleden familielid.”
Aanleiding: de as van de echtgenoot van verzoekster wordt eind augustus 2015 uitgestrooid op de
strooiweide op de begraafplaats van Sint-Kruis. Nog geen maand later wordt de strooiweide afgegraven door de Groendienst. De dienst Burgerlijke Stand stelt aan het College van burgemeester en schepenen voor dat verzoekster de astaks van 89 euro niet hoeft te betalen, maar het College beslist op 5
oktober dat de taks wel betaald moet worden. Verzoekster gaat niet akkoord en dient klacht in bij de
dienst Ombudsman. Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de verantwoordelijkheid bij de begrafenisondernemer ligt. Toch is ook de Stad deels verantwoordelijk. Na een vergadering begin 2015 tussen
de Groendienst en de dienst Burgerlijke Stand overlegden beide diensten niet meer over het concrete
verloop van de werkzaamheden waarbij strooiweiden op verschillende begraafplaatsen heraangelegd
zouden worden.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 1 februari 2016. De dienst Burgerlijke Stand mag het dossier opnieuw voorleggen.
Opvolging: de dienst Burgerlijke Stand legt het dossier op 18 februari 2016 opnieuw voor aan het College van burgemeester en schepenen dat beslist dat verzoekster de astaks niet hoeft te betalen. De
dienst Burgerlijke Stand volgt de terugbetaling verder op.

6.1.4. Dossier 201511-230 (Financiën (Financiële administratie)), p. 120
“Dat de dienst Parkeergelden duplicaten stuurt naar de retributieplichtige om te vermijden dat zijn
dossier moet worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder is oké, maar dan moet de dienst
daar wel een begeleidende brief bij voegen met de stand van het dossier, anders wordt de inspanning om de burger goed te dienen te niet gedaan door een gebrekkige communicatie.”
Aanleiding: verzoeker krijgt begin november 2015 ongevraagd van de dienst Parkeergelden duplicaten
toegestuurd van vijf aangetekende laatste waarschuwingen die slaan op onbetaalde parkeerretributies
van eind 2013 en begin 2014. Aangezien het gaat om laatste waarschuwingen staat op het overschrijvingsformulier telkens 45 euro vermeld. Volgens verzoeker betaalde hij deze retributies al begin december 2014. Hij toont met bankuittreksels aan dat hij toen vijf keer 30 euro betaalde op de rekening
van de Stad. Uit het onderzoek blijkt dat verzoeker alleen nog de administratiekosten voor de aangetekende zendingen dient te betalen, goed voor vijf keer 15 euro. Doordat de dienst Parkeergelden geen
begeleidende brief bij de spontaan opgestuurde duplicaten had gevoegd, raakte verzoeker in de war.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 11 januari 2016
Opvolging: de dienst Financiële Administratie neemt de aanbeveling ter harte. Nu wordt steeds een
begeleidende brief meegestuurd.

6.2. Aanbevelingen voor het OCMW
6.2.1. Dossier 201502-042, p. 206
“Voorzie aparte sloten op de persoonlijke kluizen in de kamers en/of neem andere passende maatregelen opdat waardevolle bezittingen van de bewoners van het woon- en zorgcentrum veilig opgeborgen kunnen worden in de kluis op hun kamer.”
Aanleiding: verzoeksters moeder verblijft in een woon- en zorgcentrum van het OCMW. Begin oktober 2014 verdwijnen juwelen uit de kluis op haar kamer. Ook begin maart 2015 wordt ze bestolen. Uit
het onderzoek blijkt dat de kamersleutel ook toegang geeft tot de kluis en het sleutelbeleid niet volledig sluitend is.
Overgemaakt aan de Voorzitter van het OCMW op 4 augustus 2015.
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Opvolging: Het OCMW reageert dat het vervangen van alle cilinders van de kluizen een zware kost
betekent waardoor er nog niet onmiddellijk voor geopteerd wordt. Het ter beschikking stellen van een
kluis is geen wettelijke verplichting. Daarom opteert het OCMW ervoor om het inventarisdocument
aan te passen met de vermelding dat het niet aangewezen is om waardevolle voorwerpen op de kamer
of in de kluis te bewaren omdat de kamersleutel ook deze van de kluis is. Bij een nieuwe opname
wordt dat ook nog eens mondeling toegelicht aan de familie en de bewoner.

6.2.2. Dossier 201510-215, p. 208
“Maak de nieuwe gebruiksovereenkomst nog duidelijker en houdt hierbij rekening met het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Economisch Recht.”
“Zorg op de website en via andere kanalen voor eenduidige en correcte informatie over de huur van
personenalarmsystemen.”
Aanleiding: een personenalarmsysteem gaat stuk als gevolg van een blikseminslag. Het OCMW vervangt het toestel maar de moeder van verzoeker moet hiervoor betalen. Dat lijkt in tegenspraak met informatie op de website dat alle herstelkosten in de huurprijs inbegrepen zijn. Uit het onderzoek blijkt
dat het OCMW tot nog toe voor het verhuren van personenalarmsystemen niet met een gebruiksovereenkomst werkte. Sinds 1 maart 2016 wordt met een contract gewerkt waarbij de huurder bij een defect door overmacht verwezen wordt naar zijn brandverzekering. Dat contract biedt nog onvoldoende
duidelijkheid op de vraag wie het saldo betaalt als de verzekering niet de volledige schade dekt en wie
de kosten draagt als de brandverzekering van de huurder schade door overmacht niet dekt.
Overgemaakt aan de Voorzitter van het OCMW op 17 maart 2016.
Opvolging: bij het afsluiten van de redactie van het jaarverslag op 18 maart 2016 was er nog geen reactie van het OCMW binnen.

6.3. Aanbeveling voor de Politie
6.3.1. Dossiers 201501-011, 201501-012, 201501-013, 201501-019,
p. 59
“De dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie dient na te gaan of zij een bestand kan opmaken
of laten opmaken van alle garagecomplexen in Brugge. Digitaal beschikbare gegevens van de
Dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Mobiliteit kunnen hiervoor dienstig zijn.”
Aanleiding: verschillende verzoekers huren een garage in een garagecomplex. Op een morgen stellen
zij vast dat zij het complex niet uit kunnen rijden omdat een gebouw in de straat gesloopt wordt. De
huurders waren niet verwittigd. Uit het onderzoek blijkt dat de Politie niet wist dat zich in de straat een
garagecomplex bevond. Daardoor had de dienst Communicatie en Citymarketing geen bewonersbrief
aangebracht aan de toegangspoort van het complex. De Politie beschikt niet over een bestand met alle
garagecomplexen in Brugge. De Ombudsman maakt digitale bestanden over die ter beschikking zijn
bij de dienst Mobiliteit en de Dienst Ruimtelijke Ordening.
Overgemaakt aan de Burgemeester en de Korpschef op 10 juli 2015.
Opvolging: de Politie reageert dat de opmaak en het up-to-date houden van een digitaal bestand met
alle garagecomplexen op het Brugse grondgebied voor de Verkeersdienst niet haalbaar is. Er is te weinig personeel. Bovendien heeft het personeel geen toegang tot de digitale databanken om een dergelijk
bestand op te maken en bij te houden. De Korpschef meent dat de inspanningen niet zouden opwegen
tegen de baten. Doet zich een incident voor, dan wordt zo snel mogelijk in samenwerking met de aannemer gezorgd voor een ad hoc oplossing.
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INLEIDING
In dit deel van het jaarverslag krijgt u een overzicht van de klachtdossiers die in 2015 door de dienst
Ombudsman behandeld werden.
De klachten worden geordend per dienst. Binnen elke dienst worden achtereenvolgens de gegronde en
de deels gegronde klachten, de terechte opmerkingen, de ongegronde en de onbevoegde klachten opgesomd. Daarna volgen in chronologische volgorde de klachten die het label ‘ander oordeel’ kregen.
Uitzonderingen vormen de terugkerende klachten die we samen zetten.
De behandeling van een klacht wordt beschreven volgens een vast patroon:
Bij de Groendienst, de dienst Leefmilieu en de Wegendienst maakten wij een onderscheid tussen de
laattijdig afgehandelde meldingen die door de dienst Ombudsman als klachtdossiers werden overgenomen, en de tweedelijnsklachten van burgers over deze diensten.
Klachten waarbij verschillende diensten betrokken waren of bevraagd werden, kunt u terugvinden in
de rubriek ‘Meerdere diensten’.
De behandeling van een klacht wordt beschreven volgens een vast patroon:
KLACHT: de klacht wordt weergegeven zoals die door de klagers aan ons verwoord werd.
ONDERZOEK: hierin staan de bevindingen van het onderzoek, de reactie van de betrokken diensten
of ambtenaar, eigen vaststellingen en ontwikkelingen in het dossier.
BEOORDELING: hierin omschrijft de Ombudsman zijn oordeel. Bovenaan elke klacht staat in vetjes
aangegeven hoe de Ombudsman de klacht beoordeeld heeft. Bij de gegronde en deels gegronde klachten en bij de terechte opmerkingen staat welk criterium in het gedrang kwam.
AANBEVELING: hierbij stelt de Ombudsman maatregelen voor om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen of bij te sturen.
REACTIE VAN …: vermeldt de datum van de zitting van het College van burgemeester en schepenen waarin het stadsbestuur ofwel akte nam van de klacht en/of de aanbeveling goedkeurde.
OPVOLGING: hier worden verdere ontwikkelingen opgenomen die ons bereikten na het afsluiten
van het dossier en de gevolgen die aan de aanbeveling of de klacht gegeven werden.
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MEERDDERE DIEENSTEN
N

GEEN A
AFVALKALE
ENDER
(dossier: 201501-004)
Diensten:: IVBO, Comm
municatie en Citymarketing
C
g

Gegron
ond
KLACH
HT:
Verzoekeer heeft tegenn dinsdag 6 jaanuari 2015 nnog
altijd geeen afvalkalendder gekregen. Hij
H merkt te laaat
op dat IV
VBO het papieer, het karton en de PMD ddie
dag komtt ophalen in plaats van de donderdag,
d
zo als
dat de voorige jaren het geval was. Ook
O op de webbsid huisvuilophhate vindt hhij geen inforrmatie over de
ling in zijjn straat.

De volgende ophaling vindtt opnieuw plaaats op de
onderdag.
geebruikelijke do
De dienst Omb
budsman stelt vast dat de afvalkalena
bsite van de Sttad Brugge vo
oorgesteld
deers op de web
worden
w
in een andere
a
formatt dan deze op de website van IVBO. De informatiie is niet vollledig. De
nicatie en Cityymarketing wijt
w dit aan
diienst Commun
eeen minder goeed werkende module op de
d website
en
n legt een link
k met de webssite van IVBO
O waar alle
affvalkalenders te vinden zijnn.

BEOORDEL
B
LING:

IVBO geeeft toe dat de jaarlijkse verdeling van de
afvalkalenders niet eeenvoudig is. Sinds vier jaaar
werkt zij met een privaate bedeler diie zijn best dooet,
maar niett foutloos werkt. De firmaa verdeelde vooor
een groott deel van de binnenstad dee afvalkalendeers
pas in jaanuari 2015. Daardoor
D
wistt de buurt waaar
verzoekerr woont, niet dat de ophalling van papiier,
karton enn PMD van donderdag
d
1 jaanuari 2015 uuitzonderlijkk verschoven was naar din
nsdag 6 januaari.

De Ombudsmaan beoordeelt de klacht alss gegrond
maar
m
gecorrigeerd.
De klacht is geg
grond om volggende redenen
n:
GEEN
G
ZORGV
VULDIGHEID
ID: de privatte bedeler
veerdeelde de afvalkalenderss in een groott deel van
dee binnenstad pas begin jaanuari 2015. Daardoor
wist
w verzoeker niet dat het ppapier, het karrton en de
PM
MD uitzonderrlijk op 6 jannuari opgehaaald zouden
worden.
w
Bij dee uitbestedingg van taken aan derden
bllijft de uitbestedende overhheid, in casu IV
VBO, medeeverantwoordeelijk voor de kwaliteit van
n de gebodeen service.
GEBREKKIGE
G
E INFORMAT
TIEVERSTREKKING:
dee afvalkalendeers op de webssite van de Staad Brugge
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waren niet correct als gevolg van slecht werkende
software.
De klacht wordt gecorrigeerd: IVBO stuurt een afvalkalender naar de burgers die laten weten dat zij
er geen kregen. De dienst Communicatie en City
Marketing verbetert de website.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 juni 2015).

ruggestort op 22 augustus 2014 omdat het rekeningnummer van verzoekster niet meer klopte. De
dienst merkte dat niet op. Zij vindt geen spoor terug
van de informatie die de kantoorverantwoordelijke
van de Biekorf haar overmaakte op 20 september
2014.
De dienst Financiële Administratie stort het bedrag
op 10 april 2015 op de rekening van verzoekster. Er
is dan exact één jaar voorbij.

BEOORDELING:

TERUGBETALING
(dossier: 201502-026)
Diensten: Financiën (Financiële Administratie), Bibliotheek

Gegrond
KLACHT:
Als verzoekster in april 2014 een ontleende dvd niet
terugvindt, betaalt ze spontaan de vergoeding die de
Bibliotheek hiervoor aanrekent. Begin juni 2014
vindt ze de dvd terug. Het bibliotheekfiliaal van
Koolkerke geeft haar een document waarop staat
dat 11 euro teruggestort zal worden op haar rekening.
Zes maanden later is het geld nog altijd niet teruggestort. Telkens ze met het filiaal belt, heeft ze de
indruk dat ze afgescheept wordt. Intussen veranderde haar bankrekeningnummer. Ook hierop wordt
het tegoed niet gestort.

ONDERZOEK:
Toen verzoekster de dvd naar het filiaal terugbracht, werd een formulier “akkoord tot terugbetaling” ingevuld en overgemaakt aan de kantoorverantwoordelijke in de Biekorf. Hij stuurt
maandelijks een lijst met uit te voeren terugbetalingen door naar de dienst Financiële Administratie.
Op de lijst die hij begin juli 2014 doorstuurde, staan
de naam en het rekeningnummer van verzoekster en
het terug te betalen bedrag. Op vraag van de dienst
Financiële Administratie stuurde de kantoorverantwoordelijke ook de papieren versie via de binnenpost door.
Op 18 september 2014 vroeg verzoekster het filiaal
waarom de betaling uitbleef en deelde ze mee dat
haar rekeningnummer gewijzigd was. Twee dagen
later, op 20 september 2014, stuurde de kantoorverantwoordelijke van de Biekorf een kopie van de
lijst van begin juli naar de dienst Financiële Administratie, samen met het nieuwe rekeningnummer.
De dienst Financiële Administratie stortte het geld
op 18 augustus 2014 terug. Zij kreeg het geld teJAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Financiële Administratie merkte niet op dat de terugbetaling van 18 augustus 2014 vier dagen later
terugkeerde doordat het rekeningnummer niet meer
klopte. De kopie van de lijst van begin juli 2014,
samen met het nieuwe rekeningnummer van verzoekster, die de Bibliotheek haar in september 2014
overmaakte, vindt ze niet terug.
De klacht wordt gecorrigeerd: het bedrag wordt teruggestort.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 augustus 2015).

MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201502-034)
Diensten: Meldpunt, Eigendommen

Gegrond
KLACHT:
Begin december 2014 vult verzoeker een meldkaart
in over het betalend parkeren tot 22 uur in de omgeving van het Beursplein. De horecazaken zouden
hieronder lijden. Hij suggereert de Stad om drie
leegstaande horecazaken te kopen en er een congressite van te maken.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Het Meldpunt stuurde de melding naar de dienst
Eigendommen omdat verzoeker een aankoop van
drie horecazaken voorstelde.
De dienst Eigendommen accepteerde de melding
maar liet ze liggen omdat ze zich uiteindelijk niet
bevoegd achtte. Zij vond de melding meer iets voor
de dienst Mobiliteit en Toerisme Brugge. Ze kop-
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pelde haar standpunt niet terug naar het Meldpunt,
noch vroeg zij advies aan de dienst Mobiliteit en
Toerisme Brugge.
Anderzijds had het Meldpunt de melding van verzoeker mogelijk ook zelf kunnen opsplitsen in meldingen voor de dienst Mobiliteit, Toerisme Brugge
en de dienst Eigendommen.
Na de klacht neemt het Meldpunt met de melder
contact op. Zij zal zo nodig een nieuwe melding of
meldingen creëren in het registratieprogramma.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Eigendommen accepteerde de melding maar deed
er verder niets mee omdat ze zich niet bevoegd
achtte. Ze maakte geen gebruik van de mogelijkheid de melding terug te sturen naar het Meldpunt,
de melding door te sturen naar de volgens haar bevoegde diensten of er advies te vragen. Mogelijk
had ook het Meldpunt de melding anders kunnen
aanpakken.
De klacht wordt gecorrigeerd: het Meldpunt neemt
de melding weer op.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 juli 2015).

PONTON
(dossier: 201503-065)
Diensten: Brugge Plus, Communicatie en Citymarketing

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker, die in de buurt van de Carmersbrug
woont, stelt op 24 maart 2015 vast dat vrachtwagens op en aan de brug pontons te water laten in de
Sint-Annarei. Hij en zijn buren werden niet op de
hoogte gebracht. Op het internet leest verzoeker dat
het de bedoeling is een drijvend paviljoen aan te
leggen in het kader van de Triënnale. Hij vindt het
niet kunnen dat de Stad noch over het paviljoen
noch over de te verwachten verkeershinder communiceerde.

ONDERZOEK:

ge Plus contacteerde hiervoor de dienst Communicatie en Citymarketing op 17 maart. De brieven
werden op 19 maart verspreid door een private firma. Op 24 maart startten de werken.
Brugge Plus geeft toe dat de Potterierei en zijstraten
niet werden bedeeld, de buurt aan de andere kant
van de Carmersbrug wel. Zij ging ervan uit dat er
geen verkeersimpact zou zijn voor de buurt van de
Potterierei. Toch stelt de dienst Ombudsman op 24
maart verkeershinder vast aan de Carmersbrug en
bevat de bewonersbrief nuttige informatie over de
bedoeling van het paviljoen, de te verwachten verkeershinder, parkeerwijzigingen, enz.
Na de klacht verspreidt Brugge Plus in overleg met
de dienst Communicatie en Citymarketing een
nieuwe bewonersbrief.
Brugge Plus maakte de bouwaanvraag voor het paviljoen eind december 2014 over aan de Dienst
Ruimtelijke Ordening. Deze dienst gebruikte de
volledige wettelijke behandelingstermijn van 75
dagen en leverde de bouwvergunning af op 20
maart. Dat zorgde er mee voor dat de communicatie
laat werd opgestart.
Eén dag na de start van de bouw van het paviljoen
wordt het werk stil gelegd omdat Brugge Plus de
wettelijke termijn van dertig dagen niet respecteerde waarbinnen het Vlaamse Gewest beroep kan
aantekenen tegen de bouwvergunning.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de buurt links
van de Carmersbrug kreeg geen bewonersbrief
hoewel deze nuttige informatie bevatte over de bedoeling van het paviljoen en de mogelijke verkeershinder. De communicatie gebeurde bovendien
op het laatste nippertje. Of de bouwvergunning
sneller aangevraagd, dan wel sneller afgeleverd had
kunnen worden, is niet duidelijk.
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
de wachttijd van dertig dagen voor een bouw kan
beginnen, werd niet gerespecteerd. Gevolg was dat
de werken stil gelegd werden.
De klacht wordt gecorrigeerd: er wordt een nieuwe
bewonersbrief verspreid. Na dertig dagen worden
de werken verder gezet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 juni 2015).

Brugge Plus organiseert de Triënnale. Er werd een
bewonersbrief verspreid op 600 exemplaren. Brug-
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VERLICHTINGSPAAL
(dossier: 201505-103)
Diensten: Eandis, Wegendienst

Gegrond
KLACHT:
In december 2014 werden in de straat van verzoekster de voetpaden, opritten en wandelpaadjes door
de openbare groenzone heraangelegd. Het wandelpaadje voor het huis van verzoekster werd uitgebroken maar tegen midden mei is het nog altijd niet
heraangelegd. Verzoekster hoort dat het probleem
te maken zou hebben met het plaatsen van een
openbare verlichtingspaal. Na zes maanden vindt ze
het welletjes.

ONDERZOEK:
Verzoekster en haar buren hadden vroeger elk een
wandelpaadje naar hun voordeur. Met de heraanleg
zouden beide paadjes vervangen worden door één
paadje op de perceelsgrens tussen beide woningen.
Op het plan werd de nieuwe verlichtingspaal ingetekend rechts van het oorspronkelijke paadje voor
het huis van de buren, ongeveer ter hoogte van het
midden van de voorgevel.
Anders dan op het plan plaatste Eandis de verlichtingspaal op de perceelsgrens tussen beide huizen,
pal op de plek waar het nieuwe wandelpad moest
komen. Dat kwam omdat in normale gevallen de
dienst Aanleg de opdracht heeft de kabel die de
paal moet aansluiten op het elektriciteitsnet, altijd
zoveel mogelijk te voorzien op de perceelsgrens en
net voor de rooilijn. Bij de aanleg van de kabel lagen de twee oude paadjes er vermoedelijk nog. Op
het plan van Eandis staan deze oude paadjes ingetekend, maar ook het nieuwe pad dat door de aannemer in opdracht van de Wegendienst aangelegd
moest worden. Op het plan was niet duidelijk welke
paadjes oud waren en welk pad nieuw.
Op het moment dat de paal moest worden gezet waren de oude paadjes al uitgebroken. De uitvoerder
ging ervan uit dat de dienst Aanleg bij de plaatsing
van de kabel het traject nog eens afgestapt had met
de Wegendienst. Dat is de normale werkwijze. Dat
afstappen was niet gebeurd waardoor de paal op een
andere plaats werd gezet dan op het plan voorzien
was. Daardoor kon de aannemer het nieuwe wandelpad niet aanleggen.
Als gevolg van de klacht spreken de Wegendienst
en Eandis af om in het vervolg bij herinrichtingsdossiers altijd nog eens samen ter plaatse de juiste
inplantingsplaatsen van de openbare verlichtingspalen te bepalen.
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Op het moment dat verzoekster klaagt zijn de werken in dat deel van de wijk nog niet af. De aannemer moet nog een reeks achtergebleven werkjes
opknappen. De Wegendienst belooft dat de aannemer tegen eind mei langs zal komen. Dat gebeurt
niet omdat de aannemer op een andere plek aan het
werk is. Het wandelpad wordt pas eind juni aangelegd.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: de fout ligt
vooral bij Eandis. Zij plaatste de verlichtingspaal op
de verkeerde plaats doordat ze zich op het plan verkeek. Dat kwam omdat de dienst Aanleg het traject
niet vooraf nog eens met de Wegendienst afgestapt
had, wat de normale werkwijze is.
De klacht wordt gecorrigeerd: het wandelpad wordt
aangelegd. De Wegendienst en Eandis spreken af
om in herinrichtingsdossiers altijd nog eens samen
de juiste inplanting van de openbare verlichtingspalen te bepalen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 juli 2015).

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201507-154)
Diensten: Wegendienst, Mobiliteit

Gegrond
KLACHT:
Midden juli 2014 stuurt een actiecomité een brief
naar het College van Burgemeester en Schepenen
met een aantal vragen over verkeersproblemen in
een deelgemeente. Meer dan een jaar later heeft het
hierop nog altijd geen antwoord gekregen. Ook een
brief van midden mei 2015 zou nog niet beantwoord zijn. Verzoeker dient midden juli klacht in.

ONDERZOEK:
De Secretarie maakte de brief van 11 juli 2014 over
aan de Wegendienst met een kopie aan de bevoegde
schepen. Op 18 juli 2014 ontving het actiecomité
een ontvangstmelding van de Wegendienst. Omdat
het na zes maanden nog altijd geen inhoudelijk
antwoord had gekregen, stuurde het comité begin
januari 2015 een herinnering naar de Stad. Ook
daarop kwam geen reactie.
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Midden mei 2015 stuurde het comité een brief naar
het College van burgemeester en schepenen over
een probleem van beurtelings parkeren. Dat probleem was ook al in de brief van 11 juli 2014 aangekaart. De brief van mei werd begin juni beantwoord door de Mobiliteitscel.
Eind september stuurt de Wegendienst naar het actiecomité een gestoffeerd antwoord op de vragen
die het stelde in zijn brief van juli 2014.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: het actiecomité moest meer dan een jaar wachten op een inhoudelijk antwoord op haar brief van juli 2014. De
Wegendienst bleef in gebreke.
De dienst Mobiliteit maakte geen fout. Zij reageerde tijdig op de brief van mei 2015.
De klacht wordt gecorrigeerd met het antwoord van
de Wegendienst van eind september.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

LEKKENDE GOOT
(dossier: 201509-177)
Diensten: Groendienst, Patrimonium

Gegrond
KLACHT:
Op het einde van de koer achter de woning van verzoeker staat een gebouw van de Groendienst. De
goot van het gebouw lekt al maanden. Als het regent, loopt het water langs de muur op de koer van
verzoeker.
Verzoeker verwittigde de Groendienst maar een
herstelling blijft uit. Als hij informeert bij de
Groendienst, krijgt hij telkens te horen dat de Gebouwendienst het nodige zal doen. Begin september
is de goot nog altijd niet hersteld. Straks gaat hij op
reis en kan de Gebouwendienst het herstel niet uitvoeren omdat de goot alleen bereikbaar is via zijn
koer.

ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat verzoeker kort voor
de zomer langs kwam. De medewerker telefoneerde
in het bijzijn van verzoeker naar de Gebouwendienst. De situatie werd uitgelegd met de vraag de
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goot te herstellen. De Groendienst gaf de melding
niet nog eens schriftelijk door. De Groendienst
kreeg geen feedback van de Gebouwendienst. Zelf
contacteerde ze de Gebouwendienst niet meer.
Pas na de klacht bij de dienst Ombudsman blijkt dat
de telefonische melding niet terug te vinden is bij
de Gebouwendienst. Er wordt een schriftelijke melding aangemaakt in het meldpunt patrimoniumbeheer. Kort daarop stelt de Gebouwendienst een private aannemer aan die de dakgoot begin oktober
herstelt.
Volgens een interne instructie is het de bedoeling
dat stadsdiensten die werkzaamheden voor de Gebouwendienst of de dienst Elektromechanica aanvragen, dit doen via de helpdesk patrimoniumbeheer. Alleen bij dringende gevallen, waarbij
onmiddellijke ondersteuning nodig is, kan rechtstreeks gebeld worden met deze afdelingen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: de Groendienst
gaf de melding telefonisch door aan de Gebouwendienst, maar de Gebouwendienst behandelde deze
melding niet. De Groendienst volgde de melding
niet op, kennelijk ook niet toen verzoeker navraag
deed wanneer het herstel uitgevoerd zou worden.De
Groendienst maakte geen gebruik van de helpdesk
patrimoniumbeheer, wat volgens de instructies beter was geweest en gegarandeerd had geleid tot een
snel herstel.
De klacht wordt gecorrigeerd: de goot wordt hersteld nadat verzoekers uit vakantie terugkeren.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 december 2015).

ONBEREIKBARE GARAGES (1-4)
(dossiers: 201501-011, 201501-012, 201501-013,
201501-019)
Diensten: Politie, Communicatie en Citymarketing

Deels gegrond
KLACHTEN:
Vier eigenaars en huurders van garages in een complex in de binnenstad kunnen half januari 2015 hun
garageboxen niet meer in of uit door afbraakwerken
aan de overkant van de straat. Pas na tussenkomst
van de Politie geraken ze weg. Verzoekers zijn er
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niet over te spreken dat ze niet verwittigd werden.
Eén verzoekster vraagt een tijdelijke bewonerskaart
zodat ze tijdens de werkzaamheden in de buurt kan
parkeren.

ONDERZOEK:
De dienst Communicatie en Citymarketing maakte
in overleg met de dienst Verkeersbelemmeringen
van de Politie de bewonerskaart tijdig op. De private bedeler kreeg de opdracht ze te bussen in de
buurt. Hoewel de bedeler verklaart dat de kaarten
verdeeld werden, concludeert de dienst Communicatie en Citymarketing op basis van de meldingen
en de klachten dat dit niet correct gebeurde. Ondertussen werkt de firma niet meer voor de Stad.
De dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie
maakt steeds de informatie voor de bewonerskaarten over aan de dienst Communicatie en Citymarketing. De Politie vermeldde niet dat zich in de straat
een garagecomplex bevindt. Van op de straat is alleen een poort te zien waarachter het complex zich
bevindt.
De Politie beschikt niet over een bestand met alle
garagecomplexen in Brugge. Voor ingrijpende riolerings- en wegenwerken gaat de dienst Verkeersbelemmeringen altijd ter plaatse. Voor minder ingrijpende werken met beperkte hinder wordt dat
niet gedaan omdat er daarvoor geen personeel genoeg is. Als zich een onverwacht probleem voordoet met de bereikbaarheid van garages, gaat de
dienst Verkeersbelemmeringen ter plaatse en zoekt
zij samen met de aannemer naar een onmiddellijke
oplossing. Zij zorgt er dan ook voor dat de garagehouders geïnformeerd worden.
De dienst Communicatie en Citymarketing bevestigt dat zij zelf alleen bij ingrijpende wegwerkzaamheden een kijk heeft op de aanwezigheid van
garagecomplexen in de werfzone. Deze informatie
bereikt haar via de coördinatievergaderingen of de
inspraakvergaderingen. Zij gaat dan zelf langs bij
de garageboxen om een brief aan elke poort aan te
brengen of een bord te plaatsen. Soms wordt dat
werk overgelaten aan de toezichter van de Wegendienst.
Na de klachten wordt midden januari een nieuwe
bewonerskaart verspreid. De dienst Communicatie
en Citymarketing hangt een bewonerskaart aan de
toegangspoort van het garagecomplex.
De dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie
ziet als mogelijke oplossing om via google maps de
straat af te rijden op zoek naar aanwijzingen van
garagecomplexen. De dienst Communicatie en Citymarketing vraagt de dienst Verkeersbelemmeringen zeker altijd de aanwezigheid van garagecomplexen in haar informatie te vermelden. Zij zal dan
op basis van de informatie van de Politie nagaan of
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een bewonersbrief aangebracht kan worden aan elke garage, of de hulp ingeroepen kan worden van
de syndicus en of een bord geplaatst kan worden
aan de inrit van het garagecomplex.
De Dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Mobiliteit beschikken over digitale gegevens over de inplanting van garagecomplexen op Brugs grondgebied. De Ombudsman maakt ze over aan de Politie.
De verzoekster die erom vroeg, krijgt via de dienst
Mobiliteit een tijdelijk bewonersvignet. Deze mogelijkheid wordt altijd standaard opgenomen in de
bewonersbrieven maar niet op de bewonerskaarten
omdat daarvoor te weinig plaats is. De dienst
Communicatie en Citymarketing kondigt aan dat in
de toekomst steeds in een korte trefzin te zullen
vermelden.

BEOORDELING:
Deze klachten zijn deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de gebruikers van het garagecomplex werden niet
verwittigd van de werkzaamheden in de straat,
waardoor zij geblokkeerd geraakten. Over de aanwezigheid van een garagecomplex in de straat
schatte de dienst Verkeersbelemmeringen van de
Politie de situatie verkeerd in, waardoor haar informatienota aan de dienst Communicatie en Citymarketing hierover niets vermeldde. De Politie beschikt niet over een overzicht van alle
garagecomplexen op het Brugse grondgebied.
De klacht is slechts deels gegrond omdat bij de bedeling van de bewonerskaarten in de wijk de externe partner in de fout ging. Zijn contract met de Stad
werd eind 2014 stop gezet.

AANBEVELING:
“De dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie
dient na te gaan of zij een bestand kan opmaken of
laten opmaken van alle garagecomplexen in Brugge. Digitaal beschikbare gegevens van de Dienst
Ruimtelijke Ordening en de dienst Mobiliteit kunnen hiervoor dienstig zijn.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 juli 2015).

OPVOLGING:
De Politie reageert dat de opmaak en het up-to-date
houden van een elektronisch bestand met alle garagecomplexen op Brugs grondgebied voor de Verkeersdienst niet haalbaar is. Er is te weinig personeel. Bovendien heeft het personeel geen toegang
tot de digitale databanken om een dergelijk bestand
op te maken en bij te houden. De Politie meent dat
60
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de inspanningen niet zouden opwegen tegen de baten.

COMBITAKS (1)

opgepakt werd voor wildplassen. Verzoeker wordt
uitgenodigd om dit op papier aan te tonen. Hij daagt
niet meer op.

BEOORDELING:

(dossier: 201503-054)
Diensten: Financiën (Fiscaliteit), Politie

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker werd op een avond in september 2014
opgepakt omdat hij aan het wildplassen was op het
Zand. Hij probeerde de patrouille er tevergeefs van
te overtuigen dat hij niet aan het wildplassen was
maar alleen naar een infozuil had staan kijken.
Toch werd hij opgepakt en mocht hij een nachtje in
de politiecel doorbrengen. Midden november 2014
kreeg hij een combitaks van 100 euro waartegen hij
bij de dienst Fiscaliteit bezwaar indiende. Hij was
ervan overtuigd dat hij ten onrechte werd opgepakt.
Eind februari 2015 krijgt hij een antwoord van de
dienst Fiscaliteit. Daarin staat dat zij advies inwon
bij de Politie en dat daaruit blijkt dat hij terecht
werd afgevoerd. Verzoeker protesteert. De brief
vermeldt alleen dat hij terecht werd afgevoerd.
Maar daar gaat het precies om. Hij betwist dat dit
terecht gebeurde.

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
SCHENDING MOTIVERINGSPLICHT: de dienst
Fiscaliteit motiveerde in haar brief aan verzoeker
niet waarom zijn bezwaar werd afgewezen. Nochtans beschikte de dienst via de Politie over een
bondige, maar duidelijke motivering.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Fiscaliteit
aanvaardt het advies van de Ombudsman.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de combitaks terecht is. Verzoeker verstoorde de openbare
orde.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

TIJDELIJK BEWONERSVIGNET (1)
(dossier: 201504-081)
Diensten: Mobiliteit, Communicatie en Citymarketing

Deels gegrond

ONDERZOEK:
Verzoeker werd niet afgevoerd omdat hij aan het
wildplassen was, wel omdat hij de openbare rust
verstoorde. Er werd een pv opgemaakt. Volgens de
Politie is de combitaks terecht.
De brief van de dienst Fiscaliteit bevat alleen volgende passage: “Uw bezwaar werd voor advies
voorgelegd aan de Politie. Uit dit advies blijkt dat u
naar aanleiding van uw administratieve aanhouding overgebracht werd met een politievoertuig
naar het politiehuis en dat dit terecht werd gedaan.”
De dienst Fiscaliteit krijgt van de Politie lijsten
voor het vestigen van de combitaks met daarop telkens de motivering “openbare orde” of “dronken”.
Bij de naam van verzoeker stond “openbare orde”.
Volgens de dienst Fiscaliteit nam zij deze motivering tot nog toe niet op in de brief aan de bezwaarschrijvers omdat dit niet belangrijk is voor het vestigen van de taks.
De Ombudsman stelt voor de motivering van de Politie steeds op te nemen in de brief aan de bezwaarschrijvers. De dienst Fiscaliteit gaat akkoord.
De Ombudsman maant verzoeker aan de taks te betalen. Dat doet hij niet. Verzoeker komt midden juni terug. Hij beweert dat in het pv zou staan dat hij
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KLACHT:
Verzoekers wonen in Tervuren maar hebben een
tweede verblijf in de Brugse binnenstad. Via een
bewonersbrief die naar hun thuisadres werd gestuurd, vernemen ze dat er werken uitgevoerd zullen worden in de straat waar ze hun garage hebben.
In de brief staat verder dat zij een tijdelijk bewonersvignet kunnen krijgen als hun garage tijdens de
werkzaamheden onbereikbaar wordt. Daarvoor
moet de aanvrager zijn identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van het voertuig en een bewijs dat hij
eigenaar/huurder is van een garage in de straat,
meebrengen naar de dienst Mobiliteit.
Verzoeker meent in aanmerking te komen, maar
hoewel hij alle documenten bij heeft, wordt hij in
de dienst Mobiliteit wandelen gestuurd. De medewerkster eist een notariële akte terwijl verzoeker
slechts het aanslagbiljet roerende voorheffing voor
zijn garage bij zich heeft. De medewerkster gelooft
niet dat verzoekers een bewonersbrief kregen op
hun adres in Tervuren, maar de collega’s van de
dienst Communicatie en Citymarketing beamen van
wel.
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ONDERZOEK:
Volgens de dienst Mobiliteit kunnen verzoekers
geen tijdelijk bewonersvignet krijgen omdat zij niet
voldoen aan het retributiereglement dat voorschrijft
dat een bewonersvignet alleen uitgereikt kan worden aan bewoners die hun hoofdverblijfplaats hebben in de zone waarvoor zij een aanvraag doen. Dat
staat ook in het Ministerieel Besluit van 9 januari
2007 ‘betreffende de gemeentelijke parkeerkaart’.
De Ombudsman wijst erop dat tijdelijke parkeerkaarten vroeger ook aan niet-gedomicilieerden afgeleverd werden als zij een garage hadden die tijdelijk niet beschikbaar was door werkzaamheden2. De
dienst Mobiliteit wenst deze vroegere regeling niet
meer verder te zetten omdat ze onwettig en onreglementair is.
De bewonersbrief vermeldt niet dat een tijdelijk
bewonersvignet voor de duur van de werkzaamheden alleen aangevraagd kan worden door burgers
die ingeschreven zijn in de straat waar gewerkt
wordt. Er is ook onduidelijkheid over welk bewijs
verzoeker had moeten voorleggen om aan te tonen
dat hij eigenaar is van de garage. Volgens de medewerkster had verzoeker een notariële akte moeten
voorleggen. Toch vermeldt de bewonersbrief dat
ook huurders aanspraak kunnen maken op een tijdelijk bewonersvignet voor de duur van de werkzaamheden. Zij beschikken niet over een notariële
akte.
De dienst Mobiliteit geeft de opdracht aan de dienst
Communicatie en Citymarketing de standaardtekst
in de bewonersbrieven aan te passen zodat duidelijk
is dat alleen wie gedomicilieerd is in de zone waar
gewerkt wordt, aanspraak kan maken op een tijdelijk bewonersvignet. De aanvrager hoeft niet langer
een bewijs mee te brengen dat hij eigenaar of huurder is van een garage in de straat waar gewerkt
wordt.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de bewonersbrief vermeldde niet dat verzoekers gedomicilieerd moesten zijn in de straat waar gewerkt
wordt om in aanmerking te kunnen komen voor een
tijdelijk bewonersvignet. Het was evenmin duidelijk welk bewijs verzoeker mee moest brengen om
te bewijzen dat hij een garage gebruikt in de straat.
In feite was de bewonersbrief niet aangepast aan de
nieuwe beleidslijn van de dienst Mobiliteit die niet
langer toestaat dat een tijdelijk bewonersvignet
2

Dossiers 200502-035, 200502-043, 200502-044,
Jaarverslag 2005, p. 63 en dossier 201303-065,
Jaarverslag 2013, p. 84.

JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

MEERDERE DIENSTEN

wordt uitgereikt aan burgers die niet gedomicilieerd
zijn in de straat waar gewerkt wordt. Volgens de
dienst is deze toegift niet wettelijk noch reglementair.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de dienst
Mobiliteit het retributiereglement en het ministerieel besluit van 2007 correct toepaste.
De klacht wordt gecorrigeerd: de standaardtekst in
de bewonersbrief wordt aangepast.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 augustus 2015).

TIJDELIJK BEWONERSVIGNET (2)
(dossier: 201505-093)
Diensten: Mobiliteit, Communicatie en Citymarketing

Deels gegrond
KLACHT:
In de straat van verzoeker wordt gewerkt. Omdat
zijn vrouw geen parkeerkaart heeft maar haar wagen in de garage stalt, gaat hij voor de duur van de
werkzaamheden een tijdelijke parkeerkaart voor
haar aanvragen in de dienst Mobiliteit. Deze mogelijkheid stond vermeld in de bewonersbrief. Hij
neemt de identiteitskaart van zijn echtgenote en het
inschrijvingsbewijs van haar auto mee. Toch weigert de medewerkster het vignet af te leveren omdat
hij geen notariële akte voorlegt waarmee hij bewijst
dat hij eigenaar is van een garage in de straat.
Als verzoeker jaarlijks zijn eigen bewonersvignet
afhaalt, hoeft hij nooit een dergelijk bewijs voor te
leggen. Hij vindt het een inbreuk op zijn privacy dat
hij een notariële akte zou moeten tonen.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Mobiliteit was het niet duidelijk
dat verzoeker een bewonersvignet voor zijn vrouw
wilde aanvragen. De dienst bevestigt dat de echtgenote een tijdelijk bewonersvignet kan krijgen aangezien zij gedomicilieerd is in de straat waar gewerkt wordt. Verzoeker hoeft alleen haar
identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van haar
auto voor te leggen. Hij krijgt een tijdelijk bewonersvignet.
De bewonersbrief vermeldde niet dat een tijdelijk
bewonersvignet voor de duur van de werkzaamheden alleen aangevraagd kan worden door burgers
die gedomicilieerd zijn in de parkeerzone waar gewerkt wordt.
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Er is ook onduidelijkheid over welk bewijs verzoeker had moeten voorleggen. Volgens de medewerkster had verzoeker een notariële akte moeten voorleggen. Toch vermeldt de bewonersbrief dat ook
huurders aanspraak kunnen maken op een tijdelijk
bewonersvignet voor de duur van de werkzaamheden. Zij beschikken niet over een notariële akte.
De dienst Mobiliteit vraagt aan de dienst Communicatie en Citymarketing de standaardtekst in de
bewonersbrieven aan te passen zodat duidelijk is
dat alleen wie ingeschreven is in de zone waar gewerkt wordt, aanspraak kan maken op een tijdelijk
bewonersvignet. De aanvrager hoeft niet langer een
bewijs mee te brengen dat hij eigenaar of huurder is
van een garage in de straat waar gewerkt wordt.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
de echtgenote van verzoeker had recht op een tijdelijke bewonerskaart. Ze was in de straat gedomicilieerd en verzoeker had haar identiteitskaart en het
inschrijvingsbewijs van haar auto mee. Waarom de
medewerkster een notariële akte eiste, is niet duidelijk.
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de bewonersbrief vermeldde niet dat de burger gedomicilieerd moet zijn in de straat waar gewerkt
wordt om in aanmerking te kunnen komen voor een
tijdelijk bewonersvignet. In feite was de bewonersbrief niet aangepast aan de nieuwe beleidslijn die
zegt dat een tijdelijk bewonersvignet alleen wordt
uitgereikt aan de burger die gedomicilieerd is in de
straat waar gewerkt wordt, mits hij zijn identiteitsbewijs en het inschrijvingsbewijs van zijn voertuig
voorlegt.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman zich niet kan uitspreken over het gesprek
tussen de medewerkster van de dienst Mobiliteit en
verzoeker.
De klacht wordt gecorrigeerd: de tekst in de bewonersbrief wordt aangepast en de echtgenote krijgt
een tijdelijk bewonersvignet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 augustus 2015).
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PARKEREN
(dossier: 201506-144)
Diensten: Financiën (Financiële Administratie),
Kabinet Burgemeester, Mobiliteit

Deels gegrond
KLACHT:
Een jong gezin dat in de binnenstad woont, logeerde gedurende een klein jaar bij een familielid in
West-Brugge omdat zijn huis door een renovatie
tijdelijk onbewoonbaar was. Hun bewonersvignet
was niet geldig voor dat deel van de stad. Volgens
de dienst Mobiliteit konden ze geen tijdelijk bewonersvignet krijgen voor de duur van de werken omdat het gezin niet gedomicilieerd was op het adres
van het familielid. Er zat niets anders op dan om de
twee uur geld in de parkeerautomaat te stoppen.
Soms deden verzoekers dat, soms niet. Ondergronds parkeren of parkeren in de blauwe zone was
moeilijk haalbaar met een baby in het kinderzitje,
de baby eerst thuis afzetten en daarna een parkeerplaats zoeken evenmin. Soms vonden verzoekers
een parkeerretributie achter de ruitenwisser die ze
betaalden. Soms kregen ze een herinnering die ze
vereffenden.
Half juni krijgt het gezin een herinnering van de
dienst Parkeergelden voor een bedrag van 1.230 euro. De rekening slaat op een veertigtal onbetaalde
parkeerretributies tussen september 2014 en april
2015, telkens voor dezelfde straat en bijna altijd na
20 uur.
Verzoeker heeft het moeilijk met de laattijdige herinnering. Daardoor kan hij geen bezwaar meer indienen en kan hij moeilijk bewijzen dat hij bepaalde
retributies wel betaald zou hebben. Hij vraagt of
een deel van de retributies kwijt gescholden kan
worden. Als dat niet mogelijk is, vraagt hij een redelijk afbetalingsplan. Verzoeker wil ook signaleren dat het parkeerbeleid jonge gezinnen ontmoedigt die in de binnenstad willen komen wonen en
hun woning willen renoveren.

ONDERZOEK:
Het retributiereglement werd correct toegepast.
De dienst Parkeergelden geeft toe dat zij met een
achterstand kampt wat het versturen van de herinneringen betreft. Daarom aanvaardt zij nog bezwaren buiten de reglementair voorziene termijn van
zestig dagen.
Volgens de dienst Parkeergelden hadden verzoekers
met hun blauwe schijf kunnen parkeren in de zone
5 net buiten de Smedenpoort. De dienst begrijpt
niet dat de dienst Mobiliteit hen niet op de hoogte
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bracht van het bestaan van het zogenaamde tarief 5
in West-Brugge.
De dienst Mobiliteit verzekert dat haar medewerkers op de hoogte zijn van het tarief 5 dat in het leven werd geroepen omdat er in de straten van WestBrugge betalend parkeren geldt tot 22 uur. Maar dit
gunsttarief heeft zijn beperkingen. Er kunnen per
jaar maar dertig parkeercodes aangevraagd worden
door de bewoners die in West-Brugge wonen. Deze
codes kunnen gebruikt worden voor bezoekers die
in West-Brugge hun wagen willen parkeren tussen
18 en 22 uur. Verzoekers hadden daar maximum
een maand van kunnen genieten, mocht hun familielid deze codes hebben aangevraagd. De dienst
Mobiliteit vermoedt dat deze informatie niet werd
meegedeeld omdat alleen gedomicilieerde bewoners deze parkeercodes kunnen aanvragen. Volgens
de dienst Mobiliteit konden verzoekers geen tijdelijk bewonersvignet krijgen omdat ze niet gedomicilieerd waren in West-Brugge. Met het nieuwe
mobiliteitsplan zullen dergelijke situaties niet meer
kunnen voorkomen.
Verzoeker dient bezwaar in en vraagt soepelheid in
het kader van het beleidsplan van de Stad Brugge
waarin staat dat het stadsbestuur bijzondere inspanningen wil leveren om meer jonge gezinnen en jongeren aan te trekken. Dat wordt mee ondersteund en
gemotiveerd door de dienst Ombudsman.
De dienst Parkeergelden legt het bezwaar met een
negatief advies voor aan het College van burgemeester en schepenen omdat het retributiereglement
correct werd toegepast. Eind september treedt het
College dit standpunt bij en gaat het niet in op het
verzoek om de factuur te reduceren.
Doordat een signeermap in het kabinet van de Burgemeester blijft liggen, wordt verzoeker pas midden
december officieel ingelicht over de collegebeslissing. Ook de dienst Parkeergelden merkte niet op
dat de minutes van de brieven niet terugkeerden.
Daardoor kreeg verzoeker ondertussen herinneringen voor de retributies waartegen hij bezwaar had
ingediend, zonder dat hij op de hoogte was gebracht
van de weigering van zijn bezwaar.
Verzoeker kan alleen nog in beroep gaan bij de
burgerlijke rechtbank. Hij uit zijn ongenoegen over
de beslissing, zeker omdat in het nieuwe mobiliteitsplan de verschillende parkeerzones in de binnenstad zullen verdwijnen.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: de globale herinnering slaat voor een groot stuk op parkeerretributies die zes tot acht maanden eerder uitgeschreven
werden. De dienst Parkeergelden geeft toe dat ze
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met een achterstand kampt wat het versturen van de
herinneringen betreft.
De dienst corrigeert dit aspect van de klacht door
alsnog het bezwaar van verzoeker te aanvaarden.
GEEN ZORGVULDIGHEID: verzoeker krijgt pas
tweeëneenhalve maand na de collegebeslissing een
brief over de weigering van zijn bezwaar doordat
een signeermap in het kabinet van de Burgemeester
was blijven liggen. Ook de dienst Parkeergelden
merkte niet op dat de minutes van de brieven niet
terugkeerden.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de dienst
Ombudsman geen uitspraak kan doen over het al
dan niet aanvaarden van het bezwaarschrift. Als
verzoeker niet akkoord gaat, kan hij naar de rechtbank stappen. Het gesprek in de Mobiliteitswinkel
over de parkeeralternatieven valt objectief niet meer
te reconstrueren.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 januari 2016).

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201505-099)
Diensten: Kabinet schepen van Stadsreiniging,
Leefmilieu (Containerpark)

Deels gegrond
KLACHT:
Eind december 2014 brengt verzoeker brandbaar
materiaal naar het containerpark van Sint-Pieters.
Omdat het om goederen van zijn bejaarde moeder
gaat, gebruikt hij haar elektronische identiteitskaart.
Zij woont in een rust- en verzorgingstehuis. Verzoeker is verbaasd als hij merkt dat de gratis driehonderd kilogram waar zijn moeder recht op heeft,
op is en dat hij bijna 25 euro moet betalen.
Verzoeker mailt hierover begin januari 2015 naar
de bevoegde schepen. Hij krijgt geen antwoord.
Begin maart belt hij met de kabinetsmedewerker en
stuurt hij op diens vraag de e-mail van begin januari
nog eens door. De kabinetsmedewerker belooft het
nodige te doen, maar begin mei heeft verzoeker nog
altijd geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK:
De e-mail van begin januari werd naar het correcte
e-mailadres van de schepen gestuurd. Hij opent zijn
e-mails zelf en stuurt ze door naar zijn kabinetsmedewerker voor verdere actie.
Na het telefoongesprek met verzoeker stuurde de
kabinetsmedewerker het bericht begin maart door
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naar de dienst Stadsreiniging. De dienst antwoordde
de kabinetsmedewerker midden maart. Hij stuurde
het antwoord de volgende dag op naar verzoeker.
Kennelijk kwam de brief niet toe. Wat er mis gegaan is, kan niet achterhaald worden. Het kabinet
biedt zijn excuses aan.
Het reglement bepaalt dat het jaarlijks gratis tegoed
van 300 kilogram geldt per adres, dit omdat ook
maar één keer milieutaks wordt betaald per adres.
Alle bewoners van het rust- en verzorgingstehuis
zijn gedomicilieerd op het adres van de instelling.
Gevolg is dat de bewoners gezamenlijk recht hebben op een gratis tegoed van 300 kilogram, en niet
individueel. Familieleden van andere rusthuisbewoners waren verzoeker voor waardoor het gratis
tegoed al opgebruikt was toen hij naar het containerpark reed met de identiteitskaart van zijn moeder.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de e-mail van
begin januari werd in eerste instantie niet behandeld
waardoor verzoeker twee maanden later nog altijd
geen antwoord had gekregen.
De klacht is slechts deels gegrond omdat het onderzoek niet kan achterhalen wat er met de brief van
midden maart gebeurde, en omdat het reglement
correct werd toegepast.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt toelichting waarom hij niet meer kon genieten van het
gratis tegoed.

daarin maar het College van Burgemeester en
Schepenen besliste op 5 oktober dat ze de taks
moest betalen. De echtgenote reageerde ontgoocheld maar betaalde de taks.
In de brief die ze van de dienst Burgerlijke Stand
ontving, stond dat de begrafenisondernemers al geruime tijd op de hoogte waren van de geplande
werkzaamheden en dat informatie over de heraanleg van de strooiweide ook ter plaatse was uitgehangen. De echtgenote en haar zoon waren er zeker
van dat er op de strooiweide geen bordjes stonden
toen zij, nog voor het overlijden van hun echtgenoot en vader, naar de weide gingen kijken.
De begrafenisondernemer antwoordt aan de echtgenote dat hij niet op de hoogte was van de geplande
werkzaamheden. Bovendien was het niet de begrafenisondernemer die de as uitstrooide maar wel een
medewerker van de Begrafenissendienst. Ook hij
maakte geen bezwaar.

ONDERZOEK:

Een overleden Dammenaar werd op 24 augustus
2015 uitgestrooid op de strooiweide op de begraafplaats van Sint-Kruis. Nog geen maand later, op 21
september, werd het gras afgegraven en vervangen
door nieuwe grasmatten. De echtgenote en de zoon
zijn daar kapot van.
De echtgenote kreeg een taks van 89 euro voor het
uitstrooien van de as. Ze weigerde de belasting te
betalen. De dienst Burgerlijke Stand steunde haar

Tussen de uitstrooiing van de as en het afgraven
van de strooiweide lag minder dan een maand. Het
gevoel van rouw en het zoeken naar iets tastbaars
van de overledene ter compensatie van dit verdriet
is op dat moment nog prominent aanwezig bij de
nabestaanden.
Al begin 2015 vond op vraag van de Groendienst
een overleg plaats met de dienst Burgerlijke Stand
over de heraanleg van de strooiweiden op enkele
begraafplaatsen. Toen al stond vast dat de werkzaamheden in september 2015 uitgevoerd zouden
worden. Er werd een plan van aanpak afgesproken
waarbij het de bedoeling was dat de strooiweiden
gefaseerd zouden worden vernieuwd op de Centrale
Begraafplaats van Steenbrugge en de begraafplaatsen van Sint-Kruis en Sint-Andries. Op die manier
kon steeds een alternatief worden aangeboden om
de uitstrooiingen plaats te laten vinden. Tijdens het
overleg had de dienst Burgerlijke Stand voorgesteld
de strooiweiden te verticuteren, maar de Groendienst opteerde ervoor de graszoden, die vol met
onkruid zaten, af te graven en te vervangen door
nieuwe grasmatten. Dat was volgens haar de meest
efficiënte methode.
Op 1 april 2015 stuurde de dienst Burgerlijke Stand
een e-mail naar de begrafenisondernemers met als
bijlage de affiche die uitgehangen werd in de dienst
Burgerlijke Stand en op de begraafplaatsen. Voor
de begraafplaats van Sint-Kruis preciseert de affiche dat het gaat om de strooiweide gelegen aan het
columbarium. Verder staat er te lezen dat de nabestaanden de kans krijgen de as te laten uitstrooien
op de andere strooiweide op dezelfde begraafplaats
of eventueel op de strooiweide van een andere begraafplaats. Men kan ook wachten met uitstrooien
tot na de werken.

JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

65

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
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Akte genomen (9 november 2015).

ASTAKS
(dossier: 201510-222)
Diensten: Groendienst, Burgerzaken (Burgerlijke
Stand)

Deels gegrond
KLACHT:
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De dienst Burgerlijke Stand stelt dat zij na de overlegvergadering met de Groendienst nooit nog iets
vernam over de concrete uitvoering van de werken.
Pas op 17 september, toen de werken al één dag bezig waren op de begraafplaats van Sint-Andries,
kreeg zij een overzicht van de Groendienst van wat
waar zou gebeuren. Zij had daar zelf om moeten
vragen.
Ook de communicatie met de burger verliep volgens de dienst Burgerlijke Stand laattijdig. De
Groendienst plaatste pas op 24 augustus informatiebordjes aan de strooiweiden waarop twee telefoonnummers van de Begrafenissendienst stonden.
Op dat moment was deze dienst nog niet ingelicht
over de concrete planning van de werkzaamheden.
Volgens de Groendienst werden de bordjes zo laat
geplaatst om te vermijden dat bezoekers die niet in
contact stonden met een begrafenisondernemer ook
zouden worden geïnformeerd. Volgens de Groendienst zou afgesproken zijn dat het telefoonnummer
van de Begrafenissendienst op de infobordjes
mocht staan, maar dat wordt door de dienst Burger-

zou gebeuren. De dienst Burgerlijke Stand informeerde niet zelf bij de Groendienst over het concrete verloop van de werkzaamheden omdat de Groendienst de uitvoerende dienst was. De dienst
Burgerlijke Stand ging er van uit dat de Groendienst het initiatief zou nemen tot een tussentijds
overleg met meer informatie en concrete afspraken
over de timing, de aanpak en de communicatie.
De begrafenisondernemer moet steeds een verklaring van uitvaartregeling voorleggen aan de dienst
Burgerlijke Stand. In de fax die hij naar de dienst
Burgerlijke Stand stuurde op 18 augustus 2015,
stond duidelijk vermeld dat de uitstrooiing zou gebeuren op de strooiweide van Sint-Kruis. De dienst
Burgerlijke Stand antwoordt: “Het ging niet om een
overlijden in Brugge, maar om een overlijden in
Damme met uitstrooiing in Brugge. Dat houdt in
dat de overlijdensaangifte in Damme gebeurde. De
begrafenisondernemer stuurt in een dergelijk geval
alleen via fax de uitvaartregeling met de plaats en
datum door naar de dienst Burgerlijke Stand die
dan de toelating tot begraven/uitstrooien bezorgt

lijke Stand ontkend.
De dienst Burgerlijke Stand bevestigt dat de uitstrooiingen gebeuren door personeel van de dienst
Burgerlijke Stand. De arbeider reageerde niet omdat ook voor hem niet duidelijk was wat wanneer

aan de gemeente waar de persoon overleden is.”
Daardoor was er geen mondeling contact met de
begrafenisondernemer geweest aan het loket van de
dienst Burgerlijke Stand in Brugge.
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De dienst Burgerlijke Stand stelde zich geen vragen
over de vermelding op de fax dat de uitstrooiing op
de strooiweide van Sint-Kruis zou gebeuren op 24
augustus, dus zeer kort voor de heraanleg van de
weide. Hierop reageert de dienst: “Op Sint-Kruis is
alleen de strooiweide aan de inkom van het columbarium aangepakt. Dat is ook de courant gebruikte
strooiweide. De strooiweide verderop wordt al jaren niet meer gebruikt. Mocht er tussentijds overleg
geweest zijn, dan zouden de begrafenisondernemers
ook alert geweest zijn over wat er als alternatief
kon dienen.”
Volgens de Groendienst werd op de begraafplaats
van Sint-Kruis gefaseerd gewerkt zoals afgesproken
was begin 2015. Zoals voorzien werd alleen de
strooiweide aan de inkom bij het columbarium heraangelegd. De strooiweide aan de achterzijde werd
niet heraangelegd en bleef beschikbaar als alternatief. Volgens de Groendienst konden de begrafenisondernemers vanaf begin april 2015 gebruik maken
van deze andere strooiweide. De Groendienst ontkent dat de aanpak gewijzigd zou zijn. Zij voerde
uit wat begin 2015 met de dienst Burgerlijke Stand
afgesproken werd en bevestigde half september de
exacte uitvoeringsdatum aan de dienst Burgerlijke
Stand. Volgens de Groendienst beschikte de dienst
Burgerlijke Stand van in het begin over alle informatie die ze nodig had.
De Groendienst biedt haar verontschuldigingen aan
en is bereid haar aanpak verder toe te lichten mocht
dit de nabestaanden helpen om de feiten een plaats
te geven.
De dienst Burgerlijke Stand installeert een trimestrieel overleg met de Groendienst over de begraafplaatsen.
De dienst Burgerlijke Stand stelde aan het College
van burgemeester en schepenen voor de astaks die
de echtgenote moest betalen, kwijt te schelden. Het
College van 5 oktober volgde dat voorstel niet. Het
redeneerde dat een uitstrooiing per definitie niet
blijvend is. Omdat de uitstrooiing effectief werd
uitgevoerd, oordeelde het College dat de astaks betaald moest worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als deels gegrond.
De begrafenisondernemer draagt een deel van de
verantwoordelijkheid. Hij was er door de dienst
Burgerlijke Stand van op de hoogte gebracht dat de
strooiweide van Sint-Kruis heraangelegd zou worden in de loop van de maand september 2015. Het
is wel zo dat deze communicatie al in april gebeurde en niet meer herhaald werd.
Ook de Stad is deels verantwoordelijk om volgende
reden:
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GEBREKKIGE COÖRDINATIE: de dienst Burgerlijke Stand lichtte de ondernemers al begin april
in, maar daarna niet meer. Dat kwam omdat zij en
de Groendienst gedurende acht maanden geen overleg meer pleegden over de concrete aanpak van de
werkzaamheden. De Groendienst argumenteert dat
de afspraken van begin 2015 duidelijk waren en er
ondertussen niets aan gewijzigd was. Toch was een
update, enige tijd voor de werkzaamheden, aangewezen geweest.
Dan had ook de kans bestaan dat de dienst Burgerlijke Stand gereageerd zou hebben op de fax van de
begrafenisondernemer en dat zij hem ervoor gewaarschuwd zou hebben dat één van beide strooiweiden op de begraafplaats van Sint-Kruis kort na
het uitstrooien van de as van de overleden afgegraven zou worden. De mogelijkheid zou toen ook
hebben bestaan dat de arbeider van de Begrafenissendienst die de as uitstrooide, wist dat er een vergissing in het spel was.

AANBEVELING:
“De Ombudsman vraagt aan het College dat het
zijn beslissing van 5 oktober 2015 opnieuw zou willen overwegen, dit op basis van het feit dat de Stad
als gevolg van de gebrekkige coördinatie tussen de
Groendienst en de dienst Burgerlijke Stand medeverantwoordelijk is voor de foute asverstrooiing, en
op basis van het feit dat er tussen de asverstrooiing
en het afgraven van de strooiweide slechts een kleine maand zat, wat de feiten zeer moeilijk om dragen
maakt voor de nabestaanden die nog in volle rouw
zijn. Gezien de zeer korte periode was de strooiweide, op het moment van het afgraven, voor hen
nog een tastbare herinnering aan hun overleden
familielid.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (1 februari 2016).

OPVOLGING:
De dienst Burgerlijke Stand legt de terugbetaling
van de astaks op 18 februari 2016 voor aan het College van burgemeester en schepenen. Het bestuur
beslist de astaks terug te betalen. De dienst Burgerlijke Stand volgt de terugbetaling verder op.
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De Ombudsman houdt zijn oordeel op een terechte
opmerking omdat het antwoord binnen een redelijke termijn werd verstuurd.

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201512-263)
Diensten: Kabinet Burgemeester, Groendienst

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker stuurt op 1 december 2015 een e-mail
naar kabinet.burgemeester@brugge.be. Daarin
klaagt hij over het groen in zijn straat. De eiken die
dertig jaar geleden achter zijn huis werden aangeplant, zijn ondertussen hoge bomen geworden die al
het zonlicht wegnemen. Hij vraagt zich af waarom
ze niet vervangen worden door kleinere bomen.
Eerdere vragen aan de Groendienst werden telkens
afgewezen.
Als het kabinet van de Burgemeester na veertien
dagen nog altijd niet gereageerd heeft, neemt verzoeker contact op met de Ombudsman. De Ombudsman stelt vast dat verzoeker een e-mailadres
gebruikte dat niet meer bestaat en stuurt op 21 december de melding door naar de Groendienst.
Verzoeker reageert dat hij dezelfde e-mail op 1 december ook stuurde naar de kabinetschef van de
Burgemeester. Ook hierop kreeg hij geen reactie.
Verzoeker meent dat hij tenminste een ontvangstmelding had moeten krijgen met info over wat er
met zijn klacht zou gebeuren.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (14 maart 2016).

DURE TICKETS
(dossier: 201503-053)
Diensten: Cultuurcentrum, In & Uit

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker kocht online zes tickets voor een concert
in de stadsschouwburg. Er waren alleen nog kaarten
voor rang 3 beschikbaar. Hij betaalde 39 euro per
kaart en nog eens 30 euro onkostenvergoeding. Op
de kaarten stond het logo van In & Uit.
Ter plaatse stelt hij vast dat de andere toeschouwers
in zijn loge maar 28 euro per kaart betaalden. Hij
voelt zich bedrogen en eist een financiële rechtzetting. Het personeel van de stadsschouwburg raadt
hem aan klacht in te dienen.

ONDERZOEK:

De kabinetschef van de Burgemeester ontving verzoekers e-mail op 1 december en maakte hem op 7
december over aan het kabinet van de Burgemeester met de opdracht het bericht voor opvolging door
te sturen naar de Groendienst. Dat gebeurde. De
kabinetsmedewerkster maakte het bericht twee dagen later over aan de Groendienst. Zij stuurde verzoeker geen ontvangstmelding.
De Groendienst maakt op 22 december haar antwoord over aan de kabinetsmedewerker. Omdat het
antwoord nog moest worden aangepast, wordt het
pas half januari 2016 overgemaakt aan verzoeker.
De Groendienst blijft bij haar standpunt.

Verzoeker boekte zijn tickets niet via het Cultuurcentrum of In & Uit maar via een externe ticketwebsite. Achter de website zit een Nederlands bedrijf dat tickets opkoopt voor concerten in de
Benelux en ze daarna doorverkoopt tegen woekerprijzen. Op de e-mail die aan de kopers wordt gezonden staat dat het kan voorkomen dat de prijs op
het ticket niet overeenkomt met de door de koper
betaalde prijs. “Doordat wij een commercieel ticketbureau zijn hangen onze prijzen af van de markt
van vraag en aanbod”, luidt het.
Noch In & Uit, noch het Cultuurcentrum hebben
een link met het Nederlandse bedrijf.
De dienst Ombudsman verwijst verzoeker door naar
de FOD Economie waar hij dergelijke praktijken
kan aankaarten.

BEOORDELING:

BEOORDELING:

Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Het was beter geweest dat het kabinet van de Burgemeester verzoeker een ontvangstmelding had gestuurd waarin een inhoudelijk antwoord in het
vooruitzicht werd gesteld. Een ontvangstmelding
was zeker op zijn plaats geweest omdat het tot midden januari 2016 duurde vooraleer verzoeker het
inhoudelijk antwoord ontving.

Ongegrond.
Noch het Cultuurcentrum noch In & Uit maakten
een fout. Verzoeker liet zich om de tuin leiden door
een externe ticketwebsite.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 juni 2015).
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AMBTELIJK GESCHRAPT
(dossier: 201508-169)
Diensten: Burgerzaken (Bevolking), Politie

Ongegrond
KLACHT:
De echtgenoot van verzoekster wijkt in maart 2015
uit naar het buitenland, maar zijzelf twijfelt nog of
ze daar permanent wil wonen. Ze vat het plan op
om haar man telkens gedurende anderhalve maand
na te reizen om dan telkens voor eenzelfde periode
terug te keren naar Brugge. Ze verkoopt haar zaak
waar ze gedomicilieerd is en geeft begin april haar
adresverandering aan bij de dienst Bevolking.
Tegen eind april is de wijkinspecteur nog altijd niet
langs geweest. Verzoekster belt haar op en waarschuwt ervoor dat ze binnenkort weer vertrekt en
ondertussen ook niet veel thuis zal zijn. De wijkinspecteur wil niet zeggen wanneer ze de woonstvaststelling zal doen en zegt dat het niet nodig is dat ze
langs komt omdat ze in de krant gelezen heeft dat
haar echtgenoot een nieuw leven in het buitenland
wil beginnen.
Verzoekster vertrekt weer op reis en keert in mei terug. Ze belt opnieuw naar de wijkinspecteur om te
vragen wanneer ze langs zal komen. Opnieuw weigert de wijkinspecteur dat te zeggen. Als verzoekster haar opnieuw terugbelt, zegt de wijkinspecteur
dat ze al verschillende keren langs geweest is zonder dat verzoekster thuis was. Verzoekster betwijfelt dat omdat haar zoon tijdelijk in het huis woont.
Hij zag de wijkinspecteur niet langs komen.
Begin augustus krijgt verzoekster een brief van haar
ziekenfonds waarin staat dat ze ambtelijk geschrapt
is. Ze spoedt zich naar de dienst Bevolking waar
haar identiteitskaart ingehouden wordt. Daardoor
kan ze niet opnieuw op reis vertrekken. Ze wil de
situatie zo snel mogelijk geregulariseerd zien.

ONDERZOEK:
Verzoekster gaf haar adresverandering eind maart
aan.
De wijkinspecteur ging tussen midden april en eind
mei zes keer tevergeefs langs, zowel tijdens als na
de kantooruren. Tijdens een controle midden mei
zei haar zoon dat zijn moeder op reis was.
De wijkinspecteur bevestigt dat verzoekster verschillende keren probeerde om een afspraak te maken maar dat ze daar niet op in ging. De woonstvaststelling dient onverwacht te gebeuren om
fraude tegen te gaan. De wijkinspecteur had in de
krant gelezen dat het koppel samen een nieuw leven
in het buitenland zou beginnen. Haar man had zich
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eind maart laten afschrijven, verzoekster had dezelfde dag haar adresverandering aangegeven. Omdat de zoon tijdelijk in het huis woont, kon de wijkinspecteur het gas-, elektriciteit- en waterverbruik
niet controleren. Op het oude adres van verzoekster
was al sinds begin april een nieuwe bewoner ingeschreven.
Op basis van het verslag van de wijkinspecteur besliste de dienst Bevolking verzoekster ambtelijk te
schrappen, wat door het College van burgemeester
en schepenen begin augustus bekrachtigd werd.
Op de vraag van de Ombudsman of verzoekster niet
te snel ambtelijk werd geschrapt, verwijst de dienst
Bevolking naar de omzendbrief van 30 augustus
2013. Daarin is enerzijds sprake van een ononderbroken afwezigheid van zes maanden voor de ambtelijke schrapping overwogen kan worden, maar
anderzijds zegt de circulaire ook: “Er zijn situaties
waarbij voormelde vereiste van een ononderbroken
afwezigheid van 6 maanden niet van toepassing is
en waarbij steeds onmiddellijk een politieverslag
dient te worden opgemaakt met het oog op een afvoering van ambtswege. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wordt vastgesteld dat een persoon niet
meer kan worden aangetroffen op zijn adres, terwijl
intussen reeds nieuwe bewoners (die niets te maken
hebben met de vorige bewoners) er hun hoofdverblijfplaats hebben gevestigd.” Verzoekster was in
dat geval.
In de Algemene onderrichtingen voor het houden
van de bevolkingsregisters en in de omzendbrief
staat verder dat de Politie minstens drie keer ter
plaatse moet gaan over een periode van maximaal
twee maanden, ook buiten de kantooruren. De wijkinspecteur ging zes keer langs in anderhalve maand,
ook buiten de kantooruren.
De Algemene onderrichtingen schrijven nog voor:
“Als bij het onderzoek blijkt dat de betrokken persoon zich in het buitenland gevestigd heeft, voert
het College van burgemeester en schepenen hem
van ambtswege af, tenzij hij zich bevindt in een van
de gevallen van tijdelijke afwezigheid.” Verzoekster had niet aan de dienst Bevolking gemeld dat ze
tijdelijk afwezig zou zijn.
Verzoekster volgt de raad van de dienst Bevolking
op en laat zich afschrijven naar het buitenland.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Zowel de dienst Bevolking als de Politie leefden de onderrichtingen en de omzendbrief
van 30 augustus 2013 m.b.t. de ambtelijke schrapping correct na. Het probleem wordt opgelost.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (11 januari 2016).

LATE MILIEUBELASTING
(dossier: 201509-176)
Diensten: Financiën (Fiscaliteit), Burgerzaken (Bevolking)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker verhuisde eind april 2014 naar het buitenland, maar lichtte de dienst Bevolking daarover
niet in. Een vriend en zijn dochtertje bleven in
Brugge achter. Door problemen met het kind en als
gevolg van een brand, keerde hij een paar keer naar
Brugge terug.
Hij verneemt via de kinderbijslag dat hij eind augustus 2014 ambtelijk geschrapt werd. Als reden
geeft de dienst Bevolking op dat hij gedurende drie
maanden onvindbaar was. Verzoeker heeft daar zijn
twijfels over. Er waren genoeg personen, onder wie
zijn kinderen en de wijkinspecteur, die wisten waar
hij verbleef.
Als hij eind 2014 naar Brugge terugkeert voor een
heelkundige ingreep, vraagt hij een referentieadres
aan bij het OCMW. Begin april 2015 verhuist hij
definitief naar zijn huidige adres in Brugge, waar
hij in de eerste week van mei ingeschreven wordt.
Eind augustus komt een gerechtsdeurwaarder langs.
Hij zou zijn milieubelasting voor 2014 niet betaald
hebben, noch gereageerd hebben op de herinnering
en de aangetekende laatste waarschuwing.
Verzoeker beweert het aanslagbiljet dat hem begin
april 2014 werd toegestuurd, nooit ontvangen te
hebben omdat hij toen al naar het buitenland vertrokken was. Hij neemt contact op met de dienst
Fiscaliteit maar zou er onheus behandeld zijn. Als
hij opwerpt dat hij de aangetekende brief nooit ontvangen heeft, krijgt hij te horen dat dit geen rol
speelt. Het enige wat telt is dat de aangetekende
brief werd verstuurd.
Verzoeker is ervan overtuigd dat hij de milieubelasting al betaald heeft. Hij begrijpt niet waarom de
dienst meer dan een jaar wachtte om hem een aangetekende brief te sturen en zij nu plots wel zijn
adres kent. Hij is bereid de taks te betalen, maar betwist de deurwaarderskosten.

ONDERZOEK:
De wijkinspecteur lichtte de dienst Bevolking begin
juli 2014 erover in dat verzoeker, zijn dochter en
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zijn kameraad al enige tijd niet aangetroffen konden
worden op het adres waar ze ingeschreven waren.
Na het doorlopen van de wettelijke procedure stelde
de dienst Bevolking aan het College van burgemeester en schepenen voor verzoeker, zijn dochter
en zijn kameraad ambtelijk te schrappen. Dat gebeurde eind augustus 2014.
Op de vraag van de Ombudsman of de schrapping
niet te vroeg gebeurde – in de onderrichtingen en in
een omzendbrief van de FOD Binnenlandse Zaken
is sprake van een ononderbroken afwezigheid van
zes maanden – argumenteert de dienst Bevolking
dat er situaties zijn waarbij deze termijn niet in acht
hoeft te worden genomen. Op basis van de vaststelling dat een persoon niet meer aangetroffen kan
worden op een adres waar ondertussen iemand anders ingeschreven is, kan onmiddellijk overgegaan
worden tot de ambtelijke schrapping.
De dienst Fiscaliteit stuurde eind maart 2014 het
aanslagbiljet voor de milieubelasting naar verzoeker. Hij woonde toen nog op zijn oude adres. Het
aanslagbiljet keerde niet terug. Ook de herinnering
van begin juni 2014 werd niet teruggestuurd. Omdat er voor de dienst Fiscaliteit toen nog geen reden
was om aan te nemen dat verzoeker niet meer op
zijn adres woonde, stuurde zij hem eind augustus
2014 een aangetekende laatste waarschuwing. Deze
brief werd niet afgehaald en keerde naar de Stad terug.
Toen de dienst Fiscaliteit vaststelde dat verzoeker
ambtelijk geschrapt was, plaatste zij het dossier on
hold tot het nieuwe adres van verzoeker bekend zou
zijn. Inningsdossiers verjaren pas na vijf jaar.
De dienst Fiscaliteit controleert sporadisch of iemand opnieuw ingeschreven is in de bevolkingsregisters. Dat gebeurde ook bij verzoeker. Toen duidelijk werd dat hij opnieuw in Brugge ingeschreven
was, werd hem midden juli 2015 de aangetekende
laatste waarschuwing opnieuw toegestuurd. Ook
deze brief werd niet afgehaald. Daarop besliste de
dienst het dossier midden augustus aan de gerechtsdeurwaarder over te maken.

BEOORDELING:
Ongegrond.
Zowel de dienst Bevolking als de dienst Fiscaliteit
pasten de reglementering correct toe.
Verzoeker liet in april 2014 na de dienst Bevolking
te verwittigen dat hij voor lange tijd naar het buitenland zou vertrekken, en hoewel hij vanaf mei
2015 opnieuw gedomicilieerd was in Brugge, liet
hij na de laatste aangetekende waarschuwing van
midden juli 2015 af te halen. Dat was telkens zijn
verantwoordelijkheid. Verzoeker heeft geen argumenten om de deurwaarderskosten niet te betalen.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 januari 2016).

INSCHRIJVING
(dossier: 201507-156)
Diensten: Burgerzaken (Bevolking), Politie

Onbevoegd
KLACHT:
Verzoekster woont als alleenstaande in een sociale
woning. Ze leeft van een invaliditeitsuitkering. Een
vriend komt zeer regelmatig bij haar op bezoek. Hij
doet haar papieren want verzoekster is analfabeet.
Hij woont in Sint-Pieters.
In maart 2015 belt de wijkinspecteur aan voor een
woonstvaststelling. Hij beweert dat haar kennis bij
haar zou inwonen. Verzoekster ontkent dat. Het
toeval wil dat de man op dat moment wel in huis is.
De wijkinspecteur controleert de slaapkamers en de
badkamer en vertrekt.
Korte tijd later krijgt ze een brief van de sociale
huisvestingsmaatschappij waarin staat dat ze zou
samenleven met haar vriend en dat de huishuur opgetrokken zal worden. Ze krijgt nog een andere
brief waarin staat dat ze haar invaliditeitsuitkering
verliest nu ze samenwoont.
Verzoekster stapt naar de dienst Bevolking. Daar
krijgt ze te horen dat haar kennis op advies van de
wijkinspecteur bij haar werd ingeschreven. Bij de
wijkinspecteur beklaagt ze zich erover dat de onterechte inschrijving een financiële ramp voor haar
betekent. Ze vraagt wat zij hem misdaan heeft dat
hij haar invaliditeitskering heeft laten afnemen. Hij
zou gereageerd hebben dat dat precies de bedoeling
was. Nu ze haar uitkering heeft verloren, leeft ze
haar spaargeld op. Ze weet niet meer wat te doen.
Verzoekster dient eind juli klacht in bij de Ombudsman.

De wijkinspecteur ontkent dat hij verzoekster te
woord stond op de manier waarop zij beschrijft.
Volgens de Dienst Intern Toezicht kreeg de betrokken inspecteur nooit eerder klachten over zijn manier van communiceren.
De dienst Bevolking laat weten dat de man al midden maart tegen de beslissing beroep aantekende bij
de FOD Binnenlandse Zaken. Ook verzoekster zelf
tekende eind maart beroep aan. Het dossier is in
handen van de FOD. De Ombudsman wordt onbevoegd.
De dienst Bevolking laat naderhand weten dat de
conclusie van de FOD was dat de inschrijving van
de man op het adres van verzoekster terecht was.
Ondertussen had hij wel zijn woning in Sint-Pieters
bewoonbaar gemaakt waardoor hij op verzoek van
de FOD opnieuw op zijn eigen adres ingeschreven
kon worden.
De Ombudsman raadt verzoekster aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de sociale huisvestingsmaatschappij en met de instelling die haar invaliditeitsuitkering uitbetaalt.

BEOORDELING:
Onbevoegd.
De Ombudsman bleek onbevoegd want verzoekster
en haar kennis hadden al in maart beroep aangetekend bij de FOD Binnenlandse Zaken.
Uiteindelijk kan het probleem van verzoekster opgelost worden.
De Ombudsman kan niet oordelen over de manier
van communiceren van de wijkinspecteur. Dat aspect van de klacht mondt uit in een woord-tegenwoordsituatie.

POMPEN
(dossier: 201501-024)
Diensten: Wegendienst, Patrimonium

Ander oordeel

ONDERZOEK:

KLACHT:

Op basis van de woonstvaststelling concludeerde de
wijkinspecteur dat de kennis van verzoekster op
haar adres woonde in plaats van in Sint-Pieters
waar hij officieel ingeschreven stond. De man werd
verdacht van domiciliefraude. Het tweepersoonsbed
in de ene slaapkamer was beslapen, het bed in de
tweede kamer ook. De wijkinspecteur had de man
al bij herhaling aangetroffen in de woning van verzoekster. Op basis van zijn verslag schreef de dienst
Bevolking hem in op het adres van verzoekster. De
man had wel geweigerd het verslag van de woonstvaststelling te ondertekenen.

Al meer dan een jaar zijn er problemen met de vernieuwde riolering in de KIeine Molenstraat. De
pompen die het riool- en regenwater moeten afvoeren, werken niet altijd naar behoren, met wateroverlast tot gevolg.
Midden januari 2015 werkt bij verzoeker het toilet
niet tijdens een familiefeest. Hij vindt het welletjes.
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ren op dat ogenblik nog niet overgenomen door de
Stad en vielen nog onder het toezicht van de aannemer. Tijdens een coördinatievergadering met de
aannemer, de leverancier, het studiebureau, de Wegendienst en de dienst Elektromechanica werd beslist dat de pompen gereinigd moesten worden, er
een bijkomend overstort moest worden geplaatst en
onderzocht moest worden hoe het hemelwater gescheiden kon worden van het rioolwater. Dat laatste
vergde een investering van de bewoners. In september 2014 werden de pompen gereinigd en werd
het overstort geplaatst. Tussen juni en september
beperkte de Wegendienst de overlast voor de bewoners door dagelijks manueel te pompen.
De problemen bleven uit tot begin 2015. Toen bleken de pompen opnieuw uitgevallen zonder signaal
naar de beheerder ervan. Het probleem werd manueel opgelost door de Wegendienst. Enkele weken
later vielen de pompen weer uit zonder signaal naar
de dienst Elektromechanica, wat leidde tot de klacht
bij de Ombudsman.
Volgens de dienst Elektromechanica werd het
alarmsysteem in oktober 2014 geplaatst door een
gespecialiseerde firma, maar gebeurde de koppeling
met de veiligheidscentrale pas in januari 2015. De
alarmen kwamen toe in de veiligheidscentrale, maar
het is niet duidelijk waarom het personeelslid met
wachtdienst bij de dienst Elektromechanica hiervan
niet werd verwittigd.
Na de klacht voert de dienst Elektromechanica testen uit. Alles werkt prima. Nieuwe klachten blijven
uit.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Wat er precies mis gelopen is, kan het onderzoek
niet achterhalen. Het belangrijkste is dat het probleem opgelost werd.

NIET VERWITTIGD
(dossier: 201502-031)
Diensten: Politie, OCMW, Burgerzaken (Burgerlijke Stand)

Ander oordeel
KLACHT:
Elk jaar stuurt verzoeker uit Bekegem een nieuwjaarskaartje naar zijn neef in Brugge. Omdat hij
geen antwoord krijgt en zijn neef de telefoon niet
opneemt, rijdt hij begin januari naar diens huis. De
brievenbus puilt uit. Verzoeker hoort van de buurman dat zijn neef al midden november 2014 overleden is. Hij was onwel geworden in huis en de
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buurman had de Politie en de Brandweer opgebeld.
Zij waren het huis binnengedrongen en de neef was
naar het AZ Sint-Jan vervoerd waar hij later die dag
overleed. De Politie gaf in het ziekenhuis zijn sleutelbos af.
Bij de Politie van Sint-Andries hoort verzoeker dat
de begrafenis geregeld werd door de begrafenisondernemer waarmee het OCMW in dergelijke gevallen werkt.
De begrafenisondernemer zegt hem dat de kosten
via de bank geregeld werden. Wat er met de sleutelbos gebeurd is, kan hij niet zeggen. De identiteitskaart werd volgens de begrafenisondernemer
vernietigd in de dienst Burgerlijke Stand.
In het AZ Sint-Jan krijgt verzoeker te horen dat de
sleutelbos en een polshorloge meegegeven werden
met de begrafenisondernemer. Verzoeker belt terug
naar de begrafenisondernemer die na enig zoeken
toegeeft dat de sleutels en de polshorloge vernietigd
zijn. Verzoeker vindt dat niet kunnen en dient bij de
Politie klacht tegen hem in.
Verzoeker contacteert het OCMW dat laat weten
geen partij in deze zaak te zijn geweest omdat zijn
neef niet hulpbehoevend was en alle kosten door de
bank betaald werden.
Eind januari 2015 brengen de erfgenamen samen
met een notaris een bezoek aan het huis. Ze vinden
de portefeuille van de neef met daarin al zijn papieren. Een boekje met alle nuttige adressen ligt naast
de telefoon.
Verzoeker vraagt zich af wat er gebeurd zou zijn
met het huis en de eigendommen van zijn neef,
mocht hij niet naar Brugge gereden zijn. Hij is ervan overtuigd dat de diensten fouten hebben gemaakt.

ONDERZOEK:
Over de handelswijze van de begrafenisondernemer
kan de Ombudsman niet oordelen. Het gaat om een
private onderneming.
Geen enkele wet schrijft voor dat de Politie, het
OCMW, de dienst Burgerlijke Stand of de begrafenisondernemer in een dergelijk geval moeten zoeken naar familieleden in de tweede lijn.
De Politie rukte samen met de Brandweer uit. De
patrouille sloeg een ruitje in. De officier van gerechtelijke politie kwam ter plaatse en maakte een
proces-verbaal op. De neef van verzoeker werd naar
het ziekenhuis overgebracht. De officier kon op het
eerste zicht in het huis geen contactgegevens van
familieleden of vrienden vinden. De Politie mag om
redenen van privacy en zonder huiszoekingsbevel
niet rondneuzen in een woning of in de persoonlijke
spullen van de bewoner. Op dat moment was de
ziektetoestand van de neef niet van die aard dat de
Politie kon vermoeden dat hij later op de dag zou
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overlijden. Er was op dat moment geen noodzaak
om naar gegevens van familie of vrienden te zoeken. De officier liet de sleutelbos van de neef door
de patrouille overbrengen naar het ziekenhuis zodat
hij geen moeilijkheden zou ondervinden bij zijn
thuiskomst. De officier nam de nodige voorzieningen op het vlak van de veiligheid en sloot de woning af. Onder zijn toezicht beveiligde de Brandweer het huis.
Toen het ziekenhuis tegen de middag de Politie
meldde dat de gezondheid van de neef erop achteruit ging en het AZ er niet in slaagde om familie te
contacteren, consulteerde de officier alle beschikbare bestanden. Daaruit leerde hij dat de neef alleen
woonde, dat zijn ouders overleden waren en dat hij
geen kinderen, broers of zussen had. Over familie
in de tweede graad of contactpersonen kon de Politie geen informatie vinden. De officier verwittigde
het Parket. ’s Avonds belde het ziekenhuis terug
naar de Politie om te zeggen dat de neef overleden
was. De officier lichtte het Parket opnieuw in. De
volgende dag verwittigde de Politie ook de dienst
Burgerlijke Stand.
De sociale dienst van het AZ verwittigde niet alleen
de Politie maar ook het OCMW dat vaststelde dat
de neef geen klant was bij het OCMW. Ook het
OCMW ging op zoek naar erfgenamen in de eerste
lijn. Die bleken er niet te zijn. De neef had bij een
vroegere opname in het ziekenhuis geen namen van
contactpersonen opgegeven. Via de ex-werkgever
van de neef kon zijn bankrekeningnummer worden
opgezocht. Via de sociale dienst van het ziekenhuis
werden concrete afspraken over de begrafenis gemaakt met de begrafenisondernemer. De bank regelde de betaling van de begrafenis met de begrafenisondernemer.
De dienst Burgerlijke Stand maakte de overlijdensakte op via de begrafenisondernemer. De aangifte
gebeurde zonder de identiteitskaart. Dat is mogelijk. De dienst Burgerlijke Stand vroeg een bewijs
van verlies van identiteitskaart aan bij de dienst Bevolking. Op die manier kon de dienst Burgerlijke
Stand het dossier correct afhandelen.
Mocht verzoeker niet zelf op onderzoek uitgegaan
zijn, dan zou uiteindelijk het kantoor van de Registratie de erfgenamen aangeschreven hebben met de
vraag een aangifte van nalatenschap in te dienen.
Op dat moment kunnen de erfgenamen een notaris
aanstellen om hen daarbij te helpen en na te gaan of
de overledene een testament nagelaten heeft.
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vaststellen bij de Politie, de dienst Burgerlijke
Stand of het OCMW (en bij uitbreiding het AZ
Sint-Jan). Alle diensten deden wat ze konden. Bovendien schrijft geen enkele wet voor dat zij in dergelijke gevallen op zoek moeten gaan naar familieleden in de tweede lijn. Op het moment dat de
Politie in huis was, kon de officier niet vermoeden
dat de neef later op de dag zou overlijden. Er was
op dat moment dan ook geen noodzaak om naar
contactpersonen te zoeken, als dat wettelijk al zou
mogen.

GRACHT
(dossier: 201502-041)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Midden februari 2015 laat verzoekster weten dat de
Wegendienst en de Groendienst hun belofte niet
nakwamen om de gracht in haar straat te reinigen.
Begin mei 2014 had zij dat al eens gevraagd via het
Meldpunt. Haar melding was toen na zestig dagen
onafgewerkt bij de dienst Ombudsman terecht gekomen. De Wegendienst en de Groendienst spraken
toen af om het werk in het najaar van 2014 uit te
voeren. Dat gebeurde niet.

ONDERZOEK:

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
De Ombudsman heeft begrip voor de onaangename
ervaring van verzoeker. Toch kan hij geen fout

Volgens de Wegendienst kon zij de gracht niet laten
ruimen door haar onderhoudsaannemer omdat de
Groendienst haar belofte niet nagekomen was om
eerst bepaalde obstakels weg te nemen.
De Groendienst spreekt dat tegen. In het najaar van
2014 werden heesters gesnoeid. Het terrein bleek
zeer drassig waardoor de werken gestaakt moesten
worden. Het terrein moest eerst berijdbaar zijn met
een kraan om de betonplaten en de wortels van de
heesters langs de gracht te verwijderen.
De Groendienst kan deze werken uiteindelijk pas
eind april 2015 starten. Bij het wegnemen van de
betonplaten stelt ze vast dat de gracht gedeeltelijk
wordt ingenomen door particuliere garages, wat het
ruimen niet evident maakt. De Dienst Ruimtelijke
Ordening bevestigt dat de garages vergund zijn,
maar de fundering ervan steunt via metalen steunbalken en stenen op de oever van de gracht, vlak
naast de betonplaten die de Groendienst wil wegnemen. Uiteindelijk worden alle werken tegen half
mei uitgevoerd.
Verzoekers zijn tevreden maar stellen in de zomer
vast dat er weer heel wat groen in en rond de beek
groeit. Ze vragen dat de diensten de gracht regelma-
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tig zouden onderhouden zonder dat zij dat telkens
moeten vragen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Het werk nam veel tijd in beslag maar de diensten
werden geconfronteerd met onverwachte problemen.

BESCHERMD MONUMENT (1-2)
(dossiers: 201503-060, 201503-061)
Diensten: Politie, Dienst Ruimtelijke Ordening

Ander oordeel
KLACHTEN:
Verzoekers klagen onafhankelijk van elkaar over de
steeds verder gaande verloedering van een beschermd monument in de binnenstad. Het pand
wordt gekraakt. Ruiten zijn ingeslagen, schouwmantels en plafonds beschadigd, behang van de muren getrokken, graffiti op muren gespoten, enz.
Volgens de eerste verzoeker kende de wijkagente
de situatie maar deed zij niets. Het duurde tot midden maart 2015 vooraleer de Politie de eigenaar
vroeg om maatregelen te nemen en het pand volledig af te sluiten.
Zijn klacht wordt bijgetreden door de tweede verzoekster die vooral klaagt over het feit dat het domein vervuild is en er aan sluikstorten wordt gedaan.

re zeer lang kan duren en onteigening gezien wordt
als het allerlaatste redmiddel.
De Dienst Ruimtelijke Ordening wijst erop dat het
verblijf van krakers in een ongeschikt of onbewoonbaar pand strafbaar is. Zodra de eigenaar hiervan op de hoogte is, moet hij de krakers laten uitzetten, eventueel via gerechtelijke weg. Het
gedogen of uitzetten van krakers behoort tot het eigendomsrecht en is, voor zover er geen acuut risico
bestaat voor de openbare veiligheid of gezondheid,
geen bevoegdheid van de Stad Brugge. Ook het
sluikstorten op het terrein is een zaak van de eigenaar. De Stad kan hoogstens de eigenaar schriftelijk
aanmanen het afval te verwijderen. Verzoekers
kunnen sluikstorten steeds melden aan de dienst
Leefmilieu.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
De wijkinspecteur ontkent dat zij geweten zou hebben dat het pand werd gekraakt, maar dat zij niets
ondernam. De Ombudsman kan hierover geen uitspraak doen.

VERKROT OF NIET?
(dossier: 201503-064)
Diensten: Financiën (Fiscaliteit), Dienst Ruimtelijke Ordening (Woondienst)

Ander oordeel
KLACHT:

De wijkinspecteur ontkent met klem dat zij wist dat
het pand gekraakt werd. Volgens haar is het in de
eerste plaats de eigenaar die zijn eigendom goed
moet beheren en is de rol die een wijkinspecteur in
een dergelijk dossier kan spelen, klein. In het verleden kwam ze wel tussen voor vallende stenen. Zij
verwittigde toen de Gebouwendienst van de Stad
Brugge om erger te voorkomen.
Op basis van het Monumentendecreet van 1976 is
de Dienst Ruimtelijke Ordening voor herstelmaatregelen inzake beschermde monumenten afhankelijk van de gewestelijke inspectie van Onroerend
Erfgoed Vlaanderen. De Stad legt wel een heffing
voor verwaarlozing en onbewoonbaarheid op. De
wet van 1931 op het behoud van monumenten en
landschappen laat toe dat een verwaarloosd monument onteigend wordt voor algemeen nut, ofwel
door het Vlaamse Gewest ofwel door de gemeente,
maar in de praktijk is daar tot nog toe zelden gebruik van gemaakt omdat een onteigeningsprocedu-

Verzoeker is sinds 2002 eigenaar van een beschermd gebouw in de binnenstad. Toen hij het
kocht, was het volledig verkrot. De restauratie
sleepte lang aan. Sinds maart 2011 verhuurt verzoeker het volledig opgeknapte pand als horecazaak.
Verzoeker kreeg de voorbije jaren standaardbrieven
van Wonen Vlaanderen waarin volgens hem stond
dat het pand “geschrapt” was van de inventaris van
verwaarloosde panden. Toch kreeg hij van de Stad
Brugge voor het aanslagjaar 2010 een taks op leegstand en verkrotting. Hij diende bezwaar in en
kreeg van het College van burgemeester en schepenen gelijk in november 2012.
Midden augustus 2013 kreeg verzoeker weer dezelfde standaardbrief van Wonen Vlaanderen. Daarin stond enerzijds dat voor het pand een “vrijstelling” was toegestaan vanaf eind december 2005 en
dat deze niet opnieuw aangevraagd hoefde te worden. Anderzijds stond op het eind van de brief dat
als verzoeker meende dat het pand “geschrapt” kon
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worden van de inventaris van verwaarloosde panden, hij dit aan de Vlaamse overheid moest melden
met de nodige bewijsstukken. Verzoeker vond de
brief dubbelzinnig maar vroeg begin september
2013 voor alle zekerheid de schrapping aan.
Toch krijgt verzoeker begin 2014 van de Stad opnieuw een taks op woningen en gebouwen die als
ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd beschouwd worden. De taks slaat op het aanslagjaar
2013. Verzoeker dient opnieuw bezwaar in, aangezien het pand al sinds maart 2011 in gebruik is als
restaurant en er van verkrotting geen sprake meer
is. Hij maakt het attest van de Vlaamse overheid
over waarop staat dat het pand uit de inventaris
werd geschrapt.
De dienst Fiscaliteit laat hem bijna een jaar later,
midden februari 2015, weten dat zijn bezwaar als
ongunstig werd beoordeeld en dat hij binnen de
maand 640 euro moet betalen. Ook zijn zoon, die
mede-eigenaar is, moet hetzelfde bedrag betalen.
Verzoeker vindt het kafkaiaans dat hij voor het aanslagjaar 2013 een taks op verkrotting moet betalen
voor een pand dat al sinds 2011 volledig gerestaureerd is.

MEERDERE DIENSTEN

Er bestaat een Vlaamse en een Brugse taks op verwaarloosde panden. De Vlaamse taks bestaat al
langer. De Brugse werd op 1 januari 2013 ingevoerd en op 1 januari 2014 aangepast. Het Brugse
taksreglement gebruikt de Vlaamse inventarissen
van ongeschikte, onbewoonbare en verwaarloosde
woningen als basis, maar de vrijstellingen in het
Brugse taksreglement zijn anders dan in het Vlaamse.
De reglementering hanteert begrippen als “ongeschikt”, “onbewoonbaar”, “verwaarloosd”, “onafgewerkt” die elk een specifieke betekenis hebben.
“Vrijstelling” betekent dat de eigenaar om bepaalde
redenen geen taks hoeft te betalen, maar dat het gebouw wel op de Vlaamse inventaris van verwaarloosde panden blijft staan. “Schrapping” betekent
dat het pand na het overmaken van de nodige bewijzen en een controlebezoek door Wonen Vlaanderen geschrapt wordt van de Vlaamse inventaris
van verwaarloosde panden.
De brieven van de Vlaamse overheid munten op dat
vlak niet uit in duidelijkheid. Daardoor ging verzoeker er gedurende jaren van uit dat zijn pand geschrapt was, terwijl hij alleen genoot van een vrijstelling van de Vlaamse taks omdat het pand een
beschermd monument is. Voor de inhoud van de
brieven van Wonen Vlaanderen is de Ombudsman
niet bevoegd.
Dat verzoeker de schrapping op de Vlaamse inventaris van verwaarloosde panden pas in september

2013 aanvroeg, had gevolgen voor de Brugse taks.
In tegenstelling tot Vlaanderen verleent Brugge
geen vrijstelling voor beschermde monumenten.
In het Brugse taksreglement staat: “De belasting is
verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of
het gebouw minstens twaalf opeenvolgende maanden in de gewestelijke inventaris werd opgenomen.
Zolang de woning of het gebouw niet geschrapt is
uit de gewestelijke inventaris, blijft de belasting
verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van 12 maanden verstrijkt.”
Verder vermeldt het Brugse reglement: “De verwaarloosd verklaarde woningen en/of gebouwen
worden uit de inventaris geschrapt op datum van de
vaststelling door de administratie van de Vlaamse
overheid dat het goed niet meer voldoet aan de criteria om als verwaarlozing in aanmerking te komen. Het controlebezoek tot schrapping gebeurt op
schriftelijk verzoek door de houder van het zakelijk
recht aan de administratie van de Vlaamse overheid.”
De dienst Fiscaliteit en de Woondienst blijven er bij
dat de Brugse taks terecht gevestigd werd en betaald moet worden, aangezien verzoeker pas in september 2013 de schrapping uit de Vlaamse inventaris aanvroeg.
Verzoeker levert bewijzen waarmee hij aantoont dat
het pand in maart 2011 afgewerkt was. Hij maakt
twee fotoreeksen over van de totaal verkrotte toestand in 2004 en de volledig gerestaureerde toestand in 2011. Hij maakt een kopie van de handelsovereenkomst van maart 2011 over en de
uitgebreide plaatsbeschrijving die toen werd gemaakt en die zowel door verzoeker als de restaurantuitbater werd ondertekend.
De dienst Fiscaliteit en de Woondienst blijven bij
hun standpunt. Zij wensen alleen rekening te houden met de juridische realiteit dat verzoeker de
schrapping uit de inventaris pas in september 2013
aanvroeg, wat zijn eigen fout was, en het pand derhalve op 1 januari 2013 nog altijd op de Vlaamse
inventaris van de verwaarloosde panden stond. Het
niet begrijpen van de regelgeving vinden de diensten geen reden voor een kwijtschelding. Alle brieven vermelden een contactpersoon aan wie verzoeker uitleg had kunnen vragen.
De dienst Fiscaliteit wenst de taks niet kwijt te
schelden omdat het College van burgemeester en
schepenen dan een onwettige beslissing zou moeten
nemen door af te wijken van het belastingreglement, omdat verzoeker niet via de Ombudsman
maar via de Rechtbank zijn gram moet proberen te
halen en omdat er mogelijk een precedent zou kunnen ontstaan waardoor de gelijkberechtiging van
andere belastingplichtigen in hetzelfde geval in het
gedrang zou kunnen komen.
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De Woondienst wijst erop dat verzoeker tijdig door
haar werd ingelicht dat er een Brugse taks op verwaarlozing was ingevoerd. Aan de brief werd het
Brugse taksreglement toegevoegd. De brief bevatte
het advies dat verzoeker bij de Vlaamse overheid de
schrapping uit de inventaris kon aanvragen indien
intussen de nodige werken waren uitgevoerd.
Dat verzoeker destijds een leegstandsheffing voor
het aanslagjaar 2010 niet hoefde te betalen, is volgens de dienst Fiscaliteit niet van tel. Leegstand is
in de reglementering niet hetzelfde als verwaarlozing. Het ging om een ander soort taks.
De Ombudsman stelt vast dat zijn bemiddeling
vastloopt. Hij raadt verzoeker aan de taks te betalen. Verzoeker kan in beroep gaan bij de rechtbank,
wat hij ook doet.
Ook de Gentse Ombudsvrouw krijgt te maken met
klachten over de dubbele belasting op het Vlaamse
en lokale niveau. Ook zij stelt vast dat burgers
daardoor in de war geraken waardoor bezwaarschriften en vragen in verband met vrijstellingen en
schrappingen verkeerd lopen3.
Een uitspraak van de rechtbank wordt pas tegen juni 2016 verwacht.

van vrijstellingen en opschortingen, van elkaar verschillen.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

Ander oordeel.
Puur formeel hebben de dienst Fiscaliteit en de
Woondienst gelijk en maakten ze geen fout. Het
was verzoeker die naliet tijdig de schrapping uit de
Vlaamse inventaris aan te vragen. De taks is terecht
aangezien ze wordt geheven op die panden die minstens gedurende twaalf maanden op de Vlaamse inventaris staan. Vanuit een puur juridisch standpunt
gezien zou de klacht ongegrond kunnen worden genoemd.
Toch zou de Ombudsman het bijna kafkaiaans durven noemen dat verzoeker voor het aanslagjaar
2013 een taks op verwaarlozing moet betalen voor
een pand dat al minstens sinds maart 2011 gerestaureerd is en sindsdien ononderbroken en aantoonbaar
uitgebaat wordt als restaurant. Verzoeker betaalt
met andere woorden een taks op een louter virtuele
verwaarlozing. De dienst Fiscaliteit en de Woondienst lijken bovendien voorbij te gaan aan het doel
van de taks, met name verkrotting tegengaan. Dat
doel is al vier jaar bereikt.
De Ombudsman wijst er ten slotte op dat de dubbele taks op het Vlaamse en Brugse niveau de burger
in de war kan brengen, vooral omdat beide reglementen op cruciale punten, bijvoorbeeld op het vlak

De Politie houdt jaarlijks vier tot zes snelheidscontroles in de straat. Het percentage overtreders varieert tussen 9 en 21 procent. Dat zijn geen goede cijfers, al noemt de Politie ze niet dramatisch omdat
alle snelheidsovertredingen vallen tussen 30 en 50
km/u. Zeer zware snelheidsovertredingen zijn nog
niet gemeten. De Politie leidt uit de cijfers wel af
dat de frequentie van het aantal controles behouden
moet blijven.
Het vermijden van zwaar verkeer in de straat kan
volgens de Politie niet afgedwongen worden zonder
beleidskeuzes. Door de straat rijden ook de bussen
van De Lijn. Het overgrote deel van de vrachtwagens dat door de straat rijdt, is bestemmingsverkeer.
Dat kan moeilijk verboden worden, tenzij men de
vrachtwagens zou verplichten via de Komvest of de
Dampoort de binnenstad in te rijden. Dat zou het
probleem alleen verleggen. Misschien valt heil te
verwachten van het project City Depot, hoopt de
Politie, waarbij het leveren aan handelszaken in de
binnenstad zou gebeuren met kleinere vrachtwagens.
De Wegendienst ziet de staat van het wegdek na.
Zij bevestigt dat er scheuren in het asfalt zitten,
maar de sleet is niet van die aard dat onmiddellijk
herstel nodig is. Ze belooft de situatie verder op te
volgen.

3

Jaarverslag 2014 van de Gentse Ombudsvrouw,
p. 67-68.
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SNEL EN ZWAAR VERKEER
(dossier: 201503-068)
Diensten: Politie, Wegendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker kaart al jaren het probleem van het snel
en zwaar verkeer in de Julius en Maurits Sabbestraat aan4. Hij kreeg al eens een brief van de bevoegde schepen dat al het nodige gedaan was om de
snelheid af te remmen. Zone 30 en alternerend parkeren werden ingevoerd.
Volgens verzoeker vertragen de zone 30-borden en
de parkeerregeling het verkeer niet. Hij dringt aan
op snelheidscontroles tussen 6 en 9 uur en een herstel van het wegdek voor zijn huis. Dat is kapot gereden. De kasseien onder het asfalt worden zichtbaar.

4

Dossier 201207-174, Jaarverslag 2012, p. 183.

76

DOSSIERS 2015 IN DETAIL

MEERDERE DIENSTEN

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

KAMPEERAUTO’S (1)
(dossier: 201503-071)
Diensten: Mobiliteit, Leefmilieu, Interparking

Ander oordeel
KLACHT:
In april 2014 kaartten verzoekers bij de schepen van
Mobiliteit problemen aan in verband met het parkeren van hun grote kampeerauto voor hun huis in
Zeebrugge. In mei 2014 doen ze dat ook tegenover
de dienst Ombudsman. Begin juni 2014 krijgen
verzoekers een antwoord van de schepen van Mobiliteit. Ze zijn niet tevreden met het antwoord en repliceren. De dienst Ombudsman raadt hen aan het
aanvullende antwoord van de schepen af te wachten.
Midden maart 2015 herhalen verzoekers hun klachten omdat ze geen duidelijk antwoord van de schepen gekregen zouden hebben. Ze klagen over misleidende informatie op de website van de Stad
Brugge over de parkeermogelijkheden voor kampeerauto’s, over het parkeerbeleid voor kampeerauto’s, over de hoge prijzen op de mobilhomeparking
van Interparking aan de Katelijnepoort, over foute
prijsvermeldingen op dit parkeerterrein en mogelijke overtredingen op de milieuvoorschriften. Verzoekers vermoeden dat het parkeerterrein niet vergund zou zijn.

ONDERZOEK:
Het parkeerterrein aan de Katelijnepoort is vergund.
De dienst Mobiliteit bevestigt dat Interparking haar
prijzen begin maart verhoogde van 15 naar 19 euro
voor het overnachten van kampeerauto’s in het
laagseizoen. Dat was het gevolg van de invoering
van een verblijfstaks, goedgekeurd door de Gemeenteraad van 16 december 2014. Interparking
paste haar prijzen aan op de eigen website en aan de
ingang van de parking, maar lichtte de dienst Mobiliteit nog niet in over de startdatum van de nieuwe
prijzen. Daardoor was de stedelijke website nog
niet aangepast. Dat gebeurt na de klacht bij de
dienst Ombudsman.
Alle kampeerwagens die binnengereden waren op
de parking vooraleer de nieuwe tarieven van kracht
werden, konden nog buiten rijden tegen het oude tarief. Dat gold ook voor verzoekers.
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De dienst Leefmilieu wijst Interparking op de
voorwaarden in haar milieuvergunning in verband
met het opvangen en lozen van afvalwater en het
ledigen van chemische toiletten aan het aftappunt
voor drinkwater. De parkinguitbater wordt gevraagd de nodige attesten te bezorgen. Uit de analyses van stalen blijkt dat er geen overschrijdingen
zijn. De dienst Leefmilieu dringt er bij Interparking
op aan een labo geregeld analyses te laten uitvoeren
en de KWS-afscheiders regelmatig te reinigen. Aan
de aftapkraantjes wordt een bordje aangebracht dat
het water niet drinkbaar is.
Toerisme Brugge schrijft de websites aan waarvan
sprake in de klacht met de vraag hun foute informatie over parkeergelegenheden voor kampeerauto’s
in Zeebrugge te verwijderen. Volgens de dienst
werd met de sector uitvoerig gecommuniceerd over
het parkeerverbod aan de Baron de Maerelaan en de
Graaf Jansdijk. Zij stelt evenwel vast dat het parkeerprobleem zich verlegt naar andere straten. Toerisme Brugge bevestigt dat de vraag naar faciliteiten voor kampeerauto’s aan de kust groot is.
Westtoer richtte een werkgroep op die zal werken
aan een visie over kampeerautotoerisme en aan oplossingen voor de problemen.
Verzoekers blijven van mening dat de stadsdiensten
in gebreke blijven en vragen Vlaamse en federale
diensten de zaak te onderzoeken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking, maar verzoekers blijven ontevreden.

OPVOLGING:
Op vraag van Interparking voegt de dienst Mobiliteit op de stedelijke website de vermelding toe dat
de parkinguitbater de correcte en meest recente
prijzen toepast. Er wordt een link naar de website
van Interparking gelegd. De parkinguitbater kondigt
aan dat zij de meertalige informatieborden aan de
ingangen van de kampeerautoparking zal vernieuwen.

KAMPEERAUTO’S (2)
(dossier: 201504-083)
Diensten: Politie, Wegendienst, Toerisme

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt in april 2015 dat mobilhomebezitters nog regelmatig de parking op de hoek van de
Baron de Maerelaan en de Kustlaan gebruiken om
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er te overnachten. Nochtans werd deze parking al in
de loop van 2014 door middel van verkeersborden
verboden terrein voor kampeerauto’s. De kampeerders laten afval rondslingeren en gieten hun chemische toiletten leeg in de rioolkolken of de groenzone.
Verzoekster voelt zich in de steek gelaten door de
Politie die niet zou optreden, en vraagt zich af
waarom de toegang niet aangepast wordt zodat
kampeerauto’s de parking niet meer kunnen oprijden.

ONDERZOEK:
De Wegendienst plaatst voor de start van het toeristisch seizoen een portaal met hoogtebeperking. Parkeerauto’s kunnen niet meer op de parking.
Toerisme Brugge schrijft de websites aan die foute
informatie verspreiden over parkeerplaatsen voor
kampeerauto’s in Zeebrugge.
Bij Westtoer wordt een werkgroep opgericht die het
parkeerbeleid voor kampeerauto’s in de kustgemeenten wil aanpakken. Er kunnen projecten worden ingediend door private initiatiefnemers of door
de kustgemeenten zelf. Ook Toerisme Brugge wil
een voorstel doen.
Verzoekster komt nog tijdens het onderzoek opnieuw klagen. Door het opheffen van de parking
aan de Baron de Maerelaan verplaatst het probleem
zich naar de omliggende straten in de Strandwijk.
De Politie reageert gelaten omdat ze moeilijk kan
optreden. Een geparkeerde kampeerauto wordt beschouwd als een private woning. Er zomaar binnenvallen om te controleren of iemand er overnacht, kan niet zonder huiszoekingsbevel. Er
bestaat een gemeentelijk politiereglement uit 1989
dat kamperen en overnachten op de openbare weg
verbiedt, maar dat blijft met betrekking tot kampeerauto’s dode letter.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Politie kan weinig verweten worden. Zolang er
geen duidelijk beleid wordt uitgewerkt m.b.t. het
overnachten van kampeerauto’s, is het dweilen met
de kraan open. Mogelijk biedt het initiatief van
Westtoer uitkomst.
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GEEN VERLICHTING
(dossier: 201503-072)
Diensten: Wegendienst, Eandis

Ander oordeel
KLACHT:
In de straat van verzoekster is er geen openbare verlichting. Er staan maar vier woningen. Begin januari 2015 vraagt verzoekster via het Meldpunt of er
openbare verlichting kan worden geplaatst.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht. Enkele dagen later parkeert de Wegendienst de melding met een
antwoord aan verzoekster dat zij aan Eandis zal
vragen of openbare verlichting kan worden voorzien.

ONDERZOEK:
Pas eind juli laat de Wegendienst aan de dienst
Ombudsman weten dat Eandis akkoord ging met de
plaatsing, dat de opdracht werd gegeven maar dat
de uitvoering door Eandis op zich laat wachten. De
Wegendienst belooft aan te dringen, maar door
ziekte van de dossierbehandelaar blijft het dossier
tot midden september liggen.
Eind november laat Eandis weten dat de verlichting
werd geplaatst.
De dienst Ombudsman onderzoekt waarom de
plaatsing zo lang op zich liet wachten. Volgens de
Wegendienst was Eandis verantwoordelijk omdat
zij lang wachtte met het overmaken van de offerte.
Dat zou niet de eerste keer zijn.
De dienst Ombudsman stelt vragen aan Eandis over
de doorlooptijd van het dossier. Bij het afsluiten
van de redactie van het jaarverslag is het onderzoek
nog bezig.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek loopt nog bij het afsluiten van de redactie van het jaarverslag.
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COMBITAKS (2)
(dossier: 201505-084)
Diensten: Politie, Financiën (Fiscaliteit)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster, haar vriend en zijn broer krijgen in
mei 2015 een combitaks van elk honderd euro omdat ze tijdens een razzia in de Brugse uitgangsbuurt
in de nacht van 29 op 30 juni 2014 werden opgepakt en overgebracht naar het Politiehuis. Zij weigeren deze taks te betalen. Ze dienen bij de dienst
Fiscaliteit bezwaar in omdat zij menen dat hun aanhouding onterecht was.
Bij de Ombudsman dient verzoekster klacht in tegen de volgens haar gewelddadige manier waarop
het trio door de Politie werd opgepakt. Zij had hiertegen eerder al in juni 2014 klacht ingediend bij de
Dienst Intern Toezicht wegens het toebrengen van
slagen en verwondingen door politieagenten, maar
ondanks aandringen zou ze van deze dienst geen
inhoudelijk antwoord op haar vragen hebben gekregen. Wel liet het Parket haar weten dat de zaak geseponeerd was omdat het dossier onvoldoende elementen bevatte om een strafonderzoek te starten.
Verzoekster blijft met vragen zitten. Ze wil weten
waarom zij werden opgepakt en waarom geweld
werd gebruikt. Haar vriend en zijn broer werden
hardhandig tegen de grond gewerkt. Verzoekster
werd bij de haren getrokken. Alle drie werden ze
geboeid afgevoerd. Er waren getuigen maar geen
van hen werd verhoord. Ze heeft vragen over de
manier waarop zij in het cellencomplex behandeld
werd.

ONDERZOEK:
De Politie reageert in eerste instantie dat zij geen
informatie kan geven over het gerechtelijk onderzoek en verwijst verzoekster door naar het Parket
waar ze inzage kan vragen in het dossier. Ze krijgt
geen inzage omdat het Parket daartoe niet verplicht
is in een geseponeerd dossier.
Aangezien het Parket het gerechtelijk dossier seponeerde, gaat de Ombudsman ervan uit dat hij zijn
bevoegdheid terugkrijgt. Het gaat om een bestuurlijke aanhouding.
Na verzoekster, haar vriend en zijn broer gehoord te
hebben in het kader van de bezwaarprocedure, beslist het College van burgemeester en schepenen het
fiscale dossier on hold te zetten in afwachting van
het resultaat van het onderzoek van de Ombudsman.
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De Politie antwoordt slechts gedeeltelijk op de vragen van de Ombudsman. Zij argumenteert dat zij
geen inhoudelijke informatie over het gerechtelijk
dossier kan geven, ook al werd het dossier geseponeerd. Ze steunt daarvoor op haar beroepsgeheim.
Op de vragen over de behandeling van verzoekster
in het cellencomplex geeft ze wel een antwoord.
Verzoekster had erover geklaagd dat haar cel vuil
was, dat ze alleen haar kleed had mogen aanhouden
en dat ze zich bij haar vrijlating tussen de lockers
weer had moeten aankleden. Bovendien was ze om
vijf uur ’s morgens vrijgelaten aan de Louis Coiseaukaai.
De Dienst Intern Toezicht geeft toe dat de cel niet
werd schoongemaakt. De matras vertoonde gebruikssporen. Er waren enkele gedroogde druppels
op de grond. Dat verzoekster alleen haar kleed
mocht aanhouden past in de procedure. Alle voorwerpen en kledingstukken die een gevaar kunnen
opleveren voor de fysieke integriteit worden tijdelijk ingehouden om de persoon te beschermen tegen
zichzelf. Volgens de Politie zijn in het arrestantencomplex, in de onmiddellijke omgeving van de
kastjes, twee ruimten waar aangehouden personen
aan het zicht onttrokken worden tijdens de fouillering of aankleding. Er kan volgens de Politie geen
enkele reden geweest zijn om deze ruimten niet te
gebruiken. Wat de omstandigheden van de vrijlating betreft, wordt ieder bestuurlijk opgesloten persoon niet langer dan nodig van zijn vrijheid beroofd. Verzoekster was in het bezit van haar GSM
waarmee ze onmiddellijk na haar vrijlating met
haar moeder belde. Een probleem stelde zich volgens de Politie niet.
De Ombudsman vraagt waarom de Dienst Intern
Toezicht geen eigen onderzoek startte nadat het
Parket het strafdossier geseponeerd had. De Politie
antwoordt dat zij verplicht was een proces-verbaal
op te maken omdat verzoekster een gerechtelijke
klacht formuleerde. Zij wijst daarvoor naar art. 29
van het Wetboek van Strafvordering. Nadat de
Dienst Intern Toezicht de processen-verbaal met de
verklaringen van de drie betrokkenen had overgemaakt aan het Parket, kreeg de Politie van de Procureur geen opdracht om de feiten verder te onderzoeken. Het Parket seponeerde het dossier. Volgens
de Politie zou het een miskenning van het gezag
van de gerechtelijke overheid zijn geweest mocht
zij daarna op eigen houtje onderzoeksdaden hebben
gesteld zonder dat in het dossier nieuwe elementen
waren opgedoken.
Omdat het onderzoek veel tijd en inzet kost, wordt
door de Burgemeester en de Korpschef beslist dat
verzoekster, haar vriend en zijn broer de combitaksen niet hoeven te betalen.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
Door beperkingen op het vlak van zijn bevoegdheid
en door wettelijke beletselen kan de Ombudsman
geen inhoudelijk antwoord formuleren op verzoeksters vragen waarom ze bestuurlijk werd aangehouden en waarom daarbij geweld werd gebruikt. Zij
kan hierover klacht indienen bij het Comité P. of
de Algemene Inspectie van de Politiediensten die
wel de bevoegdheid hebben gerechtelijke dossiers
in te zien.

STORENDE AFZUIGINSTALLATIE
(dossier: 201505-089)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker heeft al jaren last van een lawaaierige
afzuiginstallatie van een voormalig restaurant. De
uitbater is ondertussen gestopt met zijn zaak maar
hij blijft het industriële toestel gebruiken. Verzoeker liet vroeger al eens metingen uitvoeren maar die
waren negatief. Hij stapte al eens naar de vrederechter maar kreeg ongelijk.
Recent nam hij weer contact op met de Dienst
Ruimtelijke Ordening. Een bouwcontroleur kwam
langs. Eerst zei die dat alles in orde was. Later
bleek dat de uitbater voor het toestel toch een milieuvergunning nodig had. Er werd een procesverbaal opgemaakt. De dossierbehandelaar bij de
Dienst Ruimtelijke Ordening beloofde dat het dossier aan het College van burgemeester en schepenen
zou worden voorgelegd in september 2014. Verzoeker vernam niets meer. Toen hij opnieuw contact met de ambtenaar opnam, zei ze dat het dossier
geen prioriteit had. Ondertussen blijft het toestel
overdag en ’s avonds rammelen. Verzoeker kan er
niet meer tegen. Ook zijn buurman heeft er last van.

ONDERZOEK:
Volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening werd geen
proces-verbaal opgemaakt wegens het ontbreken
van een milieuvergunning maar wel wegens het
ontbreken van een bouwvergunning voor de
schoorsteen. Omdat het dossier eenvoudig geregulariseerd kan worden, werd verzoeker aangeraden
zich opnieuw tot de vrederechter te wenden.
De Dienst Ruimtelijke Ordening ontkent dat zij beloofd zou hebben dat zij de bouwovertreding in september 2014 zou voorleggen aan het College. Het
dossier heeft geen prioriteit omdat een regularisatie
JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

voor de hand ligt en de lawaaihinder daardoor niet
opgelost zal worden.
De dienst Leefmilieu voerde in januari en augustus
2011 geluidsmetingen uit. Daaruit bleek dat de geluidsnorm ’s avonds met anderhalve decibel overschreden werd en ’s nachts met 6,5 dB(A). In twee
brieven aan de uitbater had de dienst Leefmilieu
aangedrongen op maatregelen zodat het toestel ook
’s avonds en ’s nachts aan de wettelijke normen zou
voldoen. Volgens de dienst gebruikten de buren
daarna het toestel ’s avonds en ’s nachts niet meer.
De Ombudsman raadt verzoeker aan de dienst
Leefmilieu een nieuwe geluidsmeting te vragen.
Het is mogelijk dat het toestel nu meer lawaai
maakt dan vroeger. Afhankelijk van de resultaten
kan de Stad de buurman maatregelen opleggen of
kan verzoeker opnieuw naar de vrederechter stappen.
Verzoeker maakt een afspraak met de dienst Leefmilieu maar belt ze af. De buurman gebruikt het
toestel de jongste tijd niet meer. Verzoeker wil afwachten. Als het toestel weer wordt gebruikt, zal hij
de dienst Leefmilieu zelf contacteren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Afgesloten op vraag van verzoeker.

LAWAAIHINDER
(dossier: 201505-090)
Diensten: Politie, Leefmilieu

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont in de onmiddellijke omgeving van
een sportpark waar ook een voetbalclub zijn stek
heeft. In 2010 klaagde hij over lawaaihinder afkomstig van de vele feestjes en fuiven in de kantine van
de vereniging5. Er werden toen afspraken gemaakt.
Verzoeker klaagt begin mei 2015 opnieuw over geluidsoverlast, verkeersonveiligheid en parkeerdruk.
Tijdens het voetbalseizoen is er bijna elke week iets
te doen op of rond het veld. Auto’s verlaten soms
diep in de nacht met veel lawaai de parking, of bezoekers en spelers blijven luid praten op straat.

ONDERZOEK:
De Politie noteerde tussen 2010 en 2015 maar vier
klachten over lawaaihinder. In één geval ging het
niet om hinder vanuit de voetbalkantine maar van
5

Dossier 201006-114, Jaarverslag 2010, p. 93.
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een jeugdvereniging aan de andere kant van het
park. In een ander geval kon de Politie geen hinder
vaststellen en in twee gevallen bleek het om vergunde activiteiten te gaan. De dienst Leefmilieu noteerde sinds 2010 geen nieuwe klachten meer.
De Politie kan niet optreden tegen chauffeurs die
hun wagen reglementair parkeren. Bij fout- of hinderlijk parkeren kan verzoeker de hulp van de Politie inroepen. Dat geldt ook voor lawaaihinder. Beloofd wordt dat de wijkinspecteur het dossier verder
zal opvolgen. De dienst Ombudsman raadt verzoeker aan hinder te blijven melden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

KERSTBOOM

meenschapswacht sprak een jongen aan met de
vraag of zijn ouders thuis waren en hij legde hem
uit wat het probleem was. Volgens de dienst Preventie is het de taak van de gemeenschapswachten
om sensibiliserend op te treden, burgers te vragen
spontaan mee te werken en ze te wijzen op sancties
als zij dat niet doen.
Volgens de wijkinspecteur werd de jongen beleefd
aangesproken en werd uitgelegd waar het om ging.
De zoon was net geen achttien jaar, struis gebouwd
en groot. Van het bang maken van minderjarige
kinderen was geen sprake. De wijkinspecteur sprak
achteraf ook verzoekster aan. Zij had geen oor naar
zijn uitleg en uitte haar ongenoegen over zijn optreden.
Nog tijdens het onderzoek verwijdert verzoekster
het afval. De kerstboom laat ze staan. De Groendienst volgt dit verder op.

BEOORDELING:

(dossier: 201505-101)
Diensten: Politie, Preventie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is niet te spreken over het optreden van
de wijkinspecteur en een gemeenschapswacht die
tegenover haar minderjarige kinderen gedreigd
zouden hebben met sancties als zij een boompje dat
zij had geplant in de voortuinstrook niet snel zou
weghalen. Verzoekster was telkens niet thuis. Bij
hun jongste bezoek eisten ze ook dat de bloempotten op de oprit verwijderd zouden worden. Uit
schrik zette haar zoon de potten onmiddellijk binnen.
Verzoekster betreurt dat noch de gemeenschapswacht noch de Politie voor haar een bericht achterliet. Haar kinderen zijn bang dat ze zullen terugkeren als hun moeder niet thuis is. Toen verzoekster
contact opnam met de Politie werd bevestigd dat zij
schriftelijk verwittigd had moeten worden en dat
noch de gemeenschapswacht noch de wijkinspecteur het recht hebben minderjarigen met zulke zaken lastig te vallen.

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen over het gesprek
tussen de gemeenschapswacht, de wijkinspecteur en
de zoon. Het gaat om een woord-tegenwoordsituatie.
De grootste verantwoordelijkheid ligt bij verzoekster zelf die afval op het openbare domein verzamelde en een kerstboom in de openbare groenzone
plantte. Dat is verboden. Zij weigerde in te gaan op
de aanmaningen het afval en de kerstboom weg te
halen.

TAKELEN (1)
(dossier: 201505-102)
Diensten: Politie, Vergunningen

Ander oordeel
KLACHT:

De gemeenschapswacht had vastgesteld dat verzoekster afval op het openbare domein had gezet.
Hij sprak haar daar vruchteloos over aan want er
kwam nog afval bij. Hij wees verzoekster er ook op
dat ze geen bloempotten op het openbare domein
mocht plaatsen, noch een kerstboom planten in de
openbare groenzone voor haar huis.
Toen er niets gebeurde, gingen de wijkinspecteur en
de gemeenschapswacht samen ter plaatse. De ge-

Naar aanleiding van Dwars door Brugge laat de Politie de auto van verzoeker takelen. Verzoeker
woont om de hoek. Zoals gebruikelijk had hij zijn
auto de avond voordien aan de rechterzijde van de
straat geparkeerd door vanuit zijn straat achteruit de
straat in te rijden waar hij zijn auto parkeert.
Volgens verzoeker stonden in deze straat te weinig
parkeerverbodsborden. Ze stonden te ver en tussen
de geparkeerde auto’s.
Het was de eerste keer dat Dwars door Brugge door
zijn straat liep. Verzoeker zou geen bewonersbrief
gekregen hebben waardoor hij niet op de hoogte geraakte van het parkeerverbod. Hij was dan ook verbaasd toen hij op de dag van de loopwedstrijd een
telefoon van de Politie kreeg met de vraag zijn auto
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te verplaatsen. Verzoeker kon niet aan dit verzoek
voldoen omdat hij zich op een familiefeest buiten
Brugge bevond. De Politie kondigde aan dat zijn
auto getakeld zou worden.
Verzoeker betaalde de boete en de takelkosten maar
wil deze laatste terugbetaald krijgen omdat de signalisatie onvoldoende was en hij geen bewonersbrief kreeg.

TAKELEN (2)

ONDERZOEK:

Op zaterdag 9 mei 2015 lagen er langs de Predikherenrei parkeerverbodsborden op de grond. Ze waren
onleesbaar. Verzoeker ging er van uit dat hij er
geen rekening mee hoefde te houden en parkeerde
zijn wagen.
Tijdens de mis op zondagmorgen 10 mei werd hij
opgebeld door de Politie. Hij kon niet opnemen. Na
de dienst belde verzoeker terug. De Politie zei dat
zijn voertuig onreglementair geparkeerd stond met
het oog op de loopwedstrijd Dwars door Brugge.
Verzoeker ging zo snel mogelijk naar de Predikherenrei maar zijn wagen was al getakeld.
Verzoeker wil de boete en de takelkosten recupereren. Op het moment dat hij zijn wagen parkeerde,
was het parkeerverbod niet van kracht.

Volgens de Politie werden de parkeerverbodsborden minstens 48 uur op voorhand geplaatst aan de
rechterzijde van de straat waar verzoeker altijd zijn
auto parkeert. Dat verbod stond ook vermeld in de
bewonersbrief die een veertiental dagen voor Dwars
door Brugge bedeeld werd.
De agente stelde vast dat de parkeerverbodsborden
reglementair en goed zichtbaar opgesteld stonden.
In afwachting van de komst van de takeldienst vernam zij van buurtbewoners dat zij op de hoogte waren van het parkeerverbod. De Politie ziet geen reden om de takelkosten terug te betalen.
Volgens de vergunning die de Stad afleverde aan de
private organisator, moesten alle bewoners langs
het parcours en in de aanpalende straten een bewonersbrief krijgen. De bedeling gebeurde niet door
de Stad Brugge, noch door de private organisator
maar door een private bedeler in opdracht van de
organisator.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De klacht is grotendeels ongegrond. Op de foto die
verzoeker overmaakte, is te zien dat de parkeerverbodsborden correct en goed zichtbaar geplaatst waren, weliswaar alleen voor chauffeurs die voorwaarts de straat inreden, wat de meest gebruikelijke
manier is om een straat in te rijden. Doordat verzoeker de straat achterwaarts inreed is het mogelijk
dat hij de parkeerverbodsborden niet opmerkte,
maar dat kan de Politie niet verweten worden.
Wat het verdelen van de bewonersbrief betreft, kan
de Ombudsman niet oordelen. Of de bedeler de
straat van verzoeker bedeelde, kan hij niet nagaan
wegens onbevoegd.

(dossier: 201506-114)
Diensten: Politie, Vergunningen

Ander oordeel
KLACHT:

ONDERZOEK:
Volgens de Politie werd in de Predikherenrei minstens 48 uur op voorhand parkeerverbod ingevoerd.
Dat verbod stond ook vermeld in de bewonersbrief
die een tweetal weken voor Dwars door Brugge
verdeeld werd.
De politieagente die op 10 mei de interventie deed,
schrijft in haar pv dat het parkeerverbodsbord reglementair en goed zichtbaar opgesteld stond. Bij
navraag bij de dispatching bleek dat verzoekers
voertuig niet geparkeerd stond langs de Predikherenrei op het moment dat de borden werden geplaatst. De Politie concludeert dat er geen reden is
om de boete en de takelkosten terug te betalen.
Volgens de toelating die de dienst Vergunningen
aan de private organisator afleverde, moesten alle
bewoners langs het parcours en in de aanpalende
straten een bewonersbrief krijgen. De bedeling gebeurde niet door de Stad, noch door de private organisator maar door een private bedeler in opdracht
van de organisator.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Volgens verzoeker lagen de parkeerverbodsborden plat op het
moment dat hij op zaterdag 9 mei langs de Predikherenrei parkeerde. Het valt niet te achterhalen of
dat klopt. Er is alleen zekerheid over het feit dat de
borden op 10 mei recht stonden, en verzoekers wa-
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gen niet geparkeerd stond langs de Predikherenrei
op het moment dat de borden werden geplaatst.
Voor de private bedeler van de bewonersbrieven is
de Ombudsman niet bevoegd.

HEILIG BLOEDPROCESSIE
(dossier: 201505-104)
Diensten: Cultuur, In & Uit

Ander oordeel
KLACHT:

achterzijde staat: “Het ticket wordt noch geruild,
noch terugbetaald”. Dat staat ook op de website
van In & Uit. Er bestaat ook een collegebeslissing
van maart 2013 die zegt: “Bij afgelasting van de
Heilig Bloedprocessie wegens regenweer is er geen
terugbetaling van de tickets”.
Omdat veel toeschouwers met hun tickets bleven
zitten, beslist het College van burgemeester en
schepenen dat de kaartjes omgeruild mogen worden
voor de editie 2016. De huidige tickets moeten bewaard worden en kunnen vanaf 1 maart 2016 tot en
met 5 mei 2016 ingewisseld worden in In&Uit.
Voor verzoeker kan geen uitzondering worden gemaakt.

Verzoeker kocht in In & Uit vijfentwintig kaarten
om met zijn hele familie vanop een tribune naar de
Heilig Bloedprocessie te kijken. Hij betaalde 268
euro.
Door het slechte weer ging de processie niet door.
Verzoeker ging in In & Uit zijn geld terugvragen.
Daar kreeg hij te horen dat de kaarten geldig bleven
voor de editie 2016. De tickets konden niet terugbetaald worden.
Verzoeker gaat niet akkoord. Het gaat om een aanzienlijk bedrag. Het is niet zeker dat hij volgend
jaar zijn familie opnieuw bijeen krijgt.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

Diensten:
OCMW

De tickets kunnen niet terugbetaald worden. Op de

Ander oordeel.
Het bedrag dat verzoeker neertelde voor de tickets
is aanzienlijk. Aan de andere kant geeft het College
aan iedereen de mogelijkheid zijn kaartjes om te
ruilen voor de editie 2016. Verzoekers kosten terugbetalen zou indruisen tegen eerdere collegebeslissingen en tegen het gelijkheidsbeginsel.

AMBTELIJK GESCHRAPT
(dossier: 201506-143)
Burgerzaken

(Bevolking),

Politie,

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster vindt geen vaste verblijfplaats. Ze
woonde enige tijd in Beernem en was er ook ingeschreven. Daarna trok zij tijdelijk in bij een kennis
in de binnenstad. Ondertussen vond ze een studentenkamer, maar daar mag ze alleen in de zomer wonen. Ze mag er niet ingeschreven worden.
Ze woonde nog maar pas bij haar kennis of de wijkinspecteur kwam al langs voor de woonstvaststelling. De agente wilde haar op dit adres inschrijven
hoewel dit niet haar vraag noch deze van haar kennis was. Hij bood haar slechts een tijdelijk onderkomen aan. Ze vraagt zich af door wie de wijkinspecteur geïnformeerd werd.
Doordat ze op het adres van haar kennis ingeschreven werd, kreeg hij problemen met het OCMW.
Daarom verhuisde verzoekster naar de studentenkamer. Ze is bang dat ze ambtelijk geschrapt zal
worden en daardoor haar uitkering zal verliezen. Ze
ging al langs bij de dienst Bevolking en het
OCMW, maar niemand kan haar helpen. Ze krijgt
geen referentieadres bij het OCMW en begrijpt niet
waarom.
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Eind juni vraagt ze bemiddeling en duidelijkheid
aan de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
Verzoekster werd al half juni ambtelijk geschrapt.
De dienst Bevolking kreeg midden maart 2015 een
model 6 van de gemeente Beernem. Dat is een brief
waarin de ene gemeente aan de andere gemeente
meldt dat er vermoedens zijn dat een bewoner zich
op een welbepaald adres in deze gemeente bevindt.
De dienst Bevolking vroeg aan de wijkinspecteur
om langs te gaan. Dat gebeurde drie dagen later.
Als gevolg hiervan werd verzoekster op het adres
van haar kennis ingeschreven.
In april liet de kennis aan de dienst Bevolking weten dat hij niet wilde dat verzoekster bij hem ingeschreven stond. De dienst Bevolking lichtte hem toe
dat dit niet anders kon op basis van het onderzoek
van de wijkinspecteur. Ook verzoekster kwam
langs. Zij verklaarde dat ze nu eens bij haar kennis
en dan weer bij een vriendin woonde. Ze vroeg zelf
om ambtelijk geschrapt te worden omdat ze een referentieadres wilde bij het OCMW. Ook nu weer
lichtte de dienst Bevolking toe dat dit niet zomaar
kon.
Hierdoor en na een telefoon van het OCMW werd
de wijkinspecteur opnieuw langs gestuurd. Midden
mei stelde zij vast dat verzoekster niet meer op het
adres van haar kennis woonde. Omdat verzoekster
op geen enkele van de onderzochte adressen aangetroffen kon worden en nergens permanent bleek te
verblijven, werd ze midden juni ambtelijk geschrapt.
Verzoekster kan geen referentieadres bij het
OCMW krijgen omdat haar werkloosheidsuitkering
hoger ligt dan het leefloon. Het OCMW verzekert
dat haar uitkering niet in het gedrang komt door de
ambtelijke schrapping. De uitbetalingsinstelling is
op de hoogte en mits zij elke maand een bewijs
voorlegt dat zij in België verblijft, kan zij haar uitkering verder ontvangen. Het OCMW belooft de situatie verder op te volgen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

MEERDERE DIENSTEN

VERF
(dossier: 201507-151)
Diensten: Leefmilieu, Politie, Groendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldt begin juli via het Meldpunt dat
iemand verf uitgegoten heeft in een openbare
groenstrook in zijn straat. Twee dagen later klaagt
hij er bij de dienst Leefmilieu over dat de verf nog
altijd niet is opgeruimd en door de regen bijna volledig in de grond verdwenen is.
De dag nadien komt de Groendienst langs. De vervuilde grond wordt afgegraven en de verf weggesnoeid. Verzoeker wordt erover ingelicht dat zijn
melding afgehandeld werd.
Verzoeker is niet tevreden. Hij had erop gerekend
dat de Politie ingeschakeld zou worden om te dader
te vinden. Nu wordt hij ongemoeid gelaten. Toen
verzoeker hierover belde met de dienst Leefmilieu,
werd hij doorgeschakeld met een medewerker van
de Groendienst die hem laconiek vroeg: “Wat zou u
doen in deze situatie?”. Verzoeker verwacht hiervoor excuses.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu gaf de melding door aan de
Groendienst omdat de verf in de openbare groenstrook was uitgegoten. Volgens de dienst waren
verdere maatregelen niet nodig omdat de bodemverontreiniging zeer beperkt was. Een buurtonderzoek naar de dader zou, gezien de geringe hoeveelheid gemorste verf, niet in verhouding hebben
gestaan met de inspanning en de kost. De Politie
zou alleen een pv tegen onbekenden hebben kunnen
opstellen.
De Politie deelt de mening van de dienst Leefmilieu. Ook zij vindt het weinig zinvol om voor wat
gemorste verf een buurtonderzoek op te starten. Als
verzoeker een vermoeden heeft van de dader, dan
mag hij dat altijd aan de Politie melden.
Volgens de Groendienst ging verzoeker bij elk contact met de stadsdiensten verbaal agressief tekeer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De diensten handelden adequaat en snel. De Ombudsman vindt ook dat een zoektocht naar de dader
niet in verhouding zou hebben gestaan tot de inspanning, de kosten en de pakkans. Over de mondelinge contacten met de diensten kan de Ombudsman
niet oordelen omdat hij niet bij de gesprekken aanwezig was.
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OPSCHIETEND ONKRUID
(dossier: 201507-153)
Diensten: Groendienst, Preventie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt opnieuw over gebrekkig groenonderhoud in de Brugeoisestraat. Het onkruid is er
hoog opgeschoten. In de groenstroken slingert afval
rond. Hij weet dat niet alleen de Groendienst verantwoordelijk is voor het onderhoud. De oevers van
het kanaal Brugge-Gent vallen onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. De Brugeoisestraat
zelf moet door de private eigenaar onderhouden
worden. Verzoeker is er niet over te spreken dat er
geen afspraken gemaakt worden tussen de verschillende partijen, noch dat er enige regelmaat in het
onderhoud zit.

ONDERZOEK:
De Groendienst gaat samen met verzoeker ter plaatse. Het gaat om twee plaatsen in privaat beheer. De
Preventiedienst spoort de eigenaars aan om het onkruid en het zwerfvuil te verwijderen. De private
beheerder voert een onderhoudsbeurt uit en informeert de Groendienst dat periodiek onderhoud
wordt opgenomen in haar planning.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

SPEELSTRAAT
(dossier: 201509-189)
Diensten: Vergunningen, Jeugd

Op de dag van het buurtfeest stelt verzoeker vast
dat de Politie de straat afzet en er spelmateriaal van
de Jeugddienst geplaatst wordt. De organisatoren
plaatsen tenten voor de catering. De kinderen spelen de hele dag op straat. Het buurtfeest stopt niet
om 22 uur. Een bewoner zet zijn muziekinstallatie
buiten en er wordt tot 2 uur luide muziek gedraaid.
Verzoeker begrijpt niet dat de Stad voor het evenement een vergunning afleverde. Hij is er niet over te
spreken dat de Jeugddienst hem niet terugbelde.
Dan had hij op tijd kunnen reageren.

ONDERZOEK:
De organisatoren dienden bij de dienst Vergunningen een aanvraag voor een speelstraat in van 8.30
tot 24 uur. Op basis van gunstige adviezen van de
Politie en de Jeugddienst werd de vergunning verleend. Van een buurtfeest met muziek was in de
aanvraag geen sprake. De dienst geeft toe dat zij
zich geen vragen stelde over het feit dat de speelstraat zou lopen van 8.30 uur tot 24 uur. Het reglement vermeldt geen einduur voor speelstraten.
Volgens de Jeugddienst kwam verzoeker langs en
kreeg hij wel degelijk uitleg over de organisatie van
speelstraten.
De organisatoren vroegen, bewust of onbewust, alleen voor het organiseren van een speelstraat een
vergunning aan en vermeldden niet dat zij ook een
buurtfeest met muziek zouden houden.
De dienst Vergunningen schrijft de organisatoren
aan en wijst hen erop dat zij de volgende keer een
vergunning voor een buurtfeest met speelstraat en
muziek dienen aan te vragen. De dienst wijst erop
dat de organisatoren bij hun vergunning voor de
speelstraat voldoende informatie meekregen waaruit zij hadden kunnen afleiden dat er voor het houden van een buurtfeest met muziek een extra vergunning nodig was.

BEOORDELING:

Ander oordeel
KLACHT:
Begin september vindt verzoeker een brief in de bus
waarin enkele bewoners een buurtfeest met speelstraat aankondigen. Hij is niet opgezet met het initiatief. Hij vreest voor overlast want de organisatoren
zijn bekend voor hun wilde feestjes thuis. In de
brief staat dat de Jeugddienst medewerking verleent
en dat de dag afgesloten zal worden om 18 uur met
een maaltijd in tenten. Als verzoeker de Jeugddienst
om uitleg vraagt, belooft zij te onderzoeken wie de
vergunning heeft aangevraagd. De dienst belt niet
terug.
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Ander oordeel.
Het waren in de eerste plaats de organisatoren die
in de fout gingen. Gevolg was dat de dienst Vergunningen, zich van geen kwaad bewust, alleen een
vergunning afleverde voor een speelstraat, terwijl
ook een buurtfeest met muziek werd gehouden. Hoe
dan ook was de hinder voor verzoeker reëel. Positief is dat de dienst Vergunningen de organisatoren
op hun verantwoordelijkheid wijst.
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Volgens de dienst Staadsreiniging worden
w
de rio olkolken jaaarlijks gereinnigd. De jongsste keer gebeuurde dat in oktober 2014. Op de plann
ning stond dat zij
eind septtember 2015 opnieuw geereinigd zoudden
worden. D
De ploegbaass kon naar aaanleiding van de
wateroverlast wel vasststellen dat er
e heel wat bblan toe worden de
deren op de rioolputjes lagen. Af en
greppels schoongemaaakt door dee veegmachinne,
maar in eeerste instantiie is het de pllicht van de bbe-

woners
w
om de greppel blad-- en onkruidvrrij te houdeen. Dat schrijfft het reglemennt voor.
De Wegendienst is niet op de hoogte vaan de probllemen op 30 augustus. Op 22 septembeer regende
heet boven Koollkerke en Sint
nt-Jozef gedurende twee
uu
ur uitzonderlijjk hevig. Al hhet regenwaterr van SintJo
ozef gaat naaar de collectoor van Aquaffin via de
Paannenbekestraaat. De Wegeendienst verm
moedt dat
heet harder regeende dan de ppompen aanko
onden. Het
is onmogelijk om
o de hoeveeelheid water die
d er viel,
olledig op te vangen mett buffering in
n speciaal
vo
daaarvoor ontwo
orpen voorzienningen zoals grotere riollen, grachten e.d.m. Daarvooor is er in dee wijk onvo
oldoende vrijee ruimte beschhikbaar. Het effect van
ex
xtra pompen kan pas ondeerzocht worden binnen
eeen globale studie van het hyydraulisch mo
odel. Voor
Koolkerke
K
is de
d capaciteit van de colllector van
Aquafin
A
sowiesso beperkt. Inn de komende jaren zijn
wel
w aanpassingen voorzien.
De dienst Patriimonium/Elecctromechanicaa bevestigt
daat de pompen werkten. Dee dienst kreeg geen signaaal dat ze uitg
gevallen zoudden zijn. Er kwam
k
wel
eeen signaal binnen van hoogg water. De wachtdienst
w
giing onmiddellijk ter plaatsse maar kon geen abno
ormale werkin
ng van de poompen vaststeellen. Ook
dee Politie, die ter
t plaatse waas, nam in haaar procesveerbaal expliciet op dat alle
le pompen werkten tijdeens de bui.
De Wegendiensst legt een notta voor aan het College
b
aan
vaan Burgemeesster en Schepeenen om een bureau
te stellen dat eeen hydraulischhe studie moett opmaken
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WATER
ROVERLAST (1-2)
(dossiers: 201509-193 en 201509-19
96)
Diensten:: Wegendienst, Leefmilieu, Patrimonium
m

Ander
An oordeeel
KLACH
HT:
Twee beewoners van Sint-Jozef contacteren de
dienst Om
mbudsman naa de zware regenval
r
van 22
septembeer. Straten stoonden blank. In
I verschillennde
woningenn liep het water
w
binnen. De Brandweeer
moest tusssenkomen. Drie
D weken eeerder, op 30 aaugustus, deeed zich hetzeelfde probleem
m voor. Verzooekers verw
wijten de Stadd dat ze jarenlang nagelatten
zou hebbben de rioolpuutjes te reinig
gen. Ze gerakken
verstopt door de bladeren van de straatbomen ddie
w
Een pomp
p
in de buu
uurt
niet gesnooeid zouden worden.
zou het w
water niet hebbben kunnen slikken.

ONDER
RZOEK:
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voor Koolkerke en Sint-Jozef. Op korte termijn
geeft de Wegendienst de opdracht aan een gespecialiseerde firma om in een aantal straten dringend
de riolering te reinigen zodat de capaciteit groter
wordt. Toch zal dat het probleem niet kunnen oplossen bij een gelijkaardige intense bui van lange
duur.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem kan maar structureel aangepakt worden op middellange termijn. De Wegendienst neemt
daarvoor de nodige maatregelen, maar ook Aquafin
zal een inspanning moeten doen. Op korte termijn
zijn de mogelijkheden beperkt om wateroverlast bij
uitzonderlijk zware regenval uit te sluiten. De
dienst Ombudsman kan geen nalatigheid vanwege
de stadsdiensten vaststellen. De pompen werkten en
de rioolkolken worden elk jaar gereinigd.

UITGESTELDE HERAANLEG

maken, moet het dossier goedgekeurd worden door
het College van burgemeester en schepenen.
Op het ogenblik dat de Wegendienst dat wilde
doen, rezen er in andere wegendossiers ernstige
problemen met de gekozen voetpadtegels. De Wegendienst was van plan deze tegels ook te gebruiken voor de heraanleg van de straat van verzoeker.
Daarom werd het project on hold gezet.
Omdat de problemen blijven aanhouden, beslist de
Wegendienst om op korte termijn een andere voetpadtegel te kiezen. Zij maakt zich sterk dat zij de
heraanleg van de straat van verzoeker nog in 2015
kan aanbesteden en in 2016 uitvoeren.
De Groendienst bevestigt dat verzoeker in de zomer
verschillende keren opbelde. Omdat het dossier opgevolgd wordt door de Wegendienst, schakelde zij
verzoeker telkens door. De brief van begin augustus
werd volgens de Groendienst telefonisch beantwoord. Om verzoeker ter wille te zijn, ging de
Groendienst al halfweg augustus de overhangende
takken snoeien. Voor het kappen van de bomen is
het wachten tot de start van de heraanleg.

(dossier: 201510-202)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker zoekt tevergeefs naar een verklaring
waarom de heraanleg van zijn straat zo lang op zich
laat wachten. Al een jaar geleden presenteerde de
Stad een voorstel tot heraanleg tijdens een inspraakvergadering. Omdat de meningen verdeeld
waren, werd een enquête georganiseerd. Over de
resultaten werden de bewoners nog altijd niet ingelicht. Verzoeker nam al verschillende keren contact
op met de Groendienst en de Wegendienst. Meestal
krijgt hij te horen dat er geen nieuws is, maar hij
kreeg ook al eens toevertrouwd dat er niets gezegd
mocht worden.
Begin augustus schreef hij een brief waarin hij
vroeg om alvast te starten met het kappen van de
bomen die ondertussen meer dan twintig meter
hoog geworden zijn en voor heel wat hinder zorgen.
Het kappen maakt onderdeel uit van de heraanleg
van de straat. Begin oktober heeft hij hierop nog altijd geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK:
De Wegendienst bevestigt dat de plannen voor de
heraanleg van de straat startten met een bewonersvergadering op 7 oktober 2014. De resultaten van
de enquête werden in het voorjaar 2015 verwerkt.
Vooraleer de Wegendienst de resultaten bekend kan
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking. Gezien de
omstandigheden zal verzoeker nog wat geduld moeten oefenen.

WEGOMLEGGING
(dossier: 201510-208)
Diensten: Communicatie en Citymarketing, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
In een bewonersbrief kondigde de dienst Communicatie en Citymarketing aan dat in het kader van de
heraanleg van de Kopstraat het kruispunt met de
Zilverstraat gedurende twee weken onderbroken
zou worden tussen eind september en midden oktober. Verzoekster was daar niet van op de hoogte en
kon haar garage niet bereiken. Ze contacteerde de
Politie. Daar kreeg ze informatie over een alternatieve route.
Ze vindt dat de communicatie door de Stad niet
goed verliep en meent dat de syndicus van het appartementsgebouw verwittigd had moeten worden.

ONDERZOEK:
Midden september werd een bewonersbrief bedeeld
in alle bussen in de Zilverstraat.
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Alleen het kruispunt met de Kopstraat werd onderbroken. De bereikbaarheid voor en achter de werfzone kwam niet in het gedrang. Verzoekster kon
haar garage bereiken via een korte omweg. Volgens
de dienst Communicatie en Citymarketing en de
Politie werd de wegomlegging correct en duidelijk
gesignaleerd. Verzoekster ontkent dat.
Verzoekster kreeg de bewonersbrief niet omdat ze
niet in de straat woont waar ze haar garage huurt.
Aan de garages werd geen informatie uitgehangen
en ook de syndicus werd niet verwittigd omdat de
garages steeds bereikbaar bleven. Op de website
stond informatie over het werk en de te verwachten
hinder.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Ombudsman kan de klacht niet beoordelen omdat het onderzoek uitmondt in een woordtegen-woord situatie. Op het moment dat verzoekster klacht indient, is de wegomlegging al opgeheven. Daardoor kan de dienst Ombudsman de signalisatie ter plaatse niet controleren.

BEENDEREN
(dossier: 201510-216)
Diensten: Patrimonium, Raakvlak

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker dient klacht in omdat tijdens de binnenrestauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk niet
respectvol zou zijn omgegaan met menselijke beenderen die er werden opgegraven. Op een morgen
ontdekte hij botresten in een container tegen de
noorderbeuk van de kerk. Met de hulp van een personeelslid van de kerkfabriek haalde hij ze eruit. Ze
vulden verschillende zakken. Ook later zouden nog
beenderen afgevoerd zijn in een container. Normaliter moet menselijk bot met het nodige respect verzameld worden met het oog op herbegraving.
Verzoeker vindt dat de Stad te weinig controle uitoefende. Hij gaat niet akkoord met de gebruikte
methode. De botten werden niet gezeefd maar telkens bij het scheppen van het zand in de kruiwagen
en in de container, nagezien op de aanwezigheid
van menselijk bot. Hij neemt het niet dat hij door de
Stad in persartikels en antwoorden aan gemeenteraadsleden werd voorgesteld als ongeloofwaardig.

ONDERZOEK:
De Ombudsman voert verschillende gesprekken
met verzoeker, stelt vragen aan de dienst Patrimo-
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nium, de archeologische dienst Raakvlak, het private archeologische bedrijf en de kerkfabriek, en heeft
contact met de bevoegde schepen. Op die manier
poogt hij te reconstrueren wat er gebeurd zou kunnen zijn.
Bij het afsluiten van de redactie van het jaarverslag
is het onderzoek nog bezig.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek is nog bezig bij het afsluiten van de
redactie van het jaarverslag.

OPHALEN HUISVUIL
(dossier: 201511-228)
Diensten: IVBO, Communicatie en Citymarketing,
Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt in de eerste lijn dat IVBO al drie
keer na elkaar het huisvuil niet ophaalde in zijn
straat.
IVBO reageert dat door werkzaamheden de doorgang te smal is voor de ophaalwagen. Aan het begin
van de straat staat een bord dat alleen plaatselijk
verkeer toegelaten is. De bewoners moeten hun
huisvuilzakken op de hoek van de straat zetten.
Verzoeker klaagt dat de bewoners hierover niet geinformeerd zijn.

ONDERZOEK:
In de straat van verzoeker wordt gewerkt. Op de
bewonersbrief stond niets vermeld over de huisvuilophaling. Dat is logisch, reageert de Politie,
omdat de straat altijd bereikbaar zou blijven, met
uitzondering van enkele korte periodes. Volgens de
Politie kan de huisvuilwagen van IVBO beschouwd
worden als plaatselijk verkeer.
Ter plaatse stelt IVBO vast dat er toch doorgangsproblemen zijn.
IVBO en de dienst Communicatie en Citymarketing
verspreiden een nieuwe bewonersbrief met afspraken over het verzamelen van het huisvuil op de
hoek van de straat.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De problemen konden niet voorzien worden. Normaliter zouden er geen doorgangsproblemen zijn.
Toen dat toch het geval bleek, verspreidden de
88
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diensten zo snel mogelijk een nieuwe bewonersbrief.

PARKEREN VOOR INRIT
(dossier: 201511-229)
Diensten: Wegendienst, Politie

Ander oordeel

dommen beloofde dat zij de dienst Patrimonium
zou verwittigen maar het herstel blijft uit. Doordat
de slagboom open staat, parkeren onbevoegden hun
auto in de ondergrondse parking. Een aannemer
heeft er zelfs enkele parkeerplaatsen ingenomen als
werfzone. Opnieuw staan er autowrakken waar
niemand naar omkijkt.
Verzoeker klaagt over zwerfvuil en hangjongeren in
en rond de parking. De uitrit is gevaarlijk. De helling sluit niet goed aan op het voetpad.

KLACHT:

ONDERZOEK:

Verzoeker verhuurt garageboxen in zijn straat. Bij
de heraanleg van de straat werd een ononderbroken
witte lijn geschilderd om het parkeervak af te bakenen. De lijn loopt door voor de inrit naar de garages. Daardoor staan geregeld auto’s gedeeltelijk
voor de inrit geparkeerd. Ze belemmeren het in- en
uitrijden.
De Wegendienst schilderde in 2014 al haakse lijnen
ter hoogte van inrit maar die helpen niet. Op de
vraag van verzoeker om gele lijnen te schilderen of
paaltjes te plaatsen, willen de Politie noch de Wegendienst ingaan. Als auto’s voor de inrit parkeren,
kan verzoeker de Politie bellen.

De slagboom werd na de zomer hersteld maar raakte snel opnieuw defect. Kort na de klacht wordt hij
opnieuw hersteld. De Wegendienst belooft de aansluiting van de helling met het voetpad te herstellen. De dienst Patrimonium kondigt aan dat zij de
parking in het vervolg twee keer per jaar zal reinigen. Aan de waterinsijpeling kan zij weinig doen.
De dienst Preventie kent de klachten over hangjongeren. Een preventiemedewerker ging al verschillende keren langs maar kon zelden jongeren aantreffen. Het zwerfvuil blijft volgens hem binnen de
perken.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:
De Wegendienst en de Politie blijven bij hun standpunt.
De dienst Ombudsman stelt voor de ononderbroken
witte lijn voor de inrit te verwijderen zodat duidelijker is dat voor de inrit niet geparkeerd mag worden. Het voorstel wordt eind januari 2016 door de
Stedelijke Werkgroep Verkeer gunstig geadviseerd
en wordt aan het College van burgemeester en
schepenen en de Gemeenteraad ter goedkeuring
voorgelegd.

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

TOEGANG GARAGECOMPLEX
(dossier: 201512-253)
Diensten: Politie, Wegendienst, Mobiliteit

Ander oordeel
KLACHT:

BEOORDELING:

De gebruikers van een garagecomplex in de binnenstad klagen opnieuw dat regelmatig auto’s te
dicht bij de inrit parkeren waardoor ze niet meer
binnen of buiten kunnen rijden. Verzoeker, die optreedt in naam van de beheerraad, dringt opnieuw
bij de Stad aan om in de parkeerstrook naast de inrit
paaltjes te plaatsen.

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

ONDERGRONDSE PARKING
(dossier: 201511-232)
Diensten: Patrimonium, Wegendienst, Preventie,
Eigendommen

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker huurt een ondergrondse parkeerplaats
onder een pleintje in de binnenstad. Opnieuw heeft
hij klachten over de parking. De pas herstelde slagboom aan de inrit is weer defect. De dienst EigenJAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Naar aanleiding van een gelijkaardige klacht6 besliste de Politie in 2006 dat paaltjes niet wenselijk
waren omdat ze voor ongevallen zouden kunnen
zorgen waarvoor de Stad aansprakelijk zou kunnen
worden gesteld. De Wegendienst schilderde toen
wel gele lijnen op de boordsteen links en rechts van
de inrit.

6

Dossier 200612-240, Jaarverslag 2006, p. 170.
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Ook nu blijft de Politie bij haar standpunt dat ze
geen voorstander is van paaltjes. De Wegendienst
zou dan weer tegen verzoeker gezegd hebben dat de
Stad geen geld heeft voor structurele ingrepen.
Verzoeker klopt met deze informatie aan bij de
schepen van Financiën die de Ombudsman vraagt
het dossier te onderzoeken.

Op maandag 14 december krijgt verzoeker de uitnodiging van het officiële persmoment dat drie dagen later plaats zal vinden. Hij is verontwaardigd.
Op de dag dat hij zijn interview had gepland, blijkt
er plots geen probleem meer te zijn met het feit dat
de zaakvoerder zijn vergunning pas op dinsdag 15
december zal krijgen.

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

Zowel de Wegendienst, als de dienst Mobiliteit en
de Politie geven opnieuw een negatief advies voor
het plaatsen van paaltjes. Volgens de diensten geven de gele strepen duidelijk aan waar parkeerverbod geldt. Zij zorgen er ook voor dat de Politie kan
optreden. Gelijkaardige vragen werden eerder al
negatief beoordeeld door de Stedelijke Werkgroep
Verkeer. Ook de suggestie om duostaanders te
plaatsen wordt negatief geadviseerd. De parkeerdruk in de Carmersstraat is zo groot dat het verlies
van een parkeerplaats niet verantwoord is. Bij problemen kunnen de gebruikers steeds de Politie oproepen.

Het diensthoofd van de dienst Communicatie en Citymarketing kreeg op donderdag 10 december een
telefoon van verzoeker. Hij beloofde de zaak te onderzoeken. Hij contacteerde de cel Pers en Redactie
die niet op de hoogte bleek van een persmoment.
Het dossier stond nog niet op de persplanning. Verzoeker belde de volgende dag opnieuw met het
diensthoofd dat ondertussen te weten was gekomen
dat de zaakvoerder nog niet over zijn vergunning
beschikte. Hij verzekerde in een e-mail dat de Stad
hem geen spreekverbod had opgelegd maar dat de
zaakvoerder het wijzer had geacht het interview
niet te laten doorgaan omdat hij zijn vergunning
nog niet op zak had.
Op maandag 14 december kreeg de cel Pers en Redactie van Toerisme Brugge, die de eigenaar was
van het dossier, het signaal dat de pers uitgenodigd
mocht worden. De vergunning zou de volgende dag
door het College van burgemeester en schepenen
worden verleend. De cel Pers en Redactie legde
prompt het persmoment vast op donderdag 17 december en verwittigde al op maandag 14 december
de pers. Dat kwam vreemd over bij verzoeker. Het
diensthoofd Communicatie en Citymarketing argumenteert dat het op maandag 14 december zeker
was dat de zaakvoerder de volgende dag zijn vergunning zou krijgen. De communicatie werd onmiddellijk opgestart, wat de normale werkwijze is.
Volgens Toerisme Brugge nam zij een week voor
het dossier zou voorgelegd worden aan het College
van burgemeester en schepenen, spontaan contact
op met de zaakvoerder over het verdere verloop van
zijn aanvraag. De dienst was op dat moment niet op
de hoogte van de afspraak die de ondernemer met
verzoeker had gemaakt. Zoals zij altijd doet, waarschuwde zij de zaakvoerder er spontaan voor dat hij
voorzichtig moest zijn in zijn communicatie met de
pers zolang het College van burgemeester en schepenen nog niet beslist had over zijn vergunning. De
dienst stelde meteen voor dat zij na het verlenen
van de vergunning samen met de zaakvoerder zou
communiceren omdat het project ook duiding behoefde vanuit het algemene toeristische beleid van
de Stad Brugge.
Volgens Toerisme Brugge reageerde de zaakvoerder daarop, enigszins bezorgd, dat hij al een interview met verzoeker had vastgelegd. Daarop adviseerde de dienst hem dat hij dit interview beter niet

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Wegendienst, de dienst Mobiliteit en de Politie
blijven bij hun standpunt. De Ombudsman kan geen
argumenten vinden om toch paaltjes te laten plaatsen.

CENSUUR?
(dossier: 201512-259)
Diensten: Toerisme, Communicatie en Citymarketing

Ander oordeel
KLACHT:
Begin december slaagt verzoeker erin een interview
vast te leggen op maandag 14 december met een
jonge ondernemer die een nieuw toeristisch product
zal aanbieden in de binnenstad. Vier dagen voor het
gesprek krijgt hij van de zaakvoerder een e-mail
waarin deze schrijft dat de afspraak niet kan doorgaan omdat de Stad samen met hem een officieel
persmoment wil organiseren en liever niet heeft dat
de ondernemer vooraf met de pers spreekt.
Verzoeker neemt het niet dat de Stad zijn primeurinterview dwarsboomt en de vrije nieuwsgaring belemmert. In een telefoongesprek met de perschef
krijgt hij te horen dat de Stad verzoeker alleen gevraagd had nog niet met de pers te communiceren
omdat hij nog geen vergunning had.
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90

DOSSIERS
S 2015 IN DETAIIL

liet doorggaan omdat heet College pas op dinsdag 15
decemberr over zijn vergunning zo
ou beslissen. D
De
zaakvoerdder vond dat een
e goed advies en stuurde op
10 decem
mber zijn e-m
mail naar verzo
oeker waarin hij
hem liet w
weten dat het interview niett kon doorgaaan.

MEERDERE
E DIENSTEN

FACTUUR BR
RANDWEER
(d
dossier: 20151
12-261)
Diensten: Brand
dweer, Dienstt Ruimtelijke Ordening,
Fiinanciën

BEOOR
RDELING
Ander ooordeel.
Gezien dde chronologiee van de feitten kan de O mbudsman niet besluitenn dat in dit dossier sprake zzou
h dwarsbom
men van de vrrije
zijn van censuur of het
udsman veeleeer
nieuwsgaaring. Het staaat de Ombu
voor dat de zaakvoerdder gevoelig was
w voor het aadvies van Toerisme Brrugge dat het niet verstanddig
h dagblad zzou
was dat hij met zijn project in het
staan, nett op de dag daat het College van burgemeeester en schhepenen overr zijn vergunn
ning zou besllissen. Werdd de vergunniing niet verleeend, dan zou hij
publiekellijk voor schutt hebben gestaaan.
De Ombuudsman heeftt wel begrip voor
v
verzoekeers
frustratie dat de cel Peers en Redacttie de persuitnnom
14 deecember, op eeen
diging lannceerde op maandag
moment dat de zaakvvoerder evenm
min al over zzijn
vergunninng beschiktee. De Ombudsman gaat er
evenwel van uit dat diit niet met opzet gebeurde en
o vlug mogellijk
de cel Peers en Redacttie de pers zo
wilde uitnnodigen aangezien het perssmoment al ddrie
dagen latter plaats zou vinden. Op 14
4 december w
was
er hondeerd procent zeekerheid dat de zaakvoerdder
zijn verguunning zou krijgen,
k
op don
nderdag en vrrijdag 10 enn 11 decemberr was dat nog niet het gevall.

Ander oordeel
KLACHT:
K
Verzoekers
V
krijjgen midden december vaan de Stad
eeen factuur vaan 130 euro vvoor prestatiees van de
Brrandweer naaar aanleiding van een reed
ds goedgekeeurde vergunn
ning voor het verhuren van
n twee kamers.
m
Ze gaan niet akkoordd met deze faactuur. Ze
werden
w
er niett vooraf van verwittigd. Bovendien
B
kw
wam de Brand
dweer niet lanngs. Toch wordt 80 euro
aaangerekend vo
oor een planstuudie en nog eens 50 euro
o voor dossierkosten. Verzooekers vinden
n een planstu
udie overbod
dig omdat eenn privaat con
ntroleorganiisme het gebouw sowieso kkomt controleren op het
vllak van brandv
veiligheid.
Verzoekers
V
hop
pen op een duiidelijk antwoo
ord van de
Ombudsman want zij en ookk andere burgers voelen
zich bekocht.

ONDERZOE
O
EK:
De Ombudsman ondervraagtt de Dienst Ruimtelijke
R
H
szone West-V
Vlaanderen
Ordening, de Hulpverlenings
n de dienst Fin
nanciën.
en
Biij het afsluiten
n van de redaactie van het jaarverslag
is het onderzoek
k nog bezig.

BEOORDEL
B
LING:
Ander
A
oordeel.
Biij het afsluiten
n van de redaactie van het jaarverslag
is het onderzoek
k nog bezig.
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SLAG 2015 OMB
BUDSMAN VAN DE
D STAD BRUGG
GE
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RIJBEW
WIJS
(dossier: 201501-006)

Gegron
ond
KLACH
HT:
Als verzooekster haar vast rijbewijs wil
w afhalen in de
gemeenteeafdeling van Sint-Michiells, krijgt ze hhet
documennt niet mee om
mdat zij nagelaaten zou hebbben
a te geven. V
Verhaar vervvallen voorloppig rijbewijs af
zoekster pprotesteert om
mdat ze er zek
ker van is dat ze
haar voorrlopig rijbewiijs eerder al indiende.
i
In rruil
kreeg ze een bijlage 5 waarmee zee haar praktissch
examen kkon afleggen. De dienst geelooft haar niiet.
Ze moet een documennt ondertekenen waarop staaat
r
verlo
oren is.
dat ze haaar voorlopig rijbewijs

ONDER
RZOEK:
De moedder van verzooekster vroeg eind decembber
2014 in dde gemeenteaffdeling het rijb
bewijs voor haaar
dochter aaan. De aanvraaag werd overrgemaakt aan de
dienst Riijbewijzen. Het
H rijbewijs kon niet opggemaakt woorden omdat het
h attest ontb
brak dat beweees
dat verzooekster zes uurr rijles had gev
volgd.
De moedder werd hieroover opgebeld
d. Zij bleef errbij
dat ze heet attest afgeggeven had. Omdat
O
het doccument onvvindbaar bleeff, bracht verzo
oekster begin jjanuari 2015 een nieuw
w attest binnen. Het dosssier
maakt aan de dienst Rijbew
wijwerd opnnieuw overgem
zen. Het vast rijbewijs werd opgem
maakt maar zzou
pas afgelleverd kunnen worden naadat verzoeksster
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haaar vervallen voorlopig
v
rijbbewijs had ing
gediend of
eeen papier had
d ondertekendd dat ze haar voorlopig
rijjbewijs verlorren was.
De moeder van
n verzoekster kkwam het rijb
bewijs oph vervalhaalen maar kreeeg het niet meee omdat ze het
len voorlopig rijbewijs
r
van haar dochterr niet kon
oorleggen. Veerzoekster mooest eerst een attest van
vo
veerlies ondertek
kenen. Omdat
at de moeder erbij
e
bleef
daat het voorlopig rijbewijs aal eerder inged
diend was,
beelde de gemeeenteafdeling de dienst Riijbewijzen
op
p. Ook daar vond men nietss terug. Gevolg was dat
heet rijbewijs nieet afgeleverd w
werd.
Na
N het vertrek van de moedeer bleek dat het
h voorlopiig rijbewijs heelemaal achterraan het bund
del vastgeniiet was.
De medewerkstter en een colllega geven heet rijbewijs
peersoonlijk thu
uis af aan de moeder. Zij accepteert
hu
un verontschu
uldigingen.

BEOORDEL
B
LING:
De Ombudsmaan beoordeelt de klacht alss gegrond
maar
m
gecorrigeerd.
De klacht is geg
grond om volggende reden:
GEEN
G
ZORGV
VULDIGHEID
D: de gemeen
nteafdeling
vaan Sint-Michiiels merkte nniet op dat verzoekster
haaar vervallen voorlopig rijijbewijs wel had ingediiend. Het vasste rijbewijs w
werd ten onrrechte niet
uiitgereikt.
De klacht werd
d gecorrigeerdd: na het vastsstellen van
bewijs perdee fout geeft dee gemeenteafddeling het rijb
so
oonlijk af en verontschuldig
v
gt zich.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 juni 2015).

VOOR EEN GESLOTEN DEUR (1)
(dossier: 201506-130)

Gegrond
KLACHT:
Op een zaterdagmorgen in juni, om 9.25 uur, gaat
verzoekster naar de dienst Bevolking in Lissewege
samen met haar twee kinderen. Ze wil voor hen een
kids-id aanvragen voor de komende zomervakantie.
De gemeenteafdeling is elke zaterdagmorgen open
van 9 tot 10.30 uur.
De gemeenteafdeling is gesloten. De gordijnen zijn
dicht en er is niemand te bespeuren. Er hangt geen
briefje. Nog een andere klant staat te wachten. Na
een tijdje keert iedereen naar huis terug.

ONDERZOEK:
Normaal wordt de bezetting van de gemeenteafdelingen van Zeebrugge, Lissewege en Dudzele en het
onthaalbureau in Zwankendamme in het weekend
door drie medewerkers verzekerd. Op zaterdag
houdt in normale bezetting één medewerker het
hoofdkantoor in Zeebrugge open van 9 tot 11.45
uur. Een andere medewerker opent in Lissewege
het kantoor van 9 tot 10.30 uur en rijdt dan naar
Dudzele om er het kantoor van 11 tot 12 uur open
te houden.

Die bewuste zaterdag was een van de drie medewerkers met vakantie waardoor de twee anderen het
werk onder elkaar verdeelden. Die morgen moest
om 9.15 uur een huwelijk voltrokken worden in
Zeebrugge. Eén medewerker deed dat samen met de
bevoegde schepen. De andere hield ondertussen het
hoofdbureau in Zeebrugge open. In onderling overleg hadden beide medewerkers ervoor geopteerd
JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

om Zeebrugge niet te sluiten en Lissewege later te
openen. De schepen liep enige vertraging op tussen
Brugge en Zeebrugge.
De medewerkers hadden in Lissewege aan de deur
een briefje gehangen met de mededeling dat de afdeling met vertraging zou openen als gevolg van
een huwelijk in Zeebrugge. Ongelukkig genoeg had
de medewerker de brief op de binnendeur gehangen
en niet aan de voordeur of achter het raam. De medewerker was er verkeerdelijk van uitgegaan dat de
voordeur open zou staan omdat de bibliotheek open
is op zaterdag. De bibliotheek gaat maar om 10 uur
open.
Er stonden zes klanten voor de deur. De medewerker vroeg telkens aan de bezoekers of ze al langs
waren geweest die morgen. Indien dat het geval
was, werd uitgelegd waarom de afdeling niet op tijd
open was gegaan.
Het nieuwe diensthoofd was niet op de hoogte gebracht van het probleem met de bezetting en biedt
haar verontschuldigingen aan. Als gevolg van de
klacht vraagt ze het personeel om bij bezettingsproblemen altijd vooraf met haar of met een van haar
vervangers te overleggen. Dat de medewerkers het
probleem zelf probeerden op te lossen, wijt ze aan
het feit dat de gemeenteafdelingen vanuit het verleden gewoon zijn hun problemen zelf op te lossen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: de gemeenteafdeling van Lissewege was niet open om 9.25
uur. Nochtans moet de afdeling elke zaterdagmorgen open zijn van 9 tot 10.30 uur. Er hing geen bericht aan de voordeur of achter het raam waardoor
de klanten niet op de hoogte waren van de reden
van de sluiting.
Het gaat om een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De medewerkers hadden wel degelijk
geprobeerd een oplossing te zoeken, maar de wet
van Murphy sloeg toe.
De klacht wordt gecorrigeerd: het diensthoofd
vraagt haar personeel om bij problemen steeds
vooraf overleg te plegen met haar of haar vervangers.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 juli 2015).
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RIJGESCHIKTHEIDSATTEST
(dossier: 201509-184)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker heeft suikerziekte. Zijn rijbewijs moet
om de drie jaar vernieuwd worden. Eind november
vervalt zijn huidige rijbewijs. Voor hij zich medisch
laat keuren gaat hij in september langs in zijn gemeenteafdeling waar hij vraagt naar het rijgeschiktheidsattest groep 1. Hij moet dat laten invullen door
zijn huisarts en voegen bij zijn aanvraag voor een
nieuw rijbewijs.
De loketmedewerkster zegt dat ze het formulier niet
kan afleveren en verwijst hem door naar zijn huisarts. Verzoeker argumenteert dat hij in 2009 een gelijkaardige klacht formuleerde. Na bemiddeling
door de dienst Ombudsman zou het formulier ook
bij de dienst Bevolking beschikbaar zijn7.
De ambtenaar kent deze afspraak niet, hoewel ze al
vijf jaar in de dienst Rijbewijzen werkt. Verzoeker
geeft meer informatie over het attest en waar het op
het internet te vinden is. De medewerkster keert
hem de rug toe en gaat naar haar bureau.

ONDERZOEK:
De medewerkster stond verzoeker te woord nadat
haar collega te kennen had gegeven dat het voor
haar niet duidelijk was welk document verzoeker
nodig had. Zij verwees verzoeker door naar zijn
huisarts. Ze zei ook dat ze niet wist of de gemeenteafdeling het formulier kon afgeven. Daarop stelde
ze voor dat ze naar het Centrum zou bellen van
waaruit het document kon worden opgestuurd.
Toen ze zich omdraaide, maakte verzoeker duidelijk dat hij zelf naar het Centrum zou gaan. De medewerkster reageerde dat dit zijn volste recht was.
Dat verzoeker zelf gezegd zou hebben over welk
formulier het ging, ontkent de medewerkster. Ook
tegenover haar collega zou hij daarover niets gezegd hebben.
Het nieuwe diensthoofd veronderstelt dat na de
klacht uit 2009 niet goed gecommuniceerd werd
over het beschikbaar houden van het formulier. Ze
leidt dat af uit het feit dat de eerste medewerkster
niet wist over welk formulier het ging en de tweede
niet wist of ze het formulier mocht afgeven. Nochtans is op het computernetwerk een interne digitale
informatiemap over rijbewijzen ter beschikking van
waarop het formulier afgedrukt kan worden.

7

Dossier 200911-234, Jaarverslag 2009, p. 99.
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Het diensthoofd verontschuldigt zich. Zij zal de
medewerkers nog eens wijzen op het bestaan van de
informatiemap. Ze vindt het geen goede optie om
het formulier online op de website van de Stad
Brugge te zetten omdat het om fraudegevoelige documenten gaat. Ook op de websites van andere gemeenten is het document niet terug te vinden.
Volgens het diensthoofd is het enerzijds de verantwoordelijkheid van de huisarts om het formulier ter
beschikking te hebben en in te vullen, maar is het
anderzijds ook de verantwoordelijkheid van de
dienst Bevolking om het formulier te kennen, de
juiste informatie te geven en indien gevraagd het
formulier te overhandigen.
Het diensthoofd laat een aantal medewerkers een
opleiding volgen in verband met rijbewijzen. De
opgedane kennis wordt gedeeld met de andere medewerkers.
Verzoeker laat weten dat hij het document via een
andere weg verkreeg.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de ene medewerkster wist niet over welk formulier
verzoeker het had, de andere medewerkster wist
niet dat ze het formulier kon afleveren. Zij kende de
afspraak uit 2009 niet wat erop kan wijzen dat deze
niet goed werd gecommuniceerd met de medewerkers. Beide medewerkers hadden het formulier
kunnen vinden op de computer.
De klacht wordt gecorrigeerd door de maatregelen
van het diensthoofd.
Over de houding van de medewerkster oordeelt de
Ombudsman niet. De versie van verzoeker wijkt af
van deze van het personeelslid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

NIET UITGEVOERD VONNIS
(dossier: 201512-268)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekers huwden in 2011 in Nigeria maar de
Stad besliste in juli 2013 hun huwelijk niet te erkennen op basis van een negatief advies van het
Parket. Verzoekers stapten naar de rechtbank en
kregen in oktober 2013 gelijk. De rechtbank achtte
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de weigering van het College van burgemeester en
schepenen ongegrond en schreef voor dat de Stad
het huwelijk zou erkennen.
Verzoekers gingen in de loop van 2014 twee keer
langs bij de dienst Bevolking om te horen of de
Stad hun huwelijk al had erkend. Telkens kregen ze
te horen dat de beslissing hierover nog moest worden genomen. Ze vernamen niets meer. Verzoekers
gingen niet meer terug omdat ze niet wisten wat te
doen.
Uit een gesprek met het OCMW in december 2015
blijkt dat hun huwelijk nog altijd niet geregistreerd
is.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking ging in de fout. Ze vergat het
vonnis uit te voeren. Het gaat om een administratieve vergetelheid.
De aanpassing wordt uitgevoerd. Verontschuldigingen worden aangeboden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: door een administratieve vergetelheid raakte het huwelijk niet geregistreerd.
De klacht wordt gecorrigeerd: de aanpassing wordt
doorgevoerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 januari 2016).

NIS IN COLUMBARIUM
(dossier: 201503-058)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker krijgt van de Begrafenissendienst een
brief over de mogelijke verlenging van de concessie
van zijn vaders urne in het columbarium. Zijn vader
stierf in september 2004. De brief laat hem de keuze de concessie stop te zetten of ze te verlengen
voor 15, 25 of 50 jaar. Verzoeker kiest voor een
verlenging met 15 jaar. Dat kost 324 euro.
Enkele dagen later ontvangt verzoeker de factuur.
Daarop staat dat de verlenging met terugwerkende
kracht ingaat vanaf 1 januari 2005. Hierover stond
niets vermeld op het aanvraagformulier. De ambtenaar van de Begrafenissendienst zegt hem dat de
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eerste tien jaar gratis waren waarbij de urne op een
minder prominente plaats was gezet. Verzoeker
concludeert dat hij 324 euro betaalde voor een verlenging van de concessie voor amper vijf jaar. Hij
voelt zich om de tuin geleid.

ONDERZOEK:
Toen verzoekers vader eind september 2004 overleed, betaalden de nabestaanden niet voor een concessie voor een nis in het columbarium. De wet
schrijft in een dergelijk geval voor dat de gemeente
het graf of de urne gedurende minstens tien jaar
gratis moet bewaren op de begraafplaats. Meestal
gebeurt dat op een minder prominente plaats in het
columbarium of in zogenaamde niet geconcedeerde
grond. Na tien jaar mag de gemeente een dergelijk
gratis graf of urne pas verwijderen nadat gedurende
één jaar een afschrift van de beslissing tot verwijdering werd uitgehangen aan het graf of de nis.
Na tien jaar kan de gemeente dergelijke graven of
urnen verwijderen. Zij kan ook aan de nabestaanden
vragen of zij een nieuwe, betalende concessie willen nemen voor 15, 25 of 50 jaar. Dat houdt in dat
het graf of de urne verplaatst moet worden naar een
geconcedeerd gedeelte van de begraafplaats of het
columbarium. Daarvoor wordt een forse taks aangerekend bovenop de concessievergoeding.
De Stad Brugge hanteert een eigen methode om met
dergelijke graven en urnen om te gaan. Zij worden
niet zomaar verwijderd. De nabestaanden krijgen de
kans om het gratis graf of de gratis nis om te zetten
in een betalende concessie voor 15, 25 of 50 jaar,
met dien verstande dat het graf of de urne op dezelfde plaats bewaard blijft. Het voordeel is dat de
nabestaanden dan geen dure ontgravingstaks hoeven te betalen. Ze betalen alleen de concessie, maar
in ruil start deze concessie met terugwerkende
kracht vanaf de 1ste januari volgend op het sterfjaar.
De Stad hanteert deze werkwijze omdat anders nabestaanden die bij het overlijden van hun familielid
wel een concessie betaalden, benadeeld zouden zijn
tegenover die nabestaanden die bij het overlijden
niet voor het graf of de nis betaalden. De formule is
voor de nabestaanden financieel voordelig. De factuur die verzoeker kreeg, is correct.
Op het aanvraagformulier stond vermeld dat de
concessie zou starten met terugwerkende kracht. De
begeleidende brief en het aanvraagformulier gebruikten onjuiste terminologie. Ze spraken steeds
over het “verlengen” van een “concessie” terwijl
het in feite ging om het aanvragen van een eerste
concessie. De brief legde niet uit dat het ging om
het omzetten van een gratis, niet geconcedeerd graf
of dito nis naar een betalende concessie. Het aanvraagformulier vermeldde evenmin tot hoelang de
concessie liep. De dienst Burgerlijke Stand her-
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schrijft de begeleidende brief en past het aanvraagformulier aan.
De boven beschreven werkwijze blijkt niet opgenomen in de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. Het gaat om een gebruik
dat niet of niet meer gereglementeerd is.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de begeleidende brief en het aanvraagformulier vermeldden
foutief dat het ging om de verlenging van een concessie, terwijl het ging om het aanvragen van een
eerste concessie. De brief bevatte geen uitleg over
de omzetting na tien jaar naar een betalende concessie. Het formulier vermeldde de einddatum van
de concessie niet.
Dit aspect van de klacht wordt gecorrigeerd.
SCHENDING
RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL: de dienst Burgelijke Stand paste voor de niet
geconcedeerde graven en nissen een werkwijze toe
die niet in het reglement stond. Het rechtszekerheidsbeginsel zegt dat de overheid duidelijkheid en
zekerheid over de rechtsnormen moet waarborgen
en dat de burger duidelijk moet weten wat zijn
rechten en plichten zijn.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de factuur
correct is.

AANBEVELING:
“Neem de werkwijze met betrekking tot de niet geconcedeerde graven en nissen op in de politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (15 juni 2015).

OPVOLGING:
De dienst Burgerlijke Stand past de politieverordening aan. De Gemeenteraad van november keurt ze
goed.

WETTELIJK SAMENWONEN
(dossier: 201509-171)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker woont wettelijk samen met zijn buitenlandse vriendin. In oktober 2014 gaan beiden langs
bij de Vreemdelingendienst met de vraag de vrouw
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uit te schrijven uit het vreemdelingenregister omdat
ze terug naar haar thuisland wil. Ze ondertekent
formulieren en dient haar identiteitskaart in. Kort
nadien vertrekt ze.
Alles lijkt geregeld tot verzoeker via de belastingdienst verneemt dat hij nog altijd als wettelijk samenwonend geregistreerd staat. Hij is ontstemd
omdat de Vreemdelingendienst hem en zijn vriendin er niet op wees dat zij ook nog bij de dienst Bevolking langs moesten gaan om een einde te maken
aan hun wettelijke samenwoning.
De medewerkster van de dienst Bevolking geeft toe
dat haar collega’s dat soms vergeten te zeggen.
Gratis een einde maken aan een wettelijke samenwoning kan alleen als beide partners samen de verklaring ondertekenen. Dat kan nu niet meer, aangezien zijn vriendin definitief naar haar thuisland
teruggekeerd is. Wil verzoeker eenzijdig de wettelijke samenwoning verbreken, dan moet hij 182,50
euro betalen omdat de formaliteiten door een gerechtsdeurwaarder moeten worden betekend.
Verzoeker vindt dat de Vreemdelingendienst in de
fout ging door hem niet te informeren. Hij wil dat
de dienst Bevolking zijn kosten terugbetaalt.

ONDERZOEK:
De Vreemdelingendienst schrapte de vriendin van
verzoeker uit het vreemdelingenregister. Naar de
reden van de afschrijving wordt nooit gevraagd
omdat dit behoort tot de privésfeer van de burger.
Als de klanten niet zelf vermelden dat zij hun wettelijke samenwoning willen verbreken, dan worden
daarover geen vragen gesteld. Het feit dat een van
beide partners België verlaat, staat los van het feit
dat hij/zij gehuwd is of wettelijk samenwoont met
diegene die in België blijft. Iemand kan er bewust
voor kiezen zich te laten afschrijven met behoud
van wettelijke samenwoning of huwelijk.
Verzoeker reageert dat de medewerkster van de
dienst Bevolking toegaf dat dit geen alleenstaand
geval was en dat in eerdere gevallen het bedrag terugbetaald werd.
Tegenover de dienst Ombudsman verklaart de medewerkster dat ze zich één dossier herinnert van
meer dan tien jaar geleden. Meer concrete gegevens
heeft ze niet. Het diensthoofd vindt geen spoor van
een terugbetaling terug.
Omdat het diensthoofd vaststelt dat haar eigen onderzoek geen duidelijkheid brengt over wat er al
dan niet gezegd werd en over welke informatie al
dan niet meegegeven wordt, stelt ze voor verzoeker
de helft van de kosten terug te betalen. Ze vraagt
haar medewerkers om de burger altijd zo volledig
mogelijk te informeren zodat hij weet dat een
adreswijziging niet volstaat om de wettelijke samenwoning te verbreken.
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De Ombudsman raadt verzoeker aan het voorstel te
accepteren. De overheid moet enerzijds de burger
informeren, anderzijds heeft ook de burger de verantwoordelijkheid om zichzelf te informeren als hij
een belangrijke stap in zijn leven zet. Verzoeker
gaat akkoord.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de Vreemdelingendienst liet na verzoekers erop te
wijzen dat de afschrijving uit het vreemdelingenregister, het afgeven van de identiteitskaart en de geplande terugkeer, niet betekenden dat de wettelijke
samenwoning automatisch werd verbroken. Deze
informatie kan perfect gegeven worden zonder
daarom expliciet te vragen naar de intenties van de
betrokkenen en zonder hun privacy te schenden.
Deze informatie is belangrijk want een eenzijdige
verbreking van een wettelijke samenwoning is
duur.
De Ombudsman beoordeelt de klacht als deels gegrond omdat ook verzoeker verantwoordelijkheid
draagt. Het is evenzeer de opdracht van de burger
om zich vooraf goed te informeren als hij een belangrijke stap in zijn leven zet.
De klacht wordt gecorrigeerd door het billijke
voorstel van het diensthoofd en het feit dat zij haar
medewerkers wijst op hun taak de burger steeds zo
volledig mogelijk te informeren zodat hij weet dat
een adreswijziging niet volstaat om de wettelijke
samenwoning te verbreken.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

VOOR EEN GESLOTEN DEUR (2)
(dossier: 201509-192)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker en een andere inwoner staan om 11 uur
voor een gesloten deur van de gemeenteafdeling in
Dudzele. Pas om 11.25 uur komt de medewerkster
toe. Intussen is het groepje wachtenden aangegroeid
tot vijf. Twee andere bezoekers zijn al vertrokken.
De medewerkster mompelt iets over een file en
opent zonder excuses of verdere uitleg het kantoor.
Verzoeker en enkele wachtenden uiten hun ongenoegen want het is niet de eerste keer dat het kantoor niet op tijd open gaat.

JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

ONDERZOEK:
In normale omstandigheden is het kantoor open tussen 11.00 en 12.00 uur. Door de werkzaamheden
aan de A11 moet de medewerkster, die tot 10.30
uur het kantoor in Lissewege open houdt, een lange
omweg maken. Bovendien stond de Herdersbrug
open waardoor nog meer tijd verloren ging. De medewerkster zou de wachtenden meteen gezegd hebben dat de brug gedraaid was en ze hierdoor tijd
verloren had. Zij heeft geen weet van opmerkingen
over het feit dat ze te laat was.
De dienst Bevolking werkte de voorbije maanden
een voorstel uit om de organisatie van haar afdelingen in Noord-Brugge (Zeebrugge, Zwankendamme,
Lissewege en Dudzele) beter te regelen. Het voorstel werd niet door het College van burgemeester en
schepenen weerhouden. De dienst kreeg van het bestuur de opdracht de reorganisatie breder te bekijken.

In afwachting neemt de dienst een tussenmaatregel.
Sinds 1 oktober wordt het kantoor in Dudzele van
11 tot 12.30 uur open gehouden door een medewerker van het Strafregister in de Louis Coiseaukaai.
Hierdoor vermindert de druk op de medewerkster
die daardoor elke voormiddag het kantoor in Lissewege open kan houden en elke maandag, woensdag en vrijdag het onthaalbureau in Zwankendamme kan bemannen zonder zich naar Dudzele te
moeten haasten. Het diensthoofd hoopt dat deze bijsturing zal bijdragen tot een betere dienstverlening.
Over de houding van de medewerkster spreekt het
diensthoofd zich niet uit. Het gaat om een woordtegen-woordsituatie.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige bereikbaarheid).
De gemeenteafdeling van Dudzele was niet open
om 11.00 uur. Normaal moet het kantoor open zijn
van 11.00 tot 12.00 uur.
De Ombudsman houdt rekening met verzachtende
omstandigheden. Door werken en een openstaande
brug raakte de medewerkster niet op tijd in Dudzele.
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De klacht wordt gecorrigeerd door de genomen tussenmaatregel.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

ONTHAAL
(dossier: 201512-264)

Terechte opmerking

Akte genomen (9 november 2015).

KLACHT:
NAAMPLAATJE
(dossier: 201511-231)

Terechte opmerking
KLACHT:
De echtgenote van verzoeker overleed in april
2015. Ze werd uitgestrooid. Via de begrafenisondernemer bestelde verzoeker bij de Stad een naamplaatje. Eind mei betaalde hij de factuur.
Meer dan vijf maanden later hangt het plaatje er
nog altijd niet. Verzoeker belde al verschillende keren met de Begrafenissendienst. Nu eens was er
sprake van een verkeerde bestelling, dan weer van
een foute verzending. De dienst beloofde dat het
naamplaatje er zou hangen tegen 1 november maar
dat gebeurde niet.
Verzoeker dient vijf dagen later klacht in. Hij wil
dat het naamplaatje er binnen de twee weken hangt,
anders eist hij zijn geld terug.

ONDERZOEK:
Zes dagen na het opstarten van het klachtdossier
meldt de Begrafenissendienst dat het naamplaatje
toegekomen en geplaatst werd.
De naamplaatjes worden aangemaakt door een private firma. Tijdens de vakantie liep de bestelling
vertraging op doordat er twee naamplaatjes met dezelfde familienaam aangemaakt werden. Hierover
ontstond verwarring bij de firma.
De Begrafenissendienst verzekert dat dergelijke
vertragingen uiterst zeldzaam zijn. Ze biedt haar
excuses.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (overschrijding redelijke termijn).
De oorzaak van de lange behandelingstijd ligt vooral bij de firma, maar als opdrachtgevende overheid
draagt ook de Stad verantwoordelijkheid. Het
plaatje was meer dan vijf maanden onderweg wat
toch wel heel lang was.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (11 januari 2016).
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Verzoeker vraagt een reispas aan in de dienst Bevolking. Hij overhandigt zijn pasfoto’s. De medewerkster zucht en noemt alle foto’s slecht omdat
zijn mond open staat. Verzoeker reageert dat zijn
fotograaf hem garandeerde dat de foto’s oké zouden
zijn, waarop de medewerkster zonder opkijken
zegt: “Alleen voor een identiteitskaart”. Daarop reageert verzoeker: “Ok, voor een identiteitskaart wel
en voor een reispas niet?”.
Toen hij na een kwartier met zijn nieuwe pasfoto’s
terugkeerde, negeerde de medewerkster hem. Ze
liet hem meer dan vijf minuten wachten. Toen verzoeker vroeg wanneer het zijn beurt was, antwoordde ze dat ze geen tijd had en dat hij moest
wachten.
Verzoeker zag haar andere collega’s de wenkbrauwen fronsen. Na nog een hele tijd wachten werd hij
bediend door een andere medewerkster die hem
grondig uitlegde waarom zijn eerste foto’s niet waren aanvaard.
Verzoeker wil het onthaal door de eerste medewerkster aankaarten.

ONDERZOEK:
De eerste medewerkster verklaart dat zij elke klant
vriendelijk onthaalt en ook telkens uitleg geeft
waarom pasfoto’s niet aanvaard worden. Volgens
haar kreeg ook verzoeker deze uitleg.
De normen voor de foto’s voor identiteitskaarten en
reispassen verschillen. Binnenkort worden ze gelijkgeschakeld. Het diensthoofd geeft toe dat dit
niet altijd even gemakkelijk uit te leggen is aan de
burger.
Het diensthoofd zet haar onderzoek verder en concludeert dat de versie van verzoekster klopt. Ze betreurt dat de medewerkster niet klantvriendelijk
was.
De medewerkster kreeg nooit eerder klachten over
haar onthaal. Ze staat bekend als vriendelijk en behulpzaam.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen correcte bejegening).
De klantgerichtheid van de eerste medewerkster
was niet oké.
De Ombudsman houdt zijn oordeel op een terechte
opmerking omdat het de eerste keer was dat de me-
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dewerkster een klacht kreeg over haar onthaal. Hoe
dan ook is dit niet voor herhaling vatbaar.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 januari 2016).

FOUT ATTEST
(dossier: 201505-088)

Ongegrond
KLACHT:
Een medewerkster van een seniorie vraagt op 6 mei
bemiddeling voor een hoogbejaarde bewoonster
van wie de identiteitskaart dringend vernieuwd
moet worden. De kaart verloopt op 12 mei. De seniorie had een fotograaf laten komen en had de
huisarts een attest laten schrijven waarop stond dat
de bewoonster niet meer in staat was “om zich te
verplaatsen”.
De gemeenteafdeling accepteerde het attest niet. Er
moest een nieuw attest opgemaakt worden waarop
stond dat de bewoonster niet meer in staat was “om
haar handtekening te zetten”. Daarvoor moet de
seniorie opnieuw de huisarts laten komen. De medewerkster vindt dat van het goede teveel.

ONDERZOEK:
De bediende van de gemeenteafdeling kwam op 20
april langs in de seniorie voor de vernieuwing van
de identiteitskaart van de bewoonster. Aan het onthaal lag haar oude identiteitskaart, een pasfoto,
17,70 euro en een doktersattest. De bewoonster
bleek niet meer in staat haar handtekening te plaatsen.
Het doktersattest was niet bruikbaar. Het kon wettelijk niet gebruikt worden ter verantwoording van
het feit dat op de identiteitskaart “vrijgesteld”
moest worden vermeld op de plaats van de handtekening van de houder. Hiervoor is een doktersattest
nodig waarop duidelijk staat dat de houder niet
meer in staat is zijn handtekening te plaatsen. Dat
medisch attest moet bewaard worden zolang de
identiteitskaart geldig is.
Omdat de identiteitskaart van de bewoonster al verviel op 12 mei, startte de bediende van de gemeenteafdeling op 20 april toch al de procedure voor de
vernieuwing van de kaart op. Hij deelde aan de receptioniste mee dat bij een volgend doktersbezoek
het juiste attest gevraagd kon worden aan de huisarts. Dat attest mocht afgegeven worden op het
moment dat de nieuwe identiteitskaart geactiveerd
zou worden.
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De dienst Bevolking had de pin- en pukcodes al op
5 mei naar de seniorie gestuurd. De bewoonster
stuurt een gevolmachtigde met haar codes zodat de
identiteitskaart geactiveerd kan worden.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Het doktersattest was wettelijk onbruikbaar. Toch was de medewerker van de gemeenteafdeling soepel en startte hij het dossier al op zodat de
bewoonster tijdig haar nieuwe identiteitskaart zou
krijgen. Hij stond toe dat het attest afgegeven zou
worden op het moment dat de nieuwe kaart geactiveerd zou worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 juni 2015).

CORRECTE HUISNUMMERING
(dossier: 201503-069)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is eigenares van een gerestaureerde kapel en een bijgebouw. Er zijn twee voordeuren en
twee huisnummers, 38 en 40. Bij de verbouwing is
het bijgebouw opgesplitst in een handelszaak op het
gelijkvloers en appartementen op de eerste en
tweede verdieping. De kapel is opgesplitst in een
tentoonstellingsruimte op het gelijkvloers en een
appartement en een studio op de eerste verdieping.
Bij de verbouwing van de twee panden werden alle
energietellers voor de panden 38 en 40 in de gemeenschappelijk kelder geplaatst. Die is alleen toegankelijk via het nr. 40. Toen op aanpalende gronden vijf appartementsblokken werden gebouwd,
kregen die ook allemaal het huisnummer 40. Dat
zorgt voor verwarring, klaagt verzoekster, want facturen en briefwisseling voor de buren komen regelmatig in de bus op nr. 40 terecht.
Er is ook een probleem met de huurder van de studio in nr. 38. Eerder toevallig kwam hij erachter dat
hij ingeschreven staat op het adres van zijn buur.
Deze studio zou niet vergund zijn omdat tijdens de
verbouwingswerken de aannemer aanpassingswerken uitvoerde aan een trap die niet op de bouwvergunning stond. Aangezien de huurder niet in de
studio ingeschreven kon worden, heeft hij nu problemen met zijn verzekering. Verzoekster liet een
bouwcontroleur komen die haar de opdracht gaf een
bouwdossier in te dienen. Intussen zou de huurder
tijdelijk ingeschreven kunnen worden in de studio.
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Verzoekster vraagt de Ombudsman tussen te komen
zodat deze inschrijving voor eind april 2015 geregeld wordt, anders komt de huurder in moeilijkheden. Zij vraagt ook om er bij de dienst Bevolking
op aan te dringen dat zij de verwarring rond het
huisnummer 40 oplost.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Bevolking is er op het nr. 38 op
het gelijkvloers een kapel, een vergaderzaal annex
keuken, een patio en een infirmerie. Op de verdieping is er één vergunde woongelegenheid. Voor de
studio, die deel uitmaakte van de woongelegenheid,
is geen vergunning verleend, dus bestaat er ook
geen busnummer. Dit kan aangepast worden door
het indienen van een bouwaanvraag.In afwachting
krijgt de studio het busnummer 0101. Het appartement krijgt het nummer 0102. Hiermee wordt tijdig
tegemoet gekomen aan de vraag van de huurder.
Wat het nr. 40 betreft, stelt de dienst Bevolking dat
er op dit adres twee vergunde appartementen zijn.
Die kregen de busnummers 0101 en 0201.
Op het moment dat de plannen ingediend werden
voor het bouwen van de appartementsblokken op
het aanpalende perceel werd voorlopig het huisnummer 40 gebruikt omdat dit het huisnummer was
van de gesloopte gebouwen. Er werden uiteindelijk
zes appartementsblokken opgetrokken. Die kregen
een letterindex, 40A, 40B, 40C, 40E, 40F en 40G.
Binnen elke blok werden de appartementen aangeduid met de klassieke indeling 0101, 0102, 0201,
enz.
Volgens de dienst Bevolking is verwarring uitgesloten, hoewel de dienst toegeeft dat de vermelding
van de huisnummers niet overal even duidelijk en
volgens het reglement gebeurde. Dat is geen zaak
voor de Stad maar voor de syndicus.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling en informatieverstrekking.

BRUGS DIALECT

kens ondermaats geweest zijn. Nooit werd het dossier geraadpleegd. Telkens kregen ze van de ambtenaren te horen dat ze niet wisten waarom de verblijfskaart zolang weg bleef. Slechts één
medewerkster was altijd behulpzaam en luisterbereid.
Volgens verzoekster spreekt het personeel Brugs
terwijl zij alleen Nederlands spreekt en verstaat. Zij
en haar moeder hadden het gevoel dat er over hen
geroddeld werd. Vroeger woonden ze in Leuven.
Het onthaal van de vreemdelingen gebeurde daar
volgens hen voorbeeldig.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst hoefde de moeder van verzoekster niet uitzonderlijk lang te wachten op haar verblijfskaart. Verzoekster en haar moeder dienden op
20 en 22 juli hun attesten in. De wijkinspecteur
deed de woonstvaststelling op 11 augustus. Al op
17 augustus kon de Vreemdelingendienst de uitnodiging voor het afhalen van de verblijfskaart opsturen. De medewerkers keken tijdens de bezoeken
van verzoekster en haar moeder niet telkens in het
dossier omdat ze wisten dat de procedure nog liep.
Het diensthoofd ontkent dat de medewerkers de bezoekers in het Brugs zouden aanspreken. Dat gebeurt in het Nederlands of in een contacttaal als het
Engels. Het gebeurt wel dat de medewerkers onderling overleggen over welke stappen in een dossier
gezet moeten worden. Deze gesprekken gebeuren
doorgaans in het Brugs. Dat er geroddeld zou zijn
over verzoekster en haar moeder, ontkent het
diensthoofd. Mochten zij deze indruk hebben gekregen, dan verontschuldigt zij zich daarvoor.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat het onderzoek uitmondt in woord-tegen-woord situatie.
Volgens verzoekers waren de medewerkers onbeleefd, niet behulpzaam, spraken ze hen aan in het
Brugs en roddelden ze. De dienst ontkent dat met
klem.

KIDS-ID

(dossier: 201508-170)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster en haar moeder zijn erkende vluchtelingen. Ze zijn niet te spreken over het onthaal in de
Vreemdelingendienst. Ze gingen er verschillende
keren langs omdat de verblijfskaart van de moeder
enige tijd op zich liet wachten. Het onthaal zou tel-
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(dossier: 201509-178)

Ander oordeel
KLACHT:
Midden juni vraagt verzoeker samen met zijn zoon,
die op 1 september twaalf jaar wordt, een eerste
elektronische identiteitskaart aan. Hij betaalt 17,70
euro. Op 24 juni halen zij de kaart af. Op de terugweg stelt verzoeker vast dat de kaart pas geldig is
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vanaf 1 september, de twaalfde verjaardag van zijn
zoon. Ze keren terug en informeren de ambtenaar
dat ze halfweg de zomervakantie op reis gaan naar
Zwitserland en over een geldig identiteitsbewijs
voor de zoon willen beschikken.
De ambtenaar adviseert dat ze best een internationaal paspoort aanvragen. Verzoeker doet dat en betaalt 35 euro, hoewel een paspoort niet verplicht is
voor Zwitserland.
Verzoeker klaagt dat hij op kosten werd gejaagd
door verkeerde of onvolledige informatie van de
ambtenaar. Zij zou gezegd hebben dat het niet nodig was om de Kids-ID van zijn zoon te vervangen
voor de reis naar Zwitserland omdat hij met wat geluk al in juni een uitnodiging zou krijgen voor zijn
eerste identiteitskaart. Dat de kaart pas op 1 september geldig zou zijn, werd volgens verzoeker niet
gezegd. Hij vraagt de kosten voor het internationaal
paspoort terug.

ONDERZOEK:
De versie van de dienst Bevolking verschilt met deze van verzoeker.
Verzoeker zou zelf gevraagd hebben of het nog nodig was om een nieuwe Kids-ID aan te vragen, dan
wel of hij de uitnodiging voor de eerste identiteitskaart van zijn zoon kon afwachten. De ambtenaar
zou hem correct geïnformeerd hebben dat een KidsID nodig was als zijn zoon nog voor zijn twaalfde
verjaardag naar het buitenland vertrok. Verzoeker
zou gereageerd hebben dat ze alleen naar de Ardennen op reis gingen. Verzoeker zou zelf beslist hebben om geen nieuwe Kids-ID aan te vragen. Op het
basisdocument, ondertekend door de zoon in aanwezigheid van verzoeker, stond duidelijk vermeld
dat de identiteitskaart pas geldig zou zijn vanaf 1
september.
Na het afhalen van de identiteitskaart kwam verzoeker melden dat zijn zoon voor zijn twaalfde verjaardag toch naar een tante in Zwitserland zou gaan.
Toen kreeg hij de raad om een internationaal paspoort aan te vragen. Dat was de enige oplossing
binnen het beperkte tijdsbestek, hoewel een paspoort strikt genomen niet nodig is voor Zwitserland.
Volgens de dienst Bevolking was er geen enkel
probleem geweest mocht verzoeker ingegaan zijn
op de uitnodiging om de Kids-ID te vernieuwen of
bij de aanvraag van de identiteitskaart hebben meegedeeld dat zijn zoon naar het buitenland zou gaan.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Beide versies verschillen. De Ombudsman kan niet
objectief oordelen omdat hij niet bij de gesprekken
aanwezig was.
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LANG TELEFOONGESPREK
(dossier: 201509-182)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster gaat naar een gemeenteafdeling om
huisvuilzakken. De deur van het kantoor staat op
een kier. Ze klopt maar krijgt geen reactie. De ambtenaar is aan het telefoneren. Volgens verzoekster
ging het om een privégesprek, onder meer over
avonturen tijdens de grote vakantie. Ze blijft wachten en klopt nog eens. Het telefoongesprek wordt
verder gezet. Na een kwartier klopt verzoekster opnieuw aan en doet ze de deur open. Ze zegt: “Sorry
dat ik stoor, maar ik kom om vuilniszakken”. Op
het gezicht van de ambtenaar zou te lezen hebben
gestaan dat ze niet gestoord wilde worden. Ze zou
het telefoongesprek verder hebben gezet, terwijl ze
zich rekte om de afvalzakken te nemen en het wisselgeld terug te geven. Het computerscherm van de
ambtenaar stond volgens verzoekster op Facebook.
Enkele maanden geleden zou haar man ook al een
onaangename ervaring hebben gehad met dezelfde
ambtenaar toen hij bepaalde informatie over rijbewijzen niet begreep. De ambtenaar zou hem de indruk gegeven hebben dat hij dom was. Ook andere
bewoners zouden ontevreden zijn.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman hoort de ambtenaar en haar
diensthoofd en brengt een bezoek aan de gemeenteafdeling.
De ambtenaar zou de deur normaal gezien altijd
open laten staan. Soms staat hij half open. Dat was
ook het geval tijdens het plaatsbezoek. Dat de deur
op een kier stond, lijkt de medewerkster onwaarschijnlijk. Dat doet ze alleen als er iemand in haar
kantoor is of als ze een vertrouwelijk gesprek voert.
Volgens de ambtenaar voert zij nooit privégesprekken met de vaste lijn. Ze veronderstelt dat ze aan
het bellen was met een collega. Het gesprek was
werkgerelateerd.
Tijdens het bezoek stelt de dienst Ombudsman vast
dat tegelijk bellen en een rol huisvuilzakken nemen
mogelijk is. Met de hoorn aan het oor ook nog eens
de kassa bedienen, is moeilijker.
Volgens de ambtenaar kreeg zij nooit eerder klachten over de manier waarop ze klanten onthaalt.
Noch bij de dienst Ombudsman noch bij het diensthoofd zijn klachten bekend.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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De dienst Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek mondt uit in een woord-tegenwoordsituatie. De ambtenaar ontkent de versie van
verzoekster.

WOONBOOT
(dossier: 201510-200)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster en haar vriend kochten in juni een
woonboot. Hij ligt aangemeerd in Brugge.
Verzoekster wilde ingeschreven blijven in Brugge.
Uit ingewonnen informatie bleek dat alleen woonwagenbewoners een referentieadres kunnen nemen.
Toch bleek de Stad Gent over een formulier ‘referentieadres voor woonboten’ te beschikken waarop
de naam van de woonbootbewoner, de naam van de
bewoner bij wie de woonbootbewoner zijn referentieadres neemt, en de naam van het vaartuig vermeld worden.
In de dienst Bevolking in Brugge kende men het
formulier niet. Een kennis die bereid was om verzoekster op zijn adres een referentieadres te geven,
vergezelde haar. Aan het loket werd een formulier
ondertekend maar toen de medewerker hoorde dat
het over een woonboot ging, riep hij er een collega
bij. Die zei dat een referentieadres op het adres van
de kennis niet mogelijk was. Verzoekster moest
zich op het adres van haar kennis laten inschrijven
en zich dan als langdurig afwezig laten registreren.
Verzoekster wilde dat niet omdat dit gevolgen zou
kunnen hebben voor haar kennis. Verzoekster ging
te rade bij de Bond van Eigenschippers en het
OCMW maar zij konden het probleem niet oplossen.
Verzoekster loste het probleem voorlopig op door
in Gent bij de zoon van haar vriend een referentieadres te nemen. Maar omdat ze Bruggelinge is, wil
ze graag in Brugge ingeschreven worden. Daarom
paste ze haar adres op haar identiteitskaart nog niet
aan. Dat staat nog altijd op het adres van haar vroegere huurhuis in Brugge, maar daar wonen al andere mensen. De Politie sprak haar hierover al aan.
Bij een volgend bezoek aan de dienst Bevolking zei
de dossierbehandelaar dat verzoekster ingeschreven
moest worden op het adres waar haar woonboot
ligt. Maar de uitbater van de jachthaven verzet zich
hiertegen omdat een inschrijving op het adres van
de jachthaven niet kan.

ze niet rond vaart met haar woonboot. De Algemene Onderrichtingen voor het houden van de bevolkingsregisters schrijven voor: “Er is geen referentieadres mogelijk voor bewoners van verplaatsbare
woningen die een permanente stand- of ligplaats
hebben (residentiële caravans, tot woning omgebouwde boten). In voorkomend geval dienen de bewoners te worden ingeschreven op het adres waar
deze ‘verplaatsbare woning’ permanent is gevestigd of gelegen.”
De dienst kan slechts vaststellen dat de Stad Gent
een variant heeft gemaakt op het formulier ‘Aanvraag tot inschrijving op een referentieadres’.
Volgens de dienst Bevolking bestaat de oplossing
er in dat verzoekster ingeschreven wordt op de
plaats waar haar woonboot ligt. De Algemene onderrichtingen hierover zijn duidelijk: “Het referentieadres is niet bedoeld voor bewoners van woonboten. Deze personen beschikken over een vast
adres. Zij dienen te worden ingeschreven in de registers op de naam van het dok waar het vaartuig
aangemeerd lig en op het bijhorend kaainummer
(desgevallend op de naam van de aanpalende straat
met bijhorend nummer).”
Deze oplossing werd verzoekster meegegeven de
dag voor ze klacht indiende bij de Ombudsman. Ze
wilde hier niet voor kiezen.
Volgens de dienst Bevolking doet het bezwaar van
de uitbater van de jachthaven niet ter zake. De wet
schrijft voor dat de burger ingeschreven moet worden op het adres waar hij werkelijk leeft en woont.
De dienst hoeft daarbij geen rekening te houden
met eventuele andere wettelijke of reglementaire
beletselen om verzoekster minstens voorlopig in te
schrijven. Indien de jachthaven niet wil dat verzoekster permanent op haar woonboot verblijft, is
het aan de jachthaven om daar stappen tegen te ondernemen.
Verzoekster gaat niet in op de geboden oplossing
uit vrees dat ze haar ligplaats in de jachthaven kwijt
zal spelen. Ze behoudt haar referentieadres in Gent.
De Ombudsman raadt verzoekster aan zo snel mogelijk het adres op haar identiteitskaart te laten aanpassen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking. Of verzoekster aanvankelijk verkeerde informatie kreeg
van de dienst Bevolking kan het onderzoek niet
uitmaken.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking bevestigt dat verzoekster niet
in aanmerking komt voor een referentieadres omdat
JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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FOTOGRAAF
(dossier: 201510-214)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is beroepsfotograaf. Hij hoort dagelijks
van klanten dat de ambtenaren van de gemeenteafdeling burgers voor pasfoto’s doorverwijzen naar
de fotoautomaat in het station omdat ze daar goedkoper zijn. Nochtans prijkt een lijst van beroepsfotografen op het informatiebord in de gemeenteafdeling. Hij vindt dat de medewerkers hun deontologie
overschrijden. Het is de bedoeling dat zij doorverwijzen naar een beroepsfotograaf.

ONDERZOEK:
Het diensthoofd bevestigt dat de medewerkers klanten doorverwijzen naar een pasfotoautomaat, als zij
een pasfoto voorleggen die niet voldoet. Als de
burger geërgerd reageert omdat hij opnieuw kosten
moet maken, verwijzen de medewerkers hem door
naar een goedkoper alternatief zoals een pasfotoautomaat. Verzoeker is de enige beroepsfotograaf in
de omgeving. De maandag is zijn sluitingsdag. Als
zich dan burgers aanmelden met foute foto’s, worden ze sowieso naar een pasfotoautomaat doorverwezen.
Volgens het diensthoofd handelen de medewerkers
alleen uit zorg voor de burger. Een lijst met beroepsfotografen hangt uit. Zij oppert dat ook de
pasfotoautomaten op de lijst opgenomen zouden
kunnen worden omdat ook zij een dienst aanbieden
aan de burger. Als de burger de richtlijnen volgt,
zijn ook de foto’s van een pasfotoautomaat oké.
Uiteindelijk behoudt zij de huidige situatie.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

REISPAS
(dossier: 201512-267)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker vraagt in de dienst Bevolking een reispas
aan voor zijn minderjarige zoon. Een medewerker
maakt de scan van de pasfoto en gaat dan in middagpauze. Zijn collega zet de procedure verder. Zij
stelt vast dat op de gescande foto een zwarte streep
zit. Omdat ze problemen vreest, stelt ze voor de fo-
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to opnieuw in te scannen. Dat mislukt omdat de
software blokkeert. De medewerkster vraagt verzoeker om na de middag terug te keren. Over de
middag belt ze verzoeker op om te zeggen dat de
scan gelukt is.
Als verzoeker terugkeert, worden hem niet één
maar twee documenten ter ondertekening voorgelegd, de ene met de pasfoto met de zwarte streep, de
andere met de pasfoto zonder streep. Als verzoeker
uitleg vraagt, zegt de medewerkster dat de eerste
aanvraag met de pasfoto met de streep niet meer
geannuleerd kon worden. Als verzoeker repliceert
dat hij een reispas wil met de foto zonder streep zodat zijn zoon geen moeilijkheden in het buitenland
zal ondervinden, haalt de medewerkster haar collega erbij. De collega verzekert dat de foto met de
streep geen problemen zal opleveren. Als verzoeker
herhaalt dat hij een reispas met een perfecte foto
wil, zegt de medewerker dat hij dan met zijn zoon
terug zal moeten keren, maar dat hij dan opnieuw
35 euro zal moeten betalen.
Verzoeker tekent geen van beide documenten. Hij
gaat niet akkoord met de handelswijze van de medewerker.

ONDERZOEK:
Net voor zijn middagpauze scande de medewerker
de pasfoto in, daarna nam zijn collega over. Omdat
ze bij het uitprinten van het attest een zwarte streep
onder de foto opmerkte, probeerde ze de foto opnieuw in te scannen. Om een of andere reden slaagde ze er niet in de oude foto te verwijderen. Omdat
ze nog niet op de verzendknop had gedrukt, ging ze
ervan uit dat het proces nog niet afgerond was.
Daarom stelde ze voor de procedure over te doen.
Toen de tweede poging net rond was, viel het programma uit en kon ze de procedure niet afronden,
wat ze ook probeerde. Daarop vroeg ze verzoeker
om na de middag terug te keren.
Na de middag bleek dat beide aanvragen toch doorgegaan waren, met als gevolg dat er twee documenten waren om te ondertekenen. Wat er precies mis
ging met het programma valt niet te achterhalen. De
medewerkster nam contact op met Belpas, het systeem waarin de reispassen worden aangevraagd.
Volgens Belpas was de eerste aanvraag wel doorgekomen en kon zij niet meer geannuleerd worden.
Belpas legde de verantwoordelijkheid bij de medewerkster hoewel zij niet op de verzendknop met de
foute foto had gedrukt.
Het diensthoofd stelt voor dat verzoeker één reispas
betaalt met de pasfoto zonder zwarte streep. De
dienst Bevolking neemt de andere aanvraag voor
haar rekening, niet omdat het diensthoofd vindt dat
haar medewerkers in de fout gingen, wel omdat ze
begrip heeft voor de vrees van verzoeker dat de foto
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met de zwarte streep voor problemen zou kunnen
zorgen.
Verzoeker kan zich vinden in de oplossing maar
wijst erop dat de medewerker hem de foto met de
zwarte streep opdrong. Indien verzoeker deze niet
wilde, zou hij twee keer moeten betalen. Omdat het
probleem opgelost is, wenst hij niet dat de Ombudsman dit aspect nog verder onderzoekt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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COMMUUNICATTIE & CITYMARRKETINGG

Als de beewoners van een
e straat in Sint-Michiels
S
in
septembeer 2014 via een bewonerrsbrief ingeliccht
worden oover de planneen van de Gro
oendienst om de
zieke meiidoorns in de straat te vervaangen door siierkersen, onndertekenen 44
4 personen een petitie omddat
de olmenn die er in 2009 werden aangeplant,
a
nniet
worden vvervangen. Zijj zijn volgens de bewonerss te
groot gew
worden en zorrgen voor hind
der.
De twee bewoners die het initiatieef tot de petiitie
namen, vvernemen nieets meer, tot zij in februuari
2015 in eeen nieuwe bew
wonersbrief leezen dat er maaar
vier bezw
waren over dee olmen werden genoteerd en
het College van burgem
meester en sch
hepenen besliiste
orzien.
de meidooorns te vervanngen zoals voo
Verzoekeers zijn kwaad dat het bezzwaar van meeer
dan veerttig bewoners wordt
w
herleid tot één bezwaaar
en genegeerd wordt. Ze
Z dienen opn
nieuw een petiitie
in.

In
n een reactie op de bewonnersbrief van september
20
014 had ook hij
h geklaagd ovver de olmen.
De dienst Com
mmunicatie en Citymarketin
ng verkeek
zich hierop. Zee ging ervan uuit dat deze beewoner de
in
nitiatiefnemer van de petittie was en licchtte hem
eind januari 20
015 in over dde visie van de
d Groendiienst. In de brief aan deze bbewoner werd
d gevraagd
dee medeondertekenaars in te lichten. Daat deed hij
niiet omdat hij niet
n de initiatitiefnemer van de petitie
was.
w
De dienst beloo
oft de tweede petitie van maart
m
2015
ver te maken aan
a de Groenddienst en verzzoekers op
ov
dee hoogte te houden
h
van heet verdere veerloop van
heet dossier.
In
n april 2015 laat
l
de Groenndienst aan verzoekers
v
weten
w
dat het College
C
van buurgemeester en
e schepeneen beslist heeeft om ook dde olmen te vervangen
v
do
oor andere bo
omen. In auguustus worden de bewoneers via een nieeuwe bewoneersbrief uitgen
nodigd om
dee aangepaste plannen
p
opnieeuw te komen
n inzien en
ev
ventuele opmeerkingen overr te maken teegen middeen september. In het ontweerp worden alle bomen
in
n de straat verv
vangen door ssierkersen.
De bewoners dienen
d
verschiillende opmerkingen in.
Het dossier wordt
w
verder ggezet door de
d Groendiienst.

ONDER
RZOEK:

BEOORDEL
B
LING:

De dienstt Communicattie en City Maarketing ontviing
de eerste petitie in novvember 2014 via een scheppen
B de petitie was een e-m
mail
en via dee Secretarie. Bij
van eind september 20014 gevoegd van een andeere
bewoner van de straatt, gericht aan de Groendiennst.

De Ombudsmaan beoordeelt de klacht alss gegrond
maar
m
gecorrigeerd.
De klacht is geg
grond om volggende reden:
GEBREKKIGE
G
E COMMUN
NICATIE: de
d dienst
Communicatie en Citymarkketing verkeek
k zich op
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ONBEAN
NTWOORDE
E PETITIE
(dossier: 201503-070)

Gegron
ond
KLACH
HT:
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het feit dat de auteur van de e-mail van eind september 2014 niet de initiatiefnemer was van de petitie van november 2014. Daardoor kregen verzoekers geen antwoord op hun petitie.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekers krijgen
een reactie op hun tweede petitie. Met de mening
van de bewoners wordt rekening gehouden en de
olmen zullen vervangen worden. Ook op de nieuwe
plannen kunnen zij hun opmerkingen geven, wat zij
ook doen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

OPVOLGING:
De Groendienst geeft opdracht aan de aannemer om
begin maart 2016 alle bomen in de straat te verwijderen en aansluitend de nieuwe bomen aan te planten. De Wegendienst zorgt plaatselijk voor het herstellen van de voetpaden.

JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

106

DOSSIERS
S 2015 IN DETAIIL

CULTUUR

C ULTUUUR

maakt, kan niet
et achterhaald worden.
leden werd gem
Het personeel krijgt
k
instructties om hier in het vervo
olg extra aand
dacht voor te hhebben.

VLAAM
MSE LEEUW
(dossier: 201511-237)

Terechte
te opmerkin
ing
KLACH
HT:
Verzoekeer stelt bij eenn bezoek aan de
d begraafplaaats
van Sint--Kruis vast dat
d het ereperrk van de ouudstrijders aalleen bevlagdd is met een Vlaamse
V
Leeuuw
en niet m
met de Belgissche driekleu
ur. Volgens vverzoeker diienen oud-striijders vereerd
d te worden m
met
de nationnale driekleurr omdat ze voor
v
België ggevochten hebben. Hij zou daar de
d stadsdienstten
vroeger oook al op geweezen hebben.

BEOORDEL
B
LING:
Terechte opm
merking (niet correct toep
passen regllementering).
De medewerker hing per abbuis de Vlaam
mse Leeuw
uiit en niet de Belgische driekkleur.
Maatregelen
M
worden
w
genom
men om de fout
f
in de
to
oekomst te verrmijden.

REACTIE
R
VAN
V
HET COLLEG
GE VAN
BURGEMEE
B
ESTER EN SCHEPEN
NEN:
Akte
A genomen (11 januari 20016).

ONDER
RZOEK:
De dienstt Cultuur beveestigt de fout.
Het ging om een tijdelijke bevlaggiing
naar aanlleiding van 11 november. De
dienst haad zoals elk jaar instructties
hierover ggekregen van de dienst Pub
blic
Relationss en Onthaal. Daarin
D
stond dat
d
op het ereeperk de Belggische vlag en de
Vlaamse Leeuw uitgehhangen moestten
worden. In het geval maar één vllag
n
uitgehanggen kon wordeen, moest de nationale drriekleur gekozen worden. De
medewerrker vergiste zich
z
en hing de
Vlaamse Leeuw uitt. Volgens het
h
diensthooofd gaat het om een menselijke fout. O
Of deze fout ook
o al in het verv
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DIENSST RUIM
MTELIJK
KE O RDENING

OPENBA
AAR ONDER
RZOEK
(dossier: 201501-021)

Gegron
ond
KLACH
HT:
Verzoeksster wordt opggebeld door de
d dienst Bouuwvergunninngen met de melding dat er
e een openbaaar
onderzoek loopt over een bouwaan
nvraag voor eeen
aanpalendd perceel. Dee medewerkerr nodigt haar uit
om langs te komen. Veerzoekster con
nsulteert de vvolh dossier en stelt vast dat hhet
gende dagg ter plaatse het
openbaarr onderzoek diezelfde
d
dag afloopt. De m
medewerkerr had dat niet gezegd.
g
Alle bureen van verzooekster werden door de Sttad
verwittigdd. Ze is wanttrouwig wantt zij is de eniige
die hindeer kan onderviinden van de geplande verhhoging van de tuinmuur.. Ze stuurt no
og diezelfde ddag
b
Ze coonnaar de ddienst een e-mail met haar bezwaar.
tacteert dde dienst Ombbudsman om er zeker vann te
zijn dat hhaar bezwaar aanvaard zal worden. Ze w
wil
weten off het gaat om een vergetelh
heid dan wel oom
een bewuuste strategie om te vermiijden dat ze bbezwaar zouu indienen.

willen
w
indienen
n, wordt besliist het openbaaar onderzo
oek over te do
oen. Haar e-m
mail wordt alss bezwaarscchrift aanvaard
d.
Verzoekster
V
laaat kort nadien aan de dienst weten dat
zee overleg pleegde met haar buur en dat zij de planneen en aanvraaagformulieren voor akkoord
d ondertekeende.

BEOORDEL
B
LING:
De Ombudsmaan beoordeelt de klacht alss gegrond
maar
m
gecorrigeerd.
De klacht is geg
grond om volggende reden:
GEEN
G
ZORGV
VULDIGHEID
D: de dienst vergat
v
verzo
oekster aan te schrijven in hhet kader van het openbaaar onderzoek
k. Het gaat om
m een menselijke fout, te
wijten
w
aan de co
omplexe eigenndomsstructuu
ur.
De klacht word
dt gecorrigeerrd: het openbaaar onderoek wordt heernomen. Verrzoekster gaat akkoord
zo
met
m de bouwaan
nvraag.

REACTIE
R
VAN
V
HET COLLEG
GE VAN
BURGEMEE
B
ESTER EN SCHEPEN
NEN:
Akte
A genomen (15 juni 2015 ).

ONDER
RZOEK:
De Diensst Ruimtelijkee Ordening vergat verzoeksster
aan te scchrijven. De complexe
c
eigeendomsstructuuur
was hiervvan de oorzaakk.
Na de klaacht licht de dossierbehande
d
elaar de plannnen
toe aan vverzoekster. Omdat
O
zij aang
geeft bezwaarr te
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GEEN ANTWOORD
(dossier: 201504-079)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker is advocaat en treedt op voor een cliënt
in verband met een overtreding op de wet van lichten en zichten en het bouwen van een constructie
tegen een gemeenschappelijke muur.
Verzoeker meldde het probleem in mei 2013 aan de
Dienst Ruimtelijke Ordening en aan het Parket. In
februari 2014 kreeg hij te horen dat het Parket de
bouwovertreding niet zou vervolgen.
Begin juli 2014 schrijft hij een brief aan de Dienst
Ruimtelijke Ordening met de vraag wat de Stad
Brugge zal ondernemen. Het is niet omdat het Parket niet vervolgt dat zijn cliënt de hinder van de
nooit vergunde werken zou moeten verdragen. Hij
wil ook weten of er ooit een regularisatieaanvraag
werd ingediend.
Hij krijgt geen antwoord. Ook op zijn herinneringen
van begin en eind februari en begin april 2015
wordt niet gereageerd.

ONDERZOEK:
De Dienst Ruimtelijke Ordening geeft toe dat verzoeker noch een ontvangstmelding noch een inhoudelijk antwoord kreeg. Zij roept daarvoor als excuus in dat de dossierbehandelaar voorrang moest
geven aan de afhandeling van de bouwaanvragen..
De dienst stuurt verzoeker eind april een ontvangstmelding en midden juli een inhoudelijk antwoord.
De dienst verzekert dat zij nochtans altijd probeert
een ontvangstmelding te sturen als blijkt dat een inhoudelijk antwoord niet op korte termijn bezorgd
kan worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de burger mag
op zijn brief binnen een redelijke termijn een antwoord verwachten, of minstens een ontvangstmelding. Een ontvangstmelding moet een inhoudelijke
opvolging krijgen. Het duurde tien maanden vooraleer verzoeker een ontvangstmelding kreeg en
meer dan een jaar voor hij een inhoudelijk antwoord ontving.
De dienst verzekert dat zij steeds probeert een ontvangstmelding te sturen als blijkt dat een inhoude-
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lijk antwoord onderzoek vergt. De Ombudsman
gaat er dan ook van uit dat het gaat om een incident
dat niet voor herhaling vatbaar is.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
inhoudelijk antwoord.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

VASTGOEDINFORMATIE
(dossier: 201512-260)

Deels gegrond
KLACHT:
De schoonmoeder en schoonzus van verzoekster
beslisten in 2012 om hun woning te verkopen. Zelf
hadden zij het huis gekocht in 1997. Er waren toen
geen problemen.
Met het oog op de verkoop vroeg hun notaris begin
2013 vastgoedinformatie aan bij de dienst Bouwvergunningen. Het uittreksel vermeldde dat in 1987
een bouwovertreding was vastgesteld maar dat deze
geregulariseerd was met een bouwvergunning uit
1989. De schoonmoeder en de schoonzus waren
niet op de hoogte van deze bouwovertreding van de
vorige eigenaars, maar door het stedenbouwkundig
uittreksel waren ze gerustgesteld.
Pas in 2015 wordt een koper voor het huis gevonden. Midden november zou de koop definitief worden afgesloten. Kort daarvoor worden de verkopers
er door de notaris van de kandidaat-kopers van op
de hoogte gebracht dat de verkoop niet doorgaat
omdat het pand belast is met een bouwovertreding.
Verzoekster en de verkopers stellen vast dat de
vastgoedinformatie die dateert van oktober 2015
veel gedetailleerder is dan het uittreksel van 2013,
hoewel aan de situatie niets gewijzigd is. Er staat nu
in dat de bouwovertredingen slechts gedeeltelijk
werden geregulariseerd met de bouwvergunning
van 1989. Andere vastgestelde bouwovertredingen
bestaan nog altijd.
De gevolgen voor de verkopers zijn niet min. De
verkoop gaat niet door. De schoonzus heeft een ander huis gekocht en had erop gerekend de lening af
te lossen met het geld van de verkoop. Ook de
schoonmoeder wacht op haar geld.
Verzoekster neemt contact op met de Dienst Ruimtelijke Ordening die antwoordt dat ze niets meer
kan toevoegen aan het dossier. Ze raadt de verkopers aan zo snel mogelijk een regularisatiedossier in
te dienen. Verzoekster begrijpt niet dat de dienst in
twee jaar tijd twee compleet verschillende uittrek-
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sels kan afleveren. De dossierbehandelaar was telkens dezelfde.

ONDERZOEK:
Bij de overgang van het vorige digitale dossieropvolgingssysteem voor de bouwvergunningen naar
een nieuwere versie vroeg de leverancier aan de
Dienst Ruimtelijke Ordening om alle overtredingen
in te voeren in de vorige versie. Doel was een vlotte
conversie naar de nieuwe versie mogelijk te maken.
De conversie mislukte. Het uittreksel uit 2013 was
daardoor onvolledig.
Tot op vandaag is in de dienst Bouwvergunningen
nog altijd één medewerker bezig met het invoeren
van de historische overtredingen in de nieuwe versie van het dossieropvolgingssysteem of met het
aanvullen van al ingevoerde overtredingen. Dat
verklaart waarom het uittreksel uit 2015 correcter
en vollediger is dan dat uit 2013.
De Dienst Ruimtelijke Ordening zal de leverancier
vragen welke oplossing hij ziet.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: het verschil in beide
documenten mag dan al te wijten zijn aan een falen
van de conversie, hoe dan ook heeft deze fout zware gevolgen voor de verkopers. De fout mag dan al
grotendeels bij de leverancier liggen, als uitbestedende overheid blijft de Stad Brugge medeverantwoordelijk voor de gebrekkige service die ze leverde.
Positief is dat al maatregelen genomen zijn om de
gegevens in het softwareprogramma aan en bij te
vullen. Dat neemt niet weg dat de dienst voorlopig
nog altijd het risico loopt geconfronteerd te worden
met gelijkaardige klachten, al zal dit risico gaandeweg afnemen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 januari 2016).

OPVOLGING:
De verkopers dienen begin 2016 een regularisatieaanvraag in.
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FUNCTIONELE VERBETERINGSPREMIE
(dossier: 201503-066)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker en zijn echtgenote kopen in 2004 een
huis. In 2006 dient de echtgenote bij de Woondienst
een aanvraag voor een functionele verbeteringspremie in. De premie wordt principieel goedgekeurd. De renovatie wordt gespreid over verschillende jaren. Ondertussen richt verzoeker op
hetzelfde adres en in eigen naam een BVBA op die
zich onder meer inlaat met houtimport en -export.
In 2012 neemt verzoeker contact op met de Woondienst met de vraag of zijn BVBA de renovatie verder kan zetten waarbij zijn bedrijf zou factureren
aan zijn echtgenote. Dat kan, zei de Woondienst.
De BVBA voert elektriciteitswerken uit en renoveert het sanitair. Zij factureert aan de echtgenote
die de BVBA betaalt. De facturen worden ingeboekt.
Als de echtgenote van verzoeker de facturen voor
een bedrag van 9.000 euro indient bij de Woondienst, wil de dienst de facturen niet aanvaarden
omdat de aard van het werk niet overeenstemt met
het doel van de BVBA. Nochtans staat in de oprichtingsakte van de BVBA dat zij ook verbouwingen
doet. De Woondienst vraagt daarvan een bewijs.
Verzoeker overhandigt het bewijs. Toch aanvaardt
de Woondienst de facturen nog altijd niet. Zij eist
dat verzoeker aantoont dat hij ook op andere plaatsen verbouwingen uitvoerde.
Verzoeker vindt het niet kunnen dat de Woondienst
steeds nieuwe voorwaarden stelt. Volgens hem
heeft de Woondienst geen enkel argument om de
facturen die zijn BVBA richtte aan zijn echtgenote,
niet te aanvaarden.

ONDERZOEK:
De Woondienst reageert dat facturen voor betoelaagbare werken die uitgevoerd worden door een
bedrijf in de woning van de bedrijfsleider, in aanmerking komen voor een premie zowel voor de materialen als voor de gepresteerde arbeidsuren voor
zover deze werken behoren tot de normale activiteiten van het bedrijf zoals beschreven in de ondernemingsgegevens. Als de werken die worden uitgevoerd niet behoren tot de normale activiteiten van
het bedrijf, dan worden alleen de gebruikte materialen in aanmerking genomen. De dienst past deze
regel toe om te vermijden dat aanvragers die een
zelfstandigenstatuut hebben voor activiteiten die
niets met de verbouwing te maken hebben, hun ge-
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presteerde uren zouden kunnen inbrengen en daarvoor een stadspremie zouden krijgen.
In verzoekers geval had de Woondienst twijfels
over de normale activiteiten van de onderneming.
Daarom werd midden januari 2015 met verzoeker
de afspraak gemaakt dat hij gedetailleerde facturen
zou overhandigen van verbouwingswerken bij derden. Verzoeker ging daar niet op in. Kan verzoeker
aantonen dat hij ook op andere plaatsen verbouwingswerken uitvoerde, dan is de Woondienst bereid de aanvraag aan het College voor te leggen
voor definitieve goedkeuring. Kan hij dat niet, dan
zal de Woondienst aan het College voorstellen om
alleen de materialen in rekening te nemen.
De klacht lost zichzelf op als blijkt dat verzoeker en
zijn echtgenote de woning te koop hebben gezet.
Het huis is volledig leeg gemaakt. Verzoeker en
zijn echtgenote kunnen geen aanspraak meer maken
op de premie want het premiereglement zegt: “De
premie wordt toegekend aan de eigenaar-bewoner.
Voor tot uitbetaling van de premie kan overgegaan
worden, moet de aanvrager het bewijs leveren dat
hij de woning waarop de premie van toepassing is,
bewoont.”

gen voor het plaatsen van een definitieve afsluiting
weigerde en hem nu verwijt dat hij een tijdelijke afsluiting plaatste.

BEOORDELING:

Ander oordeel.
De Ombudsman zet zijn bemiddeling stop omdat de
klacht zonder voorwerp wordt.

Ander oordeel.
De klacht lost zichzelf op.

ONDERZOEK:
Het College van burgemeester en schepenen weigerde de twee bouwaanvragen omdat ze in strijd
waren met de verkavelingsvoorschriften en de gemeentelijke bouwverordening.
Na een klacht van een buur over het verhogen van
de tuin stelde de bouwcontroleur ook vast dat verzoeker nadarhekken had geplaatst als tijdelijke afsluiting. Dat is niet toegelaten. Hij kreeg de tijd om
beide overtredingen vrijwillig ongedaan te maken.
Omdat hij dat niet deed, stuurde de dienst hem een
aanmaning.
Nog tijdens het klachtonderzoek dient verzoeker
twee nieuwe bouwaanvragen in voor het plaatsen
van een tijdelijke afsluiting en voor het wijzigen
van het reliëf. De Dienst Ruimtelijke Ordening zet
beide overtredingsdossiers on hold en onderzoekt
beide aanvragen.

BEOORDELING:

OPVOLGING:
BOUWOVERTREDINGEN IN DE TUIN
(dossier: 201504-082)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker krijgt midden april 2015 een brief van de
dienst Bouwvergunningen waarin hij erop gewezen
wordt dat een bouwcontroleur bouwovertredingen
in zijn tuin heeft vastgesteld. Hij zou zijn tuin hebben opgehoogd en hij sluit zijn voortuin af met nadarhekken. Volgens de brief zou verzoeker een afspraak niet nagekomen zijn waarbij hij had beloofd
voor eind maart de reliëfwijziging ongedaan te maken en de hekken te verwijderen. De dienst dreigt
met een proces-verbaal als hij niet in actie schiet.
Volgens verzoeker zou de wet toelaten dat nadarhekken als tijdelijke afsluiting gebruikt worden. Hij
betwist dat hij de afspraak niet nagekomen zou zijn.
Na het eerste bezoek van de bouwcontroleur verlaagde hij het niveau van zijn tuin. Het gaat niet om
een belangrijke wijziging, dus zou een bouwvergunning niet nodig zijn.
Verzoeker voelt zich geviseerd door de Dienst
Ruimtelijke Ordening die eerder twee bouwaanvra-
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Verzoekers bouwaanvragen worden opnieuw geweigerd omdat ze niet voldoen aan de stedenbouwkundige verordening en de verkavelingsvoorschriften. Hij vraagt opnieuw bemiddeling door de
Ombudsman. Uiteindelijk beslist hij, na een gesprek met de dossierbehandelaar, toch weer nieuwe
plannen in te dienen.

MELDING OF BOUWAANVRAAG
(dossier: 201507-159)

Ander oordeel
KLACHT:
De man van verzoekster dient in maart 2015 een
melding in voor de bouw van een veranda. Daar
hoort een plan bij. Verzoekers krijgen een bewijs
van onontvankelijkheid en onvolledigheid.
Ze dienen een aangepast plan in dat antwoord geeft
op de opmerkingen van de Dienst Ruimtelijke Ordening. Toch krijgen ze in juli weer een brief van
de dienst. Binnen tien dagen moeten ze het plan
verder aanvullen. Het is bouwverlof en de aannemer is met vakantie waardoor verzoekster niet
aan de termijn kan voldoen. De medewerker aan het
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loket van de dienst Bouwvergunningen zegt haar
dat, als zij de termijn niet respecteert, de hele procedure overgedaan zal moeten worden. Ondertussen
zijn al drie maanden voorbij.
Eind juli gaat verzoekster opnieuw naar de dienst
Bouwvergunningen om de bijkomende gegevens op
het plan te tekenen. Een medewerker zegt haar nu
dat dit niet meer hoeft omdat het slechts om een
melding gaat. Dat werd over het hoofd gezien. Verzoekster mag na twintig dagen beginnen met de
bouw van haar veranda.
Verzoekster is blij dat ze mag starten maar wil toch
de handelswijze van de dienst aankaarten. Waarom
werd het dossier eerst behandeld als een bouwaanvraag en niet als een melding zoals op het plan
vermeld stond? Waarom werden de opmerkingen
niet in één keer geformuleerd?

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

Het gaat om een communicatiestoornis tussen beide
partijen met als gevolg dat het lang duurde voor de
Dienst Ruimtelijke Ordening concludeerde of kon
concluderen dat het om een melding ging en niet
om een bouwaanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling. De dubbelzinnige titel op het plan en
de eerste summiere tekening hebben hierin een rol
gespeeld.
Misschien had de loketmedewerker verder moeten
doorvragen waarom de echtgenoot zei dat het
slechts om een melding ging. Dan was mogelijk
sneller duidelijk geworden dat er aangebouwd werd
aan een bestaande scheidingsmuur waardoor een
melding volstond.

ONBEWOONBAAR
(dossier: 201509-179)

ONDERZOEK:
Op het plan van de aannemer staat vermeld: “Melding of eenvoudige dossiersamenstelling voor het
plaatsen van een veranda”. De echtgenoot van verzoekster diende het dossier in maart in en opnieuw
in juli als reactie op het attest van onontvankelijkheid en onvolledigheid van het eerste dossier. Op
vraag van de medewerker ondertekende hij aan het
loket telkens het formulier voor het aanvragen van
een “stedenbouwkundige vergunning”. Volgens
verzoekster zou haar man telkens gevraagd hebben
of dat wel nodig was aangezien het slechts om een
melding ging. De medewerker zei telkens dat het
formulier ingevuld en ondertekend moest worden.
Volgens het diensthoofd moet de vermelding op het
plan voor verwarring hebben gezorgd. Het kon
maar een melding of een dossier met eenvoudige
samenstelling zijn. De loketmedewerker oordeelde
op basis van het eerste, summiere ontwerp dat het
om een aanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling ging. Volgens het diensthoofd kon de medewerker toen nog niet uit het plan afleiden dat een
melding voldoende was. Vandaar dat hij de echtgenoot van verzoekster het formulier voor een bouwaanvraag liet ondertekenen. De reactie van de echtgenoot dat het om een melding ging, werd toen nog
niet door het plan bevestigd. Het was pas toen verzoekster eind juli bijkomend kwam toelichten dat
de veranda aangebouwd zou worden aan een bestaande scheidingsmuur, dat de medewerker kon
concluderen dat een melding volstond. De melding
werd eind juli ingeschreven en het College van burgemeester en schepenen nam er eind augustus akte
van.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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Ander oordeel
KLACHT:
Een pand, dat eigendom was van verzoekers overleden ouders, wordt eind augustus na een tweede
controlebezoek onbewoonbaar verklaard. Verzoeker en zijn broers zijn van mening dat de resultaten
van het onderzoek gemanipuleerd zijn. Heel wat
gebreken zijn te wijten aan het gedrag van de huurders die bewust aanstuurden op de onbewoonbaarverklaring om op die manier sneller een sociale
woning te krijgen.
Na de eerste controle in maart door Wonen Vlaanderen voerden verzoeker en zijn broers werken uit
om de woning opnieuw geschikt te maken. Toen alle opmerkingen weggewerkt waren, namen zij opnieuw contact op met de Woondienst met het oog
op een nieuw controlebezoek. Dat vond plaats,
maar de woning bleef als onbewoonbaar beoordeeld
omdat niet alle gebreken weggewerkt waren. Verzoeker en zijn broers dreigen een hoge taks te moeten betalen.
Ze zijn niet te spreken over het verloop van de controlebezoeken. Hun vader was niet aanwezig bij het
eerste bezoek. Bovendien is het onmogelijk bepaalde verbouwingen uit te voeren zolang de huurders
in het huis blijven wonen. Verzoeker heeft het er
moeilijk mee dat sommige gebreken veroorzaakt
zijn door de huurders. Hij vindt de Woondienst niet
redelijk. Ze weigert een herkeuring omdat er geen
nieuwe elementen zouden zijn die dat verantwoorden. Hij klaagt over een gebrek aan informatie over
de gebreken en hoe ze op te lossen.

ONDERZOEK:
Woningen mogen volgens de Vlaamse Wooncode
pas verhuurd worden als ze voldoen aan minimale
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eisen inzake brandveiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. De verhuurder is verplicht de woning zo
te onderhouden dat verhuring mogelijk is. Hij moet
instaan voor de herstellingen die te zijner laste zijn.
Begin maart 2015 verwittigde de wijkinspecteur de
Woondienst over de gebrekkige woonkwaliteit. De
Woondienst vroeg Wonen West-Vlaanderen een
conformiteitsonderzoek uit te voeren. Verzoekers
vader werd hierover ingelicht, maar reageerde niet
op de uitnodiging.
Voor het conformiteitsonderzoek belde een broer
van verzoeker naar de Woondienst. Volgens de
dossierbehandelaar gaf zij hem uitleg over de administratieve procedure, over het feit dat op basis
van voldoende werken een besluit over de bewoonbaarheid uitgesteld kon worden en over het feit dat
onenigheid met de huurder geen bevoegdheid was
van de Stad maar van de Vrederechter.
Het technisch verslag van het eerste controlebezoek
gaf een eindscore van 77 strafpunten. De vader van
verzoeker werd hierover ingelicht. Hij kreeg tot
midden juni de tijd de gebreken weg te werken.
Tijdens een bezoek van verzoeker en zijn broer
overliep de dossierbehandelaar alle gebreken, zou
telkens een mogelijke oplossing besproken zijn en
werd gewezen op de wettelijke beroepsmogelijkheid. De broers haalden het dispuut met de huurders
aan, ook in een brief van eind april van hun raadsman aan de Woondienst. De Woondienst herhaalde
telkens dat dit dispuut een zaak was voor de Vrederechter.
Midden juni diende verzoeker bewijzen van herstellingswerken in. Eind augustus volgde een nieuw
controlebezoek door de stedelijke bouwcontroleur
maar de eindscore bedroeg nog altijd 21 strafpunten. Het pand werd door de Burgemeester onbewoonbaar verklaard. Eind augustus werden verzoekers hiervan op de hoogte gebracht. In de brief
werd gewezen op de beroepsmogelijkheid bij de
Vlaamse minister.
De Woondienst concludeert dat het dossier volgens
de voorgeschreven procedures en met de nodige
empathie en billijkheid werd behandeld. Verzoekers
gaan in beroep.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Woondienst paste de wettelijke procedures correct toe.
Over de contacten met de dossierbehandelaar kan
de Ombudsman niet oordelen. Volgens verzoekers
was de dienst niet redelijk en zou er onvoldoende
informatie gegeven zijn. De Woondienst ontkent
dat met klem.
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BOUWOVERTREDING
(dossier: 201509-194)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is verwikkeld in een dispuut met zijn
buurman over de aanbouw van zijn garage aan deze
van de buur. Daardoor zou de buur niet meer bij
zijn bakgoot kunnen. Het College van burgemeester
en schepenen besliste in april 2015 dat de bouwovertreding niet geregulariseerd kon worden en dat
verzoeker de garage moest afbreken. Verzoeker
ging in beroep bij de Bestendige Deputatie maar
kreeg ook daar ongelijk. Hij overweegt in beroep te
gaan bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen.
Verzoeker voelt zich onheus behandeld omdat zijn
buurman zelf zijn vloerpeil niet gerespecteerd zou
hebben toen hij zijn garage bouwde. Daardoor werd
verzoeker op zijn beurt gedwongen een bouwovertreding te plegen en zijn garage hoger te bouwen
dan vergund.
Verzoeker meldde midden mei aan de Dienst Ruimtelijke Ordening verschillende bouwovertredingen
bij de buurman die een rechtstreekse negatieve impact zouden gehad hebben op zijn regularisatiedossier en die daarom in rekening zouden moeten worden genomen bij een nieuwe beoordeling van het
dossier.
De bouwcontroleur komt langs maar hij stelt geen
proces-verbaal op omdat de overtredingen bij de
buurman verjaard zijn. Verzoeker betwist dat met
klem.

ONDERZOEK:
De bouwcontroleur stelde vast dat de in overtreding
opgerichte serre van de buurman minstens dateerde
van voor het gewestplan en dat daarover nooit een
proces-verbaal werd opgemaakt of klacht werd ingediend. De wanddikte van zijn garage en de bakgoot werden uitgevoerd zoals vergund in 1962. De
buurman voerde de nok van zijn garage weliswaar
negentig centimeter hoger uit maar ook dat gebeurde bij de bouw van het huis in de vroege jaren zestig. Vandaar dat de bouwcontroleur geen procesverbaal opstelde.
De Dienst Ruimtelijke Ordening en de Ombudsman
proberen om beurt te bemiddelen en stellen beide
buren technische oplossingen voor. Beide buren
blijven bij hun standpunt.
Verzoeker vraagt de Stad of zij zou willen tussenkomen in zijn beroep bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Het College van burgemeester en
schepenen beslist eind december om niet op dit verzoek in te gaan.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman beslist zelf het dossier af te sluiten
omdat bemiddelen niets oplevert. De bouwcontroleur besliste terecht geen proces-verbaal op te maken omdat de overtredingen veel te oud zijn.
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ECONOMIE

ECCONOM
MIE

Elk jaar w
worden de toeelatingen voor alle taxichauuffeurs verrnieuwd. Zij moeten een recent
r
uittrekksel
uit het strrafregister voorleggen. De dossiers van de

taaxichauffeurs die geen blaanco uittrekseel hebben,
worden
w
door het College van burgem
meester en
scchepenen beoo
ordeeld. De ddienst Econom
mie vraagt
ad
dvies aan de Politie en leggt de dossierss voor aan
heet College.
Op verzoekers strafblad stoonden drie veeroordelin3 voor het
geen vermeld, ééén van eind nnovember 2013
rijjden met een taxi onder iinvloed van drugs,
d
één
vaan eind maart 2014 voor innbreuken tegeen de taxireeglementering en één van begin april 2014
2
voor
eeen snelheidsov
vertreding.
De Politie adv
viseerde het ddossier eind november
014 ongunstig
g omdat verzooeker een maaand eerder
20
op
pnieuw betrap
pt was voor hhet rijden meet een taxi
on
nder invloed van
v speed en ccocaïne. De Politie
P
had
daaarover een proces-verbaall opgemaakt. De dienst
Ecconomie nam
m dit ongunstiig advies oveer in haar
no
ota aan het Co
ollege. Het Coollege besliste eind deceember 2014 ongunstig op bbasis van dezee recidive.
De chauffeurs waar
w verzoekker naar verwiijst, pleegdive. Daardooor kregen zee wel hun
deen geen recid
veergunning.
De rechtbank had
h zich op heet moment van
n de negag van het Colllege nog niet uitgesprotieeve beslissing
keen over de feitten van oktobeer 2014.
Artikel
A
11 van het gemeenteelijk reglemen
nt ‘betreffeende de algem
mene voorwaarrden tot het exploiteren
vaan een taxidieenst en een diienst voor hett verhuren
vaan voertuigen
n met bestuurrder’ zegt datt de zogenaaamde zedelijke waarborgeen van de taxichauffeur
geetoetst worden
n aan de handd van een uittreksel uit
heet strafregisteer dat hoogsteens drie maaanden oud
mag
m zijn.
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GEWEIG
GERDE TAX
XIVERGUNNIING
(dossier: 201502-033)

Deels
De gegron
ond
KLACH
HT:
Verzoekeer vraagt middden novembeer 2014 de vverlenging vvan zijn taxiveergunning aan
n maar dat worrdt
geweigerrd door het College
C
van burgemeester
b
en
schepenen, volgens hem
h
omwille van een snnelheidsoverrtreding. Ookk in 2013 lieep hij een snnelheidsoverrtreding op. Toen
T
kreeg hij
h wel zijn vvergunning vvoor 2014.
Hij voelt zich ongelijkk behandeld want
w
een colleega
die in hettzelfde taxibeddrijf werkt, heeeft acht verooordelingen achter haar naaam staan. To
och kreeg ze eeen
vergunninng voor 2015.. Verzoeker zeegt ook te wetten
dat er taxxichauffeurs zijn
z die in de gevangenis
g
heebben verblleven, en tochh hun vergunniing kregen.
Omdat hiij geen vergunnning meer heeft,
h
zit verzooeker zondeer inkomen. Hij
H contacteerd
de tevergeefs de
Politie, dde dienst Econnomie, de bevoegde scheppen
en de Buurgemeester. Hij
H tekende protest aan teggen
de beslisssing maar hett College bleeef begin februuari
2015 bij zijn besluit. Verzoeker
V
kan tegen de w
weib de Raad vaan State.
gering in beroep gaan bij

ONDER
RZOEK:
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De Ombudsman stelt vast dat de feiten van eind oktober 2014 nog niet op het strafblad van verzoeker
stonden. Niettemin werden ze door de Politie in
haar advies en door de dienst Economie in haar
voorstel aan het College al als argument gebruikt
om verzoeker zijn taxivergunning te weigeren. Iemand is onschuldig tot hij door de rechtbank veroordeeld wordt.
Aangezien zich een belangrijk nieuw element in het
dossier voordoet, komt de Ombudsman met de
dienst Economie overeen dat verzoeker een nieuwe
aanvraag mag indienen die dan opnieuw beoordeeld
zal worden.
Toch maakt verzoeker weinig kans want artikel 18
van hetzelfde reglement zegt: “Het College van
burgemeester en schepenen kan de toelating intrekken of de hernieuwing ervan weigeren, wanneer de
taxibestuurder niet meer voldoet aan de voorwaarden van artikel 11, alsook wanneer de
taxibestuurder ernstige of herhaald
vastgestelde inbreuken pleegt op de
door hem in acht te nemen voorschriften van dit reglement, de toegelaten tarieven of de Vlaamse regelgeving ter
zake.” Verzoeker blijkt op het vlak van
inbreuken op de taxireglementering een
recidivist. De Politie stelde eind oktober 2014 niet alleen een pv op wegens
het rijden onder invloed van drugs maar
ook wegens diverse inbreuken op de
taxireglementering. Toch gebruikten
noch de Politie noch de dienst Economie dit doorslaggevende argument in
respectievelijk het advies en het voorstel aan het College.
Verzoeker dient geen nieuwe aanvraag
in en gaat niet in beroep bij de Raad
van State. De dienst Economie past het
taxireglement aan. Er wordt een lijst
met concrete inbreuken in opgenomen
die taxichauffeurs niet mogen begaan.

ECONOMIE

het strafregister en mocht m.a.w. nog niet in rekening worden gebracht.
De Politie en de dienst Economie hadden een ander
argument kunnen gebruiken, met name de recidive
op het vlak van inbreuken op de taxireglementering,
op basis waarvan het College de vergunning wel
reglementair had kunnen weigeren. Dat werd niet
opgemerkt.
De klacht is slechts deels gegrond omdat het resultaat hetzelfde is. Er bestaan gronden om verzoeker
zijn vergunning te weigeren.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 juni 2015).

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING: de Politie en de dienst
Economie gebruikten een fout argument om verzoeker zijn taxivergunning
te doen weigeren. Het taxireglement
zegt dat de zedelijke waarborgen beoordeeld worden op basis van een recent uittreksel uit het strafregister. De
recidive voor het rijden onder invloed
van drugs stond nog niet genoteerd in
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EIGENDOMMEN

EIGEENDOMMEN

OVERW
WELFDE STA
ADSGROND
(dossier: 201508-165)

Deels
De gegron
ond
KLACH
HT:
Verzoekeer kocht in 20014 twee leeg
gstaande pandden
in de binnnenstad. Hij wilde
w
ze renov
veren en van de
tuinen ééén gemeenschaappelijke tuin
n maken voor de
huurders,, de eigenaar en buurtbewo
oners. Hij vrooeg
aan de diienst Eigendoommen en de bevoegde schhepen om tee bemiddelen bij een bewo
oner om de hooek
zodat hij een doorganng over het overwelfde reiitje
weer opeen zou makenn. De dienst en de scheppen
vonden ddat hun taak niet.
n
Het College van burggemeester een schepenen besliste begin
n mei om niet op
het voorrstel van gem
meenschappelijke tuin in te
gaan. Veerzoeker kon wel een stuk
k van het ovverwelfde reeitje als tuinuittbreiding gebrruiken. Hij dieent
daarvoor 125 euro te betalen.
Verzoekeer voelt zich ongelijk
o
behan
ndeld omdat zzijn
buren vooor het gebruik van de ov
verwelfde staddsgrond maaar een tiendee van dat bedrag moeten beetalen omdaat bij hen het tarief
t
van “oveerwelfde gronnd”
wordt aanngerekend en niet dat van tu
uingrond.
De dienstt Eigendomm
men antwoordtt dat de tarievven
vroeger verkeerd werden aangereekend maar bij
nieuwe ccontracten heet juiste tarief wordt gehaanteerd. Veerzoeker blijft zich ongelijk
k behandeld vooelen.
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Verzoeker
V
vind
dt dat de Stadd ook op andeere punten
met
m twee matten en twee gewichten werkt.
w
Zo
pllaatste de buu
urman de afssluiting zondeer overleg
met
m de andere gebruikers vvan de cijnsg
grond wat
vo
olgens verzoeeker in tegennspraak is meet een gemeenteraadsbes
m
sluit van 19700. Hetzelfde besluit zegt
daat de overweelfde grond aalleen als tuin
ngrond of
ko
oer mag word
den gebruikt, terwijl de bu
uurman er
eeen verharde weg
w van maaktte waarop auto’s geparkeeerd worden.
De dienst Eigen
ndommen verbbood verzoek
ker om zijn
prrivate riolering aan te sluitten op het reiitje terwijl
in
n zijn bouwveergunning staaat dat zijn hu
uisaansluitin
ng aangesloten
n moet wordeen op de bestaaande aanslu
uiting. Dat is het reitje.

ONDERZOE
O
EK:
Het reitje werd
d eind jaren ’60 overwelffd. De gemeenteraad
m
van
n 20 maart 11970 besliste om deze
grronden te laten
n gebruiken do
door de eigenaaars van de
aaanpalende percelen als “tuinn of koer”. Dee gemeenteraad van 20 oktober
o
1998 hherzag de tariieven. Bed
tarieff toe te passen
n: 0,10 eusliist werd een drieledig
ro
o per vierkante meter naaktte grond, 2,50
0 euro per
viierkante meterr bebouwde ggrond en 2,50
0 euro per
viierkante meterr tuingrond, ddit alles met een minimumtarief
m
van 12,50 euro.
De dienst Eigen
ndommen geeeft toe dat dezze tarieven
ussen 1998 en eind 2013 niiet altijd correect werden
tu
to
oegepast, waarrbij vaak ten oonrechte het laagste
l
tarieef werd aangeerekend.
Siinds een nieuw
we medewerke
ker sedert 1 jan
nuari 2014
veerantwoordelijjk is voor dee cijnsdossiers, worden
dee tarieven in de
d nieuwe oveereenkomsten wel altijd
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correct toegepast. Dat gebeurde ook bij verzoeker
die 125 euro dient te betalen voor vijftig vierkante
meter tuingrond.
Wat het plaatsen van de afsluiting betreft, wijst de
dienst Eigendommen erop dat de buurman al midden januari 2014 aan zijn notaris vroeg om de kopers van de panden ervan in te lichten dat er geen
doorgang meer verleend zou worden en dat er een
gemeenschappelijke afsluiting diende geplaatst te
worden conform de gebruiksverbintenis. De toenmalige eigenaars van de panden weigerden dat te
doen en eisten een blijvende doorgang. Intussen
kocht verzoeker beide woningen en de grote binnentuin. Eind 2014 kregen de vorige eigenaars ongelijk van de Vrederechter. Volgens de dienst Eigendommen betaalde de buurman de afsluiting
uiteindelijk zelf, hoewel in artikel 6 van de gebruiksovereenkomst staat: “Normaal wordt geacht
dat de aanpalende vergunninghouder in de kosten
voor het plaatsen van een afsluiting van de vergunde grond tussenkomt elk voor de helft.”
Volgens de dienst Eigendommen is er geen wezenlijk verschil tussen een “verhard weggetje” en een
“koer” waardoor er geen reglementaire basis is om
de buurman te verbieden over de overwelfde grond
te rijden.
Wat de aansluiting van de riolering betreft, gaat het
om een misverstand. De Wegendienst legt verzoeker in de bouwvergunning op: “De afvoer van afvalwater en/of hemelwater dient uitgevoerd door
aansluiting op de bestaande aansluiting”. Daarmee
bedoelt de Wegendienst niet het reitje maar wel de
hoofdriolering in de straat.

JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

EIGENDOMMEN

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgend reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
de dienst Eigendommen maakte in het verleden
fouten door niet de juiste tarieven toe te passen.
Daardoor genieten buren van verzoeker van een te
laag tarief voor het gebruik van het overwelfde reitje.
Toch kan de Ombudsman niet inroepen dat verzoeker ongelijk behandeld wordt. Het gelijkheidsbeginsel zegt niet alleen dat gelijke gevallen op een
gelijke manier behandeld moeten worden, maar ook
dat een overheid geen fouten uit het verleden moet
herhalen om de gelijke behandeling te verzekeren.
Verzoeker kan niet eisen dat hij de overwelfde
grond tegen het laagste tarief moet krijgen, omdat
buren daar op basis van een foute manier van werken uit het verleden wel van genieten. De Ombudsman kan niet aanbevelen dat verzoeker het
laagste tarief moet krijgen. Dat zou betekenen dat
hij aan de dienst Eigendommen zou moeten vragen
dat zij een foutief tarief aanrekent.
Wat de andere aspecten van de klacht betreft, acht
de Ombudsman de argumentatie van de dienst Eigendommen correct.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (14 maart 2016).
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PARKEE
ERRETRIBU
UTIE (1)
(dossier: 201501-007)

Deels
De gegron
ond
KLACH
HT:
Verzoekeer krijgt op 200 juni 2013 een
e parkeerrettributie. Hijj woonde toenn nog maar pas in Brugge en
had zijn adresverandering nog niiet aangegeveen.
Verzoekeer was ingescchreven in Brugge van eiind
juni 20133 tot juni 20144.
In januarri 2015 krijggt hij van een gerechtsdeuurwaarder eeen brief omddat hij de retributie nog alttijd
niet betaaald heeft. Verzzoeker wist niiet dat hij er eeen
opgelopen had. Uit de brief maak
kt hij op dat hij
nering zou heebmidden sseptember 2013 een herinn
ben gekreegen en eind mei 2014 eeen aangetekennde
laatste w
waarschuwing. Verzoeker vermoedt
v
dat hij
beide brieeven gemist heeft.
h
Op 20 ju
uni 2013 was hij
nog niet ingeschreven in Brugge maar
m
wel bij zzijn
O het momen
nt dat de aanggeouders inn Hooglede. Op
tekende laatste waaarschuwing werd
w
verstuuurd
woonde hhij weer in Hoooglede maar was hij nog ingeschreveen in Brugge. Verzoeker iss bereid de rettributie te bbetalen maar niet
n de deurwaaarderskosten.
Hij stuurrt eind decem
mber 2014 een
n e-mail naar de
dienst Paarkeergelden. De
D dienst reag
geert dat de hherinnering gestuurd werdd naar het adres van zijn oouHooglede en niiet terugkwam
m. Ook de aanggeders in H
d naar het adrres
tekende llaatste waarscchuwing werd
van zijn oouders gestuuurd. Deze brieef keerde wel terug en w
werd na controle in het beevolkingsregisster
JAARVERS
SLAG 2015 OMB
BUDSMAN VAN DE
D STAD BRUGG
GE

d. De zennaaar verzoekerss adres in Bruugge gestuurd
diing werd niet afgehaald waaarna de diensst Parkeergeelden een gerrechtsdeurwaaarder inschakeelde. Volgeens de dienst verliep
v
de proocedure correcct en moet
veerzoeker de retributie
r
en dde deurwaard
derskosten
beetalen.
Volgens
V
verzoeker kan waat de dienst Financiële
F
Administratie
A
zegt
z
onmogel
elijk kloppen. Mochten
beeide brieven naar Hoogleede gestuurd zijn, dan
zo
ouden zijn ou
uders hem zek
eker verwittigd hebben.
Verzoeker
V
haallde de aangettekende zendiing niet af
om
mdat hij hiero
over geen beri
richt ontving. De dienst
Paarkeergelden blijft
b
erbij datt zij correct haandelde.

ONDERZOE
O
EK:
In
n tegenstelling
g tot wat zij eerst antwoo
ordde aan
veerzoeker, antw
woordt de dieenst Parkeerg
gelden aan
dee dienst Ombu
udsman dat zoowel de herin
nnering als
dee laatste aan
ngetekende w
waarschuwing naar het
ad
dres van verzzoeker in Bruugge werden gestuurd.
Het computerprogramma waaarmee de paarkeerretribu
uties worden beheerd,
b
geneereerde welisw
waar op de
heerinneringsbrief in eerste iinstantie het adres van
veerzoekers oud
ders in Hoogglede, maar een
e medewerkster
w
van de
d dienst Parkkeergelden controleerde
daat adres in hett rijksregister en corrigeerd
de het naar
heet juiste adress in Brugge. De herinnering keerde
niiet terug.
Ook de aangettekende laatstte waarschuw
wing werd
glede gestuurdd maar naar verzoekers
v
niiet naar Hoog
ad
dres in Brugge. Aangezienn verzoeker on
ndertussen
al weer bij zijn
n ouders in H
Hooglede woonde, maar
no
og ingeschreven was in Bruugge, werd dee brief niet
affgehaald. De Post stuurde de brief teru
ug naar de
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dienst Parkeergelden, die een gerechtsdeurwaarder
inschakelde.
De Ombudsman bepleit opnieuw8 dat een link gelegd zou worden tussen het computerprogramma
voor de parkeerretributies en het rijksregister. Op
die manier zou het adressenbestand van de dienst
Parkeergelden altijd actueel zijn wat tijdrovend opzoekingswerk zou uitsparen en discussies over het
al dan niet ontvangen van herinneringen en aangetekende laatste waarschuwingen zou vermijden. In
de eerste helft van 2015 dienden 10.000 herinneringen voor onbetaalde parkeerretributies in het rijksregister gecontroleerd te worden op adres. Twee
medewerkers waren daar gedurende drie weken
mee bezig.
Uit het onderzoek blijkt dat het feit dat de Stad
Brugge niet over een consulent informatiebeveiliging beschikt, het dossier blokkeert. Pas als men
over een dergelijk personeelslid beschikt, kan men
een machtiging krijgen om een link naar het rijksregister te leggen. In het kader van de ruimere samenwerking tussen de Stad en het OCMW vraagt
de Stad of de consulent informatiebeveiliging van
het OCMW ook voor haar zou kunnen optreden.
Midden oktober bevestigt het OCMW dat haar consulent voor dit project ingezet kan worden. De
dienst Parkeergelden start het dossier op.

PARKEERRETRIBUTIE (2)

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE EERSTELIJNSKLACHTENBEHANDELING: tijdens de behandeling van verzoekers eerstelijnsklacht werd hem verkeerde informatie gegeven waardoor hij op het verkeerde been
werd gezet. Gevolg was dat hij klacht indiende bij
de dienst Ombudsman.
De klacht is slechts deels gegrond omdat verzoeker
geen argumenten heeft om de retributie en de deurwaarderskosten niet te betalen. Zowel de herinnering als de aangetekende laatste waarschuwing
werden naar zijn adres in Brugge gestuurd. Toen de
herinnering werd verstuurd, woonde verzoeker nog
in Brugge. Toen de laatste waarschuwing werd verstuurd, woonde hij al weer in Hooglede maar verzoeker had zijn adresverandering nog niet doorgevoerd. Dat is zijn verantwoordelijkheid.

De dienst Parkeergelden bevestigt dat verzoeker
begin december 2014 wel de vijf retributies betaalde maar dat hij telkens naliet de administratiekosten
voor het versturen van de aangetekende laatste
waarschuwingen van 1 oktober en 28 november
2014 te betalen. Deze had hij ontvangen vooraleer
de dienst Parkeergelden hem op zijn vraag begin
november 2014 duplicaten van de herinneringen
had opgestuurd. Een zesde retributie betaalde verzoeker nog niet waardoor hij bij de dienst Parkeergelden een betalingsachterstand heeft van 120 euro.
Alle herinneringen werden correct verstuurd naar
verzoekers adres in Brugge waar hij ingeschreven
was tussen eind juni 2013 en begin augustus 2014.
De dienst kan sluitend aantonen dat zij alle aangetekende laatste waarschuwingen na controle en correctie verstuurde naar verzoekers nieuwe adres in
Hooglede waar hij sinds begin augustus 2014 gedomicilieerd was.
Verzoeker reageerde op deze laatste waarschuwingen want hij belde kort nadien naar de dienst Parkeergelden om te klagen dat hij de herinneringen
niet ontvangen had. De dienst Parkeergelden stuurde als bewijs begin november 2014 duplicaten van
de herinneringen op naar verzoekers adres in
Hooglede. Daarop stond telkens het oorspronkelijke
bedrag van 30 euro vermeld. Volgens de dienst
werd verzoeker er aan de telefoon voor gewaar-

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

8

Jaarverslag 2013, p. 43 en p. 132-134.
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(dossier: 201511-230)

Deels gegrond
KLACHT:
Begin november krijgt verzoeker ongevraagd van
de dienst Parkeergelden duplicaten toegestuurd van
vijf aangetekende laatste waarschuwingen die slaan
op onbetaalde parkeerretributies van eind 2013 en
begin 2014. Aangezien het gaat om laatste waarschuwingen staat op het overschrijvingsformulier
telkens 45 euro vermeld. De oorspronkelijke laatste
waarschuwingen werden verstuurd op 1 oktober en
28 november 2014. Volgens verzoeker werden de
duplicaten naar zijn oude adres in Brugge gestuurd
hoewel hij al sinds augustus 2014 weer bij zijn ouders in Hooglede woont.
Volgens verzoeker betaalde hij al begin december
2014 de retributies. Hij toont aan met een bankuittreksel dat hij die dag vijf keer 30 euro stortte op de
rekening van de Stad. Hij deed deze betalingen als
reactie op de duplicaten van de herinneringen die
hij op zijn vraag begin november 2014 toegestuurd
had gekregen van de dienst Parkeergelden.
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schuwd dat hij ook de administratiekosten van de
aangetekende laatste waarschuwingen zou moeten
betalen, zo niet zou de inningsprocedure verder
worden gezet.
Omdat verzoeker de administratiekosten niet betaalde, besliste de dienst Parkeergelden om verzoeker eind oktober 2015 spontaan en als extra service
duplicaten op te sturen van de aangetekende laatste
waarschuwingen, dit om te vermijden dat het dossier overgedragen zou moeten worden aan de gerechtsdeurwaarder. Ook deze duplicaten werden
volgens de dienst naar het juiste adres in Hooglede
gestuurd. Ze vermeldden als te betalen bedrag telkens 45 euro (30 euro + 15 euro administratiekosten).
De dienst Parkeergelden geeft toe dat zij bij deze
duplicaten geen begeleidende brief voegde met een
toelichting dat verzoeker alleen nog de openstaande
administratiekosten hoefde te betalen. Omdat het
daardoor leek alsof de dienst Parkeergelden ervan
uit ging dat verzoeker nog zes keer 45 euro moest
betalen, terwijl hij eind 2014 al vijf keer 30 euro
had betaald, protesteerde hij bij de Ombudsman.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de communicatie door de dienst Parkeergelden in verband met
de spontaan opgestuurde duplicaten van de aangetekende laatste waarschuwingen was verwarrend.
Verzoeker had in december 2014 al vijf keer 30 euro betaald terwijl hij plots in oktober 2015 duplicaten kreeg van de aangetekende laatste waarschuwingen waarop sprake was van vijf keer 45 euro die
hij nog niet betaald zou hebben. In feite had hij alleen de administratiekosten nog niet betaald. Bij
deze duplicaten zat geen begeleidende brief met een
stand van zaken van de dossiers.
De klacht is slechts deels gegrond omdat verzoeker
wel degelijk een betalingsachterstand had van 120
euro. Er zijn geen aanwijzingen dat de dienst Parkeergelden de correspondentie naar het verkeerde
adres zou hebben gestuurd.

AANBEVELING:
“Dat de dienst Parkeergelden duplicaten stuurt
naar de retributieplichtige om te vermijden dat zijn
dossier moet worden overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder is oké, maar dan dient de dienst
daar wel een begeleidende brief bij te voegen met
de stand van het dossier, anders wordt deze inzet
om de burger goed te dienen te niet gedaan door
een gebrekkige communicatie.”
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (11 januari 2016).

OPVOLGING:
De dienst Financiële Administratie neemt de aanbeveling ter harte. Nu wordt altijd een begeleidende
brief bijgevoegd als duplicaten worden opgestuurd
naar de retributieplichtige.

PARKEERRETRIBUTIE (3)
(dossier: 201502-032)

Ongegrond
KLACHT:
Midden februari 2015 geeft een gerechtsdeurwaarder een dwangbevel af in de zaak waar verzoeker
vroeger vennoot was. Hij heeft een parkeerretributie niet betaald. De huidige zaakvoerder belt hem
op. Uit de papieren van de gerechtsdeurwaarder
blijkt dat verzoeker al midden april 2013 een parkeerretributie opliep in het Pandreitje. Hij reed toen
met een wagen van de zaak, maar trok zich midden
december 2013 terug en gaf dat aan in het sociaal
bureau.
Verzoeker wist niet dat hij een retributie had opgelopen. Op de papieren van de gerechtsdeurwaarder
leest hij dat de Stad hem op 25 juli 2013 een herinnering en op 22 oktober 2013 een aangetekende
laatste waarschuwing stuurde. Hij kreeg geen van
beide brieven. Verzoeker stelt vast dat de Stad al
midden mei 2014 aan de gerechtsdeurwaarder
vroeg om op te treden. Hij kwam pas acht maanden
later langs. Verzoeker moet 200 euro betalen.

ONDERZOEK:
Verzoeker liep op 10 april 2013 de parkeerretributie
op. De bon is te zien op de foto van de parkeerwachter. Allicht ging de bon verloren. De dienst Financiële Administratie kan aantonen dat zij de herinnering en de aangetekende laatste waarschuwing
naar het correcte adres van de zaak stuurde. Verzoeker was daar toen nog actief. Verzoeker haalde
de aangetekende brief niet af. De Post stuurde hem
terug naar de Stad, waarna de dienst Financiële
Administratie een gerechtsdeurwaarder inschakelde. Voor zijn tussenkomst rekent de deurwaarder
kosten aan. Dat is wettelijk geregeld. Waarom hij
acht maanden wachtte om op te treden, kan de Ombudsman niet onderzoeken omdat hij hiervoor niet
bevoegd is.
De Ombudsman raadt verzoeker aan het bedrag te
vereffenen.
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BEOORDELING:
Ongegrond.
Wat de dienst Financiële Administratie betreft, kan
de Ombudsman geen onbehoorlijk bestuur vaststellen. De dienst stuurde de herinnering en de laatste
aangetekende waarschuwing naar het juiste adres.
Voor de handelswijze van de gerechtsdeurwaarder
is de Ombudsman niet bevoegd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 juni 2015).

PARKEERRETRIBUTIE (4)

deurwaarder zelf uitklaren. De Ombudsman raadt
verzoeker aan de deurwaarderskosten te betalen als
deze niet bevestigt dat hij beloofde ze te laten vallen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen op het niveau van de dienst Parkeergelden. De dienst stuurde verzoeker een herinnering en
een aangetekende laatste waarschuwing en gebruikte daarvoor telkens het juiste adres. Verzoeker liet
na de aangetekende waarschuwing af te halen. Dat
is zijn verantwoordelijkheid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

(dossier: 201502-043)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker krijgt een aanmaning van een gerechtsdeurwaarder omdat hij een parkeerretributie niet betaald heeft. Verzoeker wist niet dat hij een parkeerretributie opgelopen had. Hij kreeg geen
herinnering noch aangetekende laatste waarschuwing van de dienst Parkeergelden.
Verzoeker betaalt de retributie maar niet de deurwaarderskosten. Hoewel de deurwaarder hem beloofd had dat hij na de betaling van zijn retributie
niet meer lastig gevallen zou worden, krijgt hij
midden januari 2015 toch een dwangbevel waarbij
de deurwaarder ermee dreigt beslag te leggen op
zijn goederen als hij de deurwaarderskosten niet betaalt.

ONDERZOEK:
Voor de klacht over de gerechtsdeurwaarder is de
Ombudsman niet bevoegd, wel voor de invorderingsprocedure door de dienst Parkeergelden.
Verzoeker liep begin mei 2013 een parkeerretributie op. De bon is te zien op de foto van de parkeerwachter. Allicht ging de bon verloren. De dienst
Parkeergelden kan aantonen dat zij verzoeker in
september 2013 een herinnering stuurde en in mei
2014 een aangetekende laatste waarschuwing. Beide brieven werden verstuurd naar het juiste adres.
Verzoeker haalde de aangetekende zending niet af,
waarna de Post de brief terugstuurde naar de dienst
Parkeergelden. Zoals voorzien schakelde zij een gerechtsdeurwaarder in. Voor zijn tussenkomst rekent
de deurwaarder kosten aan. Dat is wettelijk geregeld.
Of de deurwaarder of zijn medewerker beloofd zou
hebben dat verzoeker de deurwaarderskosten niet
zou hoeven te betalen, moet verzoeker met de
JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Akte genomen (15 juni 2015).

PARKEERRETRIBUTIE (5)
(dossier: 201506-118)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster krijgt begin juli 2012 een parkeerretributie en betaalt ze een maand later. Een half jaar later, eind februari 2013, krijgt ze van de dienst Parkeergelden een herinnering. Ze kijkt haar
bankrekening na en merkt dat ze geen dertig maar
slechts drie euro stortte. Ze stuurt begin maart 2013
een e-mail naar de dienst Parkeergelden waarin ze
uitlegt wat er gebeurd is en dat ze onmiddellijk 27
euro gestort heeft. Ze krijgt geen reactie.
Twee jaar later, in maart 2015, krijgt ze een brief
van een gerechtsdeurwaarder die haar vraagt om 49
euro te storten. Ze reageert dat ze geen openstaande
schuld heeft en legt uit wat er gebeurd is. De gerechtsdeurwaarder maakt haar e-mail over aan de
dienst Parkeergelden. De dienst Parkeergelden laat
verzoekster enkele dagen later weten dat zij wel de
betaling van 27 euro terugvindt maar niet de storting van drie euro van augustus 2012. Zij vraagt
verzoekster deze betaling te bewijzen met een
bankuittreksel.
Verzoekster kan het uittreksel niet meer gratis opvragen omdat de storting drie jaar geleden is. Voor
het uittreksel vraagt haar bank 5 euro. Verzoekster
laat de dienst Parkeergelden weten dat ze geen 5
euro zal betalen voor een uittreksel waarmee ze een
storting van drie euro moet bewijzen. Had de dienst
Parkeergelden in maart 2013 op haar e-mail gereageerd, dan had verzoekster onmiddellijk en zonder
kosten kunnen nazien of de storting was gebeurd.
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De dienst Parkeergelden blijft erbij dat het aan verzoekster is om het bewijs te leveren. Verzoekster
blijft dat weigeren. Om van de discussie af te zijn,
stort zij midden april 2015 drie euro op de rekening
van de Stad. Eind mei krijgt ze een bericht van de
gerechtsdeurwaarder dat er geen aanwijzing is dat
verzoekster in augustus 2012 drie euro zou hebben
gestort. Hij dreigt ermee dat de Stad het dossier in
handen zal geven van een advocaat als ze het bankuittreksel niet tegen 1 juni bezorgt. Verzoekster reageert dat ze al midden april drie euro stortte en dat
ze dat ook per e-mail liet weten. Eind mei reageert
de gerechtsdeurwaarder dat hij haar e-mail overmaakte aan de dienst Parkeergelden die de zaak
aanhangig zal maken bij de rechtbank.

ONDERZOEK:
Omdat verzoekster de parkeerretributie niet betaalde, stuurde de dienst Parkeergelden verzoekster
eind februari 2013 een herinnering. De dienst bevestigt dat verzoekster begin maart 2013 liet weten
dat ze een verkeerd bedrag overgeschreven had en
begin augustus 2012 maar drie in plaats van dertig
euro gestort had. In dezelfde e-mail liet ze weten
dat ze diezelfde dag het resterende bedrag van 27
euro had gestort.
De dienst Parkeergelden ontkent dat ze niet op de email van begin maart 2013 gereageerd zou hebben.
Ze belde verzoekster op met de boodschap dat de
drie euro niet gestort was. Dat staat genoteerd in het
dossier. Verzoekster zou toen beloofd hebben het
betalingsbewijs te bezorgen, maar ze liet dat na.
Eind november 2014 stuurde de dienst Parkeergelden verzoekster een aangetekende laatste waarschuwing met als openstaand saldo drie euro en
vijftien euro dossierkosten. Verzoekster haalde de
aangetekende brief niet af. Hij keerde terug naar de
dienst Parkeergelden die het dossier overmaakte
aan de gerechtsdeurwaarder. Midden maart 2015
stuurde de gerechtsdeurwaarder verzoekster een
brief. Daarop reageerde zij met de boodschap dat
zij begin augustus 2012 wel degelijk drie euro had
gestort.
Volgens de dienst Parkeergelden probeerde zij alles
om de storting te traceren. Ze onderzocht de rekening van de parkeergelden, de wachtrekeningen en
andere bankinformatie, zonder resultaat.
De dienst Parkeergelden bevestigt dat verzoekster
midden april 2015 drie euro stortte maar niet de
vijftien euro dossierkosten. Als verzoekster kan
bewijzen dat ze begin augustus 2012 drie euro stortte, is de dienst Parkeergelden bereid het dossier af
te sluiten zonder dat verzoekster de dossierkosten
hoeft te betalen. Ze zal dan de dubbel betaalde drie
euro terugkrijgen.
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De Ombudsman maakt het resultaat van zijn onderzoek over aan verzoekster. Ze ontkent dat ze in
maart 2013 opgebeld zou zijn door de dienst Parkeergelden en dat ze een aangetekende brief gekregen zou hebben. Ze herinnert zich wel dat ze een
bericht in de brievenbus vond en dat ze toen naar
het postafhaalpunt stapte waar ze te horen kreeg dat
er niets voor haar klaar lag en dat het wellicht om
een vergissing ging. Verzoekster blijft erbij dat ze
niet naar de bank zal stappen om uit te zoeken of ze
de drie euro al dan niet gestort zou hebben. Ze betaalt midden augustus de vijftien euro administratiekosten. De dienst Parkeergelden sluit het dossier
af.
Volgens verzoekster diende ze vooral klacht in
omwille van het principe dat op een agressieve manier gedreigd wordt met hoge kosten omdat een
burger drie euro niet betaalt.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen op het niveau van de dienst Parkeergelden. Hij heeft geen reden om te twijfelen aan het
feit dat de dienst verzoekster in maart 2013 opbelde
met de boodschap dat de storting van drie euro van
augustus 2012 onvindbaar was en dat verzoekster
toen beloofde het bankuittreksel over te maken. De
Ombudsman heeft evenmin reden om te twijfelen
aan het feit dat de dienst Parkeergelden eind november 2014 een aangetekende laatste waarschuwing naar verzoekster stuurde. Toen deze brief niet
afgehaald werd, zette de dienst Parkeergelden de
invorderingsprocedure verder. Dat is correct, al
ging het slechts om drie euro.
Het was inderdaad aan verzoekster te bewijzen dat
ze in augustus 2012 drie euro had gestort. Dat verzoekster de aangetekende zending gemist zou hebben als gevolg van foute informatie in het postafhaalpunt, kan de dienst Parkeergelden niet
aangewreven worden. Voor de manier waarop de
gerechtsdeurwaarder met verzoekster communiceerde, is de Ombudsman niet bevoegd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).
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PARKEERRETRIBUTIE (6)
(dossier: 201511-234)

Ongegrond
KLACHT:
In maart 2014 liep verzoekster, die in OostVlaanderen woont, een parkeerretributie op. Ze
woonde een werkvergadering bij in de Boeveriestraat. Omdat het hotel geen eigen parking had,
parkeerde ze bovengronds in de straat. Drie keer
moest ze de vergadering verlaten om geld in de
parkeerautomaat te steken. De derde keer was ze te
laat en kreeg ze een parkeerretributie. Ze is gefrustreerd omdat ze haar best deed om telkens de parkeerautomaat bij te vullen en omdat de Stad Brugge
geen goedkoop dagticket voor bovengronds parkeren aanbiedt.
Verzoekster diende in juni 2014 bij de Stad bezwaar in maar werd een jaar later gecontacteerd
door een Gentse gerechtsdeurwaarder die de betaling eiste. Het bedrag was ondertussen opgelopen
tot meer dan 200 euro. De dienst Parkeergelden zou
haar bezwaarschrift nooit ontvangen hebben.
Eind juni 2015 dient ze opnieuw bezwaar in. Ze
licht de Ombudsman daarover in maar hij adviseert
haar eerst de reactie van de dienst Parkeergelden af
te wachten.
In november neemt ze opnieuw contact op. Onder
druk van de gerechtsdeurwaarder heeft ze de factuur betaald maar ze blijft vinden dat ze onrechtvaardig behandeld werd.

Verzoekster was niet op de hoogte van de parkeermogelijkheden voor langparkeerders in de onmiddellijke buurt. Ze had zich hierover niet vooraf geinformeerd.
Verzoekster reageert dat ze wel degelijk eind juli
2014, na de e-mail van de dienst Parkeergelden met
uitleg hoe ze dat moest doen, bezwaar indiende
maar ze kan dat niet bewijzen. Ze zegt dat ze steeds
alle aangetekende brieven afhaalt.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De dienst Parkeergelden stuurde de herinnering en de aangetekende laatste waarschuwing
naar het juiste adres. Verzoekster haalde de aangetekende brief niet af waarna de inningsprocedure bij
de gerechtsdeurwaarder verder werd gezet. Dat is
de werkwijze zoals vastgelegd in het reglement.
Verzoekster kan niet aantonen dat zij in juli 2014,
na het ontvangen van de eerste herinnering, bezwaar zou hebben ingediend. De dienst Parkeergelden ontving geen bezwaarschrift. Toen verzoekster
in juni 2015 bezwaar indiende, was ze te laat.
Verzoekster had mits een betere voorbereiding het
probleem kunnen vermijden. De ondergrondse parking Zand ligt vlak bij de plek waar ze vergaderde.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 december 2015).

ONDERZOEK:
De parkeerretributie dateert van 1 februari 2014.
Volgens de dienst Parkeergelden ontving zij in juni
2014 geen bezwaarschrift van verzoekster. De
dienst stuurde wel een herinnering op 4 juli 2014
waarop verzoekster op 16 juli 2014 per e-mail reageerde. De volgende dag stuurde de dienst Parkeergelden haar een e-mail met toelichting over het
schriftelijk indienen van een bezwaar. Op 23 juli
2014 reageerde verzoekster per e-mail dat ze bezwaar zou indienen. De dienst Parkeergelden ontving geen bezwaarschrift. Zij stuurde verzoekster
eind november 2014 een aangetekende laatste
waarschuwing. Verzoekster haalde de zending niet
af. De post stuurde de brief terug naar de Stad
Brugge. De dienst Parkeergelden maakte het dossier over aan de gerechtsdeurwaarder die kosten
aanrekent. Pas dan diende verzoekster bezwaar in
met haar brief van eind juni 2015. De termijn om
bezwaar in te dienen, was toen al lang verstreken.
Het parkeerreglement zegt dat een bezwaarschrift
binnen de zestig dagen ingediend moet worden.
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TAKS TWEEDE VERBLIJF
(dossier: 201510-211)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker krijgt midden oktober een negatief antwoord op zijn bezwaar tegen een taks op een tweede verblijf voor het aanslagjaar 2014 die hij opliep
voor een pand in Zeebrugge. Nochtans woont hij
daar. Hij vraagt of hij toch geen vrijstelling kan
krijgen, indien niet voor 2014 dan toch zeker voor
het aanslagjaar 2015.
Verzoeker was tot 1 november 2011 ingeschreven
op zijn adres in Zeebrugge. Van 1 november 2011
tot juli 2015 was hij gedomicilieerd op een adres in
Sint-Michiels. Dat adres was lange tijd een bouwwerf waar nog een oud huis en een bijgebouw stonden. Verzoeker wilde er een nieuwbouw optrekken.
Verzoeker had in 2011 een partner met wie hij een
knipperlichtrelatie had. Opdat zij in aanmerking
zou kunnen komen voor een sociale woning, had ze
een hoofdverblijfplaats nodig. Verzoeker zorgde
ervoor dat zijn vriendin voorlopig in het oude huis
kon wonen. Ze werd daar ook ingeschreven.
De relatie vlotte niet meer. Hoewel verzoeker in
Zeebrugge bleef wonen, verplaatste hij zijn hoofdverblijfplaats op 1 november 2011 naar SintMichiels omdat hij vreesde dat zijn vriendin hem
niet meer zou toelaten op het terrein. Toen zijn
vriendin naar een sociale woning verhuisde, werd
de relatie verbroken. Verzoeker liet zijn hoofdverblijfplaats in Sint-Michiels staan omdat hij toch van
plan was er ooit te gaan wonen.
Bij zijn bezwaarschrift had verzoeker foto’s gevoegd waarmee hij probeerde aan te tonen dat hij in
2014 onmogelijk op het adres in Sint-Michiels kon
wonen omdat de nieuwbouw nog niet af was, en hij
in werkelijkheid op het adres in Zeebrugge woonde.
De foto’s maakten op de dienst Fiscaliteit geen indruk. Aan de Ombudsman geeft hij een attest af van
zijn kadastraal inkomen voor de nieuwbouw in
Sint-Michiels. Ook daarmee probeert hij te bewijzen dat hij voor 1 februari 2015 niet op het adres in
Sint-Michiels woonde maar wel in Zeebrugge.

ONDERZOEK:
Verzoeker is eigenaar van een woning in Zeebrugge
en van een perceel in Sint-Michiels. Toen hij op 1
november 2011 zijn hoofdverblijfplaats verplaatste
naar Sint-Michiels, kreeg zijn woning in Zeebrugge
ongewild het statuut van tweede verblijf.
De dienst Fiscaliteit stuurde hem midden september
2013 een inlichtingenformulier ‘tweede verblijven’
voor het aanslagjaar 2013 waarin zij hem vroeg in
JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

welke hoedanigheid hij de woning in Zeebrugge
gebruikte. Verzoeker reageerde niet. Aangezien er
op 1 januari 2013 niemand ingeschreven stond op
het adres in Zeebrugge en er een vermoeden bestond dat de woning toch gebruikt werd, werd het
opgenomen in de lijst van tweede verblijven vanaf
het aanslagjaar 2013.
Het reglement omschrijft een tweede verblijf als
volgt: “Elke private woning of private woongelegenheid die door de eigenaar, huurder of andere gebruiker niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk
ogenblik door hen voor bewoning of verblijfsgelegenheid kan worden gebruikt. De verklaring van
hoofdverblijf wordt enkel aanvaard wanneer het
gedekt is door een inschrijving in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van
de stad Brugge op 1 januari van het aanslagjaar.”
De woning in Zeebrugge voldeed aan deze definitie
aangezien verzoeker vanaf 1 november 2011 ingeschreven was in Sint-Michiels.
Eind juni 2014 kreeg verzoeker voor zijn adres in
Zeebrugge een taks op een tweede verblijf voor het
aanslagjaar 2013. Hij betaalde en diende geen bezwaar in.
Aangezien verzoeker de taks voor het aanslagjaar
2013 betaald had, werd het adres in Zeebrugge voor
het aanslagjaar 2014 opnieuw op de lijst van tweede
verblijven geplaatst. Op 1 januari 2014 was er nog
altijd niemand ingeschreven. De dienst Fiscaliteit
verstuurde het aanslagbiljet eind mei 2015. Eind juni diende verzoeker bezwaar in. De foto’s van het
perceel in Sint-Michiels waren niet relevant omdat
het reglement zegt dat de verklaring van hoofdverblijf alleen aanvaard kan worden als het gedekt is
door een inschrijving in het bevolkingsregister van
Brugge op 1 januari van het aanslagjaar. Aangezien
verzoeker niet kon aantonen dat hij ingeschreven
was op zijn adres in Zeebrugge, beoordeelde de
dienst Fiscaliteit het bezwaar negatief.
Ook voor het aanslagjaar 2015 kan de dienst Fiscaliteit verzoeker geen vrijstelling geven omdat er op
1 januari 2015 nog altijd niemand ingeschreven was
op het adres in Zeebrugge. Verzoeker liet er zich
pas in juli 2015 weer inschrijven.
Verzoeker wordt een afbetalingsplan toegestaan
waarbij hij de taks voor 2014 kan aflossen in maandelijkse schijven. Voor 2015 zal hij opnieuw een
afbetalingsplan moeten aanvragen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De klacht is ongegrond omdat de Ombudsman geen
onbehoorlijk bestuur kan vaststellen. De dienst Fiscaliteit paste het taksreglement correct toe. Het was
verzoeker die niet besefte welke financiële gevol-
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gen de verplaatsing van zijn hoofdverblijfplaats
voor hem zou hebben.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 januari 2016).

MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201503-059)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt midden januari 2015 via het
Meldpunt dat de Stad een gerechtsdeurwaarder inschakelde om een onbetaalde milieutaks in te vorderen en over de manier waarop de deurwaarder dit
deed, zonder dat hij geantwoord had op aangetekende brieven en e-mails.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De dienst Fiscaliteit handelde de melding telefonisch af. Verzoekster had het niet over haar eigen
situatie maar over deze van een vriendin. Tijdens
het gesprek lichtte de medewerkster de werkwijze
van de dienst toe bij het invorderen van onbetaalde
taksen. Verzoekster reageerde tevreden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Fiscaliteit behandelde tijdig de melding
en nam hierover contact op met verzoekster. Alleen
de administratieve afhandeling van de melding
bleef achterwege.

betalen omdat hij van oordeel is dat hij de wegcode
juist toepast. De wet zegt dat de bestuurder de pijl
van de parkeerschijf moet plaatsen op het streepje
dat volgt op het tijdstip van aankomst.
Het Hof van Beroep in Gent gaf verzoeker in 2013
gelijk omdat geen enkele wet of reglement verbiedt
de parkeerschijf te gebruiken tussen 18 en 9 uur.
Door de uitspraak hoefde verzoeker zijn onbetaalde
parkeerretributies uit 2010 niet te betalen.
Verzoeker weigert in 2015 opnieuw vijf parkeerretributies te betalen. Hij diende geen bezwaar in. Hij
vindt dat de Stad de retributies kwijt moet schelden
op basis van het arrest van het Hof van Beroep,
aangezien het telkens om dezelfde situatie gaat. Hij
kreeg al het bezoek van een gerechtsdeurwaarder,
maar die drong niet aan op betaling toen hij het arrest van het Hof van Beroep onder ogen kreeg.

ONDERZOEK:
Op basis van het arrest van het Hof van Beroep gaat
de dienst Financiële Administratie ermee akkoord
om aan het College van burgemeester en schepenen
voor te stellen de retributies kwijt te schelden. Het
bestuur gaat akkoord. Verzoeker hoeft niet te betalen.
De dienst geeft toe dat het arrest van het Hof van
Beroep precedentwaarde heeft, maar wijst erop dat
het gebruik van de parkeerschijf geregeld is via een
KB dat zij niet naast zich neer kan leggen. Volgens
de dienst heeft het Hof alleen een beslissing genomen in het individuele dossier van verzoeker. Een
andere rechter kan een andere beslissing nemen.
Daarom zal de dienst bij betwisting ook in de toekomst een gelijkaardige fout van een andere burger
met ongunstig advies blijven voorleggen aan het
College van burgemeester en schepenen. Wil de
burger de beslissing van het College aanvechten,
dan zal hij het dossier aanhangig moeten maken bij
de rechtbank.

PARKEERRETRIBUTIE (7)

BEOORDELING:

(dossier: 201505-092)

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont in de binnenstad. Hij parkeert zijn
auto altijd in de omgeving van zijn huis en gebruikt
zijn blauwe schijf want hij heeft geen bewonerskaart.
Als hij thuis komt tussen 18 uur en 9 uur zet hij
steevast zijn schijf op het half uur na aankomst.
Hierdoor krijgt hij regelmatig parkeerretributies
omdat de blauwe zone in Brugge normaliter geldt
van 9 tot 18 uur. Verzoeker weigert de retributies te

JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
(dossier: 201506-135)

Ander oordeel
KLACHT:
Een vereniging organiseert jaarlijks een evenement
in Brugge. Voor die organisatie heeft zij recht op
een contractsubsidie van de Stad en een toelage van
het Vlaamse Gewest. Omdat Vlaanderen talmt met
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de uitbetaling van de toelage – de tweede schijf van
de premie wordt maar op het einde van het jaar volgend op de manifestatie uitbetaald – raakt de vereniging achterop met de betaling van de facturen
voor de logistieke steun die zij van de Stad krijgt.
De vereniging en de dienst Financiële Administratie
treffen een regeling om dat op te lossen, maar beide
raken de draad kwijt wat het vereffenen van de facturen en het uitbetalen van de toelagen betreft.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman, de dienst Financiële Administratie en de vereniging overlopen samen de cijfers. Informatie wordt opgevraagd bij de dienst Cultuur over de facturen en de subsidies. De dienst
Ombudsman concludeert dat alle rekeningen betaald zullen zijn na verrekening van de subsidies
voor 2014 en 2015. De dienst Financiële Administratie deelt deze mening niet. Volgens haar is een
Vlaamse toelage voor 2014 al verrekend en gedeeltelijk uitbetaald.
Het onderzoek verloopt moeizaam, onder meer omdat de Stad ondertussen gekozen heeft voor een ander boekhoudprogramma.
Het dossier is nog niet afgerond op het moment dat
de redactie van het jaarverslag wordt afgesloten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek loopt nog op het moment dat de redactie van het jaarverslag wordt afgesloten.

TAKS OP ONBEBOUWD PERCEEL
(dossier: 201506-136)

Ander oordeel

lijk. Sindsdien betaalde ze elk jaar de belasting
zonder er zich vragen over te stellen.
Begin 2015 overleed haar echtgenoot. Haar zoon
stelde vast dat de successie berekend werd op één
perceel. Toch kreeg verzoekster van de Stad in juni
weer een taks op een onbebouwd perceel. In het reglement leest verzoekster dat ze in aanmerking
komt voor een vrijstelling. Vooraleer ze opnieuw
bezwaar indient, vraagt ze de Ombudsman te onderzoeken wat er aan de hand is.

ONDERZOEK:
Verzoekster kreeg de taks omdat het perceel opgenomen is op de lijst van percelen waarop de activeringsheffing voor het aanslagjaar 2014 van toepassing is. Het reglement definieert onbebouwde
kavels als volgt: alle kadastrale eigendomspercelen
waarop geen woonhuis staat en die gelegen zijn in
de geselecteerde bestemmingszones. Als op deze
onbebouwde kavels kleinere gebouwen of constructies staan, blijft het toch om een onbebouwd perceel
gaan.
Het taksreglement voorziet in een vrijstelling voor
percelen die één onderbroken geheel vormen met
een bebouwde grond, op voorwaarde dat beide percelen toebehoren aan dezelfde zakelijk gerechtigde.
Verzoekster lijkt in dat geval. Om deze reden
vraagt de dienst Fiscaliteit verzoekster een bezwaarschrift in te dienen.
Voor de vroegere taksen kan verzoekster geen teruggave krijgen. Tot en met het aanslagjaar 2013
werden de onbebouwde bouwgronden gelegen in
een niet-vervallen verkaveling belast volgens het
toen geldende reglement. Dat reglement voorzag
nog geen vrijstelling voor aangrenzende gronden
die een harmonisch geheel vormen met een bebouwd hoofdperceel.
Verzoekster dient een bezwaarschrift in.

KLACHT:

BEOORDELING:

Verzoekster krijgt van de dienst Fiscaliteit een taks
op een onbebouwd perceel. Het vormt al sinds de
jaren ’70 één geheel met een perceel om de hoek
waar haar huis staat. Op het onbebouwde perceel
bouwde haar man een atelier.
Al sinds 2005 krijgt verzoekster deze taks. Zij
diende het eerste jaar bezwaar in maar kreeg onge-

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
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dt gecorrigeerdd: de put word
dt gedicht.
De klacht word

Klachtten burgers

REACTIE
R
VAN
V
HET COLLEG
GE VAN
BURGEMEE
B
ESTER EN SCHEPEN
NEN:

PUT

Akte
A genomen (6 juli 2015).

(dossier: 201505-086)

Gegron
ond

TABULA RASSA
(d
dossier: 20151
12-255)

KLACH
HT:
Twee jaaar geleden werrd een boom verwijderd vooor
verzoekerrs deur. De puut is ondertussen twintig ceentimeter ddiep. Verzoekker meldde dat
d al drie keeer
maar een tussenkomst van de Groen
ndienst bleef uuit.
Als hij ziiet dat een plooeg van de Grroendienst in de
straat werkt, vraagt hijj om ook de put
p dicht te m
maken. De werklui reageeren dat ze daartoe geen oopdracht heebben gekregen.

ONDER
RZOEK:
De meldiing is bekend bij de Groen
ndienst . Om oonduidelijkee redenen werd geen werk
kbon opgemaaakt.
De ploegg dicht nog deezelfde dag dee put na bem
middeling viaa de ploegbaas.

BEOOR
RDELING:
De Ombuudsman beoordeelt de klaccht als gegro nd
maar geccorrigeerd.
De klachtt is gegrond om volgende reeden:
de
GEBREK
KKIGE
DO
OSSIEROPVO
OLGING:
Groendieenst kende dee melding. Toch
T
werd geeen
werkbon opgemaakt.

JAARVERS
SLAG 2015 OMB
BUDSMAN VAN DE
D STAD BRUGG
GE

Gegrond
G
KLACHT:
K
Verzoekster
V
steelt begin decem
mber vast datt op de begrraafplaats van Sint-Kruiss de werkluii van de
Groendienst
G
alle bloemen aaan het wegh
halen zijn.
Op het graf van
n haar ouders verdween een
n hartje in
uurzaam mateeriaal dat gevvuld was met rotsplantdu
jes. Ook een pas
p neergelegd
gde adventskraans op de
zeerk is verdwen
nen.
De verantwoord
delijke geeft ttoe dat ze al veel
v klachgen. Ze toont
nt begrip voor de woede
ten heeft gekreg
d verantvaan verzoeksteer. Verzoeksteer vindt dat de
woordelijke
w
de werklui er opp had moeten wijzen
w
dat
zee te drastisch te
t werk gingenn.

ONDERZOE
O
EK:
De Groendienst neemt jaarlijjks vanaf beg
gin decembeer de bloemeen weg op enn rond de grraven. De
meeste
m
bloemeen zijn na een maand verwelkt.
Blloemstukken, bloemen diee later gelegd zijn en
meer
m
duurzamee planten kunnnen langer blijven liggeen.
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De verantwoordelijke bevestigt dat de werklui te
voortvarend te werk gingen op en rond het graf van
de ouders van verzoekster. De Groendienst biedt
daarvoor haar verontschuldigingen aan. Om klachten in de toekomst te vermijden worden met de
werklui duidelijker afspraken gemaakt zodat ze beter kunnen inschatten wat ze al dan niet kunnen opruimen.
De Groendienst stelt voor om voor verzoekster
nieuwe bloemen aan te kopen bij haar vaste bloemist voor een waarde van 40 euro. Verzoekster kan
hiervoor contact opnemen met de sectorverantwoordelijke.
Verzoekster reageert positief.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de werklui van de
Groendienst gingen te voortvarend te werk.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Groendienst biedt
haar verontschuldigingen aan en compenseert verzoekster. De werklui krijgen duidelijker instructies.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 januari 2016).

KERKHOFHAAG
(dossier: 201508-167)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat net als vorig jaar de buitenkant van de kerkhofhaag, die paalt aan zijn eigendom, niet gesnoeid werd door de Groendienst. Vorig jaar deden hij en zijn buurman dat uiteindelijk
zelf. Verzoeker vindt het niet kunnen dat hij dat elk
jaar zou moeten doen. Hij nam dit jaar nog geen
contact op met de Groendienst omdat de ervaring
hem leerde dat dat toch niet helpt.

ONDERZOEK:
De Groendienst vindt geen eerdere meldingen van
verzoeker of zijn buren terug. Ter plaatse stelt zij
wel vast dat langs de perceelsgrens stukken van de
haag niet geschoren zijn. Het scheren van hagen op
en rond de begraafplaats wordt sinds enkele jaren
uitbesteed via sociale economie. De Groendienst
vermoedt dat de achterzijde van de haag sindsdien
niet meer consequent geschoren werd. Ze zal de
opdracht geven om de achterzijde van de haag mee
JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

te onderhouden. Ze verontschuldigt zich voor het
ongemak en belooft het dossier op te volgen zodat
verzoeker niet elk jaar opnieuw zijn vraag moet
herhalen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
Ook bij het uitbesteden van taken aan derden blijft
de overheid verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole. De Groendienst bleef op dat punt in gebreke.
De klacht wordt gecorrigeerd. De opdracht wordt
gegeven om de achterzijde van de haag mee te onderhouden. De Groendienst belooft het dossier op te
volgen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

SNOEIEN (1)
(dossier: 201510-204)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker klaagt over de hoge wilgen op het einde
van zijn tuin. Na 16 uur nemen ze al het zonlicht
weg. De bomen zijn meer dan twaalf meter hoog.
Verzoeker en zijn buren vinden het jammer dat de
Groendienst niet wil ingaan op hun verzoek de bomen te snoeien, terwijl de wilgen rond de voetbalvelden in de buurt wel gesnoeid werden.

ONDERZOEK:
De vraag van verzoeker en zijn buren is de Groendienst niet bekend.
De Groendienst stelt ter plaatse vast dat verzoeker
en zijn buren gelijk hebben en de wilgen dringend
geknot moeten worden. Het werk wordt uitgevoerd
in de winter 2015-2016.
In september 2014 werd een nieuwe ploegbaas aangesteld voor de betrokken sector en werd gestart
met het uitvoeren van achterstallig onderhoud.
Door het overvolle werkenprogramma was het niet
mogelijk om de achterstand in één snoeiseizoen
weg te werken. Daardoor werden de wilgen niet
geknot.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
Als gevolg van achterstallig groenonderhoud werden de wilgen niet op tijd geknot.
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Verzachtende omstandigheid is dat de Groendienst
in september 2014 wel maatregelen nam om het
achterstallige groenonderhoud weg te werken, maar
dat het niet lukte deze achterstand in één snoeiseizoen in te halen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

GEEN ONTVANGSTMELDING
(dossier: 201510-205)

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
Als een melding niet geaccepteerd wordt, vertrekt
geen automatische ontvangstmelding naar de melder. Hij blijft dan in het ongewisse of de melding
toekwam en in behandeling werd genomen. De
handleiding schrijft het accepteren voor in het kader
van een vlotte communicatie met de melder. Dat
verdient de nodige aandacht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekers meldden op 24 september dat de
Groendienst, tijdens het schoonmaken van de rijweg met borstelmachines, de onderkant van hun pas
aangeplante buxusplanten verschroeide. Als de
planten zich niet herpakken, willen ze een schadevergoeding eisen. Op 4 oktober hebben ze nog geen
enkele reactie op hun melding gekregen.

ONDERZOEK:
De melding werd op 29 september geregistreerd in
het Meldpunt maar was op 5 oktober nog altijd niet
geaccepteerd door de medewerker aan wie de melding was toegewezen. In het Meldpunt zitten nog
enkele niet geaccepteerde meldingen, telkens van
medewerkers van de Groendienst.
In de handleiding voor het Meldpunt staat:
“Zowel bij de standaardtoewijzing als bij de specifieke toewijzing moet de behandelaar de melding
accepteren. Het is die persoon die vervolgens automatisch vermeld zal worden als contactpersoon
op de brief. De acceptatie moet binnen de twee
werkdagen gebeuren, zo niet treedt een verwittigingmechanisme in werking. De werkelijke acceptatie doet automatisch een e-mail vertrekken naar
de melder, met vermelding van de contactgegevens
van de behandelaar en een registratienummer.”
Volgens de Groendienst wordt een melding na registratie in het Meldpunt naar de gebiedsverantwoordelijke doorgestuurd. Hij beslist of de melding door
hemzelf of door een medewerker behandeld wordt.
Na overleg tussen de technisch hoofdmedewerker
en de ploegbaas werd de melding van verzoekers
overgemaakt aan een technisch medewerker. Hij
accepteerde de melding niet maar liet hem op de
status “nieuw” staan. Daardoor vertrok geen automatische ontvangstmelding naar verzoekers.
De Groendienst stuurt verzoekers op 8 oktober een
inhoudelijk antwoord.
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HALVE CHRYSANTEN
(dossier: 201511-226)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekers schoonouders liggen begraven op de
Parkbegraafplaats Blauwe Toren.
Toen zijn schoonmoeder begin dit jaar overleed,
plantten hij en zijn vrouw tagetes in de strook tussen de grafkelder en het wandelpad. Kort nadien
merkten ze op dat de bloemen verwijderd waren. Ze
vervingen de bloemen in volle grond door twee
bloembakken op het graf. Die bleven staan.
Ter gelegenheid van Allerheiligen zetten verzoekers half oktober twee grote chrysanten voor het
graf in de overtuiging dat ze daar veilig zouden
staan en niet zouden verwijderd worden vóór 1 november.
Toen ze op zaterdag 1 november het graf gingen
bezoeken, was hun teleurstelling groot toen ze
merkten dat uit beide chrysanten grote happen waren weggesneden. Ook op andere plaatsen was dat
het geval.
Verzoekers vermoeden dat de Groendienst tijdens
het onderhoud van de grasstroken te zwierig omging met de bosmaaier. Ze willen weten wie verantwoordelijk is en hopen minstens op excuses.

ONDERZOEK:
De schade is niet te wijten aan onvoorzichtigheid
van de Groendienst maar wel aan konijnenvraat.
Konijnen lusten sommige bloemen, waaronder
chrysanten, viooltjes en tagetes.
De Groendienst kent het probleem en stelde een jager aan om enkele keren per jaar de konijnen af te
schieten. De begraafplaats volledig vrij van konijnen houden, blijkt niet mogelijk. Er zijn veel
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De Ombbudsman kan geen onbeh
hoorlijk bestuuur
vaststelleen. De Groenddienst is niet verantwoordel
v
lijk
voor de sschade. Bovenndien nam ze eerder al maaatregelen oom schade dooor konijnenvrraat te beperkeen,
zij het meet wisselend succes.

De Groendiensst zette hakhoout af. Hierover wordt
ooit gecommu
uniceerd met de omwonen
nden. Het
no
gaaat om regulier onderhoudd. Hakhoutbeh
heer houdt
in
n dat de struiken gekapt wor
orden maar datt de stronkeen blijven sttaan. Van daaaruit schieteen nieuwe
sccheuten uit. Deze beheersvoorm zorgt ervoor dat de
beeplanting op een aanvaarddbare hoogte blijft. De
diienst verzekerrt dat de struuiken snel weeer zullen
uiitschieten en op
o korte termijijn weer een volwaardig
v
grroenscherm zu
ullen vormen.

REACT
TIE VAN HET COL
LLEGE VA
AN
BURGE
EMEESTER
R EN SCHE
EPENEN:
Akte genomen (18 januuari 2016).
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ONDERZOEK:

BLADAFVAL (1)
(dossier: 201502-038)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker verzamelt net als zijn buren zijn bladafval in draadkorven. De Groendienst komt ze ledigen. Hij stelt vast dat de Groendienst de jongste jaren de bladeren alleen afvoert in een deel van de
straat. In het andere deel laat ze de korven staan.
Verzoeker en zijn buren voelen zich ongelijk behandeld.

ONDERZOEK:
De Groendienst verzamelt in verzoekers straat jaarlijks het bladafval en voert het af. De laatste ophaalbeurt dateert van eind januari 2015.
De Groendienst merkte op dat tijdens en na het afvoeren van de bladeren bewoners hun eigen groenen bladafval uit hun tuinen op het openbare domein
stortten in de hoop dat de Stad het zou afvoeren.
Dat is niet de bedoeling. Eigen groenafval moet gecomposteerd worden, meegegeven worden met
IVBO of naar het containerpark worden gebracht.
De dienst kondigt aan in de toekomst strenger tegen
deze vorm van sluikstorten te zullen optreden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

BLADAFVAL (2)
(dossier: 201503-063)

Ander oordeel
KLACHT:
Elk jaar komt de Groendienst omstreeks nieuwjaar
de afgevallen bladeren ophalen in de straat van verzoeker. Begin 2015 was zij zeer vroeg waardoor de
bewoners verrast waren. Gevolg was dat er nadien
nog heel wat hopen bladafval bij kwamen die niet
opgehaald werden.
Verzoeker belde eind februari naar de Groendienst
met de vraag nog eens langs te komen. De medewerkster beloofde dat te doen.
De Groendienst kwam midden maart langs. Toen
verzoeker ’s avonds thuis kwam, stelde hij vast dat
alle bladeren opgeruimd waren behalve deze voor
zijn deur. De bladeren waren er door zijn buurman
gedeponeerd.
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De Groendienst voerde begin januari 2015 een laatste keer bladafval af. Zij merkte op dat de buurtbewoners achteraf eigen groen- en bladafval op het
openbare domein stortten in de hoop dat de Stad het
zou afvoeren. Dat is niet de bedoeling.
Uit goodwill voert de Groendienst het bladafval
opnieuw af, maar ze kondigt aan deze vorm van
sluikstorten in de toekomst nauwer te zullen opvolgen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling en informatieverstrekking.

GRACHT
(dossier: 201503-052)

Ander oordeel
KLACHT:
In de dreef waar verzoeker woont, ligt geen riolering. Verzoeker moest afvoerputten steken op zijn
eigen terrein. Hij vreest dat ze niet goed zullen
werken omdat de beek op het einde van de straat
dringend geruimd moet worden.
Verzoeker belde de Groendienst die hem doorverwees naar het Vlaamse Gewest, maar deze stuurde
hem terug naar de Groendienst. Zij legde de verantwoordelijkheid bij de aannemer die recent in de
straat bomen had gesnoeid waardoor nogal wat
snoeisel in de beek terecht gekomen was. Verzoeker voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd.

ONDERZOEK:
Volgens de Groendienst is de dreef een private weg
waarvan zowel de weg, de grachten als de bomen
eigendom zijn van één of meer eigenaars. Daarom
voert de Stad er geen onderhoudswerken uit. Verzoeker kan in zijn aankoopakte vinden wie eigenaar
is van de beek en wie in moet staan voor het onderhoud.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Welke informatie de Groendienst aanvankelijk aan
verzoeker gaf, kan niet objectief nagegaan worden.
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GESLOTEN TOILETGEBOUW
(dossier: 201504-073)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker stelt kort na nieuwjaar 2015 vast dat het
openbaar toiletgebouw in Beisbroek aan de kant
van de Diksmuidse Heirweg gesloten werd. Hij
sprak hierover een personeelslid van de Groendienst aan die zei dat het gebouwtje alleen nog open
gaat op zondag. De reden voor de sluiting bleek
vandalisme.
Verzoeker betreurt de sluiting en stelt vast dat er
nog altijd een wegwijzer naar wijst. Gevolg is dat
achter het gebouwtje toiletpapier ligt van mensen
die er hun behoefte deden. Ofwel blijft het toilet
dicht en verdwijnt ook de wegwijzer, ofwel gaat het
toilet weer open, vindt verzoeker.

de badkamer, de slaapkamers en de tuin in kan kijken.

ONDERZOEK:
De Groendienst plantte sinds de aanleg van het
fiets- en wandelpad verschillende keren hakhout
aan maar de planten stierven telkens af.
Naar aanleiding van de klacht plant zij gewone liguster aan.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

GEDISCRIMINEERD?
(dossier: 201505-097)

Ander oordeel
KLACHT:

ONDERZOEK:
Doordat medewerkers die met pensioen gaan, niet
meer vervangen worden, is er geen regieploeg van
de Groendienst meer gestationeerd in Beisbroek.
Daardoor is er geen dagelijkse controle meer op de
toiletten. Omdat er problemen waren met diefstal en
vandalisme, de toiletten vuil achtergelaten werden
en er dingen gebeurden die het daglicht niet mochten zien, werd beslist de toiletten alleen nog te openen tijdens de namiddagen in het weekend als er
een boswachter aanwezig is.
De Groendienst haalt de wegwijzer weg.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling en informatieverstrekking.

VERGETEN GROENSCHERM?
(dossier: 201505-096)

Ander oordeel
KLACHT:

Het Meldpunt Discriminatie maakt een klacht over
van een begeleidster van twee autistische jongeren
met een mentale beperking. Ze zijn vijftien en achttien jaar oud.
De begeleidster probeerde beide jongeren deel te laten nemen aan een activiteit brood bakken in de
kinderboerderij. Deze activiteit is normaal gezien
bedoeld voor kinderen tot twaalf jaar. De mentale
leeftijd van beide jongeren is tien jaar.
Nog voor verzoekster de leeftijd of de woonplaats
van de jongeren aan de telefoon kon vermelden,
bleek hun beperking een obstakel. De medewerker
maakte bezwaar omdat de jongeren niet in schoolverband kwamen en ze niet in de buurt woonden.
Verzoekster verzekerde dat zij als begeleidster
aanwezig zou blijven. Tegen het einde van het gesprek deelde de medewerker mee dat de activiteit
volzet was.
Verzoekster betreurt dat de Stad de inclusiegedachte niet genegen is. Ze vraagt zich af of de activiteit
ook geweigerd zou zijn mocht het om Brugse jongeren met een beperking zijn gegaan.

ONDERZOEK:

Achter de woning van verzoeker werd in 2011 een
wandel- en fietspad aangelegd op een verlaten
spoorwegbedding. Het groenscherm tussen de woningen en de spoorweg werd toen weggehaald. De
Groendienst en de bevoegde schepen beloofden
herhaaldelijk dat een nieuw groenscherm aangeplant zou worden, maar tegen mei 2015 is dat nog
altijd niet gebeurd. Verzoeker klaagt dat iedereen

Volgens de medewerker van de Groendienst antwoordde hij correct, beleefd en naar waarheid op de
vragen van verzoekster. Hij verzekert dat de handicap van beide jongeren niet aan de basis lag van de
weigering, maar wel het feit dat de activiteit volzet
was. Het diensthoofd benadrukt dat hij elke vorm
van discriminatie onaanvaardbaar vindt.
De kinderboerderij ontvangt en begeleidt geregeld
kinderen met een fysieke en/of mentale beperking.
De doelgroep zijn in de eerste plaats kinderen jon-

JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

133

DOSSIERS 2015 IN DETAIL

GROEN

ger dan twaalf jaar, maar personen met een beperking worden niet geweigerd, ook al zijn ze ouder
dan twaalf jaar. Als groepen kinderen of jongeren
met een beperking naar de kinderboerderij komen
in het kader van een schoolse activiteit, dient de
school zelf voor aangepaste begeleiding te zorgen.
In het geval van de twee jongeren was dat geen
probleem.
Het diensthoofd wijst erop dat beide jongeren ook
terecht kunnen in Hoeve Hangerijn die een ruim
aanbod landbouwactiviteiten aanbiedt, meer specifiek gericht op mensen met een beperking.
De Ombudsman maakt het standpunt van de
Groendienst over aan verzoekster. Ze reageert dat
ze moeite heeft met het antwoord, maar dat ze er
rekening mee houdt dat ze bepaalde reacties verkeerd begrepen kan hebben.

ten dat de klaver nog altijd niet ingezaaid is. De
Groendienst gaat ter plaatse en spreekt met verzoekers af dat het haagje begin juli geschoren zal worden en er aansluitend klaver zal worden gezaaid. De
grasstrook voor het huis van verzoeker is tijdens de
heraanleg van de voetpaden beschadigd. Omdat het
te droog is, kan de Groendienst ze pas in het najaar
opnieuw inzaaien. Ondertussen wordt de strook
kort gemaaid.

BEOORDELING:

(dossier: 201506-115)

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat hij niet
aanwezig was tijdens het gesprek. Verzoekster
meende signalen van discriminatie op te vangen,
maar de Groendienst ontkent dat formeel. De Ombudsman kan alleen vaststellen dat de Groendienst
zich inspant om mensen met een beperking in de
kinderboerderij of Hoeve Hangerijn activiteiten aan
te bieden.

NIET ONDERHOUDEN HAAG
(dossier: 201505-100)

Ander oordeel
KLACHT:
In de zomer van 2014 werden de voetpaden en opritten vernieuwd in de straat van verzoeker. Hij
maakte van de gelegenheid gebruik om de Groendienst te vragen het haagje tussen zijn oprit en het
pad naar de voordeur te vervangen door een gemakkelijk te onderhouden bloemperk met bodembedekkers. De Groendienst wilde daar niet op ingaan maar beloofde het haagje regelmatig te
onderhouden. Zij kwam langs in november 2014
maar tegen dan had verzoekers schoonbroer de klus
al zelf geklaard. Tegen begin mei 2015 staat het
onkruid in en rond de haag weer een halve meter
hoog.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling. Het scheren van de
haag en het inzaaien van de klaver had wel iets
sneller gekund.

SNOEIEN (2)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat de linde voor haar huis al jaren niet meer gesnoeid is. De takken reiken bijna tot
aan het raam van de eerste verdieping. Voorbijgangers moeten hun hoofd intrekken als ze onder de
boom doorlopen. In huis is er nog nauwelijks zonlicht. Verzoekster meldde het probleem vorig jaar al
aan de Groendienst maar zij wilde de boom niet
vervangen. Ook de struiken voor haar huis zouden
niet onderhouden worden en vol zwerfvuil zitten.

ONDERZOEK:
De Groendienst noemt de toestand minder dramatisch dan voorgesteld. De boom is gegroeid, maar
de takken reiken nog niet zo dicht dat een grondige
snoei nodig is. De dienst belooft de verst uitstekende takken te snoeien. De boom vervangen is geen
optie omdat hij gezond is. In de struiken zit maar
weinig zwerfvuil, maar het wordt weggehaald. Het
groen wordt geschoren en het plantvak wordt aangevuld met nieuwe planten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

ONDERZOEK:
Na de klacht krijgt de ploeg de opdracht om in de
straat van verzoeker al het onkruid te verwijderen
en in de vrije stukken klaver te zaaien als bodembedekker. Beloofd wordt dat de ploeg voor eind
mei langs zal komen. Eind juni laat verzoeker weJAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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SNOEIEN (3-4)
(dossiers: 201510-195 en 201510-213)

Ander oordeel
KLACHTEN:
Verzoekers vinden dat de bomen in hun straat te
weinig gesnoeid worden. De Groendienst voorziet
maar om de zeven jaar een onderhoudsbeurt. Het is
al vier jaar geleden dat er gesnoeid werd. Verzoekers krijgen te weinig zonlicht binnen, met extra
stookkosten en elektriciteitsverbruik tot gevolg. Ze
vragen dat de Groendienst nu al zou snoeien en het
aantal onderhoudsbeurten zou opdrijven.

ONDERZOEK:
Naar aanleiding van een eerdere melding van een
andere bewoner zag de Groendienst al begin juli
2014 de situatie na. Zij besliste toen om de platanen
te knotten in de winter van 2015-2016. De vorige
onderhoudsbeurt dateerde al van de winter 20092010. De bomen worden normaal gezien om de vijf
à zeven jaar geknot.
Het is niet duidelijk of de informatie over de geplande knotbeurt gecommuniceerd werd naar alle
bewoners. De dienst Ombudsman brengt verzoekers
op de hoogte.

huis, is eigendom van deze vennootschap. Zij moet
instaan voor het onderhoud van de bomen.
De taluds van de waterlopen die grenzen aan de
parkzone van de vesten, worden wel al jaren beheerd door de Groendienst in onderling akkoord
met de NV Waterwegen en Zeekanaal. Dat gebeurt
om de identiteit van het parkgebied te behouden.
Dat is onder meer het geval langs de Buiten Boeverievest, de Singel en de Smedenvest.
De Groendienst komt de schade aan het huis van
verzoekers vaststellen en verwittigt eind november
de NV Waterwegen en Zeekanaal. De Ombudsman
wijst verzoekers op de mogelijkheid klacht in te
dienen bij de klachtenbehandelaar van de NV Waterwegen en Zeekanaal als het probleem niet opgelost geraakt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling en informatieverstrekking.

SNOEIEN (6)
(dossier: 201511-244)

Ander oordeel
KLACHT:

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

SNOEIEN (5)
(dossier: 201510-209)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers stellen vast dat de Groendienst de bomen langs de vesten onderhoudt. Zij wonen langs
een vest en vroegen al herhaaldelijk aan de Groendienst om enkele bomen langs hun huis en het vaartje te snoeien. Dat werd telkens geweigerd.
De bomen nemen veel zonlicht weg. Ze veroorzaken barsten in de muren en zorgen voor afval in de
dakgoten. Eén boom hangt voor een groot deel over
de tuin.

ONDERZOEK:
De bomen zijn geen eigendom van de Stad maar
wel van de NV Waterwegen en Zeekanaal. Het talud van de buitengracht die grenst aan verzoekers
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Langs het fiets- en wandelpad achter de woning van
verzoekers werden enkele jaren geleden bomen geplant. Ze staan op amper één meter van de perceelsgrens en staan maar vijf meter uit elkaar.
Daardoor beginnen ze in elkaar te groeien.
Verzoekers vroegen al eerder tevergeefs aan de
Groendienst om de bomen te toppen. In het najaar
komt er nauwelijks zon in de tuin. De bomen zorgen voor schaduw op de zonnepanelen. Er liggen
vruchten op het fiets- en wandelpad, wat gevaarlijk
is.
Ze kaartten het probleem al aan bij de werklui van
de Groendienst. Van hen kregen ze gelijk maar de
Groendienst zelf wil niet ingaan op hun vraag.

ONDERZOEK:
Ook nu blijft de Groendienst bij haar standpunt. Zij
houdt als beleidslijn aan dat bomen op het openbare
domein in zekere mate gedoogd moeten worden.
Daarom worden ze niet gesnoeid of getopt op grond
van overlast door zonafname, bladval en/of vruchten. De Groendienst topt geen bomen omdat anders
de natuurlijke kroon van de boom verloren gaat.
Wat de bezonning op de zonnepanelen betreft besliste het College van burgemeester en schepenen in
2008 dat diegene die zonnepanelen plaatst niet het
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recht heeft te eisen dat bomen op het private of het
openbare domein gekapt zouden worden omdat ze
de bezonning belemmeren.
De Groendienst wenst het onderhoud van de bomen
langs het fiets- en wandelpad te beperken tot een
regelmatige onderhoudssnoei waarbij dode, zieke of
beschadigde takken worden verwijderd en de takvrije hoogte wordt gegarandeerd voor fietsers en de
wandelaars.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het algemene belang van gezonde bomen staat tegenover het individuele belang van verzoekers. De
Ombudsman heeft geen argumenten om de Groendienst ertoe te bewegen de bomen te toppen.

GEEN REACTIE
(dossier: 201506-117)

Ander oordeel
KLACHT:
Bij de heraanleg van de voetpaden in verzoekers
straat werden in 2012 de wortels van zijn Japanse
kerselaar doorgezaagd. De Groendienst stelde toen
voor af te wachten en niet onmiddellijk de boom te
kappen. Jaar na jaar zag verzoeker de boom verder
kwijnen.
Begin mei vraagt hij per e-mail aan de Groendienst
of hij de boom mag vellen. De dienst reageert niet.
Als steeds meer takken afbreken, vraagt verzoeker
eind mei aan de Ombudsman wat er gebeurde met
zijn vraag.

ONDERZOEK:
Volgens de dossierbehandelaar bleef het dossier iets
langer liggen omdat er dringender kapaanvragen
waren. De aanvraag van verzoeker was minder prioritair want de Japanse kerselaar was toch al dood.
Begin augustus verleent het College van burgemeester en schepenen de kapvergunning. Verzoeker
laat de boom in oktober vellen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Door omstandigheden bleef het dossier wat langer
liggen, maar de kapvergunning werd toch binnen
een redelijke termijn afgeleverd. Het was beter geweest dat de dossierbehandelaar verzoeker een ontvangstmelding had gestuurd.
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BUXUSHAAG
(dossier: 201506-134)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat het grafmonument van een
oud-burgemeester van Brugge niet goed onderhouden wordt door de Groendienst.
Haar vader vernieuwde in 2005 de buxushaag rond
het monument maar de planten groeiden niet. In
2009 plantte hij de haag opnieuw aan maar de
plantjes werden per abuis verbrand door personen
die het onderhoud van het kerkhof verzorgden.
Verzoekster vond de Groendienst bereid om de
buxushaag op kosten van de Stad Brugge opnieuw
aan te planten. Zij vroeg dat de Stad in het vervolg
zou instaan voor het verdere onderhoud, wat werd
toegezegd.
De volgende jaren gebeurde het onderhoud niet regelmatig, hoewel verzoekster in 2014 van de
Groendienst de verzekering kreeg dat de Stad zou
instaan voor het snoeien van de haag.
In juni stelt verzoekster opnieuw vast dat de buxushaag niet bijgeknipt is. Er staat hoog opgeschoten
onkruid tussen. Vlakbij bevindt zich het monument
van de gesneuvelden dat perfect onderhouden
wordt.

ONDERZOEK:
De Groendienst verzekert opnieuw dat het onderhoud van de haag opgenomen is in de reguliere
planning. Dat houdt in dat het onderhoud wordt uitgevoerd samen met de rest van het kerkhof, maar
ook dat er geen extra onderhoudsbeurten worden
voorzien. Het onderhoud van de buxushaag kan niet
vergeleken worden met het onderhoud van de eenjarigen in de bloembak ter hoogte van het oorlogsmonument. Het scheren van buxushagen wordt
nooit uitgevoerd in de zomer omdat er gevaar bestaat voor verbranding van de blaadjes.
Tijdens een plaatsbezoek stelt de Groendienst vast
dat er inderdaad onkruid tussen de buxus groeit.
Daarom voert ze uitzonderlijk toch een bijkomende
onderhoudsbeurt uit.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling en informatieverstrekking.
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ONDERZOEK:

HAAG
(dossier: 201506-145)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont op een hoek. Aan de zijkant van
zijn tuin staat een haag van de Stad. Volgens verzoeker wordt de haag niet goed onderhouden waardoor hij opnieuw een heel eind over het voetpad is
gegroeid. Elk jaar moet verzoeker verschillende keren naar de Groendienst bellen met de vraag de
haag te snoeien. Hij wordt dat beu. Kort geleden
zag hij werklui van de Groendienst aan het werk
aan de overkant van de straat. De haag lieten ze ongemoeid.

ONDERZOEK:
De Groendienst verzekert dat zij elk jaar instaat
voor het scheren van de haag en dat dit werk opgenomen is in de zomerplanning. Volgens de dienst is
verzoeker ongeduldig en belt hij elk jaar met de
vraag het onderhoud vroeger uit te voeren. De
dienst kan daar niet op in gaan gezien het volle onderhoudsprogramma.
De Ombudsman spreekt met verzoeker af dat hij in
2016 afwacht tot de Groendienst spontaan langs
komt om de haag te snoeien. Stelt hij vast dat de
dienst na de zomer nog niet langs gekomen is, dan
kan hij opnieuw contact met de dienst Ombudsman
opnemen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Mogelijk is verzoeker te ongeduldig, mogelijk wacht de Groendienst te lang om de haag te snoeien.

De dienst Ombudsman gaat ter plaatse. De Groendienst is net aan het werk. De groenstrook is al opnieuw ingezaaid en de werklui zijn bezig met het
wegnemen en onderhouden van de groenstrook ter
hoogte van de garages. Rond het gebouw zijn de
perken goed onderhouden.
Wat het achtergebleven gras betreft, licht de
Groendienst toe dat zij sinds het voorjaar van 2015
over kleine bladblazers beschikt om het achtergebleven gras van de paden te blazen. Bij de jongste
maaibeurt weigerde het toestel dienst. De medewerker beloofde verzoeker dat hij de volgende dag
terug zou komen, maar de bewoner zou verbaal
agressief gereageerd hebben. Opdat de situatie niet
zou escaleren, vertrok het personeelslid en maakte
hij de volgende morgen zijn taak af.
De Groendienst bevestigt dat de grasstroken werden
ingezaaid, op enkele plaatsen na waar nog boomwortels moeten worden verwijderd. Ter hoogte van
de ramen werd gras ingezaaid. De Groendienst belooft de bomen voor half augustus een lichte snoeibeurt te geven en de klimop aan de ramen te verwijderen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het was niet zo dat de Groendienst geen oren had
naar de verzuchtingen van verzoekers. Nog voor het
onderzoek kon starten, bleek zij al rond de appartementen aan het werk. De andere grieven worden
via bemiddeling door de Groendienst opgelost.

GROENAFVAL VERZAMELEN
(dossier: 201511-242)

Ander oordeel
KLACHT:

GROENONDERHOUD
(dossier: 201507-150)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers klagen in naam van verschillende bewoners over het groenonderhoud rond de appartementen van een sociale huisvestingsmaatschappij in
Sint-Michiels. Bij het maaien blijft vaak gras achter
op de voetpaden. De belofte dat een groenstrook
opnieuw ingezaaid zou worden, wordt niet nagekomen en op hun vraag om de bomen te snoeien,
wil de Groendienst niet ingaan. Ter hoogte van de
garages groeit klimop naar binnen.
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Verzoekster dringt er al enkele jaren op aan dat de
Groendienst het opgehaalde groenafval van SintMichiels niet meer zou verzamelen op de hoek van
de Vaartdijkstraat en Ten Briele. Na een klacht in
20139 en meldingen in 2014 vraagt zij opnieuw dat
de Groendienst een andere plaats zou zoeken.
Tijdens de storm van begin november waaiden de
bladeren uiteen en lagen de Vaartdijkstraat en het
kanaal vol met bladafval. Zelfs in haar tuin lagen
bladeren. Ze suggereert het groenafval te overdekken met netten.

9

Dossier 201305-122, Jaarverslag 2013, p. 143.
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ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

De Groendienst reageert dat de stortplaats efficiënt
is. Ze wordt tijdens de periode van de bladval intensief gebruikt. Ze zorgt ervoor dat de tijd tussen twee
ritten van de bladkar zo kort mogelijk blijft. Op die
manier wordt de hinder van de afgevallen bladeren
voor de bewoners van Sint-Michiels zo veel mogelijk beperkt. Dit jaar werd het groenafval van de
begraafplaats niet aan de Vaartdijkstraat verzameld
maar rechtstreeks afgevoerd.
Op de suggestie om de stortplaats af te dekken met
netten, wil de Groendienst om praktische redenen
niet ingaan. Wel zal zij het volgende seizoen rond
de stortplaats werfhekken plaatsen om te verhinderen dat de bladeren weg waaien. Deze werkwijze
zal geëvalueerd worden.

Onderzoek van de grondplannen van de omgeving
biedt uitsluitsel. De populier staat op grond van de
Spoorwegen en moet door Infrabel onderhouden
worden.
Naar aanleiding van de klacht licht de Groendienst
Infrabel in over de bezorgdheid van de bewoners
over de populier en het mogelijke risico dat hij inhoudt voor de spoorweginfrastructuur en hun huizen. Infrabel reageert eind december dat ze de zaak
verder zal opvolgen.

BEOORDELING:

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling en informatieverstrekking.

ZITBANKEN LANGS HET WATER

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling

(dossier: 201512-270)

Ander oordeel

HOGE POPULIER
(dossier: 201512-258)

KLACHT:

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wijst de Groendienst in mei op het mogelijke risico van een hoge populier die vlak bij de
spoorweg staat. De boom wordt niet onderhouden.
In de loop van 2014 had verzoeker van Infrabel een
brief gekregen waarin aan de buurtbewoners gevraagd was geen hoogstammige bomen aan te planten in de tuinen omdat die een risico inhouden voor
de spoorweginfrastructuur.
De Groendienst antwoordt eind mei dat ze de situatie ter plaatse nazag en vaststelde dat de boom op
de voet van de spoorwegbedding staat. Ze is van
oordeel dat de boom niet op stadsgrond staat en dan
ook niet door de Groendienst onderhouden moet
worden.
Verzoeker en vijf andere bewoners menen dat het
antwoord niet juist is en sturen hun argumenten begin december naar de dienst Ombudsman. De boom
staat maar op anderhalve meter van de glascontainer. De Stad heeft rond de glasbol een omheining
gezet om sluikstorten tegen te gaan. De boom staat
op meer dan vijf meter van de spoorwegbedding en
er loopt een gracht tussen de boom en de spoorwegbedding. Volgens verzoeker wijst niets erop dat
de populier door Infrabel onderhouden zou moeten
worden.
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Verzoeker is eigenaar van een woonboot. Hij kreeg
hiervoor een concessie van de NV Waterwegen en
Zeekanaal. In het contract staat dat er op de oever
geen obstakels geplaatst mogen worden tussen het
schip en het fietspad.
Arbeiders van de Groendienst plaatsen vlak voor
zijn boot twee zitbanken in de groenstrook. Verzoeker vreest voor inkijk, zwerfvuil en lawaaihinder, maar de Groendienst wimpelt zijn bezwaren af.
De banken kwamen er op vraag van bewoners van
het appartementsgebouw aan de overkant van de
straat.
Verzoeker vraagt zich af waarom de banken niet
geplaatst werden op een plek waar inkijk niet mogelijk is.

ONDERZOEK:
De voorwaarde in het contract over het plaatsen van
obstakels geldt alleen voor de concessiehouder.
Volgens de Groendienst was er voordien ook al inkijk van wandelaars en fietsers. Verzoeker kan gordijnen hangen als hij meer privacy wil. De plaatsing
van de banken werd goed overwogen.
De dienst Ombudsman suggereert de banken te
draaien met hun rug naar de woonboot. Dat is op
andere plaatsen langs de reien ook zo. De Groendienst bespreekt het voorstel met de NV Waterwegen en Zeekanaal. De diensten gaan akkoord.
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De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dossierbehandelaar kreeg de melding toegewezen op 8
oktober maar opende ze pas op 30 november, één
dag na het verstrijken van de maximale behandelingstermijn. Eind oktober had hij nochtans een automatische herinneringsmail gekregen.
De klacht wordt gecorrigeerd: er wordt structureel
onderhoud voorzien in het voorjaar van 2016. In
afwachting worden de putten opgevuld.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Overgenomen meldingen
MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201511-249)

Gegrond
KLACHT:
De Provincie West-Vlaanderen gebruikt een parkeerterrein langs de Koning Leopold III-laan dat
eigendom is van de Stad Brugge. Midden september vraagt zij in een brief om de putten op te vullen. De vraag wordt eind september ingevoerd in
het Meldpunt en overgemaakt aan de Wegendienst.
De Wegendienst stuurt de melding begin oktober
door naar de Groendienst die voor het terrein bevoegd is.
Eind november komt de melding als onafgewerkt
bij de Ombudsman terecht. Hij stelt vast dat de
melding bij de Groendienst sinds begin oktober niet
meer bekeken werd.

ONDERZOEK:
De melding werd op 2 oktober door de Wegendienst overgemaakt aan de Groendienst. Op 8 oktober maakte de sectorverantwoordelijke de vraag
over aan een medewerker. Hij opende de melding
pas op 30 november.
Volgens de Groendienst zou de melding open blijven staan zijn tot duidelijk was wanneer de werken
konden worden ingepland. Er werd gewacht omdat
het de bedoeling was om het probleem structureel
op te lossen. Als gevolg van de opening van het
nieuwe zwembad wordt de parking veel meer gebruikt en ontstaan er veel sneller putten. Door het
ongunstige weer lukte het niet het structurele herstel binnen de reglementaire termijn van zestig dagen uit te voeren.
Het structurele herstel zal uitgevoerd worden in het
voorjaar van 2016. De verharding zal verwijderd
worden, het terrein zal genivelleerd worden en heraangelegd worden met steenslag. In afwachting
worden de putten eind december 2015 met steenslag opgevuld.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 januari 2016).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)
(dossier: 201501-016)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker meldt midden november 2014 dat hij
opgemerkt had dat de Groendienst afval had achtergelaten op het fietspad en in de berm nadat zij er
boompjes had aangeplant.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Al de dag na de melding tikte de Groendienst de
ploegbaas op de vingers en gaf hem de opdracht het
afval weg te halen. Deze informatie werd geregistreerd in het Meldpunt maar werd door een administratieve fout niet overgemaakt aan de melder.
Dat gebeurt pas nadat de dienst Ombudsman de
melding overneemt als klacht.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Groendienst ondernam actie, registreerde haar
actie in het Meldpunt maar vergat deze informatie
over te maken aan de melder.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 juli 2015).

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (3-7)

MEER DAN ZESTIG DAGEN (8-10)

(dossiers: 201502-035, 201502-036, 201502-039,
201502-040, 201502-048)

(dossiers: 201506-139, 201506-141, 201506-142)

Terechte opmerkingen
KLACHTEN:
De dienst Ombudsman neemt in februari 2015 vijf
meldingen voor de Groendienst over omdat ze na
zestig dagen niet afgehandeld zijn. De dienst sluit
de meldingen buiten de reglementaire termijn alsnog af, telkens met de boodschap aan de melder dat
het herstel gepland is of dat de situatie nagezien zal
worden.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman wijst er de Groendienst op
dat het de bedoeling van het Meldpunt is dat zowel
het herstel op het terrein als de administratieve afhandeling van de melding gebeuren binnen een
termijn van zestig dagen. Het kan niet de bedoeling
zijn dat meldingen na het verstrijken van de reglementaire behandelingstermijn afgehandeld worden
met een bericht aan de melder dat het herstel uitgevoerd zal worden.
De Groendienst roept als verzachtende omstandigheid in dat eind november 2014 een medewerker
die instond voor het afhandelen van een groot meldingen, onverwacht overleed. Gedurende twee
maanden nam de sectorverantwoordelijke, in afwachting van een vervanging, zijn taken over.
Daardoor liep de administratieve afhandeling van
de meldingen vertraging op.

BEOORDELING:
Terechte opmerkingen (gebrekkige dossieropvolging).
De opvolging van de meldingen kon beter. De Ombudsman houdt rekening met de verzachtende omstandigheid die de Groendienst inroept en houdt
zijn oordeel op een terechte opmerking.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 juli 2015).
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Terechte opmerkingen
KLACHTEN:
De Ombudsman neemt eind juni drie meldingen
over van de Groendienst die na zestig dagen niet
afgewerkt zouden zijn. De eerste verzoeker meldde
midden april 2015 hondenpoep en zwerfvuil op een
plein, de tweede een waterschildpad in het Stil Ende en de derde zwerfvuil en gebrekkig onderhoud
van de grasberm langs de Damse Vaart Zuid.

ONDERZOEK:
Uit het registratiesysteem valt af te leiden dat de
Groendienst actie ondernam, de antwoorden aan de
melders telkens registreerde in het Meldpunt maar
de antwoorden niet verstuurde, waardoor de melders niet op de hoogte geraakten van wat er met hun
meldingen was gebeurd. Deze fout kwam al vaker
voor bij de Groendienst.
De Groendienst legt de oorzaak bij de vermindering
van personeel bij de administratie en het herverdelen van taken na het pensioen van de medewerkster
die de meldingen administratief bijhield.
De dienst stelt een bijsturing in het vooruitzicht.

BEOORDELING:
Terechte opmerkingen (gebrekkige dossieropvolging).
De Groendienst deed wat moest, maar de antwoorden gingen niet door naar de melders.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 augustus 2015).

OPVOLGING:
De Groendienst voert vanaf midden augustus een
andere manier van werken in waarbij de medewerkster die de meldingen registreert ze toewijst aan de
juiste conducteur die daarna zelfstandig instaat voor
de verdere afhandeling van zijn meldingen. Nieuwe
fouten blijven uit.
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MEER D
DAN ZESTIG
G DAGEN (11
1)
(dossier: 201506-138)

Ander
An oordeeel
KLACH
HT:

dee reglementaiire behandelinngstermijn. De
D melder
werd
w
ter plaatsee ingelicht ovver het verloop van zijn
kaapaanvraag. Daarmee
D
werdden de twee doelstellind
geen van het Meldpunt (actiee en commun
nicatie aan
dee burger binneen de zestig ddagen) vervuld
d. Het was
slechts de administratieve affhandeling vaan de melf. Daarom oo
ordeelt de
diing die achteerwege bleef.
Ombudsman mild.
m

Via het Meldpunt vraaagt verzoekeer midden appril
2015 of hhij een berk inn zijn tuin maag vellen en vvervangen door een anderre boom.
De Groenndienst komt eind
e
mei ter plaatse.
Midden jjuni komt de melding als onafgewerkt bij
de dienst Ombudsman terecht.

ONDER
RZOEK:
De meldeer werd tijdenns het bezoek
k van de Groeendienst opp de hoogte gebracht
g
van het
h verdere vverloop van de kapaanvraag.
Door eenn personeelsheerschikking biij de administr
tratie van dde Groendiensst liep de adm
ministratieve afhandelingg van de meelding vertrag
ging op.De doossierbehanndelaar werd gevraagd zelff de melding af
te sluitenn. Dat gebeuurde buiten de reglementaaire
termijn.

BEOOR
RDELING:
Ander ooordeel.
Het bezoek van de Grroendienst von
nd plaats binnnen
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LEEEFMILIEU

CONTAIINERPARK (1)
(
(dossier: 201507-152)

Terechte
te opmerkin
ing
KLACH
HT:
Verzoekeer werkte tot aan zijn penssioen in een vvan
de contaiinerparken. ‘ss Middags gaat hij nog ger
eregeld langgs voor een babbel
b
met ziijn ex-collegaa’s.
Het contaainerpark is dan
d gesloten voor
v
het publieek,
maar hij kkent de weg via
v de achterin
ngang.
Als hij opp een middag opnieuw op bezoek
b
gaat, zzijn
alle poorrten van het containerparrk op slot. H
Hij
wenkt eenn bijrijder vann een vuilnisw
wagen die op hhet
terrein aaan het werk iss. Hoewel zijn
n ex-collega’ss er
nog niet zijn, laat dee bijrijder heem binnen. H
Hij
weg
waarschuuwt verzoekerr ervoor dat hij straks w
moet. Veerzoeker zal daan buiten moeeten wachten op
zijn ex-ccollega’s. Hijj heeft daar geen probleeem
mee.
Als de bbijrijder het containerpark wil verlaten en
aan verzooeker vraagt samen
s
met hem
m naar buitenn te
gaan, woordt verzoekerr zonder redeen uitgescholdden
door de cchauffeur vann de vuilniswaagen. Verzoekker
krijgt verrwijten naar het
h hoofd gesliingerd en als hij
zich verddedigt, dreigt de chauffeurr ermee hem op
het gezichht te slaan. Hiij schreeuwt dat
d hij de baass is
als de veerantwoordelijjke van het containerpark
c
er
niet is. H
Hij neemt fotto’s van verzzoeker en dreeigt
ermee de dienst Leefm
milieu in te lich
hten.

Verzoeker
V
verlaaat aangedaann het containeerpark. Pas
als de vrachtwaagen weg is, beseft hij datt zijn auto
no
og binnen de omheining staaat. Enkele minuten
m
later komen zijn ex-collega’s aan. Zij begrrijpen niet
waarom
w
de chaauffeur zo hefftig reageerdee. Verzoekeer was een grraag geziene ccollega. Hij probeert
p
in
dee namiddag heet diensthoofdd te spreken, maar
m die is
err niet. Omdat hij zo aangesllagen is, neem
mt hij contaact op met de dienst
d
Ombuddsman.

ONDERZOE
O
EK:
Noch
N
de chaufffeur, noch dee bijrijder, waaren rechtstrreekse collegaa’s van verzoeeker. Zij komen ’s middaags in het containerpark hun
un boterhammeen opeten.
Zee wilden verzoeker niet aachterlaten en
n vroegen
heem buiten te wachten. Aaanvankelijk zouden
z
ze
heem dat beleeffd gevraagd heebben maar omdat
o
verzo
oeker daar nieet op in wilde gaan, escaleeerde de situ
uatie. De chauffeur geeft toee dat hij daarb
bij minder
geepaste woordeen gebruikte, maar ontkentt de woordeen die verzoek
ker hem in dee mond legt. Beide
B
medeewerkers ontk
kennen dat vverzoeker de kans niet
krreeg om met zijn auto naar
ar buiten te rijjden. Verzo
oeker zou bew
wust zijn auto aachter gelaten
n hebben.
Volgens
V
het dieensthoofd hadd verzoeker zich onmiddeellijk moeten schikken naaar de vraag en zijn exco
ollega’s buiten
n moeten opw
wachten. Hij mag
m op bezo
oek komen maaar hij dient tte begrijpen dat
d hij, ondaanks de goedee samenwerkinng in het verleeden, geen
zeeggenschap meer
m heeft in heet containerpaark.

BEOORDEL
B
LING:
Terechte opmeerking (geen ccorrecte bejeg
gening).
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Hoewel de versie van de chauffeur afwijkt van deze
van verzoeker, geeft de medewerker toe dat hij
minder gepast reageerde. Het was beter geweest dat
hij zijn kalmte had bewaard.
De medewerkers handelden wat de regelgeving betreft, wel correct. Verzoeker kon niet alleen in het
containerpark achterblijven. Of hij zich daarnaar
schikte of er zich tegen verzette, kan de Ombudsman niet beoordelen. Het onderzoek mondt op dat
punt uit op een woord-tegen-woordsituatie.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

ASBEST?
(dossier: 201509-180)

Ongegrond
KLACHT:
Een aannemer breekt het dak van een woon- en
zorgcentrum af. Verzoeker merkt op dat de werklui
speciale pakken dragen. Het zou gaan om asbesthoudende platen. Hij is bang voor asbeststof en vezels.
Verzoeker neemt contact op met de dienst Leefmilieu. Zij deelt hem na onderzoek mee dat de asbesthoudende dakpannen op een correcte wijze verwijderd worden.
Toch blijft verzoeker ongerust als hij merkt dat de
werklui pannen van het dak naar beneden gooien in
een bak. Dat gaat telkens gepaard met een stofwolk.
Verzoeker weet dat bij elke afbraak een asbestinventaris opgemaakt moet worden die ter plaatse ingezien kan worden. De aannemer kan of wil hem
deze inventaris niet tonen. De dienst Milieugezondheid West-Vlaanderen bevestigt hem dat een inventaris bijgehouden moet worden.
Verzoeker neemt opnieuw contact op met de dienst
Leefmilieu. In juli verzekert zij opnieuw dat alle
maatregelen genomen werden om de verspreiding
van asbeststof tegen te gaan. Aanvullend laat ze
nog weten dat uit onderzoek door het rusthuis gebleken is dat de pannen geen asbest bevatten.
Verzoeker blijft wantrouwig en contacteert in september de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
Het College van burgemeester en schepenen verleende in februari 2015 een bouwvergunning, onder
meer voor het vervangen van de leien dakbedekking door zink. De dienst Leefmilieu had hiertegen
geen bezwaar op voorwaarde dat de bouwheer zou
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voldoen aan de reglementering voor het behandelen
van asbest.
Na de eerste melding van verzoeker ging de dienst
Leefmilieu ter plaatse maar zij kon geen onregelmatigheden vaststellen. De pannen werden met een
liftje naar beneden gebracht en in de container in
een speciale zak geplaatst. De dienst lichtte verzoeker hierover in per brief.
Na de tweede melding vroeg zij aan het woon- en
zorgcentrum of er een asbestinventaris beschikbaar
was. De bouwheer legde een asbestvrijverklaring
voor. Bovendien bleek uit eigen onderzoek door de
instelling dat er in de dakpannen geen asbest zat.
De dienst Leefmilieu deelde deze bijkomende informatie midden juli per e-mail aan verzoeker mee.
De dienst Ombudsman verzekert verzoeker dat alles
in orde is. Als hij het wenst, kan hij nog altijd contact opnemen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, afdeling Welzijn op het
werk.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De dienst Leefmilieu reageerde tijdig
op de meldingen, ging telkens op onderzoek uit en
gaf de resultaten telkens door aan verzoeker.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 januari 2016).

CONTAINERPARK (2)
(dossier: 201502-037)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker komt naar het containerpark van SintMichiels met een zak plastiek afval en eerder door
IVBO afgekeurd en vervuild PMD-afval. Hij rijdt
over de weegbrug, maar als hij de zak in de perscontainer gooit, haalt de medewerker hem er weer
uit. Hij moet het PMD-afval weer meenemen. Verzoeker weet zich geen raad meer.

ONDERZOEK:
Als IVBO een sticker op een PMD-zak kleeft,
wordt op deze zelfklever gevraagd dat de bewoner
het PMD-afval zou zuiveren en dan weer buiten zou
zetten tegen de volgende ophaalronde. Dat is de
enige juiste werkwijze.
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Het aanbieden van ongesorteerd PMD-afval op het
containerpark mag niet. De parkwachter haalde de
zak terecht uit de perscontainer.
Wat aan de weegbrug gebeurd is, valt niet te achterhalen. Verzoeker zegt dat hij zijn PMD-afval ter
weging aanbood en door mocht, maar afgaand op
de computerbestanden blijkt verzoekers afval niet
geregistreerd.
De Ombudsman informeert verzoeker hoe hij zijn
PMD-afval correct kan aanbieden aan IVBO.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
De parkwachter aan de perscontainer handelde correct. Wat aan de weegbrug gebeurd is, valt niet te
reconstrueren.

CONTAINERPARK (3)
(dossier: 201511-227)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker brengt afval naar het containerpark. Hij
rijdt over de weegbrug naar de betalende zone, stort
er het afval, en rijdt dan via de tweede weegbrug en
de kassa naar de niet-betalende zone waar hij de
rest van het afval stort. Pas dan ziet hij dat er nog
een doos met isomochips in zijn auto staat.
Omdat isomochips in de betalende zone gestort
moeten worden, vraagt hij aan een parkwachter wat
hij moet doen. De medewerker zegt hem dat hij opnieuw naar de betalende zone moet rijden omdat
daar de perscontainer staat.
Verzoeker gaat ervan uit dat hoeveelheden afval
van minder dan vijf kilogram gratis gestort mogen
worden. Hij rijdt de betalende zone opnieuw binnen
en legt aan de parkwachter aan de weegbrug uit
waarom hij terugkeert. Hij stort het piepschuim in
de container en rijdt terug over de tweede weegbrug
naar de uitgang. Tot zijn verbazing moet hij 0,70
euro betalen.
Verzoeker parkeert zijn auto en keert terug naar de
parkwachter in het weegbrughuisje. Daar ontstaat
een discussie over het gewicht van de chips. Volgens de parkwachter had verzoeker de doos met
isomo te voet naar de perscontainer moeten brengen. Verzoeker wijst er op dat zijn collega hem
over de weegbrug stuurde. Het gesprek loopt vast.
Intussen protesteren andere bezoekers omdat verzoekers wagen de uitrit blokkeert. Hij stapt naar
zijn auto, verplaatst een bord en rijdt over de boordsteen naar buiten zonder te betalen.
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Terwijl het klachtonderzoek loopt, krijgt hij een
factuur van de Stad. Hij moet 5,70 euro betalen
want er worden administratiekosten aangerekend.

ONDERZOEK:
In de folder staat niet alleen dat het aanbieden van
afval onder de vijf kilogram gratis is, maar ook dat
de bezoeker aan de parkwachter in het weegbrughuisje moet melden dat het gaat om een kleine hoeveelheid afval, vóór hij de betalende zone betreedt.
Dat hangt ook uit aan het weegbrughuisje. Verzoeker liet dat na waardoor hij automatisch werd ingewogen. Vanaf dat moment kan de parkwachter niet
meer afwijken van de procedure.
Volgens het diensthoofd had verzoeker niet over de
boordsteen mogen rijden om weg te geraken zonder
te betalen. De parkwachter aan de betaalautomaat
greep om veiligheidsredenen niet in. Hij verwittigde wel de dienstleiding.
De weegbruggen zijn geijkt waarbij afgerond wordt
op vijf kilogram. Zodra de weegbrug iets weegt,
wordt 0,70 euro aangerekend. Dat verzoeker een
factuur kreeg van 5,70 euro is het gevolg van de
administratiekosten die aangerekend werden.
Welke parkwachter gezegd zou hebben dat verzoeker opnieuw over de weegbrug moest rijden, brengt
het onderzoek niet aan het licht. Alle parkwachters
weten dat afval in kleine hoeveelheden te voet in de
juiste container mag gegooid worden. Het is niet
duidelijk of de parkwachter in het weegbrughuisje
gezien heeft dat het om isomochips ging die te voet
in de betalende zone binnengebracht mochten worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
brengt niet aan het licht wie verzoeker gezegd zou
hebben dat hij opnieuw over de weegbrug moest
rijden. Het was sowieso fout van verzoeker om
zonder te betalen het containerpark te verlaten.

CONTAINERPARK (4)
(dossier: 201512-271)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker brengt een matras, een grote emmer
steenafval, drie geschilderde houten kaders, onbehandeld hout en wat plastiek naar het containerpark.
Aan de betaalautomaat stelt hij vast dat hij 36 euro
moet betalen. Nooit eerder kreeg hij zo’n hoge factuur.
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Verzoeker keert naar de weegbrug terug waar hij te
horen krijgt dat 36 euro het tarief voor één ton afval
is. Toch zegt de medewerker dat het ticket juist is.
Hij kan niets doen. Verzoeker betaalt, anders geraakt hij met zijn auto niet buiten.
Thuis onderzoekt hij het ticket. Het vermeldt dat hij
240 kg afval zou hebben gestort. Verzoeker acht dat
onmogelijk.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman vraagt begin januari 2016
uitleg aan de dienst Leefmilieu. Midden maart, bij
het afsluiten van de redactie van het jaarverslag,
heeft de dienst nog altijd niet geantwoord.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek loopt nog op het moment dat de redactie van het jaarverslag wordt afgesloten.

MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201505-109)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster verneemt via haar huurder dat een achterbuur een gat in de muur heeft gekapt en een uitlaat van een dampkap heeft gemonteerd die op de
koer van haar eigendom uitkomt. Dat zorgt voor
geurhinder. Ze gaat eind maart 2015 in de dienst
Leefmilieu vragen wat hiertegen gedaan kan worden. De dienst registreert haar vraag in het Meldpunt.
Na zestig dagen komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht. In het registratiesysteem staat alleen vermeld dat de dienst Leefmilieu, enkele dagen na de melding, aan de wijkinspecteur vroeg om langs te gaan. Eind mei, na het
verstrijken van de reglementaire termijn van zestig
dagen, parkeert de dienst Leefmilieu de melding
alsnog.

ONDERZOEK:
Verzoekster kwam op 24 maart langs in de dienst
Leefmilieu. Ze kreeg uitleg wat ze kon doen. Verzoekster kondigde aan dat ze haar huurder zou inlichten. Op 26 maart vroeg de dienst Leefmilieu aan
de wijkinspecteur om langs te gaan. Ondertussen
vroeg de dienst Leefmilieu ook aan de Dienst
Ruimtelijke Ordening of zij iets kon ondernemen.
Dat antwoord liet lang op zich wachten. Het was
nog niet binnen toen de maximale behandelingstermijn van de melding verstreken was. Daarom
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parkeerde de dienst Leefmilieu de melding op 27
mei.
Ondertussen had de wijkinspecteur de buurman en
de huurder gecontacteerd. De buurman was bereid
het probleem op te lossen. De wijkinspecteur vroeg
de huurder opnieuw contact op te nemen mocht het
probleem blijven bestaan. De huurder liet niets
meer van zich horen. De buurman kwam ook langs
in de dienst Leefmilieu. Hem werd uitgelegd wat
het probleem was. De buurman zou opnieuw contact opnemen maar deed dat niet meer.
Het antwoord van de Dienst Ruimtelijke Ordening
kwam pas na 27 mei binnen en luidde dat zij niets
kon doen omdat er voor het maken van het gat geen
bouwvergunning nodig was. De dienst Leefmilieu
grijpt het dossier aan om met de Dienst Ruimtelijke
Ordening af te spreken wanneer zij de tussenkomst
van de bouwcontroleur kan vragen, wanneer de
dienst Leefmilieu best zelf tussenkomt, en wanneer
zij de melder best doorverwijst naar de wijkinspecteur of de Vrederechter.
De dienst Leefmilieu concludeert dat de melding
afgesloten mag worden aangezien de huurder noch
de meldster nieuwe problemen meldden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De registratie in het Meldpunt liet wat te wensen
over, maar de dienst Leefmilieu ondernam wel actie
en de betrokkenen waren op de hoogte. Het probleem werd opgelost.

RATTEN
(dossier: 201508-164)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker stuurt midden juli een e-mail naar de
dienst Leefmilieu waarin hij meldt dat zijn vrouw
een rat heeft gezien in hun stadstuin. Hij vermoedt
dat het dier afkomstig is van drie leegstaande panden in de onmiddellijke omgeving. In zijn e-mail
vraagt verzoeker dat de dienst Leefmilieu de eigenaars zou aanmanen de ratten te bestrijden.
Een maand later heeft hij nog altijd geen antwoord
gekregen.

ONDERZOEK:
De melding kwam toe op de dienst. Een medewerker trok twee dagen later samen met een ongediertebestrijdingsfirma naar de buurt, waar op verschillende plaatsen gif werd gelegd.
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Deze actiie vond plaatss, één dag voo
or de medewerrkster die dde melding addministratief bijhield,
b
met vvakantie veertrok. Daardooor kon ze veerzoeker er nniet
meer oveer inlichten.
Na haar vakantie beltt de medewerrkster verzoekker
g
en zichh te
op om tooelichting bij de actie te geven
verontschhuldigen voorr de laattijdigee communicattie.
Mocht veerzoeker nog hinder onderv
vinden, dan kkan
hij steedss opnieuw conntact opnemen
n.

BEOOR
RDELING:
Ander ooordeel.
mDe Ombuudsman rekennt de ietwat laattijdige com
municatiee niet aan, geezien de omsttandigheden. D
De
communiicatie gebeurdde sowieso nog
n
binnen eeen
redelijke termijn van iets
i meer dan een maand. O
Op
het terreinn werd snel geereageerd.

ode. Als de eiigenaar niet oppdaagt, wordeen ze voor
rio
ad
doptie aangeb
boden. Volleddig verwilderrde zwerfkaatten die te ag
gressief zijn een door hun gedrag
g
niet
so
ocialiseerbaar zijn, worden geëuthanaseeerd. Uit de
cijjfers blijkt daat dit uitzondeeringen blijven
n. De overig
ge dieren valllen onder dee categorie 'so
ocialiseerbaaar’. Zij word
den gesteriliseeerd en terug
ggeplaatst.
Medewerkers
M
van
v het dierennasiel brengen
n deze katten terug naar hun oorspronk
nkelijke biotoo
op of naar
kt een rapeeen nieuwe loccatie. Het dierrenasiel maak
po
orteringsformu
ulier op. Allle formulieren worden
ov
vergemaakt aan het Agenttschap Natuu
ur en Bos.
De melder wordt gecontacteeerd en de situ
uatie wordt
veerder opgevollgd. De diensst Leefmilieu houdt de
lo
ocaties bij die gevoelig zijn voor zwerfkatten.
Volgens
V
de dieenst Leefmilieeu verzoent ziij op deze
manier
m
de jach
htwetgeving en de wetgeviing op het
diierenwelzijn die
d allebei vann toepassing ziijn.

ZWERFKATTEN

BEOORDEL
B
LING:

(dossier: 201510-206)

Ander
A
oordeel.
Biijgestuurd doo
or informatievverstrekking.

Ander
An oordeeel
KLACH
HT:
Een vzw die zich inzeet voor zwerfk
katten, gaat nniet
met het Brugsse zwerfkatten
nbeleid. Er zoouakkoord m
den teveeel van deze kaatten door hett dierenasiel ggeeuthanaseeerd worden in
i plaats van gesteriliseerd
g
en
teruggezeet. Cijfers hierrover zouden niet vrijgegevven
worden. D
De Stad zou geen
g
rekening houden met eeen
leidraad vvan de dienst Dierenwelzijn
n over zwerfkkatten. Zij zoou evenmin geantwoord
g
heebben op een ppetitie tegenn het doden vaan gevangen zwerfkatten.
z

ONDER
RZOEK:
De dienst Leefmilieu had eerder all gesprekken en
vergaderiingen met dee vzw. Verzoekster heeft hhet
moeilijk om zich te verzoenen met
m het Bruggse
zwerfkatttenbeleid.
De dienstt licht haar zw
werfkattenbeleid toe.
Als de diienst een mellding over zw
werfkatten krijjgt,
wordt dee melder om nadere inform
matie gevraaggd.
Bij twijffel wordt de wijkinspecteu
ur ingeschakeeld
die ter plaaatse gaat. Dee omwonenden
n worden voo raf
verwittigdd dat er zwerfkatten gevan
ngen zullen woorden met bbehulp van kooien.
k
Het pllaatsen en ophhalen van dde kooien gebbeurt door hett dierenasiel. N
Na
de vangsst worden de katten gecon
ntroleerd. Zit er
een huiskkat (met chipp of bandje) in
i de kooi, ddan
wordt hij onmiddellijkk vrijgelaten. De
D andere kattten
n
het diereenasiel waar eeen
worden oovergebracht naar
dierenartss oordeelt of de
d dieren verw
wilderd, sociaaliseerbaar of tam zijn. Tamme zwerrfkatten wordden
d wettelijke ppeopgevanggen in het asieel gedurende de
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VERSTOPTE RIOOLKOLKEN
(dossier: 201511-240)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker stelt midden november vast dat als gevolg van werkzaamheden in de buurt verschillende
rioolkolken in zijn straat weer vol zand en afval zitten. Ook bladeren zorgen ervoor dat het water niet
meer wegloopt. Als het regent, vormen zich grote
plassen. De dienst Stadsreiniging moest al vier keer
de rioolkolken komen reinigen, maar dat lost weinig op. Hij bewijst dat met enkele foto’s.
Verzoeker begrijpt niet waarom de aannemer niet
op de vingers wordt getikt en verplicht wordt de
straat proper te houden zodat er geen zand en ander
afval in de kolken terecht komen.

ONDERZOEK:
Als reactie op eerdere meldingen van verzoeker
reinigde de dienst Stadsreiniging in mei en juni verschillende rioolkolken. Na een nieuwe melding van
eind oktober stelde de dienst vast dat het regenwater traag naar de kolken stroomde, maar acute problemen leverde dat toen niet op. Toch werd de
bouwheer gevraagd de straat regelmatig door de
aannemer te laten schoon maken, wat ook gebeurde.
Als reactie op verzoekers jongste melding laat de
dienst Stadsreiniging de greppels in dat deel van de
straat vegen. Alle kolken worden gereinigd. Verzoeker wordt ingelicht.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Stadsreiniging doet het nodige.
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M OBILITEEIT

MEER D
DAN ZESTIG
G DAGEN (1)

BEOORDEL
B
LING:

(dossier: 201501-001)

De Ombudsmaan beoordeelt de klacht alss gegrond
maar
m
gecorrigeerd.
De klacht is geg
grond om volggende reden:
GEBREKKIGE
G
E DOSSIERO
OPVOLGING
G: de meldiing werd niet binnen de regglementaire teermijn van
zeestig dagen affgehandeld alls gevolg van de ziekte
vaan de dossierbehandelaar. De melding werd niet
tijjdig overgenomen door eenn collega.
De klacht word
dt gecorrigeerrd: verzoeker krijgt inormatie over de
d toekomstplaannen.
fo

Gegron
ond
KLACH
HT:
Begin noovember 20114 meldt verrzoeker via hhet
Meldpuntt dat het geevaarlijk fietsen is langs de
Noorweegse Kaai tusseen de Dampoo
ort en de Dam
mse
Hij
Vaart. Fiietsers moetenn er op de rijjweg rijden. H
vraagt eenn oplossing.
Zestig daagen later kom
mt de melding als onafgeweerkt
bij de dieenst Ombudsm
man terecht.

ONDER
RZOEK:
De dossieerbehandelaarr was ziek vaan begin deceember 2014 tot midden januari
j
2015. Daardoor weerd
de meldinng niet op tijdd behandeld.
Op het m
moment dat veerzoeker zijn vraag
v
stelde liiep
al een doossier voor dee aanleg van het
h ontbrekennde
stuk fietsppad langs de Noorweegse
N
Kaai.
K
Het Colllege keurdee het dossier goed en beslliste het voorr te
leggen aan het provinnciebestuur en
e het Vlaam
mse
Gewest, de wegbeheeerder. Eind december 20014
preid. De Adm
miwerd daaarover een perrsbericht versp
nistratie W
Wegen en Verrkeer besliste midden februuari
2015 om het fietspad aan
a te leggen.
Verzoekeer wordt ingeliicht.
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REACTIE
R
VAN
V
HET COLLEG
GE VAN
BURGEMEE
B
ESTER EN SCHEPEN
NEN:
Akte
A genomen (15 juni 2015 ).

MEER DAN ZESTIG
Z
DAG
GEN (2)
(d
dossier: 20150
01-002)

Gegrond
G
KLACHT:
K
Eiind oktober 2014
2
vraagt ve
verzoeker via het Meldpu
unt om werk te maken vaan de kwaliteeit van de
fieetspaden rond
d de stad.
Zeestig dagen laater komt de m
melding als on
nafgewerkt
biij de dienst Om
mbudsman terrecht.
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ONDERZOEK:
De melding werd niet tijdig behandeld. Begin januari 2015, na het verstrijken van de reglementaire
termijn van zestig dagen, parkeert een medewerker
van de dienst Mobiliteit de melding omdat de dossierbehandelaar nog twee weken ziek is. De suggestie van verzoeker werd wel meegenomen in het
Fietsplan Brugge waarin optimaal fietscomfort in
de stad wordt nagestreefd, maar verzoeker werd
hierover niet ingelicht.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd niet tijdig behandeld omdat de dossierbehandelaar langdurig ziek was. De melding werd
niet tijdig overgenomen door een collega.
De klacht is gecorrigeerd: de dienst Ombudsman
licht verzoeker in. De dienst Mobiliteit verontschuldigt zich voor het niet tijdig beantwoorden van
de vraag.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 juni 2015).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)
(dossier: 201502-044)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt eind november 2014 via het
Meldpunt de onveilige situatie voor fietsers in de
binnenstad aan. Hij vraagt meer aandacht voor het
onaangepast rijgedrag van automobilisten en suggereert op bepaalde plaatsen fietsstroken aan te brengen.
Na zestig dagen komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd niet tijdig aangepakt omdat de
dossierbehandelaar ziek was van begin december
2014 tot midden januari 2015. De dienst Mobiliteit
beschikt niet over een back-up voor de opvolging
van vragen over het fietsbeleid.
De dossierbehandelaar stuurt verzoeker midden februari 2015 een e-mail waarin beloofd wordt dat de
dienst Mobiliteit zal onderzoeken hoe een betere

aanduiding van tegenliggend fietsverkeer zou kunnen gebeuren.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd niet tijdig behandeld omdat de dossierbehandelaar langdurig ziek was. De melding werd
niet overgenomen door een collega.
De klacht is gecorrigeerd: de dienst Mobiliteit
stuurt verzoeker een antwoord.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 juni 2015).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (4)
(dossier: 201511-248)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker signaleert eind september via het Meldpunt een probleem voor fietsers ter hoogte van de
kluifrotonde aan de Oostendse Steenweg.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding kwam begin oktober bij de dienst Mobiliteit terecht maar bleef er onbehandeld liggen.
Volgens de dienst werd de voorbije maanden voorrang gegeven aan het nieuwe mobiliteitsplan. Daardoor werd de vraag uit het oog verloren.
De dienst stuurt de melder begin december een
antwoord en verontschuldigt zich voor de vertraging.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd uit het oog verloren.
De klacht is gecorrigeerd: verzoeker krijgt een antwoord.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 januari 2016).
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GEEN ANTWOORD
(dossier: 201509-175)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker vraagt midden juni aan de dienst Mobiliteit meer uitleg over het afschaffen van de parkeerplaatsen voor motoren in de Vlamingstraat en over
de organisatie van het verkeer op het nieuwe plein
aan de achterzijde van het station. Eind augustus
heeft hij nog altijd geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK:
Verzoeker gebruikte het juiste e-mailadres.
Het antwoord in verband met de verkeerssituatie op
het stationsplein werd over het hoofd gezien. Een
aantal elementen voor een antwoord hierop ontbraken nog waardoor de e-mail van verzoeker niet tijdig beantwoord geraakte.
Begin september stuurt de dienst Mobiliteit verzoeker een antwoord op zijn twee vragen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de e-mail van
verzoeker werd niet tijdig beantwoord omdat een
deelantwoord over het hoofd werd gezien.
De klacht is gecorrigeerd: kort na de klacht krijgt
verzoeker een gemotiveerd antwoord op zijn vragen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

maar op dat moment hoefde ze haar vignet nog niet
te vernieuwen.
Omdat ze in maart 2015 geen bewonersbrief krijgt,
vergeet ze haar bewonersvignet te vernieuwen. Ze
krijgt eind april een parkeerretributie omdat haar
bewonerskaart vervallen is.
Verzoekster vindt het niet eerlijk dat ze in oktober
2014 een bewonersbrief kreeg maar in maart 2015
niet individueel verwittigd werd dat ze haar bewonersvignet moest vernieuwen.

ONDERZOEK:
Tot september 2014 kregen alle bewoners uit de
binnenstad eind augustus een standaard bewonersbrief waarin ze herinnerd werden aan de datum
waarop ze hun bewonersvignet moesten vernieuwen. Wie niet verhuisde of dezelfde wagen of
nummerplaat bleef gebruiken, moest zijn kaart tegen midden oktober vernieuwen. Dat kwam omdat
de bewonersvignetten op 15 oktober 2008 ingevoerd werden.
Omdat in de loop der jaren heel wat bewoners verhuisden of een nieuwe nummerplaat kregen, veranderde voor hen de datum waarop hun bewonerskaart vernieuwd moest worden. Daarom krijgen de
bewoners van de binnenstad sinds 1 september
2014 een gepersonaliseerde brief waarmee zij ongeveer één maand op voorhand verwittigd worden
dat ze hun bewonersvignet moeten vernieuwen.
Volgens de dienst Mobiliteit werd in februari 2015
een dergelijke gepersonaliseerde brief naar verzoekster gestuurd. Wat er met deze brief gebeurde,
valt niet te achterhalen. Hij kan verloren gegaan
zijn bij de post of bij verzoekster zelf. Hij keerde
niet als onbestelbaar terug.
De dienst Mobiliteit wijst erop dat het wettelijk de
verantwoordelijkheid van de houder blijft om de
geldigheid van zijn bewonersvignet in het oog te
houden.
Verzoekster betaalt de retributie.

BEWONERSVIGNET

BEOORDELING:

(dossier: 201505-085)

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen want wat er met
de brief van februari 2015 gebeurde, valt niet te
achterhalen. Wettelijk is het aan de houder van het
vignet de geldigheid ervan in het oog te houden.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster had vroeger een bewonersvignet dat
elk jaar in oktober vernieuwd moest worden. Dat
deed ze telkens nadat ze hiervoor van de Stad een
bewonersbrief had gekregen. Toen ze een nieuwe
nummerplaat aanvroeg omdat de oude onleesbaar
was geworden, moest ze ook een nieuwe bewonerskaart aanvragen. Dat gebeurde in maart 2014. In
oktober 2014 kreeg ze opnieuw de bewonersbrief
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ZWAAR VERKEER
(dossier: 201506-121)

Ander oordeel
KLACHT:
In november 2014 signaleert verzoekster via de
website van de Stad Brugge dat haar straat gebruikt
wordt als doorgangsweg voor zwaar verkeer. Ze
klaagt over te veel en te snel verkeer en suggereert
om plaatselijk verkeer in te voeren.
Eind mei 2015 dringt ze ook bij de dienst Ombudsman aan op maatregelen.

ONDERZOEK:
In het kader van het nieuwe mobiliteitsplan konden
burgers tijdens de inspraakvergaderingen suggesties
indienen. Ook op de website van de Stad Brugge
werd hiervoor een speciaal formulier voorzien. Wie
via de website werkte, kreeg een ontvangstmelding.
De dienst Mobiliteit verwerkte alle opmerkingen.
Het was de bedoeling dat zij pas zou communiceren
nadat het College van burgemeester en schepenen
het nieuwe mobiliteitsplan had goedgekeurd.
In het najaar van 2015 wordt het nieuwe mobiliteitsplan voorgesteld. Het is de bedoeling zwaar
verkeer boven de 7,5 ton uit de binnenstad te weren. Ook het bevoorraden met vrachtwagens tussen
3,5 en 7,5 ton wordt beperkt in de tijd. Verzoekster
wordt ingelicht.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

OPVOLGING:
Eind januari 2016 herhaalt verzoekster haar klacht.
Ze ziet geen verbetering. De dienst Mobiliteit antwoordt dat plaatselijk verkeer niet haalbaar is. In de
straat liggen heel wat voorzieningen die (zwaar)
verkeer genereren. De dienst Ombudsman maakt
het antwoord over aan verzoekster en stelt bijkomende vragen aan de Politie.

INLEVEREN BEWONERSVIGNET
(dossier: 201509-181)

Ander oordeel
KLACHT:

op naam van de VZW. De voorzitter woont in parkeerzone 1, de VZW bevindt zich in parkeerzone 3.
Tot nog toe werden de bewonersvignetten elk jaar
probleemloos vernieuwd.
Begin augustus krijgt een medewerkster van de
VZW een parkeerretributie omdat ze met het
dienstvoertuig in een verkeerde zone parkeerde.
Door haar contacten hierover met de dienst Mobiliteit komt aan het licht dat in 2008, bij de aanvraag
van de bewonerskaart voor het dienstvoertuig, geen
attest werd gevraagd waaruit blijkt dat de voorzitter
de exclusieve gebruiker is. Begin september vordert
de dienst Mobiliteit de bewonerskaart terug.
Verzoeker pleit ervoor de kaart te mogen behouden.
Volgens hem gaat het niet om een firmawagen maar
om een dienstvoertuig van de VZW.

ONDERZOEK:
Zowel in het retributieregelement op het parkeren
als in het Ministerieel Besluit “betreffende de gemeentelijke parkeerkaart” staat dat de aanvrager
van een bewonerskaart het bewijs moet leveren dat
het voertuig op zijn naam is ingeschreven of dat hij
er permanent over beschikt. Wie met een firmawagen rijdt, moet een attest voorleggen waaruit blijkt
dat hij de enige gebruiker is. Dat geldt evengoed als
een wagen ingeschreven is op naam van een VZW.
De dienst Mobiliteit kan niet anders dan de kaart
inhouden omdat het bewijs geleverd is dat de voorzitter niet de enige gebruiker van de wagen is.
Het huidige diensthoofd vermoedt dat de dienst
Mobiliteit bij de eerste afgifte van de bewonerskaart een fout maakte door geen attest te vragen. De
volgende jaren glipte verzoeker door de mazen van
het net omdat het onmogelijk is alle documenten te
controleren. Er kunnen alleen steekproeven worden
gedaan. De dienst ziet niet onmiddellijk een oplossing, maar neemt de klacht wel mee in de verdere
uitwerking van het nieuwe mobiliteitsplan.
Verzoeker vraagt voor beide dienstvoertuigen
nieuwe bewonerskaarten aan op de manier zoals
voorgeschreven.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Enerzijds maakte de dienst Mobiliteit een fout door
in 2008 het attest van exclusief gebruik niet te vragen en ook de volgende jaren het ontbreken ervan
niet op te merken. Anderzijds betekent dat niet dat
de dienst Mobiliteit deze fout verder zou moeten
zetten op het moment dat zij ze vaststelt. De dienst
Mobiliteit paste het reglement dit keer correct toe
door de bewonerskaart in te trekken.

Sinds 2008 beschikt een VZW over twee bewonerskaarten. Ze staan op naam van de voorzitter,
terwijl de twee dienstvoertuigen ingeschreven zijn
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LEASINGWAGEN
(dossier: 201510-220)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker heeft een nieuwe firmawagen. Hij gaat
een nieuw bewonersvignet aanvragen en neemt
daarvoor alle gebruikelijke documenten mee. Toch
weigert de medewerkster van de dienst Mobiliteit
hem een vignet te geven omdat hij geen kopie van
het leasingcontract bij heeft.
Omdat verzoeker dit document nooit eerder moest
voorleggen, neemt hij contact op met de dienst
Ombudsman. Het weekend staat voor de deur, hij
kan zijn werkgever niet meer bereiken en hij mag
zijn wagen niet verder dan honderd meter van zijn
huis parkeren omdat hij in het weekend niet met
zijn firmawagen mag rijden en het trackingsysteem
van het voertuig op die manier ingesteld is. Als hij
geen bewonersvignet krijgt, zal hij zijn wagen buiten de Ring moeten parkeren maar dat is verder dan
honderd meter van zijn huis.

de nieuwe richtlijnen. Deze informatie staat op de
website.
Omdat verzoeker niet op de hoogte was van de
nieuwe richtlijn en hij deze informatie nooit eerder
ontving, is de dienst Mobiliteit uitzonderlijk bereid
om hem een tijdelijk bewonersvignet voor de duur
van het weekend te geven, op voorwaarde dat hij op
maandag een kopie van het leasingcontract doorstuurt. Verzoeker doet wat gevraagd wordt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit bevestigt dat vroeger geen kopie van het leasingcontract werd gevraagd. Ondertussen zijn alle baliemedewerkers op de hoogte van
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MEMLING
(dossier: 201510-212)

Deels
De gegron
ond
KLACH
HT:
De zoon van verzoekster en zijn vriiendin wonenn in
Griekenlaand en brachhten een bezoek aan Bruggge.
Ze bezocchten het Hosspitaalmuseum
m. Ze betaaldden
ingang. T
Toen om 16.445 uur omgerroepen werd ddat
het museum om 17 uuur zou sluiten, mochten ze de
mling niet meeer bekijken. D
De
schilderijen van Mem
deur was al op slot.
Ook in hhet Belfort haadden ze een minder prettiige
ervaring. Ze stonden aan te schuiven
n voor sluitinggstijd, toen plots gezegdd werd dat niemand meer b innen mochht.

ONDER
RZOEK:
Het is niiet de bedoeliing dat delen van het Hosp
spitaalmuseuum al een kw
wartier tot tien minuten vooor
sluitingsttijd dicht zijn. De personeeelsleden wordden
hierop aaangesproken en
e ze krijgen een
e memo opddat
dergelijkee fouten in dee toekomst niiet meer zoudden
voorvalleen.
De Museea sluiten om 17 uur. Toeg
gang is mogellijk
tot 16.300 uur. Een uittzondering hierop is de H
Halletoren. O
Omwille van de veiligheid is de capacitteit
er beperkkt tot zeventigg bezoekers. Als
A het personeeel
merkt datt de wachtendden niet meer op tijd op de toren zullenn geraken, heetzij door de lange wachtr
trij,
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heetzij door het feit dat de maaximumcapaciteit al bereeikt is, wordt de rij afgebrooken. De direcctie beseft
daat dit niet altijjd even goed overkomt. Daarom
D
zal
dee communicattie hierover vverbeterd worrden. Omdaat wachtenden
n vaak ontgooocheld wordeen, beslist
heet stadsbestuur in het najaarr dat het Belfo
ort vanaf 1
jaanuari 2016 op
pen blijft tot 1 8 uur.
Omdat de zoon
n en zijn vrieendin minder goed bes
de Mussea hen een vo
oucher die
diiend werden, sturen
zee bij een volgend bezoek aaan Brugge ku
unnen omru
uilen in twee gratis
g
museum
mpassen.

BEOORDEL
B
LING:
De klacht is deeels gegrond oom volgende reden:
r
GEEN
G
ZORGV
VULDIGHEID
D: hoewel het
h koppel
beetaald had, weerd het om 166.45 uur niet meer toegeelaten tot de Memling-colllectie. Dit strookte niet
met
m de instructiies.
De klacht word
dt gecorrigeerrd: het person
neel wordt
e verzoekers
rs krijgen graatis museaaangesproken en
um
mpassen.
De klacht is slechts deels ggegrond omdaat het problleem i.v.m. de
d toegankelijjkheid van het
h Belfort
co
omplexer is. Daar speeltt het veiligheidsaspect
mee,
m
waardoorr het personeeel zich soms verplicht
ziet de wachtrij af te breken.

REACTIE
R
VAN
V
HET COLLEG
GE VAN
BURGEMEE
B
ESTER EN SCHEPEN
NEN:
Akte
A genomen (9 november 22015).
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ADMINIISTRATIEKO
OSTEN

ONDERZOE
O
EK:

(dossier: 201510-219)

Verzoeksster schrijft zich
z
op 8 sep
ptember in vooor
haar tweeede jaar viool. Ze twijfelt nog
n of ze de oopleiding veerder zal zetteen, maar ze schrijft zich tooch
in als de secretaresse zegt dat ze ziich nog kan uuitmber. De secretaresse beveesschrijvenn tot 30 septem
d integraal terugkrijgt.
t
V
Vertigt dat zze haar geld dan
zoekster betaalt 300 euuro. Na betaliing krijgt ze hhet
schoolregglement mee.
Thuis leeest ze in het reglement daat ze 25 proceent
administrratiekosten zaal moeten betaalen als ze ziich
voor 30 september wiil uitschrijven
n. Ze gaat ervvan
ij deze kostenn niet zal moeeten betalen o muit dat zij
dat de seecretaresse verrzekerde dat ze
z haar inschrrijvingsgeldd volledig teruug zou krijgen
n.
Als gevoolg van familiale omstandig
gheden ziet vverzoekster zich verplichtt om zich uit te schrijven. Ze
mber. Ze krijgtt maar 225 euuro
doet dat op 17 septem
m opgezet. Niet
N alleen vinndt
terug. Ze is daar niet mee
ze 75 eurro administratiekosten veel geld. Ze vinndt
ook dat zze verkeerd weerd geïnformeeerd door het ssecretariaatt. Op de webssite was hiero
over geen info
formatie te vvinden. Pas inn het reglemen
nt kon ze erovver
lezen, maaar toen was het
h al te laat.
Volgens het Conservaatorium werd het schoolregglement corrrect toegepastt.

Op het niveau van
v de schooll deed zich eeen dubbele
ommunicatiesttoornis voor, zzowel extern als intern.
co
Biij de inschrijv
ving deelde dde secretaressee niet mee
daat 25 procent administratieekosten zoudeen worden
aaangerekend alss verzoekster zich voor 30 september
zo
ou uitschrijven
n.
Het aanrekenen
n van administtratiekosten was
w nieuw.
Vroeger
V
werden geen adminnistratiekosten
n aangerekeend bij uitsch
hrijving voor 330 septemberr en kreeg
dee leerling het inschrijvingsg
i
geld integraal terug. Het
peersoneel werd
d niet explicieet over deze nieuwe
n
regeeling ingelicht toen het einnd augustus het
h nieuwe
scchoolreglemen
nt 2015-2016 overhandigd kreeg. De
medewerkers
m
constateerden
c
n pas later dat
d in het
niieuwe reglem
ment stond ddat administrratiekosten
moesten
m
worden aangerekennd bij uitschrijjving voor
30
0 september 2015.
2
Dat wass nadat verzoeekster zich
in
ngeschreven haad.
Verzoekster
V
ko
on zich vooraaf niet inform
meren. De
niieuwe regelin
ng werd niet geafficheerd en stond
niiet op de weebsite. Op heet moment dat
d zij het
scchoolreglemen
nt overhandiggd kreeg, had ze al betaaald.
De Ombudsman stelt aan heet Conservatorium voor
veerzoekster de 75 euro admiinistratiekosteen terug te
beetalen. De sch
hool gaat hieroop in. Los van
n de klacht
haad de directie ondertussen zzelf al had ing
gezien dat
heet vragen van een procentuueel bedrag voor
v
adminiistratiekosten niet correct iss. De kost om
m een leerlin
ng uit te schrijjven is een vaaste kost. Het kost niets
meer
m
om een volwassen
v
leeerling die 300
0 euro in-
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schrijvingsgeld betaalde, uit te schrijven dan een
leerling die maar 62 euro inschrijvingsgeld betaalde. Daarom zal bij de herziening van het schoolreglement voor 2016-2017 aan de Inrichtende Macht
worden voorgesteld de 25 procent te wijzigen in 25
euro.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: op het niveau
van de school deed zich een dubbele communicatiestoornis voor. De secretaresse deelde niet mee
dat verzoekster 25 procent administratiekosten zou
moeten betalen. Dat was essentiële informatie, zeker omdat het om een fors bedrag ging.
Deze externe communicatiefout was het gevolg van
een interne communicatiefout waarbij het personeel
dat de inschrijvingen verzorgt, er niet expliciet op
gewezen werd dat het schoolreglement op het vlak
van de administratiekosten gewijzigd was. Het personeel kwam daar pas na 8 september eerder bij
toeval zelf achter.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt de
administratiekosten terugbetaald.
De Ombudsman treedt de suggestie van de school
bij om af te stappen van procentueel bepaalde administratiekosten. Op een inschrijvingsgeld van 300
euro komt dat neer op 75 euro administratiekosten
wat een onredelijk hoog bedrag is dat niet overeenstemt met de werkelijke kost.

ONDERZOEK:
Volgens de directie is er geen sprake van het bevoordeligen van één bepaalde winkel. Ter gelegenheid van de opendeurdag van eind juni organiseerde
het Conservatorium een wedstrijd onder de jongste
leerlingen. De firma was zo vrij spontaan prijzen te
schenken aan de winnaars. Als return bood de
school aan om flyers van de winkel uit te stallen.
Het ging volgens de directie om een vorm van appreciatie en interesse vanuit het commerciële circuit.
Volgens de directie is het niet ongebruikelijk binnen het stedelijk Deeltijds Kunstonderwijs dat firma’s prijzen schenken aan afstuderende leerlingen.
Hun namen worden zelfs opgenomen in het palmares. Bovendien liggen, vooral tijdens de inschrijvingsmaanden, regelmatig flyers van firma’s in de
rekken, bijvoorbeeld van boekhandels of in verband
met het leasen of huren van muziekinstrumenten.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman heeft geen probleem met deze manier van werken.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 januari 2016).

GEEN KORTING?
(dossier: 201501-014)

Ander oordeel

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (11 januari 2016).

KLACHT:

ONPARTIJDIGHEID
(dossier: 201512-256)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker merkt tijdens de opendeurdag van het
Stedelijk Conservatorium op dat folders van één
bepaalde winkel tussen de officiële informatie van
de school en de Stad ligt. Hij vindt dat de neutraliteit en de onpartijdigheid daardoor geschonden
worden. Hij vindt dat ook andere winkels, actief in
dezelfde sector of regio, de kans moeten krijgen
hun informatie in de school te verspreiden. Hij
dient anoniem klacht in.
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Verzoeker volgt lessen fotografie in de Stedelijke
Academie (DKO). Als persoon met een handicap
van meer dan 66% heeft hij recht op een korting op
het inschrijvingsgeld. Tot voor kort moest hij hiervoor jaarlijks een attest van zijn ziekenfonds indienen. Nu hij met pensioen is, kreeg hij van het ziekenfonds een attest voor onbepaalde duur. Het
secretariaat van de Academie wilde dat attest niet
aanvaarden en drong aan op een attest met een geldigheidsduur.
Verzoeker weet dat binnen enkele dagen de verificatie van de inschrijvingen gebeurt. Hij is bang dat
hij de volle pot zal moeten betalen.

ONDERZOEK:
Volgens de directeur drong het secretariaat ter goeder trouw aan op een geijkt attest om er zeker van
te zijn dat de korting op het inschrijvingsgeld toegestaan zou kunnen worden. Verzoeker had in een
155
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e-mail van eind oktober 2014 zelf voorgesteld bij
zijn pensioendienst een ander attest aan te vragen.
Hij liet niets meer van zich horen.
Enkele dagen na de klacht legt de school het attest
voor onbepaalde duur aan de verificateur voor. Het
wordt aanvaard. De dienst Ombudsman stelt verzoeker gerust.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
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PATRIMONIUM
A

PATTRIMON
NIUM

MEER D
DAN ZESTIG
G DAGEN
(dossier: 201503-056)

Terechte
te opmerkin
ing
KLACH
HT:
Verzoekeer meldt eind december 20
014 dat drie ppublieke fieetspompen deffect zijn.
Zestig daagen later kom
mt de melding als onafgeweerkt
bij de dieenst Ombudsm
man terecht.

ONDER
RZOEK:
mDe meldiing werd gereegistreerd in de dienst Com
municatiee en Citymarrketing na en
nkele meldinggen
van burgers via de dieenst Mobiliteiit. Begin januuari
2015 acccepteerde een medewerksteer van de diennst
Patrimonnium de meldiing. Verder staat niets in hhet
g
meldpunttprogramma geregistreerd.
Volgens de dienst Paatrimonium werden
w
de fieetspompen aal tegen middden januari heersteld maar ddat
werd niett teruggekoppeld naar de medewerkster
m
ddie
de meldingen adminisstratief bijhou
udt. De dossiierbehandelaaar verwittigdde rechtstreek
ks de dienst M
Mobiliteit.
Het dienssthoofd spijkeert de procedurre bij tijdens hhet
werkoverrleg.

BEOOR
RDELING:
Terechtee opmerkingg (gebrekkigee dossieropvvolging).
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De dienst Patrim
monium voerdde het herstel uit op het
terrein, wat possitief is, maar koppelde dat niet terug
naaar de medewerkster die dee meldingen administratieef bijhoudt. Daardoor
D
werd
rd de melder niet geïnfo
ormeerd.

REACTIE
R
VAN
V
HET COLLEG
GE VAN
BURGEMEE
B
ESTER EN SCHEPEN
NEN:
Akte
A genomen (6 juli 2015).

PROPERE TO
OILETTEN
(d
dossier: 20150
06-147)

Ander oordeel
KLACHT:
K
Verzoeker
V
klaaagt dat de opeenbare toiletteen aan het
keerkhof van Sint-Andries eerg vuil zijn.. Hij vermoedt
m
dat de wc’s
w ook gebru
ruikt worden door
d
voetbaalsupporters. Het
H is heel evven beter geweest, maar
dee jongste tijd zijn
z de toiletteen erg smerig.

ONDERZOE
O
EK:
Eeen plaatsbezoeek bevestigt dde klacht.
Het College van burgemeestter en schepen
nen gaf de
diiensten Onderrhoud Gebouw
wen en Electro
omechanicaa in januari 20
014 de opdraccht om de toiiletten een
op
pfrisbeurt te geven. Het regelmatig onderhoud
o
werd
w
overgedraagen van de dienst Leefm
milieu naar
dee dienst Ondeerhoud /Cel sschoonmaak. Daarvoor
werd
w
ook budgeet voorzien.
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De toiletten werden opgefrist in september 2014 en
vanaf dan één keer per week schoon gemaakt door
stadspersoneel. Na de opening van de vernieuwde
bibliotheek van Sint-Andries, die beduidend groter
is, bleek dat niet meer haalbaar. Daarom werd het
sanitair periodiek gereinigd door een externe firma.
Dat zal verder om de veertien dagen gebeuren. Een
dagelijkse inspectie is volgens de diensten niet
haalbaar.
Mocht verzoeker merken dat de toiletten langer dan
veertien dagen na elkaar niet gereinigd worden, belooft hij dat te zullen signaleren. Hij neemt geen
contact meer op.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De diensten doen wat ze kunnen. Het probleem is
dat burgers openbare toiletten zonder toezicht vaak
vuil achterlaten.

VERSTOPTE URINOIRS
(dossier: 201508-162)

Ander oordeel
KLACHT:
Volgens verzoeker zijn de urinoirs in het toiletgebouwtje op de begraafplaats van Ver-Assebroek regelmatig verstopt. Hij meldde dat al verschillende
keren aan de Gemeenschapswachten, de Politie en
de arbeiders van de Groendienst. Even zoveel keer
werd het probleem verholpen maar het keert telkens
terug. Verzoeker vraagt een structurele oplossing.

ONDERZOEK:
De dienst Patrimonium vindt over een periode van
drie jaar maar drie meldingen terug over de urinoirs
op de begraafplaats van Ver-Assebroek. Het zijn
geen meldingen van verzoeker. Onbewaakte openbare toiletten hebben vaak te lijden onder verkeerd
gebruik of vandalisme. Defecten hierover worden
zelden aan de dienst gemeld.
De dienst stelt ter plaatse vast dat de twee urinoirs
vol water staan. Het gaat niet om een structureel
probleem. Een firma ontstopt de leidingen. De
dienst onderzoekt hoe defecten aan sanitaire installaties op de begraafplaatsen sneller aan haar doorgegeven kunnen worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling. Wat er gebeurde met
de meldingen van verzoeker is niet duidelijk.
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BUURTGARAGE
(dossier: 201511-225)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker heeft een garage in een buurtgaragecomplex in de binnenstad. Hij vraagt of de Stad op het
terrein elektriciteit en openbare verlichting zou
kunnen voorzien. Nu is het er 's avonds pikdonker
en een elektriciteitsaansluiting zou welkom zijn
voor gebruikers die hun elektrische fiets of auto
willen opladen tijdens de nacht.
Hij stelde de vraag vroeger al maar kreeg toen een
njet.

ONDERZOEK:
De inrit van het complex en alle garages zijn in privaat bezit. In principe zouden de eigenaars zelf een
elektriciteitsaansluiting moeten aanvragen aan Eandis, maar de nutsmaatschappij maakt bezwaar omdat buurtgarages geen adres hebben waarop de teller kan worden geplaatst.
De dienst Patrimonium maakt de vraag opnieuw
over aan Eandis omdat in de toekomst de kans bestaat dat elektriciteitsaansluitingen worden voorzien
in verlichtingspalen. Eandis adviseert opnieuw negatief.
Ook de Wegendienst en de dienst Eigendommen
blijven erbij dat de garages privaat zijn waardoor de
Stad geen initiatief kan nemen om nutsvoorzieningen aan te leggen en te onderhouden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoeker krijgt een gemotiveerd antwoord waarom niet ingegaan kan worden op zijn vragen.

WATER OP HET DAK
(dossier: 201511-245)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont in een appartement naast een
stadsgebouw. Vanuit zijn flat ziet hij dat er veel water blijft staan op het platte dak van de bibliotheek.
Het water loopt over de rand van het dak ter hoogte
van de ingang. De Politie verwees hem door naar de
verantwoordelijke van de bibliotheek die beloofde
het probleem door te geven aan de dienst Patrimonium. Toch gebeurde er niets. Enkele weken gele-
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den kwam wel iemand langs maar hij vertrok zonder het probleem op te lossen.
Volgens verzoeker is het euvel gemakkelijk te verhelpen mocht iemand het bladafval van het dak
weghalen.

ONDERZOEK:
Twee dagen nadat de dienst Ombudsman de klacht
doorgaf aan de dienst Patrimonium, laat verzoeker
weten dat het probleem opgelost is. Iemand kwam
het dak reinigen.
De dienst Patrimonium ontving midden september
via de dienst Bevolking een eerste melding over
waterstagnatie op het dak. Op 22 september werd
de onderhoudsaannemer langs gestuurd die het probleem opgelost zou hebben. Op 23 november herhaalde de dienst Bevolking de melding. Twee dagen later werd het probleem verholpen door de
dienst Patrimonium. Dat was één dag voor de dienst
Ombudsman de klacht van verzoeker doorgaf aan
de dienst.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem was al opgelost vóór de klacht in behandeling werd genomen door de dienst Ombudsman.
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Verzoeksster is niet te spreken
s
over de
d aanwervinggsproceduree voor een diensthoofd
d
voor
v
de clusster
openbaarr domein. Onndanks het geering aantal ggeslaagde kkandidaten voor de schrifteelijke proef, kkregen deze laatsten niet de kans om hun
h visie en hhun
was
kennis vaan het werkdoomein te verdeedigen. Dat w
het gevolg van de voolgorde van de
d verschillennde
testen.
h
ongenoeg
gen over het ffeit
In maart 2015 uit ze haar
o de conclussies
dat de Sttad haar oordeeel baseerde op
hnivan een selectiebureauu dat via durre psychotechn
De
sche testeen beslist of ieemand geschiikt is of niet. D
belangrijkkste conclusiee om verzoek
kster ongeschhikt
te bevindden, kwam vooort uit een ro
ollenspel waarrbij
de interprretatie van de opdracht sub
bjectief was. T
Tijdens het assessment werd
w
hier niet op ingegaan zzof
rek
dat verzooekster dit pass tijdens het feedbackgespr
met het selectiebureauu te horen kreeg.
k
Daardooor
k te verdedigeen.
kreeg ze nooit de kanns haar aanpak
t
het feeedBovendieen gaf het sellectiebureau tijdens
backgespprek toe dat men
m zich met een assessmeent
beperkt toot één momenntopname. Verzoekster vraaagt
zich af w
waarom een kandidaat daan niet de kaans
krijgt om
m eerst de monndelinge proeff te doorlopen en

veervolgens het assessment. Op die manier zouden
err twee momen
ntopnamen zijnn.
Verzoekster
V
klaagt ook datt ze al op 12
2 februari
20
015 aan de Peersoneelsdiensst een feedbaackgesprek
aaanvroeg over de schriftelijkke proef. Daaarop kreeg
zee geen reactie. Op 3 maart hherhaalde ze haar
h vraag.
To
oen kreeg ze van de Persooneelsdienst een bericht
daat haar vraag genoteerd waas. Als ze op 18 maart
kllacht indient bij de Ombud
udsman, heeft het feedbaackgesprek no
og altijd niet pplaats gevondeen.
Eiind augustus neemt verzoeekster opnieu
uw contact
op
p met de Omb
budsman. Ze vvernam dat dee vacature
vo
oor het dienstthoofd van dde cluster opeenbaar domein
m
ingevuld is. Ze wil w
weten welke procedure
werd
w
gevolgd. Ze zag geenn nieuwe vacature verscchijnen.
Eiind oktober brreidt verzoeksster haar klacht uit. Pas
eind maart 2015 kreeg ze peer e-mail een korte uitleg over de sch
hriftelijke prooef. Een uitno
odiging tot
dien vindt
eeen feedbackgeesprek volgdee niet. Bovend
zee het niet kunn
nen dat het innwachten van de sollicitaaties voor de tweede,
t
hernoomen selectieeprocedure
vo
oor een hoofd
d cluster openb
nbaar domein al was afgeerond vooraleeer het door haar gevraaagde feedbaackgesprek pllaats had gevo
vonden. Verzo
oekster argu
umenteert dat
d
de bbedoeling van
v
een
feeedbackgespreek is dat iem
mand kan lereen uit zijn
fo
outen. Doordaat het feedbaackgesprek niet
n
plaats
vo
ond, werd haar de kans onntnomen om met deze
keennis opnieuw
w te kandiderren voor de hernomen
seelectieprocedu
ure.
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SELECT
TIEPROCEDU
URE
(dossier: 201503-067)

Deels
De gegron
ond
KLACH
HT:
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ONDERZOEK:
Verzoekster was één van de twee kandidaten die
slaagden voor de schriftelijke proef, maar op basis
van de resultaten van de assessmentproef werd zij
niet geschikt bevonden. Alleen kandidaten die ‘geschikt’ of ‘onder voorbehoud’ als uitslag krijgen,
worden toegelaten tot de mondelinge proef. Dat is
de procedure zoals ze door het College van burgemeester en schepenen werd goedgekeurd. Ook de
andere kandidaat slaagde uiteindelijk niet.
De Personeelsdienst ontkent dat verzoekster werd
afgewezen op basis van het rollenspel alleen. De
eindconclusie van een assessment is altijd gebaseerd op de bevindingen van de drie onderzoekstechnieken: de psychotechnische proeven en assessmentoefening, het diepte-interview en het
rollenspel.
Volgens de consultant van het selectiebureau was
verzoekster er na het rollenspel van overtuigd dat ze
het heel goed had gedaan. De consultant diende
haar tijdens het feedbackgesprek uit te leggen dat ze
onvoldoende de gevraagde competenties had getoond. Verzoekster had daar een ander gevoel bij
maar leek uiteindelijk toch akkoord te gaan.
In verband met de volgorde van de testen verwijst
de Personeelsdienst naar twee beslissingen van het
College van burgemeester en schepenen, een van
eind 2000 waarbij assessments werden ingevoerd
als proef voor leidinggevenden, en een van februari
2008 waarbij beslist werd dat kandidaten ‘met
voorbehoud’ door mogen naar het mondelinge gedeelte. De volgorde is daarbij altijd: schriftelijk, assessment, mondeling.
De Personeelsdienst motiveert deze volgorde als
volgt. Starten met een assessment zou duur zijn. Alle kandidaten zouden deze proef moeten ondergaan
en het budget zou hoog liggen want vooraf zou er
geen filter zijn via een schriftelijke proef. Mocht de
selectie eindigen met een assessment, dan zou de
eindconclusie volledig bij het selectiekantoor liggen. Dat zou de laatste proef zijn waarna de jury de
kandidaten niet meer zou zien. Het feedbackmoment zou dan volledig bij de externe partner liggen
wat de bevoegdheid van de selectiecommissie zou
uithollen. Dat zou ook impliceren dat er nog maar
twee einduitslagen vanuit een assessment zouden
bestaan, met name ‘geschikt’ of ‘ongeschikt’. De
huidige derde optie ‘voorbehoud’ zou een bindende
volgorde in de werfreserve onmogelijk maken.
Als het assessment voor het mondeling komt, kan
de jury de conclusies uit het assessment nog meenemen en bevragen in het interview. De jury kan
dan ook instaan voor het een feedbackmoment, rekening houdend met alle proeven. Kandidaten hebben daardoor meer kansen om te worden weerhouden. ‘Voorbehoud’ bij het assessment kan nog
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betekenen dat de kandidaat doorgaat naar het interview.
Verzoeksters vraag naar feedback over de schriftelijke proef kwam bij de Personeelsdienst toe op 12
februari 2015, net na het afronden van de mondelinge proef van 10 februari. De Personeelsdienst
geeft toe dat ze verzoekster geen ontvangstmelding
stuurde.
De einduitslag voor de eerste selectie werd door de
adjunct-stadssecretaris goedgekeurd op 16 februari.
Diezelfde dag bezorgde de Personeelsdienst verzoekster per e-mail haar punten. Dat was het enige
wat zij verzoekster toen al kon bezorgen. De vraag
naar het feedbackgesprek bleef in deze e-mail onbeantwoord.
Op 3 maart herinnerde verzoekster in een e-mail
aan haar vraag naar een feedbackgesprek over de
schriftelijke proef. De Personeelsdienst liet haar
toen weten dat haar vraag genoteerd was.
De vraag van verzoekster werd na een maand, op
15 maart, doorgegeven aan de jury. De Personeelsdienst had vanaf de goedkeuring van de selectie één
maand gewacht om vragen van kandidaten naar een
feedbackgesprek in te wachten.
Omdat verzoekster op haar herinnering van 3 maart
geen inhoudelijke reactie had gekregen, had zij ondertussen al op 18 maart een brief naar de Stad geschreven en klacht ingediend bij de Ombudsman.
Ondanks aandringen van de Personeelsdienst stuurde de jury pas op 30 maart per e-mail een korte
feedback over de schriftelijke proef naar de Personeelsdienst. Omdat verzoekster al geruime tijd aan
het wachten was, werd deze e-mail onmiddellijk
door de Personeelsdienst naar haar doorgestuurd.
Verzoekster kwam niet meer terug op haar vraag
naar een feedbackgesprek waardoor de Personeelsdienst ervan uitging dat ze hiermee tevreden was.
Ondertussen wachtte verzoekster op een uitnodiging voor het feedbackgesprek. Ze drong niet meer
aan omdat ze ondertussen een andere functie had
opgenomen.
Er wordt een bemiddeling georganiseerd met verzoekster, de Personeelsdienst en de Ombudsman.
Daaruit blijkt dat het College van burgemeester en
schepenen al op 5 maart 2015 een beslissing nam
over de publicatie van de tweede, hernomen selectieprocedure voor een diensthoofd voor de cluster
openbaar domein. De vacature werd gepubliceerd
tussen 7 en 22 maart 2015 via verschillende kanalen. Verzoekster werd niet persoonlijk aangeschreven omdat ze niet opgenomen was in het bestand
van de spontane sollicitanten. De kandidaturen
werden ingewacht tot ten laatste 22 maart. Verzoekster kreeg pas op 30 maart de e-mail met enige
feedback over haar schriftelijke proef.
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Een van de voorwaarden in de tweede selectieprocedure was dat de kandidaat minstens tien jaar ervaring had in een leidinggevende functie. Verzoekster
beschikte niet over deze ervaring.
De aanstelling van een diensthoofd voor de cluster
openbaar domein was dringend.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Personeelsdienst had verzoekster op 12 februari 2015 beter een ontvangstmelding gestuurd waarin ze het
verloop van haar aanvraag voor een feedbackgesprek had kunnen toelichten.
GEEN ZORGVULDIGHEID: verzoekster kreeg
niet het feedbackgesprek waarom ze had gevraagd.
De Personeelsdienst ging ervan uit dat de schriftelijk reactie van de jury voldoende was. Verzoekster
kreeg deze schriftelijke reactie pas nadat de periode
om te kandideren voor de hernomen selectieprocedure al een week achter de rug was. Het was eleganter geweest mocht de selectieprocedure pas hernomen zijn nadat het feedbackgesprek plaats had
gevonden. In principe had verzoekster de kennis die
ze opdeed tijdens het feedbackgesprek kunnen gebruiken tijdens de tweede selectieprocedure. Deze
kans kreeg ze nu niet. Het gaat evenwel slechts om
een principiële discussie want verzoekster had niet
kunnen deelnemen aan de tweede selectie omdat ze
niet aan alle voorwaarden voor deelname voldeed.
Verzachtende omstandigheid is dat de Stad de vacature zeer snel wilde invullen gezien de nood.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman zich kan vinden in de motivering van de
Personeelsdienst waarom zij de volgorde ‘schriftelijk examen – assessment – mondeling interview’
aanhoudt. Deze motivering is goed onderbouwd.

AANBEVELINGEN:
“Stuur kandidaten die om een feedbackgesprek
vragen, steeds een ontvangstmelding met info over
het verdere verloop van hun vraag.”
“Start, in het uitzonderlijke geval dat een selectieprocedure moet worden hernomen bij gebrek aan
geslaagde kandidaten, zo mogelijk de procedure
niet opnieuw op vooraleer de gefaalde kandidaten
hun feedbackgesprekken hebben gekregen.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (1 februari 2016).

OPVOLGING:
De Personeelsdienst gaat akkoord met de aanbevelingen en zal ze toepassen.
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PRREVENTTIE

MEER D
DAN ZESTIG
G DAGEN

REACTIE
R
VAN
V
HET COLLEG
GE VAN
BURGEMEE
B
ESTER EN SCHEPEN
NEN:

(dossier: 201504-075)

Gegron
ond

Akte
A genomen (6 juli 2015).

KLACH
HT:
Midden januari voertt de dienst Gemeenschappswachten een melding in over een verzakking aaan
een rioolpput in de Refuugestraat.
Zestig daagen later kom
mt de melding als onafgeweerkt
bij de dieenst Ombudsm
man terecht.

ONDER
RZOEK:
De medew
werkster die de
d melding registreerde, weees
ze per abbuis toe aan zichzelf. Daardoor werd de
melding niet overgem
maakt aan de Wegendienst
W
en
gebeurde er niets.
m
over aaan
De dienstt Ombudsmann maakt de melding
de Wegenndienst die heerstel aankond
digt.

BEOOR
RDELING:
De Ombuudsman beoordeelt de klaccht als gegro nd
maar geccorrigeerd.
De klachtt is gegrond om volgende reeden:
GEEN Z
ZORGVULDIIGHEID: dee medewerksster
maakte eeen fout waarrdoor de meld
ding niet binnnen
de reglem
mentaire termijjn werd behan
ndeld.
De klachht wordt gecoorrigeerd: de melding worrdt
overgemaaakt aan de Wegendienst.
W
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SPORTT

wembad word
dt door de reddders betaald in
n de vorm
zw
vaan twintig beu
urtenkaarten.

REDDER
RS
(dossier: 201504-076)

Ongegron
ond
KLACH
HT:
Een klannt van het Jann Guilinizwem
mbad dient annoniem klaccht in tegen bepaalde
b
redd
ders die ’s m
middags tijdeens de sluitinggsuren toch en
nkele zwemmeers
toelaten. Zij betalen 15 euro aan dee redder die hhen
zogezegdd les geeft. Beepaalde reddeers laten tot vvier
personen tegelijk toe terwijl
t
er maaar één zwemm
mer
h privilege te
les krijggt. De andereen krijgen het
wembad.
zwemmenn in een zo gooed als leeg zw
Verzoekeer vraagt zichh af wat deze praktijk de reedders finanncieel opbrengt en hoeveell ervan aangeggeven worddt aan de fiscuus. Hij vindt het niet kunnnen
dat hij alltijd in een ovvervol zwemb
bad moet zweemmen en nniet de kans krrijgt over de middag
m
buiten de
openingsuuren te zwem
mmen in idealle omstandighheden.

ONDER
RZOEK:
Eind junii 2009 beslistee het College van burgemeeester en schhepenen dat dee redders overr de middag pprivé zwemlles mogen gevven mits zij verlof nemen. D
De
vier reddders dienden bij
b de Sportdienst een form
mulier van eeen sociaal buureau in dat zijj dit doen in bbijberoep. H
Het gaat om geldige atteesten die op de
Sportdiennst bijgehoudeen worden. Dee inkom van hhet
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In
n de meeste gevallen gaat hhet om privéllessen aan
ééén of twee perrsonen die lere
ren zwemmen. Een aantaal redders geeeft ook sportzzwemmen waaarbij trai-
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ning gegeven wordt aan verschillende personen op
hetzelfde moment. In zijn beslissing bepaalde het
College niet onder welke vorm het lesgeven moet
gebeuren noch het bedrag dat de redders mogen
vragen.
De redders vragen 15 euro voor een privéles van
een half uur. Dat is een marktconform tarief. Voor
technieklessen met verschillende personen wordt 10
euro per persoon per half uur gevraagd.

BEOORDELING:

Verzoeker gaat niet in op de vraag van de dienst
Ombudsman naar meer informatie over het tijdstip
waarop hij de e-mails naar de Sportdienst verstuurde. Daardoor kan niet nagegaan worden bij de
dienst Informatica wat er met deze berichten gebeurd zou kunnen zijn.

BEOORDELING:
Ander oordeel
Stopgezet omdat verzoeker niet meer reageert.

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Dat de redders over de middag privéles
geven is door het College goedgekeurd, mits het
respecteren van een aantal voorwaarden die door de
redders worden nagevolgd. De prijzen zijn marktconform.

OCHTENDZWEMMEN

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Verzoeker voelt zich geviseerd door een medewerker van het Jan Guilinizwembad die een verregaande aversie tegen hem zou koesteren. Verzoeker
komt al meer dan tien jaar elke morgen zwemmen.
Het publiekszwemmen duurt officieel van 7 tot 8.30
uur maar jarenlang werd gedoogd dat de zwemmers
tot 9 uur mochten zwemmen, tot de scholen toekwamen. Daardoor kwam verzoeker altijd vanaf
8.20 uur zwemmen. Hij geeft toe dat hij af en toe
tot 9.15 uur bleef zwemmen als er geen scholen opdaagden. Dat werkte het personeelslid op de zenuwen.
In februari 2015 beslist het College van burgemeester en schepenen komaf te maken met het gedoogbeleid. Beslist wordt dat het ochtendzwemmen tot
8.45 uur duurt en niet langer. Door deze beslissing
kan verzoeker nog moeilijk komen zwemmen. Hij
vermoedt dat de medewerker verantwoordelijk is
voor deze beslissing en voelt zich geviseerd.
Verzoeker had ondertussen al een gesprek met de
schepen van Sport en de Sportdienst. De schepen
zou beloofd hebben het dossier te herzien maar verzoeker vernam niets meer. Verzoeker vindt dat de
Sportdienst zich in het dossier liet leiden door de
aversie van de medewerker tegen zijn persoon.

Akte genomen (9 november 2015).

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201501-003)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker stuurt een e-mail naar de Sportdienst via
het adres sportdienst@brugge.be. Hij krijgt geen
reactie.
Verzoeker vermoedt dat er iets mis is met het emailadres. Ofwel bestaat het niet meer, ofwel is er
een technisch probleem, ofwel bekijkt niemand de
mailbox en is hij niet de enige die zit te wachten op
een antwoord van de Sportdienst.

ONDERZOEK:
Er bestaan afspraken over de manier waarop de
stadsdiensten met e-mails moeten omgaan. De
richtlijnen schrijven voor dat individuele en functionele postbussen minstens twee keer per dag nagezien moeten worden. In principe moet binnen de 48
uur op een e-mail gereageerd worden. Is een inhoudelijk antwoord niet mogelijk, dan dient een ontvangstmelding te worden gestuurd.
Volgens de Sportdienst is de medewerker met baliedienst verantwoordelijk voor het openen en doorsturen van de e-mails die binnenkomen via het emailadres sportdienst@brugge.be. Tot nog toe gingen slechts heel uitzonderlijk e-mails verloren of
werden ze niet behandeld. Bij nazicht zit in de functionele postbus geen enkele e-mail van verzoeker.
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(dossier: 201503-055)

Ander oordeel
KLACHT:

ONDERZOEK:
De maatregel om het publiekszwemmen ’s morgens
strikt te laten stoppen om 8.45 uur kadert in een
ruimer geheel van maatregelen waarbij de Sportdienst een aantal grijze zones met betrekking tot de
organisatie in het zwembad wilde oplossen. Met
negatieve sfeerschepping rond de persoon van verzoeker heeft dit niets te maken, verzekert de Sportdienst. Ze wil alleen vermijden dat ochtendzwemmers baantjes blijven trekken terwijl er al scholen
in het bad zijn.
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Voorafgaand aan de beslissing werd een overleg
georganiseerd met de Sportdienst en het zwembadpersoneel. De vergadering bereikte een consensus
om enerzijds de uren ’s morgens met een kwartier
uit te breiden, maar anderzijds de uren effectief toe
te passen. De Sportdienst vindt het de taak van het
personeelslid dat hij verzoeker aanmaant het
zwembad te verlaten als het tijd is.
Volgens de Sportdienst werd verzoeker tijdens het
gesprek met de schepen meegedeeld dat de uren
momenteel vastliggen maar dat ze later eventueel
opnieuw onderzocht konden worden. Het is niet de
bedoeling de uurregeling al onmiddellijk opnieuw
aan te passen.
Verzoeker wil zich niet neerleggen bij de beslissing. Hij overweegt een petitie te organiseren onder
de ochtendzwemmers, maar laat niets meer van zich
horen.

SPORT

slissing onmiddellijk herzien zou worden, wat niet
de bedoeling was.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen over het feit dat
het personeelslid tegen verzoeker een aversie zou
hebben en vice versa.
De beslissing van het College over de nieuwe uren
voor het ochtendzwemmen is een beleidsbeslissing.
Daar kan de Ombudsman niet in tussenkomen.
Mogelijk deed zich tijdens het gesprek met de
schepen en de Sportdienst een communicatiestoornis voor waarbij verzoeker ervan uitging dat de be-
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TOERISME

T OERISM
ME

TOERISSTENBOOTJE
ES

BEOORDEL
B
LING:

(dossier: 201508-161)

Ander
A
oordeel.
Biijgestuurd doo
or informatievverstrekking.
Dat de Stad zicch niet bewusst zou zijn van het problleem en niet naar oplossinngen zou zoek
ken, klopt
niiet, maar het wordt
w
stilaan tijd om bepaaalde maatreegelen te conccretiseren gezzien de steedss terugkereende klachten.

Ander
An oordeeel
KLACH
HT:
Verzoeksster klaagt oveer lawaaihindeer van de toerristenbootjees en meer beppaald over heet geroep van de
bootjesm
mannen door hun
h micro’s. In
I de zomer kkan
ze geen rraam open zeetten. Eerdere klachten bij de
Stad werrden wel opggevolgd, maarr bleven zondder
resultaat.

LIDGELD
(d
dossier: 20150
09-199)

Ander oordeel

ONDER
RZOEK:
De diensst Ombudsmaan behandeldee in 2008, 20009
en 2011 gelijkaardigee klachten ov
ver lawaaihindder
door de tooeristenbootjees.
Toerismee Brugge is nog
n steeds op
p zoek naar eeen
goede oplossing. Zo wordt
w
onderzoccht of de bootj
tjes
m een decibbeluitgerust zouden kunnnen worden met
ment zou kunnnen
meter zoddat de schippeer op elk mom
zien of hhij de geluidsnnorm overschrrijdt. Het geluuid
wordt beppaald door zoowel de motorr, het aantal paassagiers aals de stem van
v de bestuu
urder. Toerism
me
Brugge ddenkt ook aan het beter isoleren van de ddieselmotor.. Als de motoor goed geïsoleerd is, kan de
geluidsveersterking lagger. Toerismee Brugge vinndt
haar insppiratie hiervooor in Gent. Beeide maatregellen
worden oonderzocht maar
m
zijn nog niet geconcreetiseerd.
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KLACHT:
K
Verzoeker
V
is all jaren lid van
an een stedelijjke VZW.
Hij betaalde gedurende
g
vijfftien jaar zijn lidgeld,
maar
m
vindt dat hij daar te w
weinig voor teerugkrijgt.
Via
V zijn lidmaaatschap heeft hhij nog geen enkele
e
opdrracht in de waacht kunnen sllepen.
Teevergeefs probeert hij een gesprek te heebben met
dee directeur van
n Toerisme Brrugge die ook
k lid is van
dee raad van besstuur van de V
VZW. Hij wil zijn ideeen
n en projecten met hem oveerlopen om te zien of de
Sttad er interesse voor zou heebben.
In
n februari 201
14 liep opnieuuw de factuurr voor het
jaaarlijkse lidgeld van de VZ
ZW binnen. Verzoeker
V
naam zich voor niet te betaleen zo lang hijj geen gesp
prek met Toerrisme Brugge had gehad. Hij
H negeerdee twee herinn
neringen. Vannaf de tweede helft van
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2014 ontving hij geen correspondentie meer van de
VZW. Verzoeker vernam dat de raad van bestuur
dat beslist had. Hij werd hier officieel niet van op
de hoogte gebracht.
In januari 2015 ontmoette hij tijdens een gelegenheid de directeur van Toerisme Brugge aan wie hij
duidelijk maakte dat hij niet zou betalen zolang hij
geen gesprek had gehad. De directeur van Toerisme
Brugge reageerde dat hij eerst zijn lidgeld moest
betalen.
Midden februari 2015 dreigt de VZW met een
rechtszaak als hij niet betaalt. Verzoekers advocaat
stelt een minnelijke schikking voor: eerst een overleg met Toerisme Brugge, daarna zal verzoeker de
helft van het lidgeld betalen. De zaak escaleert
waarbij de advocaat van de VZW in juli schrijft dat
een rechtszaak opgestart zal worden. Ondertussen is
de factuur al verhoogd met bijkomende kosten.
Verzoeker vraagt bemiddeling bij de Ombudsman.
Hij begrijpt niet waarom het gesprek dat hij vraagt zonder motivering geweigerd wordt. Hij blijft
bij zijn voorstel na het gesprek de
helft van het lidgeld te betalen.

TOERISME

heeft haar diensten te schorsen en op kosten van de
klant alle bewarende maatregelen te nemen. De
Ombudsman concludeert dat de minnelijke schikking die verzoeker voorstelt te hoog gegrepen is.
De Ombudsman bemiddelt dat verzoeker zijn lidgeld zou betalen maar niet de extra kosten en dat
daarna het gesprek met Toerisme Brugge zou doorgaan. Het voorstel wordt aanvaard.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

ONDERZOEK:
Verzoeker staat juridisch zwak. Er
bestaat geen rechtstreeks verband
tussen het gesprek dat verzoeker
vraagt en zijn lidmaatschap van de
VZW.
In de overeenkomst met de VZW
die verzoeker ondertekende, staat
het bedrag van het lidmaatschap
vermeld. Het lidgeld moet binnen
de dertig dagen betaald worden.
Alleen leden die hun financiële
verplichtingen nakomen, komen
in aanmerking voor het ontvangen
van nieuwe aanvragen, visibiliteit
enz. Het contract vermeldt verder
dat het directiecomité en de raad
van bestuur bevoegd zijn om beslissingen te nemen in verband
met de opschorting of schorsing
van een lid of tot het ondernemen
van wettelijke stappen.
Verzoeker kwam de betalingsvoorwaarden van de factuur niet
na. Hij had acht dagen na ontvangst aangetekend klacht moeten
indienen. De factuur vermeldt dat
intresten en een schadevergoeding
aangerekend kunnen worden bij
niet tijdige betaling, en dat de
VZW bij niet betaling het recht
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VERG
GUNNINGEN

VERGGUNNIN
NGEN

DURE FFLYERS
(dossier: 201504-080)

Terechte
te opmerkin
ing
KLACH
HT:
Verzoeksster wil tijdenns een romm
melmarkt op de
openbare weg flyers uitdelen voorr haar zaak ddie
binnenkoort open gaat. Via een online formulier op
de websitte van de Stadd vraagt ze hiiervoor de toeelating. Als ze enkele daagen later naarr de dienst V
Vergunningeen belt met dee vraag of haar aanvraag gooed
toegekom
men is, meldtt de medeweerkster dat haaar
vergunninng al met de post
p verstuurd is. Ze moet 1190
euro taks betalen.
Verzoeksster wist dat het
h uitdelen van
v commerciëële
flyers nieet gratis was, maar ze had
d niet zo’n hooog
bedrag veerwacht. Als beginnende zelfstandige
z
kkan
ze zich ddeze uitgave niet permitteeren. Bovendiien
vond ze hhierover geen informatie op
p de website vvan
de Stad. A
Als verzoekstter een opmerk
king maakt ovver
het dure ttarief, reageerrt de medewerrkster gepikeeerd.
Verzoeksster beslist aff te zien van haar
h
plan om
m te
flyeren, m
maar vraagt de
d Ombudsm
man meer duiddelijkheid.

ONDER
RZOEK:
De aanvrraag dateert van
v begin apriil 2015. Zes ddagen later stuurde de dienst Vergunn
ningen de toeelating op, ssamen met de taksverordeniing en het te bbetalen beddrag. Nog vooor de brief toeekwam, klaaggde
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veerzoekster er aan de telefooon over dat ze geen info
ormatie over de
d tarieven haad kunnen vin
nden. Verzo
oekster werd hiervoor
h
naar de Ombudsm
man verwezeen.
De dienst Omb
budsman steltt vast dat de informatie
i
p de website over
o de te betaalen taks beterr kan. Onop
deer de rubriek “Flyeren en samplen” staaat dat bij
fly
yeren met een
n commercieeel doel het beelastingregllement op hett gebruik vann de openbaree weg van
to
oepassing is. Een link naaar de verordeening ontbrreekt. Wie viaa de zoekfuncctie de verord
dening opzo
oekt, vindt eerst het reglem
ment van 200
07 dat niet
meer
m
van toepaassing is. Pas na enig zoek
kwerk kan
men
m de huidigee taksverordenning vinden.
Na
N de klacht laaat de dienst V
Vergunningen
n verschillende linken aan
npassen op dee webpagina.

BEOORDEL
B
LING:
Terechte opm
merking (gebr
brekkige inforrmatieverstrrekking).
Verzoekster
V
klaaagde terecht dat zij op de webpaginaa van de diensst Vergunninggen geen inforrmatie kon
viinden over de voorwaardenn en de tarieven voor het
veerspreiden van
n commerciëlee flyers.
De klacht word
dt gecorrigeerdd: de dienst VergunninV
geen voorziet dee nodige links..

REACTIE
R
VAN
V
HET COLLEG
GE VAN
BURGEMEE
B
ESTER EN SCHEPEN
NEN:
Akte
A genomen (6 juli 2015).
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VERG
GUNNINGEN

TERRASSSEN
(dossier: 201512-254)

Ander
An oordeeel
KLACH
HT:
Verzoekeer klaagt dat de
d Stad niet op
ptreedt tegen hhoreca-uitbaaters die het reglement ov
ver de losse tterrassen nieet respecterenn. Het reglement zegt dat eeen
winterterrras alleen maag bestaan uitt losse tafels en
stoelen, iin één enkele rij van maxim
maal anderhallve
meter dieep tegen de gevel van de zaak,
z
niet bredder
dan de ggevel, en dat buiten
b
de opeeningstijden ttelkens binnnen genomen wordt.
w
Verzoekeer kaartte de zaak
z
al aan biij de dienst V
Vergunningeen maar zij verrwees hem do
oor naar de Poolitie. De Politie vindt heet controleren
n van de wintterterrassen geen prioriteiit.
Verzoekeer houdt zich wel aan de reegels. Hij klaaagt
over conccurrentievervaalsing.

n niet de bedooeling zijn om
m cliënten,
geeval. “Het kan
diie genieten van onze stad enn die rond een
n tafel zitten, weg te jageen, vooral alss er geen hind
der is voor
dee voetgangerss”, antwoordtt de dienst VergunninV
geen. Zij kondigt aan dat dee Politie verd
der sporadiisch de winterterrassen zal ccontroleren.
Verzoeker
V
gaatt niet akkoordd. Hij toont foto’s
f
van
winterterrassen
w
waarvan de tafels en sto
oelen niet
staan zoals het hoort. De Om
mbudsman maaakt de foo’s over aan de
d dienst Verrgunningen. Bij
B het afto
slu
uiten van de redactie
r
van hhet jaarverslag
g, heeft de
diienst nog niet gereageerd.

BEOORDEL
B
LING:
Ander
A
oordeel.
Het onderzoek is nog bezig bij het afsluitten van de
reedactie van hett jaarverslag.

ONDER
RZOEK:
De diensst Vergunninggen vraagt dee wijkinspecteeur
de winterrterrassen te controleren. Hij stelde vast ddat
de tafels en stoelen steeeds tegen dee gevels stondden
rhalve meter van
v de gevel. Zodra menssen
op anderh
op de stooelen gingen zitten, was daat niet meer hhet
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W EGEN
N

Klachtten burgers

ONDERZOE
O
EK:

INGEZA
AKTE HUISA
AANSLUITING
(dossier: 201509-172)

Gegron
ond
KLACH
HT:
In de straaat van verzoeeker zijn recen
nt de nutsleiddingen, de riiolering en dee voetpaden veernieuwd. Beggin
mei zakt een grasmaaaier van de Groendienst
G
dooor
v
huuis.
de rioleriing in de groeenzone voor verzoekers
De Wegeendienst worddt erbij gehaald. De medew
werker neem
mt foto’s en laaat het gat afd
fdekken met eeen
plaat.
Na onderrzoek beslist de Wegendieenst dat het hherstel zal ggebeuren in oppdracht van de
d Stad Bruggge.
Er zal eenn aannemer aaangesteld worden.
Het herstel laat op zichh wachten. Alss verzoeker naaar
h
dat “m
men
de Wegeendienst belt, krijgt hij te horen
ermee beezig is”, maaar niemand kan bevestiggen
wanneer hhet herstel plaaats zal vinden
n. Eind augusttus
dringt hijj opnieuw aann want de plaaat die het gat afdekt, raakkt verweerd.
Verzoekeer merkt op daat de ingezakte riool gedeelltelijk onderr het nieuw aaangelegde wan
ndelpad door de
groenzonne loopt. Hij vreest
v
dat het pad weer opggebroken zaal moeten woorden als de schade
s
niet snnel
hersteld w
wordt.
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Err deed zich eeen verzakkingg van de huisaaansluiting
vo
oor. Normaliter is het hersstel van de hu
uisaansluitin
ng een kost voor
v
de eigennaar tenzij aaangetoond
kaan worden daat de schade vveroorzaakt werd
w
door
eeen derde. Het onderzoek van
an de Wegendiienst wees
uiit dat de schaade te wijten w
was aan de aanleg
a
van
niieuwe nutsleidingen in oppdracht van Eandis.
E
In
ov
verleg met Eaandis besliste de Wegendienst dat zij
haaar onderhoud
dsaannemer zoou vragen om op kosten
vaan Eandis de ingezakte huiisaansluiting te herstellen. Omdat dit niet de gebruuikelijke procedure was
n de onderhan
ndelingen enigge tijd in beslaag namen,
en
du
uurde het lang
g voor de opdrracht gegeven
n kon wordeen aan de aann
nemer.
De Wegendienst geeft toe daat zij verzoek
ker niet inmdat de onderrhandelingen nog
n liepen
licchtte, deels om
en
n de Stad geeen toezegginggen kan doen om huisaaansluitingen tee herstellen alls de oorzaak niet bij de
Sttad kan wordeen gelegd.
De huisaansluitting wordt einnd september hersteld.
h

BEOORDEL
B
LING:
De Ombudsmaan beoordeelt de klacht alss gegrond
maar
m
gecorrigeerd.
De klacht is geg
grond om volggende reden:
GEBREKKIGE
G
E COMMUN
UNICATIE: verzoeker
krreeg geen info
ormatie over hhet verdere veerloop van
zijjn dossier. Hiij werd telkenns met een klu
uitje in het
rieet gestuurd. De
D Ombudsm
man kan begriip opbrengeen voor het feit dat de W
Wegendienst geen zeer
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concrete informatie kon geven zolang de onderhandelingen liepen. Toch had zij meer informatie kunnen geven dan zij nu deed. Het duurde ook zeer
lang voor het herstel werd uitgevoerd. De schade
deed zich begin mei voor. Pas eind september, dat
is vijf maanden later, werd het herstel uitgevoerd.
De klacht wordt gecorrigeerd: de aannemer herstelt
de huisaansluiting.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 december 2015).

OPVOLGING:
In januari 2016 klaagt verzoeker opnieuw. Het herstel zou niet goed uitgevoerd zijn. De dienst Ombudsman heropent het dossier. De Wegendienst
stelt vast dat de huisaansluiting zelf verzakt is. Verzoeker voert de herstelling op eigen kosten uit. De
Wegendienst bezorgt de nodige materialen om het
voetpad te herstellen.

AANGETEKENDE BRIEF
(dossier: 201512-250)

Deels gegrond
KLACHT:
Begin november stuurt verzoekster een aangetekende brief naar de Stad over een dringend rioleringsprobleem. Een maand later heeft ze nog geen
reactie van de Wegendienst gekregen.
Verzoekster had opgemerkt dat haar regenwater
naar rioolwater stonk. In augustus wees cameraonderzoek uit dat halverwege de oprit de huisaansluiting verstopt zat. Toen de aannemer de oprit open
brak, spoot de smurrie naar boven. Een deel van de
ondergrond was weggespoeld tot onder de rijweg.
De aannemer riep er de Wegendienst bij. De dienst
zette de put af. De Wegendienst legde de oorzaak
van de verstopping bij een rioleringsprobleem in de
Vaartstraat. Beloofd werd dat dit probleem tegen
oktober opgelost zou zijn. Verzoekster diende zo
lang in de put te lozen en hem regelmatig leeg te
pompen.
De Wegendienst herstelde de riolering in de Vaartstraat maar voor de woning van verzoekster gebeurde er niets. Verzoekster nam contact op met de
dienst om te weten wanneer de Stad haar huisaansluiting zou koppelen aan de hoofdriolering. Na
verschillende telefoontjes kreeg ze te horen dat zij
daar zelf voor moest instaan. Pas toen de aannemer
de Wegendienst contacteerde, kreeg ze de raad een
brief te schrijven.
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Verzoekster stuurde een aangetekende brief waarin
ze vroeg dat de Stad de huisaansluiting en de uitspoeling zou herstellen omdat de schade veroorzaakt was door een probleem in de hoofdriolering.
Op haar brief kwam geen antwoord.
De winter staat voor de deur. Zij en haar buren
kunnen hun oprit niet gebruiken. Ook de overloop
van de beerput komt terecht in de put. De situatie
sleept al vijf maanden aan.

ONDERZOEK:
De Wegendienst antwoordt dat de aangetekende
brief niet ingeschreven werd op het eigen secretariaat en dat hij ook niet bekend is bij de bevoegde
schepen.
De Secretarie bevestigt dat zij de brief ontving op 5
november, hem inschreef in het register, en hem
nog diezelfde dag via de binnenpost overmaakte
aan de Wegendienst. De brief ging verloren.
Ten gronde wijst de Wegendienst de verantwoordelijkheid van de Stad af. In tegenstelling tot wat verzoekster verklaart, blijft de Wegendienst erbij dat
de gedeeltelijke dichtslibbing van de hoofdriolering
in de straat van verzoekster niet de aanleiding was
voor de verstopping van de huisaansluiting. Ze
verwijst naar het reglement ‘betreffende de lozing
van huishoudelijk afvalwater’ dat bepaalt dat de eigenaar steeds verantwoordelijk blijft voor de goede
werking van de huisaansluiting.
Volgens de Wegendienst werd aan de aannemer en
verzoekster gezegd dat er aangesloten kon worden
in november 2015, na het herstel in de Vaartstraat.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de aangetekende
brief van verzoekster kwam toe bij de Stad maar
ging verloren. Daardoor werd haar eerstelijnsklacht
niet behandeld en ging een maand verloren.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman geen argumenten heeft om te twijfelen
aan de analyse van de Wegendienst over het rioleringsprobleem.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (14 maart 2016).
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HARDNEKKIGE UITSPOELING
(dossier: 201510-221)

Deels gegrond
KLACHT:
In één jaar tijd wordt verzoeker voor de derde keer
geconfronteerd met een uitspoeling onder de openbare oprit voor zijn woning. Daardoor kan hij al
voor de derde keer voor langere tijd geen gebruik
maken van zijn garage.
De eerste uitspoeling deed zich voor in september
2014. De Wegendienst kwam langs, voerde een
herstelling uit en maakte de put weer dicht.
Begin januari 2015 deed zich hetzelfde probleem
voor. Weer kwamen arbeiders van de Wegendienst
langs. Ze konden niets doen omdat ze geen vrachtwagen ter beschikking hadden. Het voertuig was
ingezet voor het strooien van zout.
Toen de situatie begin februari verergerde, contacteerde verzoeker de Wegendienst opnieuw. Een
medewerker kwam langs. Er zou een cameraonderzoek worden uitgevoerd. Begin maart probeerde
men de riolering met een camera te inspecteren
maar dat mislukte omdat er obstakels in de weg zaten.
Eind maart kwamen opnieuw stadsarbeiders langs
die de oprit open legden. De riolering konden ze
niet vrij maken omdat de grond te nat was. Enkele
dagen later werd de onderhoudsaannemer ingeschakeld. Hij maakte niet de volledige rioolbuis
vrij. Hij voerde enig herstel uit en dichtte de put.
Volgens verzoeker gebeurde dat zonder toezicht
van de Wegendienst.
De derde uitspoeling deed zich voor op 24 september. Opnieuw kwam een medewerker langs maar
die wist geen raad. Een tweede medewerker kwam
kijken. Toen verzoeker hem vroeg wanneer het
probleem opgelost zou worden, reageerde deze onbeleefd. Er zou een andere aannemer aangesteld
worden.
Omdat er niets gebeurde, belde verzoeker op 1 oktober naar de Wegendienst waar beloofd werd dat
de tweede medewerker terug zou bellen. Dat gebeurde niet hoewel de situatie steeds problematischer werd. Op 12 oktober belde verzoeker naar het
kabinet van de Burgemeester. De Wegendienst belde verzoeker nog dezelfde dag terug om te melden
dat de aannemer in de loop van de week pompen
zou plaatsen. Op 15 oktober stonden de pompen er
nog altijd niet. Verzoeker belde opnieuw met de
Wegendienst. De medewerker zei dat de aannemer
pas op 9 november, na het bouwverlof, langs zou
komen.
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Verzoeker belde opnieuw naar het kabinet van de
Burgemeester. Hij werd nog diezelfde dag opgebeld
door het sectorhoofd van de Wegendienst die beloofde dat de aannemer in de week van 19 oktober
zou beginnen. Op 22 oktober was de aannemer nog
altijd niet begonnen. Verzoeker belde opnieuw naar
de Wegendienst. Op 23 oktober plaatste de aannemer de pompen. De Wegendienst liet weten dat
de aannemer op 26 oktober zou starten. Dat gebeurde niet. Diezelfde dag liet de Wegendienst weten dat de aannemer op 28 oktober zou starten. Verzoeker is het wachten moe.

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst is het gebruikelijk dat de
regieploeg eerst met de eenvoudigste middelen probeert het probleem op te lossen. Meestal loopt dat
goed af. Dit keer niet, waardoor de uitspoeling zich
in januari 2015 opnieuw manifesteerde. De dienst
bevestigt dat de vrachtwagen niet beschikbaar was
omdat hij ingezet was om zout te strooien. Het cameraonderzoek mislukte doordat wortels in de
hoofdriolering waren binnengedrongen.
Na een nieuwe vergeefse poging van de regieploeg
werd de onderhoudsaannemer ingezet. De aannemer groef de riolering gedeeltelijk uit en stootte
bovenaan op een gebrekkige aansluiting. Hij was in
de overtuiging dat hij de oorzaak gevonden was,
herstelde het probleem en dichtte de put. Volgens
de Wegendienst was er op het werk van de aannemer wel degelijk toezicht zonder dat een medewerker continu bij het werk aanwezig was.
Toen de derde uitspoeling zich voordeed, werd beslist het werk uit te besteden aan een gespecialiseerde aannemer. Met deze firma heeft de Stad
Brugge geen contract. Dat betekent dat de Wegendienst afhankelijk is van de planning van de aannemer. Hij zei eerst dat hij pas op 9 november zou
starten. Het sectorhoofd drong aan vroeger te beginnen. Uiteindelijk voerde de aannemer het werk
eind oktober uit. Hij groef de riolering volledig uit
en stelde vast dat er ook onderaan de buis een barst
zat. Niet de slechte aansluiting bovenaan maar de
barst onderaan veroorzaakte de uitspoeling. Het
probleem werd voorlopig hersteld in afwachting dat
de hoofdriolering in dit gedeelte van de straat volledig zal worden vernieuwd in 2016.
De tweede medewerker belde niet terug na verzoekers telefoon van 1 oktober. Het was pas op 12 oktober dat het sectorhoofd op de hoogte geraakte van
het probleem. Voordien hadden beide medewerkers
het probleem zelf proberen op te lossen.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
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GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: dat de
onderhoudsaannemer zich verkeek op de oorzaak
van de uitspoeling, was de belangrijkste factor in
dit aanslepende dossier.
Toch stelt de Ombudsman ook op het niveau van de
Wegendienst elementen van een gebrekkige dossieropvolging vast. In januari 2015 kon de regieploeg niets doen omdat de vrachtwagen langdurig
niet beschikbaar was door het zout strooien. De
Ombuds
budsman
heeft
eerder al
zijn bedenkingen over
deze
werkwijze
geuit10.
Tussen
begin
januari
en begin
maart
2015
gebeurde
er
niets.
De
tweede
medewerker belde begin oktober niet terug naar verzoeker. Het sectorhoofd werd laat ingelicht over het
problematische dossier waardoor hij pas laat kon
tussenkomen bij de aannemer om het herstel nog
voor de herfstvakantie uit te voeren.
De klacht wordt gecorrigeerd: het probleem wordt
hersteld en zal in 2016 structureel aangepakt worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (11 januari 2016).

WEGEN

VERGETEN WANDELPAD
(dossier: 201502-049)

Ander oordeel
KLACHT:
Tijdens de heraanleg van de voetpaden in de straat
van verzoekster vergat de aannemer voor haar huis
het
wandelpad
door de
openbare
groenzone opopnieuw
aan te
leggen.
In
de
rest van
de straat
zijn alle
wandelpaden
heraangelegd.
Ze
neemt
verschillende
keren contact op met de Wegendienst die belooft
iemand langs te sturen. Dat gebeurt niet.

ONDERZOEK:
De Wegendienst verzekert in maart 2015 dat de
vraag van verzoekster niet uit het oog verloren
werd. De derde fase van de heraanleg van de voetpaden in Sint-Jozef is nog bezig. De aannemer moet
nog op verschillende plaatsen in de wijk kleine
aanpassingen uitvoeren. Het pad voor de woning
van verzoekster is daar bij. De aannemer heeft voor
het uitvoeren van achtergebleven werkjes nog tijd
tot midden juni.
Het duurt uiteindelijk tot eind juni voor het pad
wordt aangelegd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

10

Dossier 201301-016, Jaarverslag 2013, p. 193.
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ONDERZOEK:

VERZAKKING
(dossier: 201503-050)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster meldde begin januari 2015 aan de
dienst Ombudsman dat een aannemer die werkte in
opdracht van Farys, de bermen in haar straat niet
goed had afgewerkt. Ze waren ingereden waardoor
er bij regenweer grote waterplassen bleven staan.
Ook een stuk van de oprit was verzakt. De Wegendienst beloofde het nodige te doen.
Begin maart 2015 neemt verzoekster opnieuw contact met de dienst Ombudsman. Ondanks de inspanningen raakt het probleem niet opgelost. De
dienst Leefmilieu stuurde een borstelwagen en de
Wegendienst vulde de diepste putten met steenslag,
maar veel hielp dat niet. De oprit is nog altijd niet
hersteld.

ONDERZOEK:

De regieploeg van de Wegendienst had de opdracht
gekregen om bij de buren een boordsteen te herstellen. Die buren waren hierover vooraf ingelicht. Ter
plaatse stelde de ploeg vast dat ook de boordsteen
ter hoogte van verzoekers oprit hersteld moest worden. Dat was niet voorzien, waardoor verzoeker
niet vooraf ingelicht was. Omdat er een wagen op
de oprit stond, belden de werklui aan maar niemand
deed open. De ploegbaas gaf de opdracht verder te
werken. Tegen de volgende avond was de oprit
weer vrij.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Door onvoorziene omstandigheden kon verzoeker
niet vooraf verwittigd worden. De werklui belden
wel aan maar niemand deed open. Een onoverkomelijk probleem stelde zich niet want de echtgenote
van verzoekster geraakte weg, zij het niet zonder
moeite.

VOEGEN

De Wegendienst stelt ter plaatse vast dat alleen een
structurele oplossing het probleem kan verhelpen.
De rijweg is te smal om kruisend verkeer toe te laten. In de dreef geldt een gewichtsbeperking, maar
de meeste vrachtwagens houden zich daar niet aan.
De dienst belooft de bermen over hun volledige
lengte te verharden met grastegels. Er zal ook gezorgd worden voor een betere afvloei van het regenwater.
Het werk wordt in de loop van 2015 uitgevoerd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De Wegendienst neemt maatregelen om het probleem definitief op te lossen.

GEEN DOORGANG

(dossier: 201504-077)

Ander oordeel
KLACHT:
Een cultureel initiatief dreigt een belangrijke subsidie van Toerisme Vlaanderen mis te lopen omdat
Westkans, het West-Vlaams Bureau voor Gelijke
Kansen en Toegankelijkheid, een negatief oordeel
velde over de verharding van de parkeerplaats voor
personen met een handicap. Westkans vindt dat de
Stad Brugge de voegen van de parkeerplaats op
moet vullen.
Verzoeker zit met de handen in het haar want de
Wegendienst was vroeger niet bereid de voetpaden
te verharden omdat de straat een beschermd stadsgezicht is.

ONDERZOEK:

(dossier: 201504-074)

Ander oordeel
KLACHT:
Op een morgen wordt het voetpad voor de deur van
verzoeker opgebroken. Hij werd hiervan niet verwittigd. Zijn vriendin had haar wagen op de oprit
geparkeerd. Zij raakte maar met moeite weg. Verzoeker vindt het niet kunnen dat de werklui van de
Wegendienst niet aanbelden voor ze aan het werk
begonnen.
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Volgens de Wegendienst is de heraanleg van de
voetpaden in de straat wel degelijk gepland maar is
er geen budget noch personeel voor.
Kort na de klacht vult de Wegendienst de voegen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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MALEVELD
(dossier: 201510-203)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster en haar man huren in het Maleveld enkele weiden van de Stad. Daar laten ze hun paarden
grazen. De weiden zijn alleen bereikbaar via landweggetjes. De wegels zitten vol putten, waardoor
de weiden met de auto onbereikbaar zijn geworden.
Verzoekster kaartte het probleem al aan bij de
schepen van Openbare Werken. Tijdens een plaatsbezoek kwam de ingenieur van de Wegendienst zelf
met zijn auto vast te zitten. Ondanks de belofte dat
de putten opgevuld zouden worden, gebeurde er
niets.

ONDERZOEK:
De Wegendienst verzekert dat zij minstens twee
keer per jaar de putten met steenslag vult, maar zij
keren snel terug doordat zware landbouwvoertuigen
gebruik maken van de wegels. Het is niet vanzelfsprekend om de wegels duurzaam aan te leggen
omdat het Maleveld een zekere bescherming geniet.
De Wegendienst, de Groendienst en de Dienst
Ruimtelijke Ordening gaan ter plaatse. Ze stellen
vast dat er meer zou moeten gebeuren om de erfgoedwaarde van het gebied te beschermen. Daarom
zullen zij een visietekst voor het gebied opmaken
met een voorstel over de manier waarop het Maleveld in de toekomst beheerd zou moeten worden. In
afwachting zullen geen maatregelen genomen worden om de wegels duurzaam aan te leggen. Ondertussen zal de Wegendienst de weggetjes wel blijven
onderhouden met steenslag.

alternatieven. De dienst Mobiliteit adviseerde haar
een tijdelijk bewonersvignet, maar dat hielp verzoekster niet verder. Ze heeft een bewonerskaart
maar in de omgeving zijn er te weinig parkeerplaatsen.
Verzoekster nam een abonnement in de ondergrondse parking onder het Zand. Het is een noodoplossing want ze doet er bijna een half uur over om
haar auto te bereiken.
De heraanleg loopt vertraging op. Tegen begin november zijn de werkzaamheden nog altijd niet afgerond. Ze vraagt een financiële tegemoetkoming van
de Stad.

ONDERZOEK:
De Wegendienst is van mening dat het onmogelijk
is hinder te vermijden tijdens de heraanleg van een
straat. Zij doet er alles aan de overlast zoveel mogelijk te beperken. Via bewonersbrieven werden de
bewoners op de hoogte gehouden van het verloop
van de heraanleg en de te verwachten hinder. Bewoners die hun garage niet meer kunnen gebruiken
als gevolg van werkzaamheden, kunnen een tijdelijk bewonersvignet aanvragen. De dienst heeft er
begrip voor dat deze formule geen oplossing voor
verzoekster bood. Toch is zij de mening toegedaan
dat het de vrije keuze van verzoekster was om een
abonnement te nemen voor de parking onder het
Zand. De kosten achteraf verhalen op de Stad kan
niet.
De heraanleg vordert goed. Nog voor eind november is de garage van verzoekster weer bereikbaar.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking. Het probleem lost zichzelf op.

BEOORDELING:

PLANTVAK

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

(dossier: 201512-257)

Ander oordeel

TERUGBETALING ABONNEMENT
KLACHT:

(dossier: 201511-238)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont in de buurt van het Zand. Ze
heeft een fysische beperking. Haar garage geeft uit
op de Mortierstraat die in de loop van 2015 heraangelegd wordt. Tot begin augustus kon ze met medewerking van de aannemer haar garage blijven gebruiken. Daarna niet meer. Ze vroeg de Stad naar
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Verzoekster stelt vast dat de Wegendienst ter hoogte van het perceel van haar buurvrouw een plantvak
aanlegt. Het vak wordt afgewerkt met twee paaltjes
aan het begin en het einde. Daardoor kan ze moeilijker haar inrit op en af rijden.
Ze contacteerde de Wegendienst en kreeg de raad
een blokje om te rijden zodat ze vanuit de andere
richting binnenrijdt. Toen ze het probleem aankaartte bij de wijkinspecteur, reageerde hij verwon-
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derd omdat de aanleg van het plantvak negatief
werd geadviseerd.
Verzoekster vermoedt dat haar buurvrouw haar invloed gebruikte om het plantvak aangelegd te krijgen. Ze vraagt dat het ingekort of opgeschoven
wordt.

ONDERZOEK:
De Wegendienst reageerde op een melding van de
buurvrouw dat er voor haar huis vaak op het voetpad werd geparkeerd en er te veel ruimte was om te
keren wat voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgde.
De dienst adviseerde eerst negatief maar op aandringen van de dienst Mobiliteit zocht zij toch naar
een infrastructurele oplossing. Zij koos voor een
plantvak en herstelde meteen ook het voetpad dat
beschadigd was tijdens de bouw van de woning van
de buurvrouw. Volgens de Wegendienst hindert het
plantvak geen enkele bewoner, maar zou aan de basis van de klacht een burenruzie liggen.
Er wordt een rijproef georganiseerd waaruit blijkt
dat verzoekster geen enkel probleem heeft om in of
uit te rijden.
Verzoekster blijkt het vooral moeilijk te hebben
met het feit dat de buurvrouw, volgens haar alleen
uit eigenbelang, kon verkrijgen dat een plantvak
werd aangelegd en dat het trottoir die bij de bouw
van de woning werd beschadigd, met belastinggeld
hersteld werd. Ze vindt het ook niet kunnen dat de
buurvrouw met verschillende bouwovertredingen
wegkomt.
De Wegendienst belooft de paaltjes in het plantvak
weg te nemen zodra de haag genoeg gegroeid is.
Verzoekster verzoent zich met de situatie.

voor het grondwater. Door het plaatsen van nieuwe,
waterdichte rioolbuizen wordt het grondwater niet
meer afgevoerd en stijgt het grondwaterpeil tot boven het vloerpeil van de kelders. Bij onvoldoende
verdichte kelders zorgt dat voor waterinsijpeling.
De bewoners moeten er zelf voor zorgen dat hun
kelders waterdicht zijn. Naar aanleiding van verschillende klachten werd toch een dossier Burgerlijke Aansprakelijkheid opgestart.
De dienst Algemeen Bestuur laat weten dat de verzekeringsmaatschappij van de Stad ondertussen alle
schadeclaims verworpen heeft. Zij erkent de aansprakelijkheid van de Stad niet omdat de bewoners
zelf verantwoordelijk zijn voor het verdichten van
hun kelders. Ook de verzekeringsmaatschappij van
de aannemer, die contractueel ertoe verbonden is alle schade te dragen, stuurt daarop aan. Het heeft
volgens de dienst Algemeen Bestuur geen zin dat
verzoekster een bijkomende schade-eis indient.
Verzoekster berust.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

Overgenomen meldingen
MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201501-009)

Gegrond

BEOORDELING:

KLACHT:

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

Midden november 2014 voert het kabinet van de
Burgemeester in het Meldpunt een melding in van
een burger die klaagt over de slechte staat van de
voetpaden in de Hoog Brabantlaan. De melder
vraagt of de voetpaden heraangelegd kunnen worden.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

WATER IN DE KELDER
(dossier: 201512-262)

Ander oordeel
KLACHT:
Nooit had verzoekster last van water in haar kelder.
Nu de riolering vernieuwd is en de straat heraangelegd is, staat er bijna elke dag water in de kelders
van de bewoners. De Stad onderneemt niets om het
probleem te verhelpen.

ONDERZOEK:
De Wegendienst kent het fenomeen. Vóór de werken fungeerde de lekke riolering als een drainage
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ONDERZOEK:
De Wegendienst behandelde de melding niet op
tijd. Het antwoord blijkt nochtans eenvoudig: er is
geen budget voor een heraanleg. Alleen risicovolle
plaatsen zullen plaatselijk hersteld worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
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GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst behandelde de melding niet binnen de reglementaire termijn van zestig dagen.
De klacht wordt gecorrigeerd: er wordt een antwoord geformuleerd.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

KLACHT:

Akte genomen (6 juli 2015).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)
(dossier: 201501-010)

Gegrond
KLACHT:
Het kabinet van de Burgemeester registreert midden
november 2014 in het Meldpunt een melding over
de slechte staat van het wegdek in het Frederik
Sanderpark.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De Groendienst ging begin december 2014 langs.
Ze stelde vast dat de putten zich niet in de paden
bevonden maar wel in de rijweg. De melding werd
overgemaakt aan de Wegendienst die ze overtijd
liet gaan.
Kort na de overname van de melding door de dienst
Ombudsman worden de putten gevuld.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst liet de melding overtijd gaan.
De klacht wordt gecorrigeerd: het herstel wordt uitgevoerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 juli 2015).

(dossier: 201501-015)

Gegrond
De Gemeenschapswachten melden op 12 november
2014 aan de Wegendienst dat tijdens bouwwerken
aan een huis een aantal vierkante meter voetpadtegels verzakt zijn.
Zestig dagen later komt de melding onafgewerkt bij
de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Kort na de melding ging een medewerker van de
Wegendienst de schade opmeten. Hij nam foto’s.
Pas na het verstrijken van de reglementaire termijn
van zestig dagen werd de melding in januari 2015
geparkeerd omdat de aannemer nog aan het werk
was.
Eind februari 2015 ging de Wegendienst opnieuw
ter plaatse. De aannemer verzekerde dat het voetpad
voor de woning volledig heraangelegd zou worden
op kosten van de eigenaar, maar hij ontkende verantwoordelijk te zijn voor de schade. Hij beloofde
met de eigenaar te overleggen. Die had foto’s van
de oorspronkelijke toestand genomen. De Wegendienst belooft dat zij het dossier verder zal opvolgen.
Eind maart meldt een andere bewoner via het
Meldpunt dat het voetpad er slecht bij ligt. Ook deze melding komt na zestig dagen onafgewerkt bij de
dienst Ombudsman terecht11. Pas op 9 juni gaat de
wijkinspecteur op vraag van de Wegendienst samen
met de eigenaar ter plaatse. De aannemer haalt het
bouwmateriaal van het voetpad. De eigenaar belooft na de aanleg van zijn oprit het voetpad te herstellen. De Wegendienst belooft het dossier verder
op te volgen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd pas geparkeerd na het verstrijken van de
reglementaire behandelingstermijn. Ook in het veld
had de melding beter opgevolgd kunnen worden.
Pas op 9 juni, als gevolg van een nieuwe melding
die ook overtijd ging, contacteert de Wegendienst
de wijkinspecteur die met de eigenaar ter plaatse
gaat.
11
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Zie ook dossier 201506-122.
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De klachht wordt gecorrigeerd: dee wijkinspecteeur
maakt affspraken met de aannemer en de eigenaaar
om het vooetpad te hersstellen. De Weegendienst voolgt
het dossieer verder op.

REACT
TIE VAN HET COL
LLEGE VA
AN
BURGE
EMEESTER
R EN SCHE
EPENEN:
Akte genomen (9 noveember 2015).

b
en zij hhet niet nodig
g vindt een
tiee ter plaatse bekeek
ex
xtra lichtpunt te plaatsen. W
Wat de verlagiing van de
bo
oordsteen bettreft, vraagt zzij verzoeker meer info
ormatie over de
d precieze loocatie, eventu
ueel voorzien van een foto.
Volgens
V
de Wegendienst
W
hhaalde de melding
m
de
maximale
m
behaandelingstermi
mijn niet als gevolg van
drrukte en onderrbezetting tijddens de kerstpeeriode.

BEOORDEL
B
LING:
MEER D
DAN ZESTIG
G DAGEN (4)
(dossier: 201501-018)

Gegron
ond
KLACH
HT:
Verzoekeer meldt midden novembeer 2014 dat hhet
donker iss langs het Keerkebeekpad in
n Sint-Michieels.
Hij vraaggt een lichtpuunt te plaatsen
n en een boorrdsteen te vverlagen.
Zestig daagen later kom
mt de melding als onafgeweerkt
bij de dieenst Ombudsm
man terecht.

ONDER
RZOEK:

De Ombudsmaan beoordeelt de klacht alss gegrond
maar
m
gecorrigeerd.
De klacht is geg
grond om volggende reden:
GEBREKKIGE
G
E DOSSIERO
OPVOLGING
G: de meldiing haalde de maximale beehandelingsteermijn van
zeestig dagen nieet.
Dat dit niet luk
kte als gevolg van drukte en
n onderbed kerstperiodde is een aandaachtspunt.
zeetting tijdens de
De klacht word
dt gecorrigeerrd: de melder krijgt een
ntwoord.
an

REACTIE
R
VAN
V
HET COLLEG
GE VAN
BURGEMEE
B
ESTER EN SCHEPEN
NEN:
Akte
A genomen (6 juli 2015).

Drie dageen na het versstrijken van de
d maximale bbehandelinggstermijn parkkeert de Wegeendienst de m
melding met het bericht aaan de melder dat zij de situua-
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (5)

MEER DAN ZESTIG DAGEN (6)

(dossier: 201501-020)

(dossier: 201502-047)

Gegrond

Gegrond

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker meldt midden november 2014 dat er aan
de nieuwe rotonde in de Doornstraat wegmarkeringen voor fietsers geschilderd zijn maar dat de verkeersborden nog ontbreken. Daardoor ontstaat een
verwarrende situatie en rijst de vraag of fietsers
voorrang hebben of niet.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

Verzoekers melden eind december 2014 via het
Meldpunt dat er over een lange afstand water blijft
staan in de greppel. Zij vrezen problemen bij vriesweer.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Zes dagen na het verstrijken van de maximale behandelingstermijn parkeert de Wegendienst de melding met het bericht aan verzoeker dat de situatie
onderzocht wordt.
Volgens de Wegendienst had de melding buiten het
Meldpunt behandeld moeten worden omdat het om
een vraag ging over een werf in uitvoering. De
schilderwerken zijn nog niet volledig afgewerkt als
gevolg van de weersomstandigheden. Dat gebeurt
pas in april 2015.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: het kan
niet de bedoeling zijn dat een melding na zestig dagen geparkeerd wordt met een bericht aan de melder dat de situatie onderzocht wordt. Bedoeling van
het Meldpunt is dat meldingen zowel op het terrein
als administratief afgewerkt worden binnen zestig
dagen. Parkeren kan, maar dient ook te gebeuren
binnen de reglementaire behandelingstermijn. Vragen over werkzaamheden in uitvoering kunnen
evengoed behandeld worden via het Meldpunt.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Wegendienst
geeft een inhoudelijk antwoord. De wegmarkeringen worden in april 2015 geschilderd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 juli 2015).
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ONDERZOEK:
De Wegendienst gaat pas eind februari 2015 na een
regenbui de verzakking bekijken en concludeert dat
geen herstel nodig is. Dat op sommige plaatsen water op het fietspad blijft staan, komt doordat er zich
vuil opstapelt ter hoogte van de kolken. De bewoners dienen zelf in te staan voor het proper houden
van de greppel.
Verzoekers worden mondeling ingelicht over het
standpunt van de Wegendienst.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: pas na
het verstrijken van de reglementaire behandelingstermijn bekijkt de Wegendienst de toestand ter
plaatse.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Wegendienst evalueert de situatie en licht verzoekers in.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 juli 2015).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (7)
(dossier: 201505-108)

Gegrond
KLACHT:
Eind maart 2015 meldt verzoeker via het Meldpunt
een verzakking in het voetpad in de Rijselstraat.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.
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ONDERZOEK:
Het voetpad werd beschadigd tijdens verbouwingswerken aan een privaat pand. De Wegendienst gaat begin juni ter plaatse en spreekt met de
bouwheer af dat het voetpad na de werken hersteld
moet worden. Ze belooft het dossier verder op te
volgen.
De Wegendienst geeft geen uitleg waarom de melding niet binnen de reglementaire termijn afgehandeld werd.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: pas tien
dagen na het verstrijken van de maximale behandelingstermijn gaat de Wegendienst ter plaatse.
De klacht wordt gecorrigeerd: met de bouwheer
worden afspraken gemaakt en de Wegendienst belooft het dossier verder op te volgen.

mijn voor verdere opvolging doorgespeeld aan de
Groendienst.
Het bord wordt begin juni schoongemaakt en teruggeplaatst.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE
DOSSIEROPVOLGING:
de
maximale behandelingstermijn van zestig dagen
werd niet gehaald omdat de Wegendienst de werkbon als minder prioritair beoordeelde in relatie tot
het beschikbare personeel. Dat is een aandachtspunt. De Wegendienst stuurde de melding laattijdig
door naar de Groendienst.
De klacht wordt gecorrigeerd: het bord wordt
schoongemaakt en teruggeplaatst.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 augustus 2015).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (9)
(dossier: 201506-122)

Gegrond

MEER DAN ZESTIG DAGEN (8)
(dossier: 201506-113)

Gegrond
KLACHT:
Eind maart 2015 vragen de Gemeenschapswachten
via het Meldpunt om het vervuilde informatiebord
"Unesco Werelderfgoed" aan het begin van het
wandelpad van het Baron Ruzettepark te reinigen.
De melding wordt één dag voor het verstrijken van
de maximale behandelingstermijn van zestig dagen
door de Wegendienst overgemaakt aan de Groendienst.
De volgende dag komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De Wegendienst beoordeelde de werkbon als minder prioritair in relatie tot het beschikbare personeel. Toen de dienst een maand na de melding ter
plaatse ging, bleek het bord verdwenen. Pas na enige tijd kwam de Wegendienst te weten dat het bord
weggenomen was door een aannemer in opdracht
van de Groendienst. De melding werd één dag voor
het verstrijken van de maximale behandelingster-
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KLACHT:
Verzoekster meldt eind maart 2015 dat het voetpad
in de August Bontestraat er slecht bij ligt.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman neemt de melding op 8 juni
over.
De Wegendienst geeft toe dat de voetpaden in de
August Bontestraat er slecht bij liggen. Op één
plaats is het voetpad volledig onderbroken door een
nieuwbouw. De dienst sprak hierover de aannemer
al aan, maar een reactie van hem en de eigenaar
bleef uit.
De Wegendienst neemt na het verstrijken van de
maximale behandelingstermijn van de melding contact op met de wijkinspecteur die samen met de eigenaar op 9 juni ter plaatse gaat. Vastgesteld wordt
dat het voetpad onbegaanbaar, verzakt en gebroken
is ter hoogte van de nieuwbouw en dat het volgestapeld is met bouwmateriaal. De aannemer haalt al
het materiaal weg. De eigenaar belooft het trottoir
te herstellen. De Wegendienst belooft het dossier
verder op te volgen.
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De dienst Ombudsman informeert verzoekster.

De klacht wordt gecorrigeerd: het herstel wordt uitgevoerd.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst ondernam pas actie nadat de maximale
behandelingstermijn van de melding verstreken
was.
De klacht wordt gecorrigeerd: de wijkinspecteur
maakt afspraken met aannemer en eigenaar. De
Wegendienst belooft het dossier verder op te volgen. De dienst Ombudsman informeert verzoekster.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 augustus 2015).

OPVOLGING:
Verzoekster vraagt om ook op andere plaatsen in de
straat het voetpad te herstellen. Na onderzoek bevestigt de Wegendienst dat niet alleen de voetpaden
maar ook de riolering in slechte staat zijn. Zij plant
een heraanleg maar om budgettaire redenen kan dit
pas uitgevoerd worden in 2020-2021. Ondertussen
zal de Wegendienst plaatselijke herstellingen blijven uitvoeren.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (10)
(dossier: 201506-123)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster meldt begin april 2015 een partij losliggende tegels in het voetpad in haar straat.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding raakte om onbekende redenen niet tot
in de regiepost van de Wegendienst. De herstelling
wordt uitgevoerd twee dagen na de overname van
de melding door de dienst Ombudsman.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 augustus 2015).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (11-14)
(dossiers: 201506-124, 201506-127, 201506-128,
201506-129)

Gegrond
KLACHTEN:
De Gemeenschapswachten registreren tussen begin
maart en begin april 2015 in het Meldpunt vier
meldingen die overgemaakt worden aan de Wegendienst. Het gaat om een scheefgetrokken horecawegwijzer op de hoek van Predikherenstraat, opstekende kasseien in het wegdek en de parkeerstrook
in de Steenstraat, een verzakking in de rijweg in de
Jacobinessenstraat en een grote partij losliggende
en verdwenen kasseien in de Zilverstraat.
Na zestig dagen komen deze meldingen als onafgewerkt bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman stelt vast dat de vier meldingen na het verstrijken van de termijn van zestig
dagen geparkeerd worden met “personeelstekort”
als reden.
De Wegendienst sector Centrum reageert dat zij
ondanks het personeelstekort toch alles in het werk
stelt om de meldingen tijdig af te werken. Als dat
niet lukt, worden zij geparkeerd. Soms gebeurt dat
te laat waardoor de meldingen bij de dienst Ombudsman terecht komen. Het sectorhoofd belooft te
proberen de meldingen binnen de reglementaire
termijn te parkeren. Het herstel wordt uitgevoerd.
De Ombudsman volgt op hoe het personeelstekort
in de sector Centrum evolueert. Bij het afsluiten
van het onderzoek in oktober blijkt dit probleem
verholpen.

BEOORDELING:

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de herstelling werd niet uitgevoerd binnen de reglementaire behandelingstermijn van zestig dagen.

De Ombudsman beoordeelt de klachten als gegrond maar gecorrigeerd.
De klachten zijn gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de vier
meldingen haalden de maximale behandelingstermijn niet en werden pas geparkeerd nadat de termijn verstreken was. Dat kan niet de bedoeling zijn.
De Ombudsman wijst erop dat het evenmin de bedoeling is dat er systematisch geparkeerd wordt.
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Het parkeren van meldingen moet uitzonderlijk
blijven.
De klachten worden gecorrigeerd: het herstel wordt
uitgevoerd en het personeelsprobleem wordt verholpen.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (16)

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

KLACHT:

Akte genomen (9 november 2015).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (15)
(dossier: 201506-125)

Gegrond
KLACHT:
Begin april meldt verzoekster via het Meldpunt dat
er tegels losliggen in het voetpad.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
In het Meldpunt staat geen enkele actie geregistreerd.
De Wegendienst gaat ter plaatse en hoort van de
bewoners dat een nutsmaatschappij er enkele jaren
geleden werkte en dat daarna verschillende voetpadtegels los kwamen. De Wegendienst kan niet
meer achterhalen welke maatschappij er werkte.
Eind juni belooft de Wegendienst aan de dienst
Ombudsman dat de regieploeg de nodige herstellingen zal uitvoeren in de loop van juli/augustus. De
Wegendienst licht verzoekster mondeling hierover
in.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd niet behandeld binnen de reglementaire
behandelingstermijn van zestig dagen.
De klacht is gecorrigeerd: het herstel wordt uitgevoerd in de zomer. Verzoekster wordt mondeling
ingelicht door de Wegendienst.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

(dossier: 201506-132)

Gegrond
De Politie van Sint-Andries vraagt midden april
2015 via het Meldpunt dat een partij losliggende tegels in het voetpad langs de Torhoutse Steenweg zo
snel mogelijk hersteld zou worden. Het gaat om een
gevaarlijke situatie.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De Wegendienst kreeg in het verleden al verschillende meldingen over losliggende tegels op deze
plaats. Er werden geregeld herstellingen uitgevoerd
aan de in- en uitrit van de winkel. Het probleem is
dat de uithardingstijd nooit gerespecteerd wordt.
Leveranciers zetten de signalisatie aan de kant en
rijden te vroeg over het pas herstelde voetpad. Op
foto’s is duidelijk te zien dat er recent gewerkt werd
in het voetpad. Vermoedelijk gaat het om werkzaamheden van een nutsmaatschappij, maar de Wegendienst vindt er geen spoor van terug zodat de
verantwoordelijke dienst niet gevraagd kan worden
het voetpad te herstellen.
De Wegendienst neemt als voorlopige maatregel de
losse tegels weg en vervangt ze door koude asfalt.
Ze overweegt betonstraatstenen op een fundering
van schraal beton aan te leggen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: het herstel wordt pas uitgevoerd nadat de maximale termijn van zestig dagen verstreken is.
De klacht wordt gecorrigeerd: het euvel wordt
voorlopig hersteld in afwachting van een definitieve
oplossing.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

Akte genomen (9 november 2015).
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ONDERZOEK:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (17)
(dossier: 201509-186)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster meldt midden juli dat er na wegwerkzaamheden in de straat buizen achtergebleven zijn.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De Wegendienst kan geen reden geven waarom de
melding niet tijdig werd behandeld. De buizen lagen in een werfzone. Vermoedelijk pendelde de
melding daardoor tussen twee medewerkers.
De buizen zijn van Eandis. Na de overname van de
melding door de dienst Ombudsman wil de Wegendienst begin oktober de nutsmaatschappij verwittigen, maar ze typt het e-mailadres verkeerd in waardoor het bericht niet doorgaat. De Wegendienst
haalt uitzonderlijk de buizen zelf op.

Pas twee weken na het overnemen van de melding
door de dienst Ombudsman wordt structureel herstel uitgevoerd. Eerdere herstellingen met koude asfalt hielden het niet.
De Wegendienst geeft geen reden waarom de melding over tijd ging.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst liet de melding overtijd gaan.
De klacht is gecorrigeerd: eind september werd het
probleem structureel opgelost.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (1 februari 2016).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (19)
(dossier: 201501-005)

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst behandelde de melding niet binnen de reglementaire termijn van zestig dagen.
De klacht is gecorrigeerd: de Wegendienst haalt de
buizen op.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 december 2015).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (18)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster meldt begin november 2014 via het
Meldpunt dat een straatnaambord verdwenen is op
de hoek van de Vijverhoflaan.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De Wegendienst plaatste al voor Nieuwjaar 2015
een nieuw straatnaambord, maar vergat dat door te
geven aan het Meldpunt.

BEOORDELING:

(dossier: 201509-187)

Gegrond
KLACHT:
Midden juli meldt verzoeker in een aangetekende
brief dat het wegdek in zijn straat op een bepaalde
plaats een niveauverschil heeft. Het probleem werd
vroeger al hersteld met asfalt, maar de warmte heeft
een negatieve invloed. Verzoeker heeft last van geluidsoverlast en trillingen in huis en op het terras.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.
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Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst ondernam wel actie maar liet dat
niet weten aan het Meldpunt. Daardoor geraakte
verzoekster niet op de hoogte en kon de melding
niet afgehandeld worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 juli 2015).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (20)
(dossier: 201501-017)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster meldt midden november 2014 dat er
een put zit in het fietspad voor haar deur. De Wegendienst gaat ter plaatse maar kan het probleem
niet vinden. Zij vraagt verzoekster een foto door te
sturen.
Zestig dagen later komt de melding onafgewerkt bij
de dienst Ombudsman terecht.

het verstrijken van de reglementaire behandelingstermijn. De dienst wijt de vertraging aan de slechte
weersomstandigheden in de winter 2014-2015.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Het herstel werd buiten de reglementaire behandelingstermijn uitgevoerd. Verzachtende omstandigheid is het slechte weer, maar de melder werd niet
ingelicht over de reden van de vertraging.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 juli 2015).

ONDERZOEK:
Na overname van de melding als klacht laat de Wegendienst midden februari 2015 weten dat de put
werd opgevuld met koude asfalt. Wanneer dat gebeurde, kan niet meegedeeld worden. De vertraging
was te wijten aan het weer. Als het te koud of te nat
is, of als er gestrooid wordt, kan er niet geasfalteerd
worden.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (22)

BEOORDELING:

De Gemeenschapswachten vragen begin april 2015
via het Meldpunt om een straatnaambord in de
Vlamingstraat vast te zetten. Het bord is verdraaid.
De dienst herhaalt hiermee een melding van januari.
De Wegendienst zette het bord toen vast, maar het
is weer gedraaid.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht. Diezelfde dag
parkeert de Wegendienst de melding alsnog met
“personeelstekort” als motivering.

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Het herstel werd buiten de reglementaire behandelingstermijn uitgevoerd. Verzachtende omstandigheid was het weer, maar de melder werd niet ingelicht over de reden van de vertraging.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 juli 2015).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (21)
(dossier: 201502-045)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekers melden midden december 2014 via het
Meldpunt dat er tegels los liggen in de oprit en het
voetpad voor hun zaak. Er vormen zich waterplassen en het water spat op als voetgangers over de tegels lopen.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

(dossier: 201506-126)

Terechte opmerking
KLACHT:

ONDERZOEK:
De flessenhalzen waarmee straatpalen worden verlengd, waren niet de juiste waardoor het straatnaambord weer verdraaid geraakte. De Wegendienst sector Centrum bestelde een ander type.
Door personeelstekort kon het herstel pas na de
maximale behandelingstermijn van zestig dagen
uitgevoerd worden. Toen het einde van de behandelingstermijn naderde, wilde de Wegendienst de
melding parkeren maar dat gebeurde te laat waardoor zij bij de dienst Ombudsman terecht kwam.

BEOORDELING:

De Wegendienst herstelt eind februari een partij
van zestig tegels in het voetpad. Dat is een week na

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De melding haalde de maximale behandelingstermijn niet. Verzachtende omstandigheid is dat een
ander type flessenhals besteld moest worden, wat
tijd nam. Een aandachtspunt is dat het herstel niet
tijdig uitgevoerd werd als gevolg van personeelstekort.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

OPVOLGING:
Later op het jaar laat het sectorhoofd weten dat het
probleem van het personeelstekort werd verholpen.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (23)
(dossier: 201509-173)

Terechte opmerking
KLACHT:

ONDERZOEK:
De Wegendienst ging al ter plaatse in juli. Het ging
om de rest van een paal van een verdwenen straatnaambord. Het probleem werd meteen opgelost,
maar de dienst vergat haar actie te registreren in het
Meldpunt.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst ondernam wel actie maar registreerde de oplossing niet in het Meldpunt. Daardoor kreeg verzoekster geen feedback over het herstel en kwam de melding na zestig dagen als
onafgewerkt bij de dienst Ombudsman terecht.

Eind juni vraagt verzoekster via het Meldpunt om
een verzakking in het voetpad te herstellen.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

ONDERZOEK:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (25)

Het secretariaat van de Wegendienst verwittigde telefonisch de regieploeg. De ploeg voerde het herstel
onmiddellijk uit. De verzakking was te wijten aan
ratten die de zavel onder het voetpad hadden weggegraven. Deze actie werd niet geregistreerd in het
Meldpunt.

(dossier: 201502-046)

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst ondernam wel actie maar liet na
deze te registreren in het Meldpunt. Daardoor kreeg
verzoekster geen feedback over wat er met haar
melding was gebeurd en kwam de melding na zestig dagen bij de dienst Ombudsman terecht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 december 2015).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (24)
(dossier: 201509-174)

Terechte opmerking

Akte genomen (7 december 2015).

Ander oordeel
KLACHT:
Midden december 2014 meldt verzoeker via het
Meldpunt dat een riooldeksel in het voetpad voor
zijn huis verzakt is. Ook de algemene toestand van
het voetpad is bedenkelijk.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De Wegendienst voerde het herstel onmiddellijk
uit. Er werd een nieuw deksel gelegd en het voetpad
errond werd hersteld. Verzoeker was op de hoogte.
Alleen administratief werd de melding niet afgehandeld.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Wegendienst reageerde onmiddellijk en ook de
melder was op de hoogte van het herstel. Dat is het
belangrijkste. Alleen de administratieve afhandeling van de melding bleef achterwege.

KLACHT:
Eind juni meldt verzoekster dat op de hoek van de
Zandstraat en de Sint-Hubertuslaan een stuk van
een ijzeren paal uit het voetpad steekt.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (26)

re melding met dezelfde inhoud. Daarom oordeelt
de Ombudsman mild.

(dossier: 201505-110)

Ander oordeel

MEER DAN ZESTIG DAGEN (28)
(dossier: 201509-197)

KLACHT:
Verzoeker vraagt eind maart 2015 via het Meldpunt
een update van de werkzaamheden in zijn straat
omdat hij zijn garage niet in of uit kan.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht. In het Meldpunt
staat niets geregistreerd.

ONDERZOEK:
De Wegendienst ging na de melding verschillende
keren bij verzoeker langs om hem te informeren
over wat er zou gebeuren. Voor zijn huis werd een
aparte huisaansluiting gerealiseerd en er werd twee
keer steenslag gestort opdat hij zijn garage zou
kunnen gebruiken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Wegendienst ondernam actie en informeerde
verzoeker. Daarmee zijn de twee doelstellingen van
het Meldpunt vervuld. Alleen de registratie in het
Meldpunt bleef achterwege. Daarom oordeelt de
Ombudsman mild.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster meldt eind juli een verstopte riool
langs een pad om de hoek. Als het regent, staat haar
terras onder water. Ook andere straatkolken in de
omgeving zouden verstopt zitten.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu rukt uit en reinigt de kolk
voor het huis van verzoekster, maar het pad is te
smal voor de kolkenzuiger. Daarom vraagt de
dienst Leefmilieu aan de Wegendienst om de kolk
langs het pad na te zien. De Wegendienst controleert de riolering maar kan geen verstopping in de
hoofdriolering vinden. Verzoekster wordt hierover
mondeling ingelicht. De dienst wijst haar erop dat
haar huisaansluitnig mogelijk verstopt is. Dat is een
kost voor de eigenaar.
De Wegendienst registreert haar actie niet in het
Meldpunt.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (27)

BEOORDELING:

(dossier: 201506-140)

Ander oordeel.
De Wegendienst pakte de melding tijdig aan en
lichtte verzoekster mondeling in. Daarmee werden
de twee belangrijkste doelstellingen van het Meldpunt bereikt. Alleen de registratie in het Meldpunt
bleef achterwege waardoor de melding open bleef
staan. Daarom oordeelt de Ombudsman mild.

Ander oordeel
KLACHT:
De Gemeenschapswachten melden midden april
2015 een kapotte fietsstaander in het Sebrechtspark.
Zestig dagen later komt de melding onafgewerkt bij
de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De werkbon werd niet toegewezen aan de Wegendienst sector Centrum, waardoor de melding niet
tijdig werd behandeld. Het probleem was evenwel
al begin mei opgelost via een andere, gelijkaardige
melding die wel correct toegewezen was. Ook deze
melding ging uit van de Gemeenschapswachten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De opvolging van de melding verliep niet perfect,
anderzijds werd het probleem hersteld via een ande-
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (29)
(dossier: 201509-198)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldt eind juli dat er in zijn straat een
betonplaat los ligt. Als daar auto’s over rijden,
maakt dat een hels lawaai.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.
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ONDER
RZOEK:
De Wegeendienst ging onmiddellijk
k na de meldiing
ter plaatsse en bevestiggde het probleeem. De meldder
werd er m
mondeling vaan op de hoog
gte gebracht ddat
de betonpplaat in oktobeer zou worden
n vervangen. D
Dit
werd niett geregistreerdd in het Meldp
punt.

BEOOR
RDELING:
Ander ooordeel.
De Wegeendienst reageeerde tijdig op
p de melding en
lichtte oook de melderr in. Daarmeee zijn de tw
wee
doelstellingen van het Meldpunt verrvuld. Alleen de
wege.
registratiee bleef achterw

MEER D
DAN ZESTIG
G DAGEN (30
0)
(dossier: 201510-224)

Ander
An oordeeel
KLACH
HT:
Verzoekeer meldt eind augustus dat zelfs bij matiige
regen de riolering de afvoer
a
van het regenwater nniet
Het blijft op de rijweg staaan. Hij melddde
aankan. H
het probleeem al eens inn 2014 maar het
h euvel geraaakt
niet opgeelost.
Zestig daagen later kom
mt de melding als onafgeweerkt
bij de dieenst Ombudsm
man terecht. In
I het Meldpuunt
staat geenn enkele actie geregistreerd
d.

ONDER
RZOEK:
Volgens de Wegendieenst pakte zij de melding w
wel
n van zestig ddaaan binneen de reglemeentaire termijn
gen. De sslikput werd leeeggepompt maar
m dat bleekk te
weinig efffect te hebbeen. Begin nov
vember werd de
baan opeengebroken om
m verder te zoeken.
z
De W
Wegendienstt besliste pas om
o het wegdeek, dat in perfe
fecte staat iss, open te breeken nadat allle andere optties
uitgeput waren. De melder
m
werd stteeds ter plaat
atse
ingelicht door de Wegeendienst.

BEOOR
RDELING:
Ander ooordeel.
De Wegeendienst ondernam actie en
n lichtte de m
melder in, ziij het mondelling. Alleen de
d registratie in
het Meldppunt bleef achhterwege. Daaarom oordeelt de
Ombudsm
man mild, al was de admiinistratieve doossieropvollging niet perffect.
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2 . POLITIE

WEGOM
MLEGGING
(dossier: 201501-023)

Gegron
ond
KLACH
HT:
Verzoekeer kreeg een bewonersbrieef waarin stoond
dat tijdenns de werkzaaamheden aan de
d Eiermarkt en
in de Gelldmuntstraat het
h autoverkeeer omgeleid zzou
worden vvia de Sint-Jaacobsstraat, dee Naaldenstraaat,
de Kuipeersstraat en dee Adriaan Wiillaertstraat naaar
de Vlamiingstraat.
In de praaktijk stelt hij vast dat de wegwijzers
w
op de
kruispuntten Sint-Jaccobsstraat/Naaaldenstraat en
Naaldensstraat/Kuiperssstraat ontbrek
ken waardoor al
het autovverkeer via de Grauwwerkerrsstraat zijn w
weg
naar de V
Vlamingstraatt zoekt. Verzo
oeker en andeere
bewonerss hebben lastt van trillingen. Er ontstaaan
problemeen als grotere voertuigen vanuit
v
de smaalle
Grauwweerkersstraat de Vlamingstraaat willen inrrijden.
Verzoekeer gaat naar dee dienst Mobiliteit, die de P
Politie contaacteert. De Poolitie weigert verkeersbordden
bij te plaaatsen omdat het moeilijk zou zijn om de
hoek vann de Naaldensttraat en de Ku
uipersstraat inn te
rijden. N
Nochtans, merrkt verzoeker op, rijden aalle
lijnbussenn zonder veel moeite de Ku
uipersstraat in..

ONDER
RZOEK:

brrief geen verp
plicht te volgeen traject is. Doorrijden
D
naaar de Grauww
werkersstraat m
mag.
Op het plan in
n de bewonerssbrief geeft een groene
piijl nochtans de
d omleidingg aan via de Naaldenstrraat, de Kuip
persstraat en de Adriaan Willaertstrraat. Het plan
n staat ook op de website vaan Brugge
Bereikbaar. De tekst luidt daaar: “Op het plan
p
kan u
roken is, hoe het
h verkeer
zien welk straattdeel onderbro
mheden en ho
oe de straveerloopt tijdenss de werkzaam
ten bereikbaar blijven.”
De dienst Verk
keersbelemmeeringen van de Politie
ontroleert de signalisatie
s
enn stelt vast daat de aanco
neemer alleen wegwijzers
w
vooor fietsers plaatste maar
geeen omleiding
gsborden vooor het autoveerkeer. Zij
geeeft de aanneemer daartoe de opdracht zodat de
drruk op de Grauwwerkers
G
ndert. Het
straat vermin
prrobleem wordt opgelost.

BEOORDEL
B
LING:
De Ombudsmaan beoordeelt de klacht alss gegrond
maar
m
gecorrigeerd.
De klacht is geg
grond om volggende reden:
SC
CHENDING VERTROUW
WENSBEGIN
NSEL: ondaanks de duideelijke informat
atie in de bew
wonersbrief
heeeft de Politiee aanvankelijkk geen oren naar
n
de tereechte vraag van verzoeker oom de signalisatie aan te
paassen.
De klacht wordt gecorrigeeerd: de Politiee geeft de
pdracht de siggnalisatie te vervollediv
aaannemer de op
geen.

De Politie antwoordt in
i eerste instantie dat het om
mb
in
n de bewoneersleidingstrraject zoals beschreven
JAARVERS
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OPVOLGING:
Het College van burgemeester en schepenen beslist
half juni 2015 om in de Grauwwerkersstraat permanent een tonnagebeperking tot 3,5 ton in te voeren tussen de Naaldenstraat en de Vlamingstraat.
Signalisatie wordt voorzien.

INNAME OPENBARE WEG

dienst Ombudsman, stelt de Politie vast dat de
agent zijn onderzoek niet goed uitvoerde. Nochtans
meldde verzoeker al in november 2014 aan de
dienst Verkeersbelemmeringen dat hij niet verantwoordelijk was. Zeven maanden gingen verloren.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker hoeft niet
te betalen.

MEER DAN ZESTIG DAGEN

(dossier: 201506-116)

Gegrond
KLACHT:
Begin november 2014 krijgt verzoeker een factuur
van de Politie omdat hij zonder vergunning een stuk
van de openbare weg zou hebben ingenomen. Hij
zou materiaal op het voetpad hebben geplaatst. Hij
moet 150 euro betalen.
Verzoeker laat nog dezelfde dag aan de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie weten dat hij op
deze plek niet meer aan het werk is en dat het materiaal toebehoort aan een tuinaannemer. In januari
2015 heeft hij hierover nog contact met de dienst
Verkeersbelemmeringen. Hij maakt aan de dossierbehandelaar de coördinaten van de tuinaannemer
over.
Hoewel de dienst belooft de zaak in orde te brengen, krijgt hij in april een herinnering. Hij neemt
opnieuw contact op met de dienst Verkeersbelemmeringen met de vraag het dossier in orde te brengen. In mei krijgt hij een aangetekende laatste
waarschuwing waarin gedreigd wordt met een gerechtelijke invordering.

ONDERZOEK:
De vaststelling gebeurde door een agent die nog
maar pas belast was met de controle van werkzaamheden op de openbare weg. Hij ging alleen af
op het werfbord dat verzoeker achtergelaten had. Of
nog andere aannemers aan het werk waren, onderzocht hij niet. De Politie geeft toe dat de agent in de
fout ging. Verzoeker krijgt een creditnota.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de agent voerde zijn
onderzoek niet goed uit. Verzachtende omstandigheid is dat hij nieuw was in de materie. Het is niet
duidelijk of de agent onvoldoende opgeleid was,
dan wel of het ging om een eenmalige fout.
GEBREKKIGE INTERNE KLACHTENBEHANDELING: pas als verzoeker klacht indient bij de
JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

(dossier: 201510-217)

Gegrond
KLACHT:
Eind augustus meldt verzoeker via het Meldpunt
dat er al meer dan een maand een lichte bestelwagen geparkeerd staat op de hoek van de straat. Het
voertuig belemmert het zicht op het kruispunt.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd geregistreerd door het stedelijk
Meldpunt en toegewezen aan het kabinet van de
Korpschef. Het kabinet gaf de melding via de binnenpost door aan de wijkdienst.
Omdat de wijkinspecteur niet reageerde, stuurde het
kabinet van de Korpschef hem na het verstrijken
van de reglementaire behandelingstermijn van zestig dagen een herinnering. De melding werd geparkeerd de dag nadat de melding aan de dienst Ombudsman was overgemaakt. Naar de melder werd
het bericht gestuurd dat zijn melding niet binnen de
zestig dagen afgehandeld kon worden wegens “X”.
Normaliter moet in het registratiesysteem de reden
ingevuld worden waarom een melding geparkeerd
wordt. De dossierbehandelaar vulde “X” in. Zij was
er niet van op de hoogte dat het registratiesysteem
deze reden via een standaardmail naar de melder
stuurt.
De wijkinspecteur zou de melding nooit ontvangen
hebben. De wijkinspecteurs zijn niet aangesloten op
het stedelijk Meldpunt omdat dit softwarematig niet
mogelijk is. Het kabinet van de Korpschef stuurt de
meldingen via de binnenpost naar de wijkinspecteurs.
De dienst Ombudsman vraagt waarom de melding
niet per e-mail werd overgemaakt aan de wijkinspecteur en waarom geen herinnering naar de wijkinspecteur werd gestuurd. De Korpschef antwoordt
dat hij deze vragen en bedenkingen mee laat opnemen in een project rond interne en externe communicatie en informatiedoorstroming dat recent in sa-
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menwerking met UGent en enkele hogescholen is
opgestart.
Na overname van de melding door de dienst Ombudsman neemt de wijkinspecteur contact op met
de melder en met de eigenaar van de vrachtwagen
die wegens een defect lange tijd geparkeerd stond.
De eigenaar laat het voertuig herstellen. De wijkinspecteur wijst hem erop dat zijn voertuig weliswaar
reglementair maar niet ideaal geparkeerd stond. De
eigenaar belooft de bestelwagen in de toekomst wat
verder te parkeren. Verzoeker suggereert de parkeerregeling ter hoogte van het kruispunt te wijzigen. De dienst Ombudsman maakt deze suggestie
over aan de Verkeersdienst van de Politie.

de verzekeraar die erop aandringt dat hij nog een
derde keer langs gaat. Verzoeker roept de hulp van
de Ombudsman in.
De verzekeringsmaatschappij laat tijdens het onderzoek weten dat andere politiediensten gemakkelijk
een kopie van een VPV geven. De dossierbehandelaar klaagt dat de Politie niet reageerde op de
faxen die ze stuurde.
Na zes maanden zit het dossier nog altijd geblokkeerd.

ONDERZOEK:

Verzoeker heeft eind maart 2015 een ongeval langs
de Vaartstraat. Een boom valt vlak voor zijn auto
neer, maar hij heeft toch schade. De Politie komt
erbij en maakt een vereenvoudigd proces-verbaal
(VPV) op.
Verzoeker geeft het ongeval aan aan zijn verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar vraagt verschillende keren via fax aan de Politie naar een kopie
van het VPV, maar krijgt er geen.
Op vraag van de verzekeringsmaatschappij gaat
verzoeker twee keer langs in het Politiehuis waar
hij telkens te horen krijgt dat alleen de juridische
dienst van zijn verzekeringsmaatschappij het stuk
kan opvragen bij het Parket. Verzoeker informeert

De Politie bevestigt dat een VPV werd opgemaakt
over de schade aan de auto van verzoeker. Hij kreeg
een attest van klachtneerlegging.
De Politie maakt slechts in uitzonderlijke gevallen
spontaan een VPV over aan het Parket. Het gebeurt
wel regelmatig dat het Parket aan de Politie vraagt
om een VPV over te maken. Dat gebeurde uiteindelijk ook in het dossier van verzoeker. Zijn verzekeringsmaatschappij vroeg eind augustus aan het Parket een kopie van het VPV. Het Parket vroeg
schriftelijk het stuk op bij de Politie. Zij maakte het
document over aan het Parket, waarna het Parket
het VPV overmaakte aan de verzekeringsmaatschappij. Volgens de Politie handelde zij correct
volgens de wettelijke voorschriften en de onderrichtingen van het Parket. Volgens deze richtlijnen
mocht zij verzoeker geen kopie van het VPV meegeven.
De Politie wees er de verzekeringsmaatschappijen
al vaker op dat ze hun vraag naar een kopie van een
VPV aan het Parket moeten richten. Toch blijven
zij deze vragen stellen. Van de verzekeringsmaatschappij van verzoeker vindt de Politie geen faxen
terug.
De Ombudsman wijst op het document COL
8/2005, dat richtlijnen bevat van het College van
procureurs-generaal over het afleveren van een kopie van een VPV aan de benadeelde. Volgens de
Ombudsman bepleiten de procureurs-generaal daarin soepelheid bij het afleveren van dergelijke kopieën.
De Politie gaat niet akkoord. Zij verwijst naar de
tekst van de richtlijn waarin staat: “Aan de benadeelde dient door de opsteller van het VPV onmiddellijk kopie van zijn verklaring te worden afgeleverd, indien deze dat wenst. Indien de tekst van het
verhoor niet op een afzonderlijk verhoorblad werd
geacteerd, kan een kopie van het volledige VPV
worden afgeleverd.” Aangezien van verzoeker geen
verklaring werd genoteerd, mocht hem geen kopie
van het VPV overhandigd worden, argumenteert de
Politie.
De Ombudsman vraagt advies aan het Parket. De
Procureur des Konings te Brugge bevestigt midden
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd niet afgehandeld binnen de reglementaire
termijn van zestig dagen. De melding werd pas na
het verstrijken van deze termijn geparkeerd, wat
niet de bedoeling is. Over het parkeren van de melding werd ongelukkig gecommuniceerd met de
melder. Kennelijk ging de melding, die overgemaakt was aan de wijkinspecteur, verloren in de
binnenpost.
De klacht wordt gecorrigeerd: de wijkinspecteur
neemt contact op met verzoeker en met de eigenaar
van het voertuig. De Korpschef neemt de case op in
een project rond communicatie en informatiedoorstroming bij de Politie.

VEREENVOUDIGD PROCES-VERBAAL
(dossier: 201509-190)

Deels gegrond
KLACHT:
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december dat het de bedoeling van de richtlijn is
dat de Politie in dossiers van verzekerde schade op
een soepele manier een kopie van een VPV aflevert
aan de benadeelde. Hij schrijft: “Hoewel de hypothese van een VPV zonder verhoor strikt genomen
niet is voorzien lijkt het nogal evident dat het feit
dat er beslist wordt door de Politie om niet tot een
verhoor over te gaan bezwaarlijk voor gevolg zou
hebben dat de benadeelde geen kopie meer zou
kunnen bekomen.” De Procureur neemt het dossier
mee naar de besprekingen over het opnemen van de
richtlijnen van de COL in de provinciale dienstnota
die op 1 januari 2016 van toepassing wordt.
Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe richtlijn van het
parket West-Vlaanderen van kracht. Tijdens de
voorafgaande besprekingen tussen het Parket en de
politiediensten werden onder meer de richtlijnen
over het overhandigen van een kopie van een VPV
nader bekeken en bijgestuurd waardoor de problemen waarmee de werkvloer geconfronteerd kon
worden bij de afgifte van een kopie van een VPV
zo goed als weggewerkt werden. Volgens de
Korpschef zou verzoeker op basis van de nieuwe
richtlijn nu wel een kopie van het VPV kunnen
krijgen, zonder risico op fouten vanwege politiemedewerkers.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN SOEPELHEID: de Politie had verzoeker,
naar de geest van de COL8/2005, een kopie van het
VPV kunnen afgeven. De Procureur des Konings
treedt het standpunt van de Ombudsman hierover
bij.
De Ombudsman beoordeelt de klacht als deels gegrond omdat de richtlijn mogelijk onvoldoende
antwoorden bood op bezwaren waarmee de Politie
op de werkvloer geconfronteerd werd bij het afgeven van een kopie van een VPV.
De klacht wordt gecorrigeerd: de nieuwe richtlijn
maakt het de Politie mogelijk om in dossiers van
verzekerde schade zonder veel risico een kopie van
een VPV te overhandigen aan de benadeelde.

VUISTSLAG
(dossier: 201503-057)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker gaat op een middag eten in een restaurant. Even voordien had hij tegen een andere klant
gezegd dat het dienbord dat hij op een tafel had gezet, de zijne was. Enkele minuten later stapte de
man op hem af en gaf hem een vuistslag in het geJAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

zicht. Een andere kompaan bedreigde hem dat “ze
hem wel zouden vinden”.
Verzoeker liet de Politie bellen. De patrouille bestond uit vijf man. Verzoeker vertelde wat er gebeurd was. De daders hadden zich ondertussen uit
de voeten gemaakt. Omdat hij bang was, vroeg verzoeker aan de patrouille om hem naar huis te brengen. “We zijn geen taxi”, reageerden de agenten.
De Politie beloofde de buurt uit te kammen. De
volgende dag zat de dader al weer te eten in het restaurant.
Verzoeker verneemt dat geen proces-verbaal werd
opgesteld waardoor hij zijn medische kosten niet
volledig kan terugvorderen.

ONDERZOEK:
In het registratiesysteem van de Politie staat dat
verzoeker naar de dispatching belde omdat hij bedreigd werd door twee mannen die hem iets aan
zouden doen zodra hij buiten kwam. In het computersysteem staat niet geregistreerd dat hij een vuistslag had gekregen.
Twee patrouilles werden uitgestuurd. Verzoeker
zou bij aankomst alleen gezegd hebben dat hij een
discussie had gehad met een andere klant. De ploegen ondervroegen het aanwezige personeel dat bevestigde dat er een discussie was geweest maar dat
ze niet veel voorstelde. De ploegen konden de andere klant niet aantreffen. Omdat er geen strafbare
feiten werden gepleegd, werd geen proces-verbaal
opgesteld. De Politie raadt verzoeker aan alsnog
klacht neer te leggen wegens het toebrengen van
slagen en verwondingen.
Verzoeker reageert verontwaardigd op de versie
van de Politie en brengt de Ombudsman in contact
met een getuige die verklaart dat zij en niet verzoeker naar de Politie belde omdat hij daartoe na de
vuistslag niet in staat was. Zij en een andere klant
zijn bereid om te getuigen. De Ombudsman geeft
deze informatie door aan de Politie die verzoeker
opnieuw uitnodigt klacht neer te leggen. De getuigen kunnen dan verhoord worden.
Volgens de Politie werden alle basisfunctionaliteiten door de interventieploegen vervuld. Ook werd
tevergeefs in de omgeving gezocht naar de andere
klant. Er was geen reden om verzoeker met een politievoertuig naar huis te brengen. Hij had zijn GSM
bij en kon zelf voor transport zorgen. Hoe de agenten dit hebben verwoord, kan het onderzoek niet
uitmaken.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
De interventieploegen mogen dan al de basisfunctionaliteiten vervuld hebben, dat zij er niet achter
kwamen dat verzoeker een vuistslag had gekregen
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en dat twee getuigen dat hadden gezien, vindt de
Ombudsman een tekortkoming.

OPVOLGING:
De Politie gaat niet akkoord met de beoordeling. De
Ombudsman licht zijn beoordeling extra toe.

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201504-078)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker meldt begin november 2014 via het
Meldpunt een gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van de Stalijzerstraat en de Schaarstraat aan de
oversteekplaats ter hoogte van het wijkschooltje. Er
wordt te snel gereden, verkeerd geparkeerd en er
wordt geen voorrang gegeven omdat de verkeerssituatie onduidelijk zou zijn.
Midden december 2014 krijgt hij een antwoord van
de Verkeerstechnische dienst van de Politie die zijn
opmerkingen besprak met de dienst Mobiliteit.
Volgens de Politie is extra signalisatie niet nodig.
De plaatselijke politieafdeling werd wel op de
hoogte gebracht van de gesignaleerde problemen.
Verzoeker repliceert eind december 2014 per email. Hij vindt het antwoord van de Politie onvoldoende omdat er niets aan de gevaarlijke situatie
wordt gedaan. Hij suggereert bijkomende maatregelen. Hij krijgt geen antwoord. Ook op zijn herinneringen van eind februari en midden maart 2015 reageert de Politie niet. Begin april neemt hij contact
op met de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman maakt de klacht over aan de
Politie. Pas vijf maanden later volgt een antwoord.
De Politie kon de e-mails van verzoeker van december 2014 en februari en maart 2015 niet meer
terugvinden. De medewerker die de mailbox beheerde, is met pensioen. Hij werd bevraagd maar
kon zich alleen het antwoord van midden december
2014 herinneren.
De Verkeerstechnische dienst bevestigt dat het gebruikelijk is dat alle e-mails beantwoord worden.
Als bijkomende e-mails geen nieuwe elementen bevatten, wordt verwezen naar het eerste antwoord.
Als verzoeker het correcte e-mailadres gebruikte,
wat het geval was, sluit de Politie niet uit dat er iets
verkeerd liep.
De Verkeerstechnische dienst van de Politie kampt
met een structurele dossierachterstand omdat een
vacante betrekking al lange tijd niet ingevuld ge-
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raakt. Mede door deze klacht en andere gelijkaardige klachten over het lang uitblijven van een antwoord belooft de Dienst Intern Toezicht extra aandacht te hebben voor de opvolging van vragen van
burgers aan de Verkeerstechnische dienst.
Inhoudelijk kan de Politie weinig toevoegen aan
haar antwoord van midden december 2014. Verkeerstechnisch voldoet de situatie aan de wettelijk
normen. De Politie controleert en verbaliseert binnen haar mogelijkheden.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Doordat de Politie te lang wachtte om de klacht te
onderzoeken, vond zij de nagekomen e-mails niet
meer terug. Zij kan daardoor niet bewijzen dat ze de
e-mails beantwoordde. Verzoeker gebruikte telkens
het juiste e-mailadres. Het is dan ook zo goed als
zeker dat er iets fout liep. De dienst Ombudsman
neemt als verzachtende omstandigheid in rekening
dat verzoeker een gemotiveerd antwoord kreeg op
zijn eerste vraag van november 2014.

OP STRAAT GEZET?
(dossier: 201505-091)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster werd in de vooravond opgepakt door
de Politie en naar het cellencomplex in het Politiehuis gebracht. Om 5 uur ’s nachts werd ze weer
vrijgelaten. Ze stond op straat. Er was nog geen
openbaar vervoer. Ze moest te voet naar Assebroek.
Ze is hartpatiënte en de wandeling was lastig. Onderweg werd ze lastig gevallen door een man. Ze
vindt de handelswijze van de Politie onverantwoord.

ONDERZOEK:
Opgesloten personen mogen na de wettelijk bepaalde tijd niet langer van hun vrijheid beroofd worden.
Daardoor kan het voorkomen dat iemand midden in
de nacht wordt vrijgelaten.
Volgens de Politie was verzoekster op het moment
van haar vrijlating in het bezit van haar GSM. Ze
koos er zelf voor om geen taxi te bellen en te voet
naar huis te gaan.
De Politie verzekert dat als iemand bij zijn vrijlating vraagt om iemand op te bellen, de politiemedewerker dat verzoek altijd zal inwilligen.
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BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Verzoekster koos er zelf voor te voet
naar huis te gaan. De Politie kan niet anders dan
opgesloten personen na de wettelijk bepaalde tijd
weer vrij te laten.

GETAKELD
(dossier: 201510-201)

Ongegrond
KLACHT:
Een student uit Utrecht bezoekt samen met een
vriend Brugge in het weekend van 19 en 20 september. Ze komen met de auto. Op zaterdagnacht
rijden ze naar een jeugdhotel in de Langestraat waar
ze overnachten. Ze parkeren hun wagen in de onmiddellijke buurt. Er mag gratis geparkeerd worden.
Als ze de volgende morgen willen vertrekken, is
hun auto weggetakeld. Volgens een politieagent
werd de wagen weggesleept omdat het die dag Autoloze Zondag is. Verzoeker en zijn vriend moeten
de auto ophalen in het takelbedrijf. Daar moeten ze
120 euro betalen.
Verzoeker wist niet dat het die zondag Autoloze
Zondag was. Hij was er zich niet van bewust dat hij
een overtreding beging. Er stond niets aangegeven.
Hij hoopt op mildheid van het stadsbestuur en
vraagt de terugbetaling van de takelkosten.

ONDERZOEK:
De Politie plaatste al op vrijdagmorgen 18 september parkeerverbodsborden op het volledige traject
Langestraat-Hoogstraat, dit naar aanleiding van de
braderie tijdens het weekend van 19 en 20 september. Op 20 september was het ook Autoloze Zondag. Het parkeerverbod gold voor het hele weekend.
Uit de lijsten met nummerplaten die altijd worden
opgemaakt bij het plaatsen van parkeerverbodsborden, blijkt dat op de zone waar verzoeker zijn auto
parkeerde, geen wagens stonden toen de borden
werden gezet. Toen verzoeker zijn auto parkeerde,
was het parkeerverbod al van kracht.
Op zondagmorgen werd verzoekers wagen weggetakeld omdat hij het parkeerverbod genegeerd had
en hij hinderlijk geparkeerd stond voor de handelaars en het publiek van de braderie. De Politie
maakte een pv op.
De Politie kan begrip opbrengen voor het feit dat
verzoeker niet op de hoogte was van de evenemenJAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

ten maar essentieel voor haar is dat verzoeker het
parkeerverbod negeerde. Omdat de Politie de takeldienst moest inschakelen, is het volgens haar logisch dat verzoeker de takelaar betaalt.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Verzoeker negeerde het parkeerverbodsbord. Het feit dat verzoeker het bord niet opmerkte, hij zich niet bewust was van zijn overtreding en hij niet wist dat er een braderie plaats vond,
kan daar niets aan veranderen. Er zijn geen argumenten om de takelkosten kwijt te schelden.

NIET ERNSTIG GENOMEN?
(dossier: 201506-120)

Onbevoegd
KLACHT:
Verzoeker klaagt erover dat de Politie de problemen met zijn buren niet ernstig neemt. Sinds 2014
pesten ze hem.
In januari 2015 hoorde hij zijn buren ruzie maken.
Toen hij aanklopte, kreeg hij een emmer water met
een bijtend product over zich heen. Hij belde de Politie. De patrouille kwam langs. Hij toonde zijn kleren maar zou uitgelachen zijn. De agenten namen
geen verklaring van hem af. Een uur later kwam de
Politie terug omdat de buren klacht tegen hem ingediend hadden omdat zijn televisie te luid stond.
Midden april vond hij menselijke uitwerpselen in
zijn brievenbus. Hij belde de Politie en werd weer
uitgelachen. Opnieuw kon hij geen verklaring afleggen.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie klaagt verzoeker zeer geregeld
bij diverse instanties over haar optreden. Hij neemt
ook geregeld contact op met de Dienst Intern Toezicht. Hij zou het moeilijk hebben om bepaalde
procedures te begrijpen en te aanvaarden. Over de
feiten van januari diende hij eerder al klacht in bij
het Comité P. dat het dossier zonder gevolg afsloot
omdat er geen fouten vastgesteld konden worden.
Tussen begin januari en begin juli belde verzoeker
vijfentwintig keer naar de Politie. Niet telkens werd
een patrouille uitgestuurd. De wachtofficier beoordeelt of dat opportuun is.
Na de klacht bij de Ombudsman bundelt de Politie
verzoekers meldingen in een proces-verbaal en
maakt ze over aan het Parket.
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BEOORDELING:

HONDEN OP HET STRAND (1-2)

Onbevoegd.
De Ombudsman wordt gedurende het onderzoek
onbevoegd doordat de Politie de meldingen bundelt
in een pv dat aan het Parket wordt overgemaakt. De
verdere afhandeling van het dossier valt onder de
bevoegdheid van de Procureur des Konings.

WIELERTOERISTEN OP DE RING
(dossier: 201510-210)

Onbevoegd
KLACHT:
De wagen van verzoekers vriend werd aangereden
door een wielertoerist die op de ring tussen de
Gentpoort en de Katelijnepoort op de rijweg reed.
De fietser balanceerde op zijn achterwiel, verloor
zijn evenwicht en viel tegen de auto die in de file te
wachten stond. De wielertoerist was dronken en
maakte deel uit van een groepje van zes. Verzoeker
stapte uit. Het kwam tot een handgemeen waarbij
hij de wielertoeristen buiten strijd mepte. De Politie
kwam erbij.
Verzoeker wil klacht indienen tegen de manier
waarop een inspecteur de zaak aanpakte. Hoewel de
aanrijder dronken was, vond de inspecteur het niet
nodig hem te doen blazen. Dat gebeurde pas toen
verzoeker daarop bleef aandringen. Ook de andere
wielertoeristen hadden te veel gedronken. Toch
werden vier van hen ongemoeid gelaten, hoewel
ook zij deelgenomen hadden aan het gevecht en
verzoeker hadden uitgedaagd. De Politie liet ze
wegrijden. Toen verzoeker hiertegen protesteerde,
reageerde de inspecteur dat ze wel teruggevonden
zouden worden.

ONDERZOEK:
Naar aanleiding van de feiten werden drie processen-verbaal opgemaakt. De moeilijkheden waarbij
verzoeker betrokken was, werden volgens de Politie
omstandig beschreven in een van deze pv’s. De
identiteit van alle betrokkenen is bekend. De processen-verbaal werden overgemaakt aan het Parket.
BEOORDELING:
Onbevoegd.
De Ombudsman is niet bevoegd om tussen te komen in een gerechtelijk dossier.
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(dossiers: 201505-094 en 201507-148)

Ander oordeel
KLACHT:
Twee verzoekers klagen onafhankelijk van elkaar
over loslopende honden op het strand van Zeebrugge.
De eerste verzoekster vroeg al in januari 2015 via
de dienst Ombudsman dat de Politie van Zeebrugge
zou optreden tegen wandelaars die hun hond los lieten lopen op het strand. De wijkinspecteur zou haar
gezegd hebben dat in Zeebrugge honden op het
strand altijd aangelijnd moeten zijn. Ze had opgemerkt dat de verbodsborden waarop staat dat honden aan de leiband gehouden moeten worden tussen
15 maart en 15 oktober, meestal verstopt zaten achter de fietsen en gocarts van een fietsenverhuurder.
Ze suggereerde de borden te verplaatsen. De dienst
Ombudsman gaf haar melding door aan de Politie.
De Politie antwoordde verzoekster dat er regelmatig
preventief en repressief werd opgetreden, dat folders werden verspreid door de Gemeenschapswachten en dat extra nieuwe borden waren geplaatst op
de Zeedijk.
In mei keert verzoekster terug. De maatregelen
zouden weinig helpen. De wijkinspecteur zei haar
dat de verbodsborden niet oké zijn waardoor hij niet
kan optreden.
De tweede verzoeker klaagt begin juli. Hoewel er
borden staan, storen strandgangers zich niet aan het
verbod. Het risico dat honden spelende kinderen
aanvallen, is niet denkbeeldig. Er ligt hondenpoep
op het strand.

ONDERZOEK:
De Politie bevestigt het probleem met de borden. Al
midden januari 2015, na de eerste melding van verzoekster, had de politie van Zeebrugge erop gewezen dat de borden fout waren. Op het verbodsbord
stond een hond mét een leiband met daaronder een
onderbord met de vermelding van de periode van
15 maart tot 15 oktober. Deze borden waren niet
correct omdat ze aangaven dat honden aan de leiband niet toegelaten zouden zijn in deze periode.
De Wegendienst werd hiervan verwittigd. Begin
maart liet verzoekster aan de Politie weten dat de
borden fout waren. De wijkinspecteur paste de borden zelf aan en maakte de leiband onzichtbaar.
Het district Zeebrugge merkt op dat optreden tegen
dergelijke inbreuken niet eenvoudig is, zeker bij
laag water. De oppervlakte van het strand is zeer
groot, terwijl het inzetten van een 4x4-voertuig niet
altijd evident noch aangewezen is.
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Als gevolg van de klachten doet de Politie twee extra acties. Tijdens een overleg wordt de problematiek onder de aandacht gebracht van de Gemeenschapswachten. De Stad maakt een nieuwe
meertalige folder die door hen wordt verdeeld. In
de pers wordt aandacht besteed aan het probleem.
Hondenbezitters worden er via het omroepsysteem
van het badengebouw op gewezen dat hun dieren
aangelijnd moeten blijven. Als gevolg van deze
maatregelen is verbetering merkbaar.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
Als gevolg van de klachten worden de maatregelen
aangescherpt, wat een gunstig effect heeft.

VOORRANG VAN RECHTS
(dossier: 201505-095)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker rijdt met de fiets in de Vlamingstraat.
Hij wordt op het kruispunt met het Kraanplein ei
zo na aangereden door een politiecombi die van
rechts komt en gas geeft om hem voor te zijn. Hij
kan op tijd uitwijken.
Wat verder komt de combi naast hem rijden. De politieagent achter het stuur roept hem door het raampje toe: “Meneer kent geen voorrang van rechts,
zeker?”. Verzoeker vindt dat er gediscussieerd kan
worden over de voorrangsregel, maar vindt de manier van reageren van de politieman ongepast.

ONDERZOEK:
Omdat verzoeker anoniem wilde blijven tegenover
de Politie, kan de Dienst Intern Toezicht bij gebrek
aan details niet achterhalen over welke politieagent
het gaat. Verzoeker reageert niet op de vraag van de
dienst Ombudsman of zijn identiteit meegedeeld
mag worden aan de Politie zodat het onderzoek
verder gezet kan worden.

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

GEEN PROCES-VERBAAL
(dossier: 201505-107)

Ander oordeel
KLACHT:
In verband met een erfenis vermoedt verzoeker dat
zijn oom geen natuurlijke dood gestorven is. Op
aanraden van zijn advocaat wil hij bij de Politie
klacht indienen. De Politie luistert, maar een proces-verbaal opmaken doet zij niet. De officier raadt
hem aan naar de Vrederechter te stappen.
Verzoekers advocaat begrijpt de houding van de
Politie niet. De Vrederechter is volgens hem niet
bevoegd. Zelf kan de advocaat geen informatie opvragen in het ziekenhuis of bij de dokters. Hij stuurt
verzoeker terug naar de Politie.
Verzoeker legt opnieuw uit waarom hij klacht wil
indienen. Opnieuw wil de Politie niet ingaan op zijn
vraag om een proces-verbaal op te maken.

ONDERZOEK:
Tijdens het eerste bezoek van verzoeker was de officier van oordeel dat er geen aanwijzingen waren
voor strafbare feiten, maar dat het om een testamentaire betwisting ging. Dat is een burgerlijk geschil.
Hij verwees verzoeker naar de Vrederechter omdat
deze bepaalde bevoegdheden heeft voor geschillen
over nalatenschappen. De officier adviseerde verzoeker dat hij ook een klacht met burgerlijke partijstelling bij een onderzoeksrechter kon overwegen.
Verzoeker kreeg de raad overleg te plegen met zijn
raadsman. Hij ging hiermee akkoord. Toen hij later
op de dag terugkeerde, kreeg hij van een andere politieman hetzelfde advies.
Enkele dagen na de klacht bij de dienst Ombudsman gaat verzoeker opnieuw naar de Politie. Hij
laat weten dat de inspecteur nu toch een procesverbaal van inlichtingen opmaakte. De Dienst Intern Toezicht wijst erop dat dit niet hoeft te betekenen dat er tijdens de twee vorige contacten een fout
werd gemaakt. Ze wijst erop dat in geval van twijfel
of van nieuwe elementen in de verklaring de Politie
altijd kan beslissen alsnog een proces-verbaal op te
maken.
De dienst Ombudsman raadt verzoeker op haar
beurt aan ofwel naar de Vrederechter te stappen
ofwel een klacht met burgerlijke partijstelling bij
een onderzoeksrechter te overwegen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
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ONDERZOEK:

REDERSKAAI
(dossier: 201506-119)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster, die een tweede verblijf heeft langs de
Rederskaai, vindt dat de Politie niet genoeg optreedt tegen foutparkeerders in haar straat. Op de
parkeervakken die voorbehouden zijn voor personenwagens, staan geregeld vracht- en bestelwagens.
Tijdens het weekend parkeren soms twee personenwagens achter elkaar in één parkeervak. Hoewel
ze het foutparkeren al verschillende keren ging
melden, treedt de Politie van Zeebrugge niet op.
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Langs de Rederskaai, de Graaf Jansdijk en de
Omookaai is het parkeren voorbehouden voor personenwagens, minibussen, motorfietsen en auto’s
dubbel gebruik. Dat wordt aangeduid met een verkeersbord. Er staan ook ontradingsborden voor
kampeerauto’s. Een aanpassing van de parkeerregeling is volgens de Verkeersdienst van de Politie niet
nodig, omdat uit studies en adviezen blijkt dat zij de
beste oplossing biedt. Volgens de Politie van Zeebrugge zouden er zelden vrachtwagens langs de
Rederskaai parkeren. Laden en lossen is er wel toegelaten.
De Politie kan niet optreden tegen auto’s die achter
elkaar parkeren binnen hetzelfde parkeervak. Dat is
noch hinderlijk noch gevaarlijk. Bestuurders die op
die manier parkeren, verdubbelen de parkeercapaci-

197

DOSSIERS 2015 IN DETAIL

POLITIE

teit, wat volgens de Politie niet negatief is. De bestuurders kennen elkaar en maken hierover onderlinge afspraken.
De Politie ontkent dat er geen parkeertoezicht zou
gebeuren langs de Rederskaai, maar de klemtoon
ligt op gevaarlijk foutparkeren, wat slechts zelden
het geval is. Als verzoekster foutparkeren opmerkt,
mag ze de Politie altijd opbellen. Elke melding
wordt opgevolgd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

beleefd zou gedragen. Verzoeker zou hierop bitsig
gereageerd hebben en gedreigd hebben met een
klacht. Omdat een sereen gesprek niet meer mogelijk was, werd verzoeker gevraagd het gebouw te
verlaten. Dat deed hij zonder morren. Volgens de
agenten reageerden zij kordaat en correct en waren
de feiten het gevolg van het arrogant en agressief
gedrag van verzoeker.
De Korpschef stelt vast dat de visies van verzoeker
en de agenten verschillen. Hij wijst erop dat de
klacht geregistreerd blijft. Mochten gelijkaardige
klachten over de betrokken agenten binnenlopen,
dan zou dit kunnen wijzen op onvoldoende klantgerichtheid. Dan zal opgetreden worden.

GEEN EXCUSES

BEOORDELING:

(dossier: 201506-137)

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het gaat om een
woord-tegen-woord situatie. Allicht was de situatie
niet geëscaleerd, mochten beide partijen minder
overtrokken gereageerd hebben.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker gaat het verlies van zijn identiteitskaart
aangeven in het Politiehuis. Bij het binnengaan
botst hij onopzettelijk tegen een dame die hem op
weg naar buiten kruist. Hij had haar niet gezien
omdat hij gedeeltelijk blind is op een oog.
Aan de balie wordt hij aangesproken door een
vrouwelijke agente die hem verwijt tegen haar aangelopen te zijn zonder zich te verontschuldigen.
Verzoeker probeert uit te leggen dat hij haar niet
gezien had. Op dat moment springt een agent recht
van achter de balie. Hij scheldt verzoeker uit en
dreigt ermee “hem eens omver te zullen lopen”.
Verzoeker reageert volgens de agent ongepast op
deze opmerking. Hij verplicht verzoeker het Politiehuis te verlaten. Als verzoeker herhaalt dat hij
aangifte wil doen van het verlies van zijn identiteitskaart, reageert de agent dat hij dat maar ergens
anders moet doen. Verzoeker verlaat onverrichterzake het Politiehuis.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie liep verzoeker aan de ingang van
het Politiehuis bijna en vrouwelijke inspecteur omver. Hij verontschuldigde zich niet. De inspecteur
sprak verzoeker hierover aan aan de balie. Verzoeker reageerde arrogant en verbaal agressief. Twee
andere inspecteurs die getuige waren van het voorval, mengden zich in het gesprek. Ook zij vonden
de reactie van verzoeker respectloos, zowel ten opzichte van de inspecteur als van de baliemedewerkster aan wie hij het verlies van zijn identiteitskaart
kwam melden. Om de situatie niet uit de hand te laten lopen, werd verzoeker meegedeeld dat de Politie hem niet meer te woord zou staan, tenzij hij zich
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SNELHEIDSREMMERS
(dossier: 201507-149)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker stapt naar het Politiehuis om te melden
dat er te snel gereden wordt op de toegangsweg
naar het Entrepot. Hij vindt het aangewezen dat er
snelheidsremmers aangelegd worden. Aan de balie
vraagt hij wanneer eindelijk iets aan het probleem
gedaan zal worden. De inspecteur reageert onbeleefd: “Weet je wat je doet? Neem een blad papier
en schrijf een briefje naar de Burgemeester om te
zeggen wat je wil”. Verzoeker reageert, waarop de
inspecteur opnieuw uithaalt: “Zet maar aan of het
zal anders uitdraaien”. Verzoeker gaat naar buiten,
maar vindt een dergelijk onthaal niet kunnen.

ONDERZOEK:
De inspecteur herinnert zich het gesprek nog goed.
Verzoeker zou opgewonden het Politiehuis binnengekomen zijn. Toen de inspecteur hem vroeg even
geduld te hebben, zou verzoeker gereageerd hebben
dat hij onmiddellijk te woord gestaan wilde worden.
Een rustig gesprek was volgens de Politie niet mogelijk. Toen de inspecteur aan verzoeker vroeg zich
te identificeren, zou hij dat geweigerd hebben.
Doordat verzoeker niet wilde zeggen wie hij was,
kon de inspecteur het bezoekersregister niet invullen en was een onmiddellijke doorverwijzing naar
de Verkeersdienst niet mogelijk.
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De inspecteur zou daarop gezegd hebben dat hij
niet onmiddellijk iets kon doen aan verzoekers
vraag. Hij raadde hem aan de problematiek per
brief aan te kaarten. De inspecteur ontkent dat hij
onbeleefd was en gezegd zou hebben dat verzoeker
best vertrok omdat het anders slecht voor hem zou
uitdraaien.
De Korpschef stelt vast dat er grote verschillen bestaan tussen de versie van verzoeker en deze van de
inspecteur. Dat neemt niet weg dat de klacht geregistreerd blijft. Mochten er in de toekomst gelijkaardige klachten over de inspecteur binnenlopen,
dan zal er opgetreden worden. Tot nog toe staat de
inspecteur volgens de Korpschef bekend als iemand
die zijn werk correct uitvoert.
Naar aanleiding van de klacht onderzoekt de Politie
de suggestie van verzoeker, maar vindt het niet nodig snelheidsremmers te voorzien.

maakte het resultaat van haar onderzoek over aan
verzoeker. Hij reageerde dat hij elke minnelijke
schikking zou weigeren om een vonnis van de politierechter uit te lokken.
De klacht bij de dienst Ombudsman bevat volgens
de Dienst Intern Toezicht geen nieuwe elementen
die een nieuw onderzoek noodzaken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Volgens de Politie handelde de agente correct, verzoeker vindt
van niet. De rechtbank zal moeten oordelen.

ZWAAIEN
(dossier: 201509-185)

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek mondt uit in een woord-tegenwoordsituatie. De Ombudsman kan niet oordelen
over het onthaal in het Politiehuis.

LAAD- EN LOSZONE
(dossier: 201507-158)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers hebben een winkel in de binnenstad.
Aan de kant van de winkel mag niet geparkeerd
worden, maar tegenover de zaak is er een laad- en
loszone. De jongste tijd voelt verzoeker zich geviseerd door een politieagente die hem al enkele keren een boete gaf omdat hij misbruik zou maken
van de laad- en loszone. Verzoeker ontkent dat met
klem. Er wordt wel degelijk geladen of gelost maar
doordat de afstand gelopen moet worden tussen zijn
wagen en de kelder, meent de agente verkeerdelijk
dat hij de zone misbruikt om er te parkeren. Als
verzoeker haar hierover aanspreekt, reageert ze niet.

ONDERZOEK:
Verzoeker uitte begin juli eerst zijn klacht bij de
Politie. Na een nieuwe aanvaring met de agente
herhaalt hij een week later zijn klacht bij de dienst
Ombudsman.
De Dienst Intern Toezicht onderzocht de eerste
klacht en was van oordeel dat de agente haar opdracht correct had uitgevoerd, rekening houdend
met het verkeersreglement en de instructies binnen
de politiezone Brugge. De Dienst Intern Toezicht
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KLACHT:
Verzoeker vindt dat hij tijdens een controle niet behoorlijk werd behandeld door een lid van de bereden Politie.
Hij reed met zijn wagen langs de N31. De inspecteur zou hem voorbijgereden zijn. Verzoeker
zwaaide naar hem omdat dit in zijn land van herkomst de gewoonte is. Daarop deed de inspecteur
hem stoppen. Hij zou meteen agressief gevraagd
hebben: “Waarom zit je te zwaaien naar mij? Wat
is je probleem?”. Verzoeker zou geschrokken gereageerd hebben en gezegd hebben: “Gewoon om
vriendelijk te zijn. In ons land doen ze dat uit respect”. De inspecteur zou daarop gereageerd hebben
dat dat niet nodig was omdat ze elkaar niet kenden.
De inspecteur controleerde verzoekers papieren. Alles leek in orde. Toen hij naar verzoekers identiteitsdocumenten vroeg, zou de inspecteur denigrerend met het paspoort gezwaaid hebben en gezegd
hebben: “Dat is niks waard, je zou beter Nederlands leren”. Verzoeker was onder de indruk. De
inspecteur liet hem vertrekken.
Een week later vond verzoeker een proces-verbaal
in de bus omdat hij zijn gordel niet had gedragen.
Het feit of hij al dan niet een gordel droeg, kwam
volgens verzoeker nooit ter sprake tijdens de controle. Bovendien ontkent hij dat hij zijn gordel niet
droeg.

ONDERZOEK:
Volgens de inspecteur stond hij stil toen verzoeker
naar hem zwaaide. Vermoedelijk door te zwaaien
gebruikte verzoeker zijn richtingaanwijzer niet bij
het verlaten van de rotonde. Dat is een inbreuk op
de wegcode. De motorrijder reed verzoeker achter-
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na om hem op de inbreuk te wijzen, hem te vragen
wat zijn tekens betekenden en na te gaan of alles
met de bestuurder in orde was. Hij had toen nog
niet de intentie verzoeker te verbaliseren.
De inspecteur bevestigt dat hij verzoeker er op attent maakte dat het niet gebruikelijk is naar iedereen te zwaaien in het verkeer. Op dat moment stelde hij vast dat verzoeker zijn gordel niet correct
droeg. Hij had hem achter zijn rug vastgemaakt en
hem pas bij het zien van de motorrijder over zijn
hoofd getrokken. Omdat het om een bewuste inbreuk ging, maakte de inspecteur een procesverbaal op.
De inspecteur ontkent dat het gesprek gelopen zou
zijn zoals verzoeker het beschrijft. Hij zou steeds
professioneel gebleven zijn.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen over de bejegening. Beide versies verschillen.
De Ombudsman is niet bevoegd voor de inhoud van
het proces-verbaal.

SNEL VERKEER
(dossier: 201510-207)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de zone 30 in zijn straat niet
gerespecteerd wordt. Eerdere vragen aan de Politie
om controle te doen, leverden niets op. Verzoeker
vraagt dat de Politie zou optreden.

ONDERZOEK:
De Dienst Intern Toezicht van de Politie vindt geen
eerdere meldingen van verzoeker terug. Volgens
verzoeker sprak hij hierover nochtans rechtstreeks
de wijkinspecteur, de Verkeersdienst en de ploegen
aan. Het onderzoek brengt geen duidelijkheid.
De Dienst Intern Toezicht maakt de vraag voor verdere opvolging over aan de Verkeersdienst van de
Politie.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat het onderzoek geen duidelijkheid brengt over de eerdere
meldingen van verzoeker.
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VERLOREN GELOPEN DIER
(dossier: 201510-223)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster mailt op een zaterdag naar het Blauwe
Kruis om te melden dat een verloren gelopen katje
haar buurvrouw gevolgd is tot aan haar huis. De
poes ziet er verzorgd uit maar is niet gechipt.
Via de website van het Blauwe Kruis verneemt verzoekster dat ze de lokale Politie moet verwittigen,
die dan contact zal opnemen met het dierenasiel om
het dier op te halen.
Ze verwittigt op maandag de Politie via e-mail en
schrijft: “Via de website van het Blauwe Kruis vernam ik dat een aangifte bij u moet gebeuren”. De
Politie reageert prompt: “Principieel kan u deze kat
NIET HOUDEN! Ofwel brengt u de kat terug naar
de vindplaats zodat hij instinctief teruggaat naar
zijn eigen woning ofwel brengt u deze binnen bij het
Blauwe Kruis. Als politiedienst hebben wij een
dienst gevonden voorwerpen maar dit is niet toepasselijk op dieren. Alle gevonden dieren dienen
overgebracht te worden naar het Blauwe Kruis”.
Verzoekster begrijpt de reactie van de Politie niet.
Zij komt niet overeen met hetgeen ze leest op de
websites van het Blauwe Kruis en van de Stad
Brugge.

ONDERZOEK:
Op de website van het Blauwe Kruis staat: “Indien
u een dier heeft gevonden, gelieve dan de lokale politie hiervan te verwittigen. Deze zal dan contact
opnemen met de permanentiedienst van het opvangcentrum met de vraag om het dier op te halen”. Op de website van de Stad Brugge staat: “Zie
je een verloren gelopen dier, dan kan je dat melden
aan de lokale Politie”.
Volgens de Politie ging het om een poes die door
verzoekster in huis genomen was. Zij zou op geen
enkel moment gevraagd of duidelijk gemaakt hebben dat zij wilde dat het Blauwe Kruis het dier zou
ophalen. Integendeel, uit haar mailverkeer leidt de
Dienst Intern Toezicht af dat zij vond dat zij zelf in
een veel betere opvang kon voorzien. Volgens de
Politie was er geen sprake van een loslopend dier
“dat gezien was” en dat een gevaar kon betekenen
voor de veiligheid waardoor een tussenkomst van
de Politie noodzakelijk was.
De Politie neemt contact op met het Blauwe Kruis
en met de Stad met de vraag de informatie op de
websites aan te passen, wat ook gebeurt. De website
van het Blauwe Kruis vermeldt nu dat burgers tijdens de permanentie-uren het Blauwe Kruis moeten
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verwittigen. Buiten de permanentie-uren dienen ze
de lokale Politie te bellen die het Blauwe Kruis
contacteert. Op de website van de Stad Brugge staat
nu: “Heb je een verloren gelopen dier in huis genomen en wil je dat het wordt opgehaald, dan meld
je dit aan het Blauwe Kruis. Buiten de openingsuren van het Blauwe Kruis mag je voor een verloren gelopen en in huis genomen dier bellen naar de
Politie.”
Verzoekster reageert dat het antwoord van de Politie helemaal niet klopt, maar dat het belangrijkste is
dat de informatie op de websites aangepast is.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De visie van de Politie en verzoekster over het ophalen van het dier komen niet overeen. Allicht deed
zich een communicatiestoornis voor.
Verzoekster heeft gelijk als ze stelt dat de informatie op de websites van het Blauwe Kruis en van de
Stad Brugge onduidelijk was. Positief is dat deze
werd aangepast. Voor het Blauwe Kruis is de Ombudsman niet bevoegd.
De Ombudsman heeft wel bedenkingen bij de minder klantvriendelijke toon van de e-mail van de Politie. Verzoekster had op een vriendelijke manier
verwezen naar de website van het Blauwe Kruis
waar inderdaad te lezen stond dat de Politie verwittigd moest worden als men een dier had gevonden.

TWIZY
(dossier: 201511-233)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat hij van de Politie tegenstrijdige informatie krijgt over waar hij nu al dan niet
mag parkeren met zijn Renault Twizy 45. Het voertuig is geen auto maar een bromfiets op vier wielen.
Het heeft een vermogen van 4 kilowatt en haalt
maximum 45 kilometer per uur. Vanaf 16 jaar mag
je er de baan mee op met een rijbewijs bromfiets
A3.
Agenten die hem aanspreken over zijn parkeergedrag, zeggen nu eens dat hij zijn voertuig moet parkeren als een auto, dan weer luidt het dat hij zijn
Twizy mag achterlaten op het voetpad. Toen hij een
tweetal weken geleden parkeerde op het brede
voetpad aan de Vismarkt, kreeg hij een boete.
Nochtans hinderde hij de voetgangers niet.
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ONDERZOEK:
Volgens de Politie kreeg verzoeker al drie jaar geleden alle informatie, werd hem de wetgeving bezorgd maar wil hij deze niet aanvaarden.
Een Twizy 45 is een brommobiel, een elektrische
vierwielige bromfiets die volgens het KB van 1 december 1975 beschouwd wordt als een bromfiets
klasse B. Dat betekent niet dat verzoeker zijn Twizy zou mogen parkeren als was het een tweewielige
bromfiets. Hij dient zijn voertuig te parkeren als
was het een auto want alleen niet-bereden tweewielige bromfietsen worden niet als voertuig beschouwd. Verzoeker mag met zijn Twizy niet op
autosnelwegen of autowegen en mag ook niet rijden
op fietspaden of trottoirs. Hij mag wel op gewesten gemeentewegen rijden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

ZWAAR VERKEER
(dossier: 201511-235)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster en haar buren klagen over zwaar en
snel verkeer door de Leopold I-laan, ondanks het
feit dat enkele jaren geleden een gewichtsbeperking
tot vijf ton werd ingevoerd. Verzoekster verwijt de
Stad een gebrek aan signalisatie, aan infrastructurele maatregelen en controle.
Om haar gelijk te bewijzen verwijst ze naar een dodelijk ongeval in oktober op het kruispunt van de
Scheepsdalelaan en de Leopold I-laan. Vrachtwagens zouden er te weinig aandacht hebben voor de
andere weggebruikers. Verzoekster dringt erop aan
dat de Stad maatregelen zou nemen om ongevallen
te vermijden.
Een andere bewoner treedt haar bij. Hij vindt dat
het zware vrachtverkeer vooral door de Leopold Ilaan rijdt op uren dat de Politie niet controleert, bijvoorbeeld om 5 uur ’s morgens, over de middag of
na 21 uur. Hij pleit voor tijdelijke wegversmallingen.

ONDERZOEK:
De Politie nam enkele jaren geleden het initiatief
om op de Canadabrug een tonnagebeperking tot vijf
ton in te voeren. Op die manier wordt de doortocht
van zwaar vervoer tussen de Scheepsdalelaan en de
Bevrijdingslan via de Leopold I-laan verboden.
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Volgens de Politie is de signalisatie correct en goed
zichtbaar.
De verkeerssituatie in de Leopold I-laan is opgenomen in de knelpuntenlijst van de verkeerspolitie.
Dat wil zeggen dat zij de plaats geregeld moet controleren. Dat gebeurt. De Politie voerde tussen september 2014 en eind december 2015 273 controles
uit aan de Canadabrug. Daarbij werden 70 overtredingen vastgesteld, terwijl in 2015 op het hele
grondgebied van Brugge in het totaal 160 overtredingen op de tonnagebeperking werden vastgesteld.
De Politie vindt extra infrastructurele maatregelen
minder evident omdat leveringen aan de plaatselijke
handelaars altijd mogelijk moeten blijven.
De Politie vindt het kruispunt van de Scheepsdalelaan en de Leopold I-laan overzichtelijk. De signalisatie is goed leesbaar. Op en in de omgeving
van het kruispunt gebeurden tussen 2012 en 2015
elf ongevallen waarvan in oktober één dodelijk.
Toch acht de Politie een heraanleg niet opportuun
omdat het kruispunt verkeerstechnisch in orde is.
Het kruispunt valt onder de bevoegdheid van het
Vlaamse Gewest. Het werd pas enkele jaren geleden heraangelegd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Dat de Politie niets zou doen, is niet juist. Zij doet
heel veel controles op de tonnagebeperking aan de
Canadabrug, anderzijds blijken zij echt wel nodig.
In die zin heeft de Ombudsman ook begrip voor de
klachten van verzoekster en haar buren.
Uiteraard is elk dodelijk ongeval er één te veel. Uit
de cijfers kan evenwel niet geconcludeerd worden
dat het kruispunt van de Scheepsdalelaan en de Leopold I-laan zeer onveilig zou zijn en dat het
Vlaamse Gewest en de Politie in gebreke zouden
blijven op het vlak van veiligheid, zichtbaarheid en
signalisatie.

Met de boete heeft ze geen moeite, wel met de manier waarop de agent haar aansprak. Hij vroeg haar
identiteitskaart waarop verzoekster vroeg waarom
dat nog nodig was aangezien hij haar al geverbaliseerd had. Daarop zou de agent bot gereageerd
hebben. Toen verzoekster repliceerde, zou hij gedreigd hebben met een proces-verbaal wegens
smaad en met het feit dat hij haar wagen klem zou
laten zetten. Bovendien zou hij verzoekster egoïstisch genoemd hebben omdat zij de parkeerplaats
innam van een persoon met een handicap. Verzoekster vindt dat de agent haar hiermee persoonlijk
aanviel. Toen verzoekster bekeurd was, gaf de
agent haar het bevel onmiddellijk de parking te verlaten. Ook dat vond ze ongepast omdat dit sowieso
haar bedoeling was. Ook tegen een andere chauffeur die op zijn vrouw zat te wachten, zou de agent
onbeleefd geweest zijn.

ONDERZOEK:
De Politie wijst erop dat de parking voor personen
met een handicap aan het AZ Sint-Jan heel vaak
misbruikt wordt. Daarom wordt er regelmatig gecontroleerd en streng opgetreden.
Volgens de Politie werkte verzoekster niet mee toen
de inspecteur naar haar identiteitskaart vroeg. Volgens de inspecteur zou hij steeds beleefd gebleven
zijn en correct hebben gehandeld maar zou hij uit
noodzaak een kordate houding hebben aangenomen
omdat verzoekster weigerde mee te werken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen. Het
onderzoek mondt uit in een woord-tegenwoordsituatie.

POST VOOR VORIGE HUURDER
(dossier: 201511-243)

Ander oordeel

HOUDING AGENT
KLACHT:

(dossier: 201511-239)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt over de manier waarop een motorrijder van de Politie haar verbaliseerde op de
parking voor personen met een handicap aan het
AZ Sint-Jan. Ze had haar wagen daar geparkeerd
omdat ze moeilijk te been is. Een parkeerkaart voor
een persoon met een handicap heeft ze niet.
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Verzoeker stuurt op 26 oktober een e-mail naar de
dienst Bevolking, de Politie en de Ombudsman om
te melden dat hij al meer dan anderhalf jaar post
krijgt die voor een vorige huurder bestemd is. Het
gaat om uitnodigingen voor de autokeuring, een
twintigtal brieven van de Politie en correspondentie
van het Centraal Justitieel Incassobureau in Nederland. Verzoeker stuurt de brieven telkens terug naar
de afzender. Toch is het nieuwe adres van de vorige
huurder gemakkelijk terug te vinden. Ook de wijkinspecteur weet waar de vorige huurder woont. De
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Ombudsman raadt verzoeker aan even het antwoord
van de diensten af te wachten.
De dienst Bevolking bevestigt twee dagen later dat
de inschrijving van de vorige huurder in orde is en
dat zij zelf geen stappen kan ondernemen om te
voorkomen dat zijn post nog bij verzoeker zou toekomen. Verzoeker reageert dat hij niet begrijpt
waarom correspondentie van de Politie en Justitie
Nederland dan nog altijd bij hem toekomt. De
dienst Bevolking antwoordt dat ze ook niet begrijpt
dat de Politie correspondentie voor de vorige huurder blijft sturen naar het adres van verzoeker. De
Politie kan het rijksregister raadplegen.
Verzoeker stuurt de informatie van de dienst Bevolking op 28 oktober door naar de Politie. Hij
krijgt geen ontvangstmelding noch een inhoudelijk
antwoord. Drie weken later neemt hij opnieuw contact op met de Ombudsman want ondertussen ontving hij weer vier brieven van de Politie en evenveel brieven van het Nederlandse justitiële
incassobureau.

OPVOLGING:

ONDERZOEK:

Eind november legt de Dienst Intern Toezicht de
klacht voor aan het district Noord van de Politie.
Tegen midden maart 2016, bij het afsluiten van de
redactie van het jaarverslag, heeft de dienst Ombudsman nog altijd geen antwoord van de Politie
gekregen.

Na de klacht contacteert de Dienst Intern Toezicht
van de Politie de DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen) die bevestigt dat de auto van de vorige huurder
nog altijd ingeschreven staat op zijn oude adres. Als
gevolg van de automatische registratie van gegevens worden daardoor op processen-verbaal van
verkeersovertredingen de adresgegevens vermeld
zoals ze bij de DIV bekend zijn. Daardoor werden
de brieven van de Politie, bedoeld voor de vorige
huurder, naar het adres van verzoeker gestuurd.
Uit het onderzoek van de DIT blijkt dat de vorige
huurder zijn adreswijziging correct doorgaf aan de
dienst Bevolking die de procedure op haar beurt
correct uitvoerde. De dienst Bevolking noteerde
ook zijn nieuwe adres op het inschrijvingsbewijs.
Het was bij de DIV dat het adres niet werd aangepast. De DIT neemt opnieuw contact op met de
DIV en stuurt haar de correcte adresgegevens door.
Nog diezelfde dag corrigeert de DIV het adres van
de vorige huurder in haar bestanden.
Volgens de DIT had de wijkinspecteur ondertussen
als reactie op de e-mail van 28 oktober contact opgenomen met verzoeker en de vorige huurder.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling via de Dienst Intern
Toezicht.
Het was wel beter geweest dat de Politie verzoeker
een ontvangstmelding had gestuurd op zijn e-mails
van eind oktober.
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Verzoeker laat begin januari 2016 weten dat hij opnieuw een brief kreeg van de Politie en vijf brieven
van het Centraal Justitieel Incassobureau in Nederland. De Ombudsman verwijst verzoeker naar de
Federale Ombudsman die bevoegd is voor de DIV.

DENDERENDE TRUCKS
(dossier: 201511-247)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat tientonners dag en nacht langs
de Kustlaan in Zeebrugge zijn huis voorbijrazen,
hoewel aan het begin van de straat verbodstekens
staan voor alle verkeer van meer dan 7,5 ton. De
Politie van Zeebrugge laat betijen.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek loopt nog op het moment dat de redactie van het jaarverslag wordt afgesloten.

PLASSEND HONDJE
(dossier: 201512-251)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers hondje doet een plasje op de rijweg.
Net op dat moment komt een politievoertuig voorbij. De politieman claxonneert, draait het ruitje naar
beneden en scheldt verzoeker uit dat het toch geen
doen is dat hij de puppy laat plassen op de rijweg.
Verzoeker neemt het niet dat hij op zulk een manier
werd behandeld. Zelfs al deed hij iets verkeerd, wat
hij betwijfelt, dan nog vindt hij het gedrag van de
agent niet kunnen. Hij wenst anoniem te blijven tegenover de Politie.

ONDERZOEK:
Doordat de politietussenkomst niet geregistreerd
werd, valt het zeer moeilijk te achterhalen om wel-
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ke politieman het zou gaan. Dat zou alleen kunnen
mits zeer tijdrovend onderzoek van alle dienstroosters van die dag en ondervragingen van verschillende personeelsleden. De Politie vindt dat werk buitenproportioneel, zeker omdat verzoeker anoniem
tegenover de Politie wenst te blijven.
De Politie bevestigt wel dat geen enkel reglement
verbiedt dat een hondje een plasje doet op de openbare weg. Het gemeentelijk afvalreglement verbiedt
alleen dat mensen
wildplassen
en
honden uitwerpselen
achterlaten.
Dat neemt niet
weg dat elke hondenbezitter verantwoordelijkheid
aan de dag moet
leggen zodat ook
zijn
plassende
hond geen hinder
veroorzaakt. Uit
verzoekers klacht
blijkt niet dat het
hondje
overlast
zou hebben veroorzaakt of het
verkeer zou hebben gehinderd.

schillende keren aan de wijkinspecteur. Die beloofde de melding door geven, maar er gebeurt niets.
Verzoeker krijgt nooit een bevestiging dat zijn
vraag in behandeling is genomen. Hij sprak de
wijkinspecteur ook al verschillende keren aan over
een achtergelaten fiets aan de kerk. Na drie maanden staat de fiets er nog altijd.

ONDERZOEK:
De Dienst Intern
Toezicht van de
Politie vraagt een
reactie aan de
wijkinspecteur.
Zij heeft nog niet
gereageerd bij het
afsluiten van de
redactie van het
jaarverslag.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het
onderzoek
loopt nog bij het
afsluiten van de
redactie van het
jaarverslag.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het
onderzoek
brengt geen duidelijkheid waardoor de Ombudsman niet kan
oordelen over het
gedrag van de politieman. Het ziet
er wel naar uit dat
verzoeker
niets
verkeerds deed.

WEGMARKERINGEN
(dossier: 201512-252)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt al sinds de heraanleg van het
marktplein van Lissewege over het ontbreken van
wegmarkeringen die aanduiden waar geparkeerd
mag worden. Hij signaleerde het probleem al ver-
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3.. OCMW
W

GEEN A
ANTWOORD
(dossier: 201501-008)

Gegron
ond
KLACH
HT:
In april 2014 krijgt verzoeker vaan de OCMW
Wvoorzitterr een infofoldder over servicceflats. Hij heeeft
hierover vvragen en steelt ze eind jun
ni per e-mail aaan
de contacctpersoon op de
d begeleidend
de brief.
De dossiierbehandelaarr stuurt hem een ontvanggstmelding w
waarin hij eenn inhoudelijk antwoord in hhet
vooruitziccht stelt, maarr dat blijft uitt. Begin septeember 20144 stuurt verzooeker hem een
e herinnerinng.
Hierop krrijgt hij geen reactie. In jan
nuari 2015 coontacteert vverzoeker de dienst
d
Ombudssman.

ONDER
RZOEK:
Het OCM
MW geeft toe dat ze verzoeeker niet inhooudelijk anttwoordde en verontschuldig
v
gt zich hiervooor.
De dossieerbehandelaarr beschikte nieet over de juiiste
informatiie waarna hij de e-mail vaan verzoeker uit
het oog vverloor.
Kort na dde klacht krijgt verzoeker een inhoudellijk
antwoordd op zijn vrageen.

BEOOR
RDELING:
De Ombuudsman beoordeelt de klaccht als gegro nd
maar geccorrigeerd.
De klachtt is gegrond om volgende reeden:

JAARVERS
SLAG 2015 OMB
BUDSMAN VAN DE
D STAD BRUGG
GE

GEBREKKIGE
G
E COMMUN
UNICATIE: verzoeker
on
ntving op zijn e-mail van eiind juni 2014 alleen een
on
ntvangstmeldiing maar geenn inhoudelijk antwoord.
Op zijn herinneering van beggin septemberr kreeg hij
geeen reactie.
De klacht word
dt gecorrigeerrd: het OCMW
W verontrzoeker een in
nhoudelijk
scchuldigt zich en stuurt verz
an
ntwoord.

ONBETAALD
DE FACTUUR
R
(d
dossier: 20150
01-022)

Gegrond
G
KLACHT:
K
Verzoeker
V
treed
dt eind juni 20014 als artiestt op in een
WZC
W
van het OCMW.
O
Zoalss afgesproken
n stuurt hij
dee volgende daag zijn factuurr van 300 euro naar het
WZC
W
Minnewaater waar derggelijke optred
dens gecoorrdineerd word
den.
Omdat zijn factuur niet betaaald wordt, stu
uurt hij in
W
Minheet najaar van 2014 een briief naar het WZC
neewater. Hij krrijgt geen anttwoord. Ook op zijn emails
m
van midd
den decemberr 2014 en beg
gin januari
20
015 aan de dieenst Animatiee van het WZC
C waar hij
op
ptrad, krijgt hiij geen reactiee.

ONDERZOE
O
EK:
De dossierbehaandelaar in hhet WZC Minnewater
M
z de factuurr in juni 2014
4 ontving,
geeeft toe dat zij
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maar ze pas eind januari 2015 betaalde, vier dagen
na de klacht bij de dienst Ombudsman.
Gevolg gevend aan de e-mails van verzoeker nam
de dienst Animatie van het WZC waar verzoeker
optrad, contact op met het WZC Minnewater, maar
zij lichtte verzoeker daar niet over in.
Het OCMW verontschuldigt zich. De medewerkers
worden erop gewezen dat ze altijd dienen te antwoorden op een vraag of een klacht.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: verzoeker diende
zijn factuur eind juni 2014 in. De dossierbehandelaar betaalde de factuur pas eind januari 2015.
Een reden hiervoor wordt niet gegeven.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoeker
krijgt geen reactie op zijn vragen waarom zijn factuur niet betaald werd.
De klacht wordt gecorrigeerd: het OCMW verontschuldigt zich en wijst de medewerkers op hun
plichten. De factuur wordt betaald.

VERLOREN WAS EN JUWELEN
(dossier: 201502-042)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeksters moeder verblijft in een woon- en
zorgcentrum (WZC) van het OCMW. Ze gebruikt
haar eigen lakens en slopen. Sinds het voorjaar van
2014 zijn al drie hoeslakens en één kussensloop
verdwenen in de was. Alle stukken waren voorzien
van een etiket met haar naam. Haar moeder heeft
maar één hoeslaken meer over. Verzoekster meldde
het verlies aan de directie, de logistieke dienst en de
wasserij van het rusthuis, maar de stukken werden
niet teruggevonden. Nu de kosten voor het wassen
niet meer in de dagprijs inbegrepen zijn, mag daar
tegenover staan dat de was niet meer verdwijnt,
vindt verzoekster. Daarom eist ze van het OCMW
een schadevergoeding. Het linnen kostte een paar
honderd euro. Ze kan betalingsbewijzen voorleggen.
Begin oktober 2014 verdween ook een gouden
armband met vier gouden muntstukken uit de kluis
op de kamer van de moeder. Tussen maart en juli
2014 waren al geld, een gouden ketting en een gouden medaille verdwenen uit haar nachtkastje. Haar
moeder verwittigde het WZC. Ze diende klacht in
bij de Politie maar kreeg er te horen dat ze er wei-
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nig van moest verwachten. Verzoekster deed verschillende keren navraag bij het personeel van haar
afdeling maar kreeg telkens te horen dat “men ermee bezig was”. Ook hiervoor vraagt ze een schadevergoeding want de verzekering komt niet tussen.
Verzoekster dient in februari 2015 klacht in.

ONDERZOEK:
De directie en de verantwoordelijke ‘Wonen’ van
het WZC werden midden december 2014 op de
hoogte gebracht van het verdwenen linnen. Zij namen contact op met de externe wasserij, maar de
verloren was werd niet teruggevonden. Van een
schadevergoeding was toen vanwege de familie nog
geen sprake, al won het OCMW hier wel informatie
over in. De verzekering van het OCMW kwam niet
tussen omdat de was gewassen werd in een externe
wasserij.
Ruim drie weken nadat verzoekster klacht indiende
bij de dienst Ombudsman, wordt toch nog een sloop
teruggevonden. De wasserij is bereid de rest van het
verloren linnen te vergoeden als verzoekster de
aankoopbewijzen voorlegt. Eind juni laat verzoekster weten dat ze nog altijd niet werd terugbetaald,
hoewel ze de betalingsbewijzen al eind maart
overmaakte. Volgens het OCMW liep de terugbetaling vertraging op omdat de wasserij het bedrag van
440 euro overmaakte in een globaal bedrag dat zij
diende terug te storten aan het OCMW. Door een
administratieve fout werd het WZC niet van de terugbetaling op de hoogte gebracht waardoor het bedrag niet werd terugbetaald aan de familie. Het
OCMW verontschuldigt zich hiervoor en brengt de
terugbetaling in orde.
Wat de diefstal van de juwelen uit de kluis betreft,
werd de directie begin oktober 2014 door verzoekster op de hoogte gebracht. De directie raadde de
familie aan aangifte te doen bij de Politie. De
hoofdverpleegkundigen, de verantwoordelijke
‘Wonen’ en de medewerkers werd gevraagd extra
waakzaam te zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat iedere kamer in het
WZC een sleutel heeft met een eigen code die ook
toegang tot de kluis geeft. Per kamer zijn er twee
sleutels: één voor de bewoner of zijn familie en een
dubbel die bewaard wordt in het WZC. Het sleutelbeleid blijkt niet volledig waterdicht. Volgens het
OCMW is het probleem niet eenvoudig op te lossen
omdat elke kluis van een apart slot zou moeten
worden voorzien. Dat heeft financiële implicaties.
Eind juni laat verzoekster weten dat haar moeder
begin maart opnieuw bestolen werd van haar laatste
waardevolle juwelen. Ze zou niet het enige slachtoffer geweest zijn. Het OCMW bevestigt dat. Telkens werd de Politie door het WZC op de hoogte
gebracht.
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BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: als de bewoners van
het WZC gebruik maken van de kluis in hun kamer
om er hun waardevolle voorwerpen in op te bergen,
dan moeten zij er zeker van kunnen zijn dat deze
stukken er veilig opgeborgen zijn.
Enkele stukken wasgoed gingen verloren in de externe wasserij. Ook bij de uitbesteding van taken
aan derden blijft de uitbestedende overheid medeverantwoordelijk. Bovendien liep de terugbetaling
als gevolg van een administratieve vergissing vertraging op.

AANBEVELING:
“Voorzie aparte sloten op de persoonlijke kluizen
in de kamers en/of neem andere passende maatregelen opdat waardevolle bezittingen van de bewoners van het betrokken WZC veilig opgeborgen
kunnen worden in de kluis op hun kamer.”

OPVOLGING:
Het OCMW reageert dat het vervangen van alle cilinders van de kluizen een zware kost betekent
waardoor er nog niet onmiddellijk voor geopteerd
wordt. Het ter beschikking stellen van een kluis is
geen wettelijke verplichting. Daarom opteert het
OCMW ervoor om het inventarisdocument aan te
passen met de vermelding dat het niet aangewezen
is om waardevolle voorwerpen op de kamer of in de

JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

OCMW

kluis te bewaren omdat de kamersleutel ook deze
van de kluis is. Bij een nieuwe opname wordt dat
ook nog eens mondeling toegelicht aan de familie
en de bewoner.

FACTUUR
(dossier: 201505-112)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster woont in een OCMW-woning. Ze
kreeg het huis in allerijl toegewezen omdat haar vorige woning zo goed als onbewoonbaar geworden
was door vocht en schade. In haar nieuwe woning
was er geen aansluiting voor een wasmachine. De
onderhoudsfirma zorgde daarvoor in opdracht van
het OCMW. Er werd niet gezegd dat zij de aansluiting zou moeten betalen. Er was ook geen sprake
van dat zij zelf hiervoor offertes kon opvragen.
Acht maanden na de werken krijgt verzoekster een
factuur van 139 euro, niet van de onderhoudsfirma
maar wel van het OCMW. Ze moet de factuur betalen omdat ze het huis aanvaardde in de staat zoals
het was.
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ONDERZOEK:
Op basis van het huurcontract is niet duidelijk of de
kosten ten laste zijn van de huurster.
Het OCMW geeft toe dat zij niet over een schriftelijk akkoord met verzoekster beschikt over het uitgevoerde werk. Het besluit de factuur te crediteren.
In de toekomst zal de technische dienst altijd vooraf
de schriftelijke toestemming aan de bewoner(s)
vragen vooraleer aan te rekenen werken uit te laten
voeren.
Het OCMW geeft geen uitleg waarom de factuur
pas acht maanden na datum werd overgemaakt.

blikseminslag gratis vervangen moeten worden. Hij
vraagt dat de factuur geannuleerd wordt en hij het
bedrag van de verzekering terug krijgt. Hij vindt
geen vergelijk met het OCMW.

ONDERZOEK:

Verzoekers hoogbejaarde moeder huurt een personenalarmsysteem bij het OCMW. Het toestel gaat
stuk door een blikseminslag. De technische dienst
van het OCMW vervangt het toestel. Tijdens de installatie wordt gezegd dat daar geen kosten aan verbonden zijn. Tien dagen later krijgt zijn moeder
toch een factuur van 480 euro.
Verzoeker geeft de schade aan aan de brandverzekering. Zijn moeder krijgt 235 euro uitbetaald (het
bedrag van de schade min de franchise). Verzoeker
maakt het bedrag over aan het OCMW. Toch blijft
hij de factuur onterecht vinden. Het toestel zou bij

Er bestaat geen schriftelijk contract tussen de gebruikers van een personenalarmsysteem en het
OCMW. De huurders beschikken alleen over een
brief waarin staat dat de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn het toestel toekende tegen een maandelijkse huurprijs.
In de folder op de website staat: “U betaalt geen
aansluitingskosten! Uitstekende service! Het
OCMW staat in voor de aansluiting en het onderhoud van uw alarmtoestel. Bij een defect kunt u
steeds een beroep doen op de Technische Dienst
van het OCMW Brugge. Alle technische interventies zijn inbegrepen in de huurprijs!”
Het OCMW verwijst naar artikel 1732 van het Burgerlijk Wetboek waarin staat: “Hij is aansprakelijk
voor de beschadiging of de verliezen die gedurende
zijn huurtijd zijn ontstaan, tenzij hij bewijst dat die
buiten zijn schuld plaats hebben gehad”. De dienst
Ombudsman argumenteert dat blikseminslag overmacht is waaraan de huurder geen schuld heeft.
Het OCMW reageert dat het feit dat de brandverzekering tussenkomt, betekent dat zij de aansprakelijkheid van de huurder erkent. Volgens de dienst
Ombudsman keerde de verzekeringsmaatschappij
slechts een vergoeding uit omdat de polis van de
huurster schade door blikseminslag dekt. De dienst
Ombudsman meent dat dit onvoldoende aantoont
dat de huurder aansprakelijk zou zijn voor de schade door blikseminslag. De dienst Ombudsman begrijpt dat het OCMW het bedrag dat de verzekering
uitkeerde, niet terug wil storten, maar vindt het niet
correct dat de huurster het saldo zou moeten bijpassen.
Het OCMW kondigt aan dat zij in de folder op de
website zal toevoegen dat de huurder aansprakelijk
is voor alle kosten van beschadiging of verlies, ook
deze die voortspruiten uit overmacht of vreemde
oorzaak. Volgens het OCMW vallen deze beschadigingen of verliezen niet binnen de technische interventies waarnaar verwezen wordt in de folder.
Deze zouden alleen slaan op defecten of onderhoud.
De dienst Ombudsman vraagt zich af of een defect
door blikseminslag dan geen defect is. Bovendien
stonden de restricties die het OCMW maakt nog
niet in de folder op het moment dat de feiten zich
voordeden.
De dienst Ombudsman vraagt advies aan de FOD
Economie. Volgens de FOD weegt volgens het
Wetboek van Economisch Recht het risico van beschadiging door overmacht normaliter op de eige-
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
SCHENDING
RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL: de overheid moet duidelijkheid en zekerheid
over de rechtsnormen waarborgen en de burger
moet duidelijk weten wat zijn rechten en plichten
zijn. Dat was hier niet het geval. Hoewel op basis
van het huurcontract niet duidelijk is of de kosten
ten laste zouden zijn van verzoekster, werd haar
toch een factuur overgemaakt. Ze was hierover
vooraf niet verwittigd en ze had haar voorafgaand
schriftelijk akkoord niet gegeven.
GEEN REDELIJKE TERMIJN: pas acht maanden
na datum de factuur overmaken, is laattijdig.
De klacht wordt gecorrigeerd: de factuur wordt gecrediteerd en de technische dienst zal voortaan
vooraf het schriftelijk akkoord vragen aan de bewoner(s) vooraleer aan te rekenen werken uit te
voeren.

BLIKSEMINSLAG
(dossier: 201510-215)

Gegrond
KLACHT:

DOSSIERS 2015 IN DETAIL

naar van de zaak. “Als het personenalarmsysteem
gehuurd is, wordt, indien contractueel bepaald is
dat het risico bij de huurder ligt, dat risico afgewenteld door diegene die het moet dragen en kan er
sprake zijn van een onrechtmatig beding”, luidt
haar standpunt.
Het OCMW beslist een creditnota op te maken voor
het saldo van de factuur. Verzoeker wil het geld terug dat hij van de verzekering kreeg. De dienst
Ombudsman argumenteert dat het OCMW dat geld
kan houden aangezien zij besliste de vervanging
van het toestel niet aan te rekenen.
Het OCMW voert op 1 maart 2016 een gebruiksovereenkomst in tussen de nieuwe huurders van een
personenalarmsysteem en het OCMW. Bij nuttige
tips staat dat “wanneer het personenalarmsysteem
door overmacht defect raakt (bv. door blikseminslag) de kosten hieraan verbonden normaal door de
brandverzekering van de huurder gedekt worden”.
Bij het afsluiten van het dossier op 18 maart 2016 is
de folder op de website nog niet aangepast.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING
RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL: de overheid moet duidelijkheid en zekerheid
over de rechtsnormen waarborgen. De burger moet
duidelijk weten wat zijn rechten en plichten zijn.
Dit was niet het geval. Er was geen huurcontract
voor het personenalarmsysteem met daarin de
voorwaarden m.b.t. schade en verlies, overmacht en
vreemde oorzaak. De folder op de website vermeldt
dat alle technische interventies inbegrepen zijn in
de huurprijs, waardoor verzoeker er geredelijk vanuit mocht gaan dat ook de vervanging van het defecte toestel daaronder viel. Volgens de Ombudsman kon het OCMW artikel 1732 van het
Burgerlijk Wetboek niet inroepen aangezien de
schade door blikseminslag niet de schuld was van
de huurster.
Ook de nieuwe gebruiksovereenkomst is nog niet
duidelijk genoeg. Zo is nog altijd niet helemaal
duidelijk wie bij een defect de herstelkosten moet
betalen. Het contract geeft geen antwoord op de
vraag wie het saldo moet betalen als de tussenkomst
van de brandverzekering niet de volledige schade
dekt en wie de kosten moet dragen als de verzekeringspolis van de huurder schade door overmacht
niet dekt.
De klacht wordt gecorrigeerd: het OCMW maakt
een creditnota op.
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AANBEVELINGEN:
“Maak de nieuwe gebruiksovereenkomst nog duidelijker en houdt hierbij rekening met het Burgerlijk
Wetboek en het Wetboek van Economisch Recht.”
“Zorg op de website en via andere kanalen voor
eenduidige en correcte informatie over de huur van
personenalarmsystemen.”

TOILETBEZOEK
(dossier: 201511-236)

Gegrond
KLACHT:
De hoogbejaarde moeder van verzoeker verblijft in
een woon- en zorgcentrum (WZC) van het OCMW.
Op een nacht belde zij naar de nachtverzorgster
omdat ze naar het toilet moest. Pas na een uur
kwam iemand langs. De vrouw kon het toen niet
meer ophouden. Ze had zich zo opgewonden dat
haar bloeddruk sterk gestegen was. Ze had ademnood en moest in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht worden. Verzoeker werd op de hoogte gebracht door het WZC.
Volgens verzoeker had zijn moeder al eerder haar
beklag gemaakt over de lange wachttijden. De
hoofverpleger was toen in de eerste lijn op de hoogte gebracht. Hij had gezegd dat de wachttijd tussen
het bellen en het toiletbezoek maximum tien minuten mocht duren.
Van een personeelslid vernam verzoeker dat er in
de nacht maar twee verzorgenden aanwezig zijn
voor 126 bewoners. Hij vindt dat te weinig. Hij stelt
vast dat zijn moeder soms meer doet dan ze aankan,
om het personeel ter wille te zijn.

ONDERZOEK:
Het OCMW is op de hoogte van het incident. Een
technisch mankement lag aan de basis. De oproep
van verzoekers moeder werd geregistreerd, maar
kwam toe op de dagzoemer in plaats van op de
nachtzoemer. De nachtverzorgsters hebben de dagzoemer niet bij en hoorden de oproep niet.
De technische dienst geeft opdracht aan de private
firma om de wijzigingen van de instellingen te
blokkeren voor onbevoegden. Er volgt een verdere
analyse van de nachtoproepen om alle problemen
uit te sluiten. Nieuwe incidenten blijven uit.
De verzorgenden kunnen daarnaast ook alle oproepen bekijken op elke individuele kamerpost. Die
nacht deden ze dat niet omdat ze normaliter kunnen
vertrouwen op de nachtzoemer. Tijdelijk wordt het
personeel gevraagd dit wel te doen om nieuwe problemen te voorkomen.
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De nachtbezetting met één verpleegkundige en één
zorgkundige is een normale personeelsbezetting. Zij
moeten twee keer de ronde van alle kamers doen
plus de afzonderlijke oproepen beantwoorden. Dat
zou haalbaar moeten zijn zodat een bewoner nooit
langer dan tien minuten moet wachten om naar het
toilet te gaan. Sinds kort is het nachtpersoneel van
sommige taken vrijgesteld waardoor het meer tijd
zou moeten hebben.

tie die een bad of douche nemen, doen dit als recreanten. Ze zijn doorgaans geen Bruggelingen en behoren niet tot de doelgroep van het OCMW. Het
OCMW wijst erop dat ook voor andere vormen van
dienstverlening een onderscheid wordt gemaakt
tussen Bruggelingen en niet-Bruggelingen. Dat is
logisch omdat de Bruggelingen via de gemeentebelastingen bijdragen tot de werking van het OCMW.

BEOORDELING:
BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: door een technisch
falen, al dan niet veroorzaakt door een verkeerde
manipulatie, kwam de oproep van verzoekers moeder niet terecht op de nachtzoemer. Daardoor moest
ze veel te lang wachten om naar het toilet te kunnen
gaan en belandde ze uiteindelijk in het ziekenhuis.
Het OCMW ziet de ernst van de feiten in en doet er
alles aan om gelijkaardige fouten in de toekomst te
vermijden.

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN MOTIVERING: de beslissing van de
OCMW-raad van 1 oktober 2010 om voor nietBruggelingen de prijs te verhogen van één naar vier
euro, werd niet gemotiveerd.
De klacht wordt gecorrigeerd met de gemotiveerde
beslissing van 18 september 2015.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de dienst
Ombudsman niet bevoegd is zich uit te spreken
over de prijsverhoging zelf. Dat is een beleidsbeslissing.

HUISDIEREN (1-2)

DOUCHEBEURT

(dossiers: 201508-166 en 201508-168)

(dossier: 201505-105)

Deels gegrond

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker stelt vast dat leden van de pleziervaartfederatie vier euro moeten betalen in plaats van één
euro voor een douchebeurt in een dienstencentrum
van het OCMW. De tariefverhoging zou volgens de
verantwoordelijke van het dienstencentrum al drie
jaar geleden beslist zijn. Bruggelingen blijven één
euro betalen. Verzoeker voelt zich ongelijk behandeld. Hij vindt de prijsverhoging te zwaar. Met
twee euro per douchebeurt voor iedereen zou hij
kunnen leven.

ONDERZOEK:
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besliste al
op 1 oktober 2010 om vanaf 1 januari 2011 een onderscheid te maken tussen Bruggelingen en nietBruggelingen voor het nemen van een bad of douche in de OCMW-dienstencentra. De prijs voor
niet-Bruggelingen werd opgetrokken naar vier euro.
Deze beslissing werd niet gemotiveerd.
Naar aanleiding van de klacht motiveert de
OCMW-raad haar beslissing op 18 september 2015.
In de motivering staat dat het aanbieden van een
bad of douche in de eerste plaats bedoeld is als ondersteuning in de thuissituatie. Het OCMW volgt
daarmee de voorschriften van het Agentschap Zorg
en Gezondheid. De leden van de pleziervaartfederaJAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHTEN:
Twee bewoners van een OCMW-beluik klagen dat
hun maatschappelijk werkster partijdig zou zijn en
hen onheus zou bejegenen.
Een van beide verzoeksters voelde zich al van in
het begin niet welkom in het beluik. “Je hebt geluk,
want ik had ook een kandidaat”, zou de maatschappelijk werkster gezegd hebben. Toen ze last
had van nachtlawaai van een demente buurvrouw
en een gesprek met de dochter geen soelaas bracht,
vroeg verzoekster hulp aan de maatschappelijk
werkster. Zij zou gereageerd hebben: “Als je er niet
tegen kan, moet je maar verhuizen”. Een andere
buurvrouw van de demente bewoonster zou aan de
maatschappelijk werkster gezegd hebben dat het om
verzinsels van verzoekster ging. De maatschappelijk werkster zou deze versie geloofd hebben en
haar verhaal niet.
Een andere buurvrouw van een van beide verzoeksters heeft katten en een grote hond. Dat zou volgens het huurcontract verboden zijn. De maatschappelijk werkster zou verzoekster gezegd
hebben: “Voor mij is het in orde, je kan hier altijd
weg als je wil”. De eigenares van de huisdieren zou
zwaaien met haar huurcontract waarin zou staan dat
ze huisdieren mag houden. De hond loopt voortdurend de trap op en af, wat voor geluidhinder zorgt.
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Ook zou al eens een drol in de binnentuin liggen.
Verzoekster kaartte het probleem al aan in het
OCMW. De buurvrouw zou op haar plichten worden gewezen, maar de huisdieren zijn er nog altijd.
Toen ze zei dat ze ook een hondje wilde, werd dat
op basis van het huurcontract geweigerd. Sindsdien
zou verzoekster het slachtoffer zijn van pesterijen
van de buurvrouw en van geroddel.
Volgens de tweede verzoekster zou een bewoner
over een loper beschikken en daarmee alle brievenbussen kunnen openen. Er zou al post ontvreemd of
open gemaakt zijn. Zij bevestigt de klachten van de
eerste verzoekster over lawaaioverlast door de
hond.

ONDERZOEK:
Volgens het OCMW gaat het om een burenruzie
met wederzijdse pesterijen waarbij de wijkinspecteur en de maatschappelijk werkster al regelmatig
moesten tussenkomen. Het OCMW kan de klachten
over onheuse bejegening moeilijk geloven. De
maatschappelijk werkster werkt al jaren in de ouderenzorg. Ze kreeg nooit eerder zulke klachten.
Volgens het huurcontract is het verboden huisdieren
te houden zonder voorafgaandelijk schriftelijk toestemming van het OCMW. Als die toestemming er
is, mogen de dieren de andere bewoners niet hinderen. De maatschappelijk werkster gaf de buurvrouw
alleen mondeling de toelating om huisdieren te
houden. Volgens het OCMW is de fout mogelijk
veroorzaakt door het feit dat de bejaardenwoningen
tot het patrimonium van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) behoren. De selectie en het eerste bezoek gebeuren door een maatschappelijk werker
van het SVK. In dit dossier zou hij de buurvrouw
gevraagd hebben of ze huisdieren had. Zo ja, dan
zou zij dit verder dienen te bespreken met de wijkmaatschappelijk werkster. Als gevolg van de klacht
worden tussen de maatschappelijk werkers van het
SVK en de wijkverantwoordelijken betere afspraken gemaakt en wordt de verplichting van een
schriftelijke toelating onder de aandacht gebracht.
Het OCMW ontkent dat er een loper voor de brievenbussen zou bestaan. Het weet wel dat er post
verdwenen of opengemaakt is van de persoon die
volgens verzoeksters over een loper zou beschikken.
Na overleg met het OCMW stelt de dienst Ombudsman aan verzoeksters voor de zaak even te laten rusten. Bij nieuwe moeilijkheden kan er in eerste instantie een beroep gedaan worden op de
maatschappelijk werkster. Mocht een gesprek met
verschillende bewoners zich opdringen, kan de
dienst Ombudsman als onafhankelijk bemiddelaar
optreden.
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OCMW

Verzoekster komt melden dat ze niet akkoord gaat
met het standpunt van het OCMW. Ze ontkent dat
ze zelf pest. Ze wijst er opnieuw op dat de bewoners hinder ondervinden van de huisdieren. De
maatschappelijk werkster en de wijkinspecteur bemiddelen opnieuw. Aan de buurvrouw wordt gevraagd de hond niet los te laten lopen, de katten in
stilte binnen en buiten te laten en geen nieuwe
huisdieren meer te nemen. Het OCMW overweegt
een mutatie om de bewoners uit elkaar te halen.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
het huurcontract werd niet correct toegepast. Een
huurster houdt huisdieren, maar daarvoor werd door
het OCMW geen voorafgaandelijk schriftelijke toestemming gegeven. Er is alleen een mondeling akkoord van de maatschappelijk werkster.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de partijdigheid van of de minder goede bejegening door de
maatschappelijk werkster niet bewezen is.
Voor de burenruzie op zich is de dienst Ombudsman niet bevoegd. Verzoekster wordt doorverwezen naar de Vrederechter mocht de bemiddeling
door het OCMW en de wijkinspecteur geen oplossing bieden.

TWEE KEER BETAALD?
(dossier: 201512-269)

Deels gegrond
KLACHT:
De grootmoeder van verzoeker wordt begin september opgenomen in het ziekenhuis en overlijdt
een week later. Verzoeker en zijn moeder vragen
het OCMW de levering van maaltijden aan huis
stop te zetten. Tegelijkertijd nemen zij contact op
met de bank om de automatische betalingen stop te
zetten.
Kort daarop vindt verzoeker een rekening in de
brievenbus voor het leveren van maaltijden in augustus voor een bedrag van 186 euro. Omdat hij
door het blokkeren van de rekeningen van zijn
grootmoeder de uittreksels niet kan controleren,
blijft de factuur liggen. Op 19 oktober stuurt het
OCMW een herinnering, waarna verzoeker de factuur vereffent.
Kort daarop krijgt de familie een rekening van 12
euro, opnieuw op de naam van de grootmoeder,
voor de levering van maaltijden in september. Verzoeker laat de rekening liggen.
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Pas als hij eind november een herinnering krijgt,
belt hij naar het OCMW om uitleg. De medewerkster van de Financiële dienst stelt vast dat er twee
keer een bedrag van 186 euro betaald werd, één
keer via domiciliëring, nog voor de rekeningen
werden geblokkeerd, en één keer door verzoeker
via een overschrijving. Ze belooft de zaak te onderzoeken. Als er iets fout gelopen is, zal het saldo van
174 euro terugbetaald worden. Als dat niet kan, zal
hij 186 euro terugkrijgen. Hij zal dan wel nog de
factuur van 12 euro moeten betalen.
Een terugbetaling volgt niet. Integendeel, verzoeker
krijgt midden december een aangetekende brief,
opnieuw op naam van zijn grootmoeder, waarin het
OCMW aandringt op de betaling van de 12 euro en
ermee dreigt de schuld te innen via een dwangbevel.
Verzoeker probeert de medewerkster opnieuw te
contacteren, maar dat lukt niet. Aan een collega aan
de telefoon legt hij uit dat hij de rekening van 12
euro pas zal vereffenen na de terugbetaling van 186
euro.
Verzoeker en zijn moeder stappen eind december
naar het OCMW. Zij vragen een onderhoud met de
medewerkster, maar die is nog altijd afwezig. De
collega wordt er bij geroepen. Zodra hij uit de lift
stapt, zegt hij dat verzoeker nog 12 euro moet betalen. Van de terugbetaling van 186 euro is geen
sprake. Als verzoeker en zijn moeder protesteren,
draait hij zich om en gaat hij weg zonder iets te
zeggen.

OCMW

Verzoeker en zijn moeder kwamen eind december
opnieuw klagen. In de inkomhal zouden ze de medewerker verwijten hebben gemaakt omdat hij hen
daar al enkele vragen stelde over het dossier. In de
spreekkamer probeerde de medewerker het dossier
opnieuw toe te lichten. Omdat geen gesprek meer
mogelijk was, beëindigde de medewerker het gesprek. Ook op weg naar de lift zou verzoeker hem
verwijten hebben gemaakt.
De dienst Ombudsman raadt verzoeker aan de factuur van 12 euro te betalen.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: er was geen
sprake van een dubbele betaling. Toch meent de
Ombudsman dat de zaak niet zo geëscaleerd was,
mocht de financiële dienst van het OCMW dat na
onderzoek ook hebben laten weten aan verzoeker.
Nu kreeg hij midden december alleen een aangetekende, automatisch gegeneerde aanmaning zonder
toelichting. Daardoor bleef hij in de overtuiging dat
hij nog recht had op een terugbetaling.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman niet kan oordelen hoe de gesprekken tussen verzoeker en de medewerkers verliepen.

INTERNE KLACHTENBEHANDELING
(dossier: 201505-106)

Terechte opmerking

ONDERZOEK:
Volgens het OCMW klopt het niet dat een factuur
van 186 euro twee keer werd betaald. Uit nazicht
van de rekeningen blijkt dat de betaling via domiciliëring sloeg op de levering van maaltijden in juli
en deze via overschrijving voor de levering van
maaltijden in augustus. Tijdens het onderzoek ontkent de medewerkster dat zij verzoeker beloofde
dat 186 euro teruggestort zou worden.
Toen verzoeker midden december opbelde, probeerde de collega uit te leggen dat de aangetekende
aanmaning, gericht aan de grootmoeder, automatisch verstuurd werd. Het OCMW wist niet dat de
grootmoeder overleden was. Verzoeker repliceerde
dat hij het OCMW wel degelijk van het overlijden
op de hoogte had gebracht. Bij navraag bleek dat hij
de levering van de maaltijden wel on hold had laten
zetten, maar naderhand niet zou hebben laten weten
dat zijn grootmoeder overleden was. Verzoeker
wilde tijdens het telefoongesprek evenmin geloven
dat er van een dubbele betaling geen sprake was.
Hij vond het ongehoord dat het OCMW een aangetekende aanmaning stuurde, terwijl het hem zelf
nog geld verschuldigd was.
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KLACHT:
Verzoekster klaagt dat haar maatschappelijk werkster haar niet respectvol behandeld zou hebben tijdens een intakegesprek over leefloon.
Toen ze het leefloon aanvroeg, zou de maatschappelijk werkster kortaf gevraagd hebben: “Waarom
heb je dat nodig?”. Toen verzoekster zei dat haar
werkloosheidsuitkering niet uitbetaald zou worden,
nam de maatschappelijk werkster contact op met de
uitbetalingsinstelling, die een andere reden opgaf.
Op een bepaald moment zou de maatschappelijk
werkster haar gezegd hebben: “Je moet een voorkomen hebben, hé, zonder kom je nergens”. Verzoekster voelde zich gekwetst. De maatschappelijk
werkster zou al eerder dezelfde opmerking gemaakt
hebben.
Verzoekster verliet daarop de spreekkamer. Ze
vroeg aan het onthaal naar een andere maatschappelijk werker. De ene onthaalbediende wilde daar niet
op ingaan en belde dezelfde maatschappelijk werkster. Zij kwam haar halen in de wachtruimte en zou
in het bijzijn van andere cliënten gezegd hebben dat
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ze opnieuw moest meekomen. Daarop vroeg verzoekster om het diensthoofd te spreken. Ze liet haar
nummer na. De tweede onthaalbediende beloofde
dat iemand haar zou opbellen. De hoofdmaatschappelijk werkster belde haar later die dag op.

OCMW

WAS (1-4)
(dossiers: 201502-027, 201502-028, 201502-029,
201502-030)

Ongegrond

ONDERZOEK:
Het gesprek tussen de maatschappelijk werkster en
verzoekster kan niet objectief gereconstrueerd worden. Het personeelslid herinnert zich niet dat ze
zich kwetsend uitgelaten zou hebben over het voorkomen van verzoekster. Ze is er zeker van dat de
wachtzaal leeg was toen ze verzoekster kwam vragen het gesprek verder te zetten. Ze zou dat vriendelijk gevraagd hebben.
De beide onthaalbedienden reageerden anders op de
vraag van verzoekster om een andere maatschappelijk werker te mogen spreken. De ene nam opnieuw
contact op met dezelfde maatschappelijk werkster
met de vraag wat te doen. De andere ging raad vragen bij de collega-intakers en vroeg verzoekster
haar nummer achter te laten zodat de hoofdmaatschappelijk werkster haar kon opbellen. Beiden bevestigen dat verzoekster over haar toeren was.
In overleg met de chef van de onthaalbedienden
wordt overeen gekomen dat in het geval een cliënt
naar een andere maatschappelijk werker vraagt, de
onthaalbedienden niet opnieuw dezelfde maatschappelijk werker contacteren maar onmiddellijk
doorverwijzen naar de hoofdmaatschappelijk werker.
Alle partijen zijn bereid zich in te spannen om
eventueel verdere contacten vlot te doen verlopen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige eerstelijnsklachtenbehandeling).
Het was niet de beste oplossing om na het conflict
verzoekster opnieuw met dezelfde maatschappelijk
werkster te confronteren.
De klacht wordt gecorrigeerd. Afgesproken wordt
dat cliënten die na een conflict expliciet naar een
andere maatschappelijk werker vragen, doorverwezen worden naar de hoofdmaatschappelijk werker.
Over het gesprek tussen de maatschappelijk werkster en verzoekster oordeelt de Ombudsman niet.
Het gaat om een woord-tegen-woordsituatie.
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KLACHTEN:
Begin februari 2015 dienen vier verzoekers klacht
in tegen de verhoging van de dagprijs voor een verblijf in een WZC van het OCMW vanaf 1 maart
2015 en tegen het feit dat de was niet meer in de
dagprijs inbegrepen zal zijn vanaf 1 juni 2015. De
was zal uitbesteed worden aan een private firma.
De bewoners van de WZC’s en hun familie kunnen
kiezen voor deze wasserij of kunnen zelf in staan
voor de was. Hun keuze moeten ze bekend maken
via een antwoordstrookje.
Verzoekers vragen zich af of het OCMW de was
kan aanrekenen buiten de dagprijs. In de opnameovereenkomst staat in artikel 11 dat de persoonlijke
was inbegrepen is in de dagprijs met uitzondering
van nieuwkuis. Ze verwijzen ook naar artikel 18
van het contract waarin staat dat zij een schadevergoeding kunnen eisen als het OCMW nalatig is.
Voor bewoners met een klein pensioen beginnen de
prijsverhogingen pijn te doen.

ONDERZOEK:
De bewoners kregen de brief van het OCMW op 22
januari 2015, meer dan een maand voor de prijsverhoging zou ingaan en meer dan vier maanden voor
de nieuwe regeling voor de was zou worden ingevoerd.
De prijsverhoging werd door het OCMW correct
aangevraagd bij de FOD Economie. In een brief
van 16 oktober 2014 aan de FOD motiveerde het
OCMW de prijsverhoging en de uitbesteding van
de was. De FOD Economie ging hier stilzwijgend
mee akkoord. Deze werkwijze is conform het Ministerieel Besluit van 12 augustus 2005 “houdende
bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector
van de instellingen voor bejaardenopvang”. Ook het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werd tijdig ingelicht.
Het OCMW verwijst naar artikel 16 van de opnameovereenkomst dat correct werd toegepast. Dat
artikel zegt: “Ten minste één maand voor de datum
van ingang van wijzigingen aan de overeenkomst
worden deze schriftelijk betekend aan de bewoner
en/of zijn vertegenwoordiger. De bewoner en/of
zijn vertegenwoordiger aanvaarden de aan hem
meegedeelde wijzigingen doordat hij, na de datum
dat de wijzigingen van kracht zijn geworden, de
overeenkomst voortzet.”
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Het OCMW wijst erop dat veel WZC’s in de regio
de was niet opnemen in de dagprijs. Ook zou de
dagprijs nog altijd lager liggen dan in veel andere
WZC’s in de omgeving.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Het OCMW paste de regelgeving en de
bepalingen van de opnameovereenkomst correct toe
en lichtte de bewoners en hun familie tijdig in over
de prijsverhoging en de nieuwe regeling voor de
was. Dat neemt niet weg dat voor sommige bewoners deze opeenvolgende prijsverhogingen pijn
kunnen beginnen doen.

BEGRAFENISKOSTEN
(dossier: 201505-111)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekers broer overlijdt. Hij was in collectieve
schuldbemiddeling bij het OCMW. Verzoeker belt
naar de schuldbemiddelaar om het overlijden te
melden en te vragen hoe de begrafenis geregeld zou
worden. Hij is van plan de nalatenschap te verwerpen. Hij krijgt de toestemming een begrafenisondernemer te contacteren.
De ondernemer wil de garantie dat de factuur betaald zal worden en belt naar het OCMW dat bevestigt dat er een financiële reserve is van 2.400 euro.
De begrafenisondernemer wil de begrafenis toch
niet regelen en stuurt verzoeker door naar zijn collega die altijd met het OCMW samenwerkt. Ook
deze ondernemer wil zekerheid over de betaling en
belt naar de bank. De bank blijkt te wachten op een
handtekening van de dochter van de overledene.
Dan pas kan de rekening vrijgegeven worden. De
dochter is in budgetbeheer bij het OCMW van Pittem. Pas een week na het overlijden van haar vader
krijgt zij de toestemming om haar handtekening te
plaatsen. De overledene kan eindelijk gekist worden. De volgende dag wordt hij gecremeerd.
Verzoeker wil deze werkwijze aankaarten. Hij
klaagt ook over onduidelijke informatie door het
OCMW over wat er met de inboedel en de laatste
facturen moest gebeuren.

ONDERZOEK:
Het gerechtelijk mandaat van het OCMW als
schuldbemiddelaar stopt bij het overlijden van de
schuldenaar. Vanaf dat moment kan het OCMW
geen financiële verrichtingen meer doen voor de
overledene.
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Volgens het OCMW werd van in het begin uitgelegd dat het mandaat beëindigd was, wat betekende
dat verzoeker en zijn nicht zelf zouden moeten instaan voor de begrafenis. Het OCMW stond beiden
in de mate van het mogelijke bij.
Het OCMW heeft er begrip voor dat het voor verzoeker niet altijd duidelijk was wat er diende te gebeuren met de inboedel, de laatste facturen en de
begrafenis. Bij verwerping van een nalatenschap is
het voor de nabestaanden niet gemakkelijk om deze
zaken te regelen omdat ze geen toegang hebben tot
de nalatenschap. Deze rol kon niet overgenomen
worden door het OCMW omdat het niet meer bevoegd was.
Het feit dat de begrafenisondernemers zekerheid
wilden over de betaling van de begrafeniskosten en
de bank de handtekeningen van de nabestaanden
nodig had, zorgden ervoor dat de overledene pas
acht dagen na zijn overlijden gecremeerd kon worden. Ook hierin kon het OCMW niet tussenkomen.
De dienst Ombudsman adviseert verzoeker om nog
binnenkomende facturen terug te sturen naar de geadresseerden, zoals ook het OCMW hem aanraadde. Omdat hij de erfenis verwierp, heeft hij geen
recht meer om het huis te betreden. Het is aan de
verhuurder om daarvoor via de rechtbank de nodige
stappen te zetten.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De dienst Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen op het niveau van het OCMW.
Doordat zijn mandaat afgelopen was, kon het
OCMW weinig doen. De dienst Ombudsman neemt
aan dat het OCMW de nodige informatie gaf. Dat
neemt niet weg dat de hele situatie voor verzoeker
behoorlijk ingewikkeld was.
Voor de handelswijze van de begrafenisondernemers, de bank en het OCMW van Pittem is de
dienst Ombudsman niet bevoegd.

NIET GEPRESTEERDE POETSHULP
(dossier: 201508-160)

Ongegrond
KLACHT:
Twee dagen voor de poetsvrouw van het OCMW
komt poetsen, belt verzoekster haar op met de
boodschap dat ze niet hoeft te komen omdat verzoekster onverwacht weg moet. Met haar vorige
poetsvrouw regelde ze dat onderling maar de nieuwe poetsvrouw raadt haar aan de poetsdienst van
het OCMW te verwittigen. Verzoekster belt de vol-
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gende morgen met de medewerker van de poetsdienst. Hij zegt haar dat ze de niet gepresteerde
poetshulp zal moeten betalen als de poetsvrouw
thuis zal moeten blijven omdat ze geen vakantie wil
nemen of omdat ze geen andere opdracht krijgt.
Verzoekster krijgt een factuur van 36 euro en betaalt ze ook.
Als ze haar poetsvrouw vraagt wat ze die dag heeft
gedaan, zegt ze dat ze geen vakantie nam maar een
andere opdracht kreeg. Verzoekster belt opnieuw
naar de poetsdienst. De medewerker belooft de zaak
te onderzoeken maar belt niet meer terug.

ONDERZOEK:
Het OCMW verwijst naar artikel 5 van het contract
waarin staat dat de klant minstens twee werkdagen
vooraf de poetsdienst op de hoogte moet brengen
van de annulering van een poetsbeurt. De poetshulp
zelf verwittigen volstaat niet. Het reglement zegt
verder dat bij laattijdige verwittiging de afgesproken beurt betaald moet worden. Volgens het
OCMW is dat een algemene regel, los van het feit
of de poetsvrouw een andere taak krijgt of vakantie
neemt. Verzoekster verwittigde het OCMW pas de
dag voordien. Daardoor moest ze de nietgepresteerde poetshulp betalen.
Volgens de poetsdienst verwittigde zij verzoekster
al bij haar eerste telefoongesprek dat zij de poetsbeurt zou moeten betalen. Verzoekster belde naderhand nog naar het kabinet van de Voorzitter. Na het
inwinnen van informatie belde de kabinetsmedewerker verzoekster terug met dezelfde boodschap.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Het OCMW paste het reglement correct
toe en zij verwittigde verzoekster twee keer dat zij
de niet-gepresteerde poetsbeurt zou moeten betalen.

PORTRETRECHT
(dossier: 201505-087)

Ander oordeel
KLACHT:
Een klant van een inloopcentrum van het OCMW
verzet zich al twee jaar tegen het nemen en publiceren van foto’s van centrumactiviteiten waarop clienten staan. Foto’s zouden zonder toestemming gepubliceerd en op grote oplage verspreid worden in
het krantje van het centrum. Als gevolg van zijn
protest werd een foto van hem niet in het tijdschrift
gepubliceerd.
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In 2013 schreef verzoeker zich in voor een groepsuitstap. De reis kostte 60 euro. Hij betaalde op
voorhand. Enige tijd later stelde hij vast dat een
vrijwilliger over een fotoalbum beschikte met foto’s
van eerdere uitstappen. Daarop waren cliënten van
het inloopcentrum te zien. Hij wilde niet opnieuw
gefotografeerd worden en haakte af. Hij vroeg zijn
geld terug maar kreeg het niet omdat zijn privacy
volgens de verantwoordelijke niet geschonden was.

ONDERZOEK:
Het centrum bevestigt dat er foto’s van de activiteiten genomen worden. Deze kunnen gemaakt worden door vrijwilligers en kunnen gepubliceerd worden in het krantje van het centrum. Ze kunnen
getoond worden op een groot scherm bij een terugblik op voorbije activiteiten en kunnen besteld worden door de cliënten.
In het centrum hangt een blad waarop staat: “Wil je
niet op een foto staan? Laat het weten aan de
groepswerkers.”
Naar aanleiding van de klacht is het centrum bereid
om zowel in het krantje als in de activiteitenfolder
te vermelden dat de cliënt kan weigeren om op de
foto te staan. Volgens het centrum was hier vroeger
ook al aandacht voor. Bij elke activiteit wordt gecommuniceerd dat wie niet op de foto wil, dat kan
melden aan de groepsmedewerker. Ook in bezoekersbijeenkomsten kwam dat al aan bod. Volgens
het centrum wordt altijd rekening gehouden met de
wens van de cliënt.
De wet van 6 juni 1994 ‘betreffende het auteursrecht en de naburige rechten’ zegt: “De auteur of
eigenaar van een portret dan wel enig ander persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft
niet het recht het te reproduceren of aan het publiek
mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na dienst overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden”.
De centrumverantwoordelijke acht het niet haalbaar
om elke cliënt zijn schriftelijke toestemming te vragen om foto’s van hem te mogen publiceren. Wel
wordt afgesproken dat cliënten die niet gefotografeerd willen worden, dat schriftelijk bevestigen zodat beide partijen hiervan een bewijs hebben.
In verband met de uitstap ondertekende verzoeker
een overeenkomst waarin stond dat de deelnemer
zijn geld niet terug kreeg als hij na 1 augustus 2013
besliste om niet mee te gaan. Verzoeker zegde pas
op 2 september af, de dag voor het vertrek.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking en bemiddeling. De dienst Ombudsman ziet geen reden om
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het OCMW te vragen het inschrijvingsgeld terug te
betalen.

wijs van het verwerpen van de nalatenschap over te
maken aan de begrafenisondernemer.

FACTUUR BEGRAFENISONDERNEMER

BEOORDELING:

(dossier: 201506-131)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers zoon overleed in augustus 2014. Verzoeker betaalde de begrafeniskosten voor een bedrag van 3.000 euro. Hij wilde daar een deel van terugvorderen via het OCMW dat gedurende jaren
aan zijn zoon een leefloon had uitbetaald. In september 2014 had hij de nalatenschap verworpen.
In februari 2015 besliste de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om niet op zijn vraag in te gaan omdat verzoeker over voldoende inkomsten beschikt.
Hij vindt de beslissing van de raad onrechtvaardig.
Hij kreeg eind maart ook nog een factuur van een
andere begrafenisondernemer voor het overbrengen
van het stoffelijk overschot en voor de lijkwade. De
rekening bedraagt ruim 150 euro. Hij wil deze factuur niet betalen omdat hij de nalatenschap verworpen heeft.

ONDERZOEK:
Verzoeker regelde en betaalde zelf de begrafenis
van zijn zoon. Daardoor organiseerde het OCMW
geen begrafenis voor een behoeftig persoon. De
Raad voor Maatschappelijk Welzijn wees verzoekers vraag om financiële tussenkomst af omdat hij
over voldoende inkomsten beschikt. Verzoeker
werd eind februari per brief van deze beslissing op
de hoogte gebracht en doorverwezen naar de Arbeidsrechtbank, mocht hij niet akkoord gaan. Hij
maakte geen gebruik van zijn beroepsmogelijkheid.
De factuur van de andere begrafenisondernemer dateert van na het overlijden en is ten laste van de nalatenschap. De schuldeiser kan hiervoor de erfgenamen aanspreken of, in het geval alle erfgenamen
de nalatenschap verworpen hebben zoals in dit geval, kan een curator over de onbeheerde nalatenschap gevraagd worden. Het OCMW is niet gehouden deze factuur te betalen.
Het OCMW wijst er wel op dat in het kader van de
onderhoudsplicht tussen ouders en kinderen de
rechtspraak in sommige gevallen aanvaardt dat ook
de ouders, zelfs na het verwerpen van de nalatenschap, gehouden zijn de kosten van laatste ziekte en
de begrafeniskosten te betalen.
De dienst Ombudsman adviseert verzoeker de factuur niet te betalen aangezien hij de nalatenschap
verworpen heeft, en de factuur samen met het be-
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Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Voor de klacht over de beslissing van de OCMWraad is de dienst Ombudsman niet bevoegd aangezien het om een beslissing over individuele dienstverlening gaat.

WOONBEGELEIDING
(dossier: 201506-133)

Ander oordeel
KLACHT:
Midden 2005 werd tussen verzoeker en het OCMW
een woonbegeleidingscontract afgesloten. De eerste
vijf jaar was er, zoals contractueel voorzien, minimaal twee keer per jaar een evaluatiemoment met
zijn woonbegeleidster. Sinds hij in 2009 verhuisde,
vonden deze besprekingen niet meer plaats. Hij
vindt dat contractbreuk.

ONDERZOEK:
Tussen juli 2005 en juli 2008 huurde verzoeker via
het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) een woning in
de binnenstad. Daar was woonbegeleiding aan gekoppeld.
In juli 2008 kreeg hij een woning van een sociale
huisvestingsmaatschappij aangeboden in Zeebrugge. Het huurcontract voor de SVK-woning zegde
hij op. De woonbegeleidster bracht nog de aanvraag
en de opvolging voor de schriftelijke huurwaarborg
in orde. Daarna werd de woonbegeleiding afgerond.
De woonbegeleidster kan wegens langdurige afwezigheid niet ondervraagd worden. Na zeven jaar
valt niet meer te reconstrueren of in 2008 over de
verlenging van het woonbegeleidingscontract zou
zijn gesproken. Het OCMW begrijpt niet waarom
verzoeker daar nu pas klacht over indient. Als hij
opnieuw een woonbegeleidingscontract wil, kan dat
bekeken worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
De situatie valt na zeven jaar niet meer te reconstrueren. Verzoeker kan altijd een nieuw contract
met het OCMW afsluiten als hij daar nood aan
heeft.
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NOODKREET

VERHUIZING

(dossier: 201507-155)

(dossier: 201508-163)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker vindt dat het OCMW en het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK) hem aan zijn lot overlaten.
Hij zou een mensonwaardig bestaan leiden nadat hij
het slachtoffer werd van geweld. Het SVK zette
hem via de rechtbank uit zijn woning omdat hij het
woonbegeleidingscontract niet respecteerde. Daardoor bouwde hij schulden op. Hij voelt zich door
het OCMW en het SVK in de steek gelaten en voelt
zich niet in staat om voor zichzelf te zorgen.

Verzoeker, die buiten Brugge woont, dient klacht in
tegen een OCMW-personeelslid wegens het volgens hem onrechtmatige gebruik van voertuigen,
materieel en personeel van het OCMW voor privédoeleinden.
Hij en enkele buren stelden vast dat in het weekend
twee voertuigen en een verhuislift van het OCMW
van Brugge het terrein opreden en startten met de
verhuizing van de inboedel van het personeelslid
naar een ander adres in hun gemeente. Ze namen
foto’s en dienden hierover een eerstelijnsklacht in
bij het Brugse OCMW. Daarin stelden zij de vraag
of voertuigen, materieel en personeel van het
OCMW ter beschikking konden worden gesteld van
een personeelslid van het OCMW, dan wel of iedereen dit materieel en personeel kon huren. Zij
achtten het niet reglementair dat Brugs OCMWmaterieel werd ingezet buiten de gemeentegrenzen.
Het OCMW antwoordde dat de door verzoekers
vastgestelde feiten niet tot financieel nadeel van het
OCMW hadden geleid omdat conform een eerder
gemaakte afspraak alle kosten gefactureerd werden
aan het personeelslid tegen marktconforme prijzen.
Verzoeker gaat niet akkoord.

ONDERZOEK:
Verzoeker wordt begeleid door de dienst Trajectbegeleiding. Hij kreeg recent een nieuwe maatschappelijk werker toegewezen en de hoofdmaatschappelijk werker volgt zijn dossier van dichtbij op. Het
OCMW beaamt dat hij psychische hulp nodig heeft,
maar verzoeker gaat daar nooit op in als hem dat
aangeboden wordt. Het OCMW en het SVK zijn
ervan op de hoogte dat verzoeker hen verantwoordelijk acht voor zijn schulden.
Verzoeker woonde in 2013 binnen het project ‘Wonen en Welzijn’ gedurende een zestal maanden in
een appartement. Hij werd er begeleid. Na een eerste negatieve evaluatie kreeg hij een tweede kans in
een andere woning. Na een klein jaar werd ook dat
project stop gezet omdat hij zich opnieuw niet aan
de afspraken hield. Verzoeker moest de woning tegen 1 april 2014 verlaten. Omdat hij dat niet vrijwillig deed, werd hij uit zijn woning gezet via een
vonnis van de rechtbank. Verzoeker verscheen niet
op de rechtbank of liet zich niet vertegenwoordigen.
Begin januari 2015 verhuisde hij dan toch met de
steun van de dienst Trajectbegeleiding en de verhuisdienst Dozen en Co. Het OCMW bevestigt dat
zijn schulden hoofdzakelijk voortvloeien uit de gerechtelijke procedure in verband met zijn uithuiszetting.
De dienst Ombudsman adviseert verzoeker psychische hulp te zoeken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Voor de gerechtelijke procedure in verband met de
uithuiszetting is de dienst Ombudsman niet bevoegd.
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ONDERZOEK:
Binnen het OCMW en zijn Verenigingen bestaat
het gebruik dat personeel materieel voor privédoeleinden kan ontlenen, mits dit op voorhand wordt
aangevraagd en er toestemming voor wordt gegeven. Hiervoor wordt normaliter geen vergoeding
aangerekend. Betaald OCMW-personeel wordt
daarbij nooit ter beschikking gesteld.
Het personeelslid kende dat gebruik. Omdat hij
dringend moest verhuizen, vroeg hij in een e-mail
aan de technische dienst of hij een kleine bestelwagen kon huren van het OCMW. Terwijl normaliter
niet moet worden betaald, stelde het personeelslid
in zijn e-mail zelf voor om alle kosten te betalen.
De technische dienst gaf toestemming en beloofde
de kosten te bezorgen. Verdere afspraken, onder
meer over het inzetten van een verhuislift, werden
mondeling gemaakt. Bij de verhuizing werd geen
betaald OCMW-personeel ingezet. Maar omwille
van de techniciteit van het bedienen van de lift waren twee personeelsleden van het OCMW wel aanwezig als private personen. Zij deden dit bij wijze
van vriendendienst en werden hiervoor niet vergoed, noch financieel, noch via verlof.
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De technische dienst van het OCMW maakte een
factuur op op de naam en het adres van het personeelslid als privaat persoon. Het personeelslid betaalde de factuur van 210 euro. De factuur werd ondertekend door de waarnemend secretaris en de
waarnemend voorzitter van het OCMW.
De Ombudsman stelt vast dat het gebruik waarbij
personeel van het OCMW voor privédoeleinden
gratis materieel kan lenen mits voorafgaande toestemming, noch gereglementeerd, noch bekend is
bij alle personeelsleden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk handelen
vaststellen bij het personeelslid zelf. Hij volgde de
afspraken die horen bij het gebruik dat OCMWpersoneel gratis materieel kan ontlenen voor privégebruik mits voorafgaande toestemming.
Op het structurele vlak stelt de Ombudsman vast

OCMW

dat het gebruik om aan OCMW-personeel gratis
OCMW-materieel uit te lenen voor privaat gebruik,
niet gereglementeerd is noch algemeen bekend is
bij het personeel. De klacht is een gelegenheid om
dit gebruik te evalueren, ook op het vlak van de
perceptie naar de buitenwereld toe, en, indien positief bevonden, te reglementeren zodat de modaliteiten en voorwaarden, en de eventueel gehanteerde
tarieven duidelijk worden vastgelegd.

OPVOLGING:
Het OCMW laat in januari 2016 weten dat het de
reglementering aan het opstellen is.

OPRUIMEN
(dossier: 201510-218)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker huurt een woning van
het SVK. Volgens zijn maatschappelijk werker zou hij zijn appartement niet goed onderhouden. Tijdens een bezoek sprak de
maatschappelijk werker op 8 oktober met hem af dat hij binnen twee
weken terug zou komen. Verzoeker
moest tegen dan zijn flat opgeruimd
hebben. Verzoeker kwam dat melden aan de dienst Ombudsman. Zij
adviseerde verzoeker dat hij zijn
appartement in orde zou brengen
zoals gevraagd. Hij leek daartoe bereid.
Al op 12 oktober krijgt verzoeker
van het SVK een aangetekende
brief waarin staat dat het onderhoud
en de hygiëne in zijn appartement
“erbarmelijk” zijn en “een gevaar
vormen voor zijn gezondheid”. Al
het afval, zoals flessen, blikken,
bokalen en pizzadozen, moeten
weg binnen de veertien dagen. De
keuken moet gepoetst worden. In
de aangetekende brief wordt gedreigd met een gerechtelijke procedure waarbij de ontbinding van het
huurcontract gevorderd kan worden. De brief vermeldt verder dat
het gaat om een “eerste officiële
ingebrekestelling”.
Verzoeker vindt de aantijgingen
overdreven. Vooral de woorden
“erbarmelijk” en “gevaar voor de
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gezondheid” storen hem. Hij geeft toe dat er PMDafval lag maar er was pas de volgende dag ophaling
waardoor de keuken nog vol lag. De pizzadozen
zou hij wel opruimen.

ONDERZOEK:
De maatschappelijk werker zag een opeenstapeling
van pizzadozen, lege en halfvolle blikken en bokalen, lege flessen en een aanrecht dat onder het restafval zat. Dat hield een risico op ongedierte in. Hij
sprak verzoeker hier kordaat over aan. Het is de
taak van het SVK en van de maatschappelijk werker om de onderhuurder op zijn plichten te wijzen.
Hij sprak met verzoeker af dat hij twee weken de
tijd kreeg om zijn flat op te ruimen, wat ook gebeurde.
Het SVK merkt op dat de PMD diezelfde dag werd
opgehaald en niet de volgende dag, zoals verzoeker
stelt. Dat klopt volgens de afvalkalender.
Het was de eerste keer dat verzoeker over de toestand in zijn studio werd aangesproken. Eerdere incidenten of briefwisseling hierover zijn niet bekend.
Op de vraag waarom het SVK al vier dagen na de
mondelinge afspraak een aangetekende brief naar
verzoeker stuurde, geeft het geen commentaar.

Midden 2015 kwam een medewerkster langs, waarvan verzoeker vermoedt dat zij een personeelslid
van het OCMW was. Zij nam foto’s en zou toegegeven hebben dat de woning versleten is. Na dit bezoek vernam verzoeker niets meer. Half september
2015 stuurde hij een e-mail naar de medewerkster
via een privaat e-mailadres. Hij kreeg geen reactie.
Verzoeker klaagt over het ventilatierooster boven
het raam dat niet meer dicht kan. Daardoor heeft hij
het koud. De vloerbekleding in vinyl is versleten, er
zit schimmel in zijn kleerkast en het is vochtig in de
woning.

ONDERZOEK:

Verzoeker woont in een OCMW-woning. Hij klaagt
dat de technische dienst van het OCMW geen gevolg geeft aan zijn meldingen over gebreken aan
zijn woning.
Eind 2014 meldde hij de gebreken aan de Voorzitter van het OCMW via een privaat e-mailadres. Hij
kreeg geen reactie.

Verzoeker communiceerde niet via het meldpunt
van de Technische Dienst van het OCMW maar gebruikte vermoedelijk private mailadressen van de
voorzitter en de medewerkster. De dienst Ombudsman raadt verzoeker aan in het vervolg altijd te
werken via het meldpunt van de Technische Dienst
of andere officiële communicatiekanalen van het
OCMW.
Het OCMW bevestigt dat een medewerkster langs
ging, maar ontkent dat verzoeker geen reactie zou
hebben gekregen. Verzoeker belde kort na het bezoek met het meldpunt van de Technische Dienst.
Er werd hem gezegd dat het ophangen van nieuwe
gordijnen een huurderslast is en dat er geen nieuwe
vinyl zou worden gelegd omdat de schade vooral
veroorzaakt wordt door zijn relaxzetel. Een aansluiting voor een wasmachine zou niet worden voorzien omdat verzoeker eerder had laten weten dat hij
hiervoor niet wilde betalen. Er werd voor geopteerd
het ventilatierooster niet te vervangen omdat het
zorgt voor de nodige verluchting. De schimmel in
de kast wordt deels veroorzaakt door een gebrek
aan verluchting. Verzoeker werd afgeraden vochtige kledij in de kast te hangen.
Verzoeker dringt erop aan dat het ventilatierooster
toch hersteld zou worden zodat hij zelf kan bepalen
wanneer hij zijn woning verlucht. De dienst Ombudsman maakt de vraag begin januari 2016 over
aan het OCMW.
Het kabinet van de voorzitter laat weten dat het emailadres dat verzoeker gebruikte niet het private emailadres van de voorzitter is.
Het OCMW vindt het ongepast dat verzoeker mailde naar het private e-mailadres van de medewerkster. Verzoeker reageert dat het de medewerkster
zelf was die hem haar privaat e-mailadres gaf. Hij
legt hiervan het schriftelijk bewijs voor aan de
dienst Ombudsman. De dienst Ombudsman vraagt
hierover begin januari 2016 meer uitleg aan het
OCMW.
Het OCMW bevestigt dat de woningen verouderd
zijn. Het werkt aan een structurele oplossing voor
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Ombudsman kan niet oordelen of de studio zich al dat niet in een erbarmelijke staat bevond.
Gezien het om een eerste vaststelling ging, was het
misschien niet nodig in dit stadium al een aangetekende brief te sturen waarin gedreigd werd met het
opstarten van een procedure en die omschreven
werd als een eerste officiële ingebrekestelling. Misschien was het beter geweest verzoeker eerst de
kans te geven zijn appartement op te ruimen zoals
mondeling was afgesproken en pas een aangetekende brief te sturen mocht blijken dat hij zijn afspraak
niet was nagekomen.

GEEN REACTIE
(dossier: 201511-241)

Ander oordeel
KLACHT:
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alle woningen. Afhankelijk van het budget zouden
de bewoners hierover ten laatste tegen eind 2016
ingelicht worden.
Bij het afsluiten van de redactie van het jaarverslag
heeft het OCMW nog niet geantwoord op de vraag
of het ventilatierooster toch niet hersteld kan worden en of het juist is dat de medewerkster haar privaat e-mailadres aan verzoeker doorgaf.

BEOORDELING:

Volgens het OCMW bleef de collega de boodschap
op een beleefde en professionele manier herhalen,
maar verzoekster zou niet hebben willen luisteren.
De maatschappelijk medewerker zag geen andere
mogelijkheid meer dan haar uitdrukkelijker te zeggen dat het dossier niet opgestart kon worden op de
zitdag en dat ze eind december moest terugkeren.
Ook de dienst Ombudsman geeft verzoekster de
raad contact op te nemen met haar maatschappelijk
werkster. Zij reageert niet meer.

Het onderzoek is nog bezig bij het afsluiten van de
redactie van het jaarverslag.

BEOORDELING:

KORTAF?

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

(dossier: 201512-265)

Ander oordeel

SCHULDBEMIDDELING
(dossier: 201512-266)

KLACHT:
Verzoekster dient zich aan op de zitdag van de
dienst budget- en schuldhulpverlening van het
OCMW. Haar maatschappelijk werkster is er niet.
Ze wordt ontvangen door een collega. Het gesprek
verloopt niet goed. De maatschappelijk werker is
kortaf en agressief. Haar achtjarige zoontje wordt
bang. In plaats van te luisteren geeft de ambtenaar
zijn eigen mening. Verzoekster krijgt de kans niet
om uit te leggen waarvoor ze komt. Ze wordt buiten
gewerkt.

ONDERZOEK:
Verzoekster kwam in juli een eerste keer langs op
de zitdag budget- en schuldverlening. Begin september vond een intakegesprek plaats bij de maatschappelijk werkster die haar dossier zou behandelen. Er werden afspraken gemaakt maar verzoekster
kwam ze niet na. Ondertussen werd duidelijk dat
als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk
Hof ze pas opnieuw in aanmerking kon komen voor
een collectieve schuldenregeling in juni 2018.
Het stond verzoekster vrij zelf een verzoekschrift
voor een collectieve schuldenregeling in te dienen.
Het OCMW bracht haar hiervan op de hoogte. Haar
maatschappelijk werkster deelde haar mee dat ze
zich opnieuw kon aanmelden op de zitdag van de
dienst budget- en schuldhulpverlening, mocht haar
situatie gewijzigd zijn.
Verzoekster diende zich eind december aan omdat
ze meende dat haar inkomsten waren gestegen.
Haar maatschappelijk werkster was met vakantie.
Haar collega raadde haar aan de volgende week
contact met haar maatschappelijk werkster op te
nemen omdat zij kon zien in welke mate de situatie
van verzoekster gewijzigd was. Verzoekster nam
hier geen genoegen mee.
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont in Leuven maar is in collectieve
schuldbemiddeling bij het OCMW van Brugge.
Volgens verzoekster mag het OCMW maar 220 euro per maand afhouden voor de terugbetaling van
haar schulden. Alle andere inkomsten moeten op
haar rekening gestort worden. Verzoekster klaagt
dat het OCMW meer afhoudt dan afgesproken.
Verzoekster vroeg al verschillende keren om het
geld dat teveel was afgehouden, op haar rekening
terug te storten maar dat gebeurt niet. Het OCMW
zou niet meer op haar klachten antwoorden en niet
zeggen waar ze met haar klacht naartoe kan.

ONDERZOEK:
Volgens het OCMW heeft verzoekster onvoldoende
inkomsten om haar kosten te dekken. Ze ontvangt
een ziekte-uitkering en een aanvullend leefloon van
het OCMW van Leuven. Ze krijgt niet voldoende
doorgestort omdat ze over onvoldoende inkomsten
beschikt. In samenspraak met verzoekster werd
maandelijks 170 euro gespaard voor de terugbetaling van de schuldeisers en 50 euro voor de betaling
van het ereloon.
Per toeval kwam aan het licht dat verzoekster een
huurachterstal van zes maanden had opgebouwd
voor een totaal bedrag van 3.900 euro. Bovendien
bleek ze regelmatig veel geld uit te geven aan kledij
en speelgoed.
Eén maand huurachterstal werd ingehaald met het
geld dat opzij gezet was voor de schuldeisers. De
huur wordt nu maandelijks door het OCMW van
Brugge betaald en de achterstallige huur wordt te-

220

DOSSIERS 2015 IN DETAIL

OCMW

rugbetaald a rato van 50 euro per maand. Er wordt
alleen nog gespaard voor de betaling van het ereloon. Voor de schuldeisers wordt voorlopig niets
meer opzij gezet.
Het OCMW kondigt aan dat de aanzuiveringsregeling herzien zal moeten worden.
Over de contacten tussen het OCMW en verzoekster geeft het OCMW geen informatie.
Verzoekster laat eind december weten dat het probleem met het OCMW opgelost is.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het OCMW kon geen inkomsten doorstorten omdat
verzoekster onvoldoende inkomsten had om haar
kosten te dekken.
Over de contacten tussen het OCMW en verzoekster brengt het onderzoek geen duidelijkheid.
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EANDIS

4.
4 INTERRCOMM
MUNALES

E ANDISS

NIET UIITGEVOERD
D HERSTEL

ONDERZOE
O
EK:

(dossier: 201503-062)

Dat het beloofd
de herstel beggin 2014 niet werd uitm omdat binneen de techniscche dienst
geevoerd, kwam
vaan Eandis niet iedereen oovertuigd waas van de
no
oodzaak ervan
n. Door nieuw
we bemiddelin
ng door de
kllachtencommiissie van Eanddis wordt een consensus
beereikt. Eandis voert het hersstel eind mei 2015
2
uit.

Gegron
ond
KLACH
HT:
In maart 2015 meldt verzoekster dat Eandis eeen
013 beloofd hhad
herstellinng die zij eindd december 20
te doen, nnog altijd niet heeft uitgevo
oerd.
In oktobeer 2013 had verzoekster erover
e
geklaaagd
dat een aaannemer van Eandis het vo
oetpad niet gooed
had herstteld na werkzzaamheden aaan de nutsleiddingen. Daarrdoor stond er
e voor de voo
ordeur altijd eeen
plas. Hett was ook mooeilijk geword
den de inrit naaar
de parkinng binnen te rij
ijden. In kortee tijd waren tw
wee
bezoekerss met hun waagen tegen de garagepoort ggereden. N
Na tussenkom
mst van de in
nterne klachteencommissiie bij Eandis was de techn
nische dienst er
eind deceember 2013 mee
m akkoord gegaan om eeen
bijkomennde herstellingg uit te voeren
n.
Dat gebeeurde niet. Alls verzoeksterr midden maaart
2015 eenn nieuwe waggen koopt, neeemt ze opnieuuw
contact oop met de diennst Ombudsm
man. Ze wil vvermijden daat ze weer schhade oploopt.

JAARVERS
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BEOORDEL
B
LING:
De Ombudsmaan beoordeelt de klacht alss gegrond
maar
m
gecorrigeerd.
De klacht is geg
grond om volggende reden:
SC
CHENDING
VERTR
ROUWENSBE
EGINSEL:
Eaandis engageeerde zich eindd december 20
013 schriftelijk dat zij heet herstel beggin 2014 zou uitvoeren.
och gebeurde dat niet. Het
et is niet beho
oorlijk dat
To
eeen overheid haaar beloften niiet nakomt.
De klacht word
dt gecorrigeerdd: het herstel wordt uitgeevoerd.
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GRATIS ELEKTRICITEIT

ren 2010 tot en met 2013. De gratis elektriciteit
voor het jaar 2014 werd verzoeker toegekend met
de brief van juli 2015. Hij kreeg alle gratis elektriciteit waar hij recht op had.
Bij klanten met een budgetmeter wordt jaarlijks een
afrekeningsfactuur gemaakt op basis van de meterstanden en de geldende tarieven. Er wordt dan een
verrekening gemaakt van hetgeen werd opgeladen
en de werkelijke verbruikskost. Begin juni werd
verzoekers afrekeningsfactuur opgemaakt waarbij
vastgesteld werd dat de werkelijke energiekost lager lag dan de opgeladen bedragen. Om hem de
kans te geven om met het bedrag dat te veel werd
opgeladen, alsnog energie te verbruiken, werd hem
begin september een tegoedbon van 150 euro opgestuurd.
Eandis bevestigt dat verzoeker deze bon een week
later gebruikte maar dat door een menselijke fout
werd opgeladen. Bij de volgende oplaadbeurt zal de
resterende 20 euro opgeladen worden.

(dossier: 201509-188)

BEOORDELING:

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker, die een budgetmeter gebruikt, krijgt een
brief van Eandis waarin staat dat hij recht heeft op
41 euro gratis elektriciteit. Hij leest dat elk gezin in
Vlaanderen daar recht op heeft en komt erop uit dat
deze regeling al jaren bestaat. Hij is ervan overtuigd
dat hij nooit eerder gratis elektriciteit heeft gekregen en voelt zich in zijn rechten geschaad. Hij wil
dat de fout recht gezet wordt.
Twee maanden later krijgt hij weer een brief van
Eandis waarin staat dat hij nog een tegoed heeft van
150 euro voor zijn budgetmeter. Verzoeker begrijpt
niet waar dat bedrag vandaag komt. Hij vraagt zich
af of er een verband bestaat tussen de twee brieven.
Bij zijn volgende bezoek aan het laadpunt wordt
geen 150 maar slechts 130 euro opgeladen. Hij begrijpt er niets meer van.

Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
De Ombudsman weerhoudt als terechte opmerking
dat door een fout van Eandis het tegoed van 150 euro niet volledig werd opgeladen, wat verzoeker in
de war bracht.

ONDERZOEK:
Verzoeker gebruikt sinds eind oktober 2007 een
budgetmeter. De gratis elektriciteit voor het jaar
2007 werd nog door zijn vorige energieleverancier
toegekend. Gratis elektriciteit wordt altijd toegekend door de leverancier die op 1 april van het lopende jaar de energie leverde.
In april 2009 en oktober 2010 stuurde Eandis verzoeker een waardebon voor de gratis elektriciteit
van respectievelijk 2008 en 2009. De volgende
waardebon die werd opgemaakt, dateert van mei
2014. Zij sloeg op de gratis elektriciteit voor de ja-
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FARYS

WATER
RONDERBRE
EKING

ONDERZOE
O
EK:

(dossier: 201509-183)

De dienst Ombudsman neem
mt contact op met
m Farys.
Het water zal die dag en oook de volgen
nde dagen
niiet meer onderrbroken wordden. Het werk is af. Het
water
w
moest maaar voor een kkorte periode afgesloten
worden.
w
Voor
V
het geplande werk gging Farys uiit van het
slechtste scenarrio waarbij dee watertoevoer voor enw
het
keele uren ondeerbroken zou worden en waarbij
prrecieze tijdstip van de onnderbreking niet vooraf
beepaald zou kunnen worden.. Daarom werd gekozen
vo
oor een bredee onderbrekinngsperiode. Doordat
D
de
om
mstandigheden
n gunstig waaren, werd deze
d
ruim
ov
verschat en was ze onnodigg. Farys betreu
urt het ongeemak en neem
mt de klacht m
mee in haar pro
ocesevaluatties.

Terechte
te opmerkin
ing
KLACH
HT:
De conciiërge van eenn gemeenteafd
deling krijgt nnet
als de anndere buurtbewoners een verwittiging
v
vvan
Farys datt het water afggesloten zal worden
w
van 8 tot
16 uur alls gevolg vann werkzaamheeden. Verzoekker
zet emmeers water klaaar voor het personeel
p
en de
bezoekerss, voor de bibliotheek
b
en
n de consultaatie
van Kindd en Gezin.
Omdat heet water niet afgesloten
a
wordt, belt hij naaar
de klanteendienst van Farys. Hij wordt
w
twee keeer
doorverboonden en kom
mt uiteindelijk
k terecht bij eeen
verantwooordelijke die hem
h zegt dat de onderbrekiing
omstreekks 14 uur zal ingaan
i
en maaar een uurtje zzal
duren. Hiij belooft verzzoeker op te bellen
b
als het zo
ver is. D
De man belt niet
n terug en het
h water worrdt
niet afgessloten.
Verzoekeer neemt om half vier con
ntact op met de
dienst Om
mbudsman om
m zijn ongenoegen te uiten en
om te weeten of het water
w
nog afgeesloten zal woorden.
Ook in eeen nabijgeleggen woon- en zorgcentrum
m is
er ongennoegen. Alle baden werden
n afgeschaft en
het kapsaalon werd geslloten.
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BEOORDEL
B
LING:
Terechte opmerking (geenn adequate communicatiee).
De marge die Farys nam, was te breed
d en ruim
verschat. De watermaatscha
w
appij geeft daat toe. Deov
zee overschattin
ng had belanggrijke gevolgeen voor de
kllanten.
Anderzijds
A
kan de dienst Om
mbudsman beg
grijpen dat
Faarys zich tegeenover haar kklanten wilde indekken
vo
oor het geval het slechtste sscenario zich zou voordo
oen.
Po
ositief is dat Farys het vooorval meeneemt in de
ev
valuatie van haar werkproceessen.
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HOGE SLOTFACTUUR (1)
(dossier: 201509-191)

Terechte opmerking
KLACHT:
De zoon en schoondochter van verzoekster kopen
in het najaar van 2012 een huis dat ze verbouwen
tot september 2013. Als gevolg van de verbouwing
en de strenge winter vriest de watermeter stuk. Farys plaatst een nieuwe watermeter in het voorjaar
van 2013.
Het koppel betaalt de tussentijdse facturen en krijgt
in april 2014 een jaarfactuur voor de periode augustus 2013 – april 2014. Ze krijgen 124 euro terug. Ze
letten er niet op dat de meterstand op 0 is blijven
staan.
Bij de volgende jaarfactuur stelt de zoon van verzoekster wel vast dat de meter geen verbruik heeft
geregistreerd. Farys plaatst een nieuwe watermeter.
Een nieuwe jaarfactuur wordt opgemaakt waarbij
Farys het verbruik op 155 kubieke meter raamt voor
de periode april 2014 – april 2015. Verzoekster
vindt dat onwaarschijnlijk veel. Zij en haar man
verbruiken maar 40 kubieke meter water per jaar.
Uit een telefoongesprek met de klantendienst van
Farys leert verzoekster dat 42 kubieke meter water
per jaar voor haar zoon en schoondochter als een
normaal verbruik kan worden beschouwd. Ze begrijpt dan ook niet waarom Farys het verbruik zo
hoog raamt.
Tussen midden april en de eerste week van mei
geeft haar zoon een verbruik van 13 kubieke meter
door aan Farys. Verzoekster meent dat dit cijfer
onmogelijk representatief kan zijn. Ze belt naar Farys om uitstel van betaling te krijgen tot 1 oktober.
Ze wil de zaak eerst uitklaren. De klantendienst
staat het uitstel toe.
Toch krijgt het koppel begin september een brief
van een advocatenbureau waarin ze aangemaand
worden om te betalen. De factuur is ondertussen al
opgelopen tot meer dan 800 euro.
Verzoekster hoopt dat Farys alsnog een nieuwe factuur wil opmaken op basis van een raming van 40
kubieke meter water per jaar. Als dat niet mogelijk
is, vraagt ze aan afbetalingsplan.

ONDERZOEK:
Farys geeft toe dat er een onterechte aanmaning
naar het koppel werd gestuurd. De afspraak over
het betalingsuitstel tot 1 oktober 2015 werd wel geregistreerd maar niet in uitvoering gebracht in het
klantenbeheersysteem.
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In het geval van een zogenaamde stille watermeter
waarbij de teller geen verbruik registreert wordt een
afrekeningsfactuur voor de periode voor de vervanging van de stille meter opgemaakt op basis van het
effectieve verbruik op de nieuwe meter. In het geval van het koppel leverde de extrapolatie een verbruik van 155 kubieke meter op.
Omdat de referentieperiode april-juni 2015 kort
was, is Farys bereid de oefening over te doen. Het
koppel geeft opnieuw de meterstand door maar dat
levert nagenoeg hetzelfde resultaat op.
Volgens Farys is het waterverbruik van het koppel
eerder aan de hoge kant, maar daarom niet riant of
abnormaal. De watermaatschappij houdt rekening
met een gemiddeld jaarverbruik in Vlaanderen van
iets meer dan 40 kubieke meter water per persoon.
Verzoekster zelf is erg zuinig met haar waterverbruik.
Het koppel kan een afbetalingsplan afspreken,
mocht er een betalingsprobleem zijn.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
De klanten kregen onterecht een aanmaning.
Wat het geraamde verbruik betreft, maakte Farys
geen fout.

HOGE SLOTFACTUUR (2)
(dossier: 201506-146)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster kreeg in 2014 voor haar waterverbruik
200 euro terug van Farys. Begin april 2015 overleed haar man. Hoewel ze minder water verbruikt,
vertaalt zich dat niet in de jaarfactuur voor 2015. Ze
moet 360 euro bijbetalen.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman stelt vast dat verzoekster en
haar man tussen juni 2013 en juli 2014 maar negen
kubieke meter water zouden hebben verbruikt. Dat
verklaart de teruggave van 200 euro en de verlaging
van de tussentijdse facturen. Tussen juli 2014 en
juni 2015 werd volgens de opgegeven meterstand
honderd kubieke meter water verbruikt, wat het
achterstal van 360 euro verklaart.
Vermoedelijk werd een fout gemaakt bij het opnemen of doorgeven van de tellerstand in juli 2014.
Negen kubieke meter water is een onrealistisch laag
verbruik voor een gezin met twee personen. Omdat
de meterstand in juni 2015 wel correct werd doorgegeven, werd een groot deel van het verbruik voor
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de periode juni 2013 – juli 2014 verrekend in de
jaarfactuur voor 2015.
De dienst Ombudsman vraagt Farys de hoge tussentijdse facturen van 146 euro te verlagen naar het
normaal gemiddeld verbruik. Farys gaat akkoord en
verlaagt het bedrag tot 52 euro.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

HOGE SLOTFACTUUR (3)
(dossier: 201511-246)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker kreeg begin juli een slotfactuur van Farys van ruim 15.500 euro. Hij nam half september
via zijn raadsman rechtstreeks contact op met de
watermaatschappij met de vraag waar dit hoge bedrag vandaan kwam. Farys antwoordde dat de factuur correct was. Bij de meterovername door verzoeker bedroeg de meterstand 59 m³. Wegens het
laattijdig doorgeven van de meterstanden van 2012
tot en met 2014 diende Farys het verbruik te schatten. Toen op vraag van verzoeker de watermeter
begin juli 2015 verwijderd werd, bedroeg de eindmeterstand 4.228 m³. Op basis hiervan werd een
slotfactuur opgemaakt die uitkwam op meer dan
15.500 euro. Farys opperde dat een lek of slecht
werkende toestellen het hoge verbruik konden verklaren.
Verzoeker kan zich niet neerleggen bij het antwoord en neemt via zijn advocaat contact op met de
dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
Al in 2013 liep een en ander mis in de communicatie tussen verzoeker en Farys. De watermaatschappij legt een deel van de verantwoordelijkheid bij
verzoeker maar vindt dat ook zijzelf beter had kunnen communiceren en actiever had kunnen handelen. Ondertussen is de watermeter verwijderd en
vernietigd waardoor geen verdere onderzoeksdaden
meer kunnen worden gesteld. Daarom beslist Farys
om de factuur te annuleren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling. De klacht valt moeilijk
te beoordelen. Farys stelt een billijke en klantvriendelijke oplossing voor.
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IVBO

HUISVU
UILOPHALIN
NG
(dossier: 201503-051)

Annder oordeeel
KLACH
HT:
IVBO koomt het huisvvuil niet meerr ophalen in de
dreef waaar verzoeker woont omdatt de huisvuilw
wagen er nieet zou kunnenn draaien. Nochtans gebeurrde
dat gedurrende jaren wel.
w De bewon
ners moeten hhun
afvalzakkken en groenaafval naar heet kruispunt m
met
de gewesstweg brengeen. Volgens verzoeker
v
koomt
het vaak voor dat het afval
a
niet worrdt meegenom
men
b
De bewoners moetten
of dat hett in de gracht belandt.
het afval dan opruimenn en opnieuw
w naar huis meeenemen.
Verzoekeer nam al verrschillende keeren contact op
met IVBO
O. Telkens woordt beloofd dat
d het probleeem
bekeken zal worden enn dat er terug
ggebeld zal woorden, maaar dat gebeurt niet. De oplossing is volgeens
verzoekerr nochtans eeenvoudig. Dee huisvuilwaggen
kan in dee helft van de straat keren op een inrit vvan
een landbbouwer.

meer
m
in te rijd
den omdat heet risico op scchade aan
bo
omen, bermen
n en opritten te groot was. Alle bewoners
w
werden
n aangeschrevven met de vraag
v
hun
hu
uisvuil op de hoek
h
met de ggewestweg te plaatsen.
p
Na
N de klacht gaat IVBO opnnieuw ter plaaatse, maar
zee blijft bij haar standpunt. In het onverrharde zijstrraatje kan niet gekeerd worrden met een zware ophaaalwagen. IVB
BO raadt de bbewoners aan alleen regllementair afvaal aan te biedeen en dit pas tee doen om
7 uur de dag van
v de ophalinng zodat het risico
r
vermindert
m
dat een
n deel van het afval in de grracht langs
dee gewestweg belandt.
b

BEOORDEL
B
LING:
Ander
A
oordeel.
Biijgestuurd doo
or informatievverstrekking.
De Ombudsmaan kan geen aargumenten vinden
v
om
dee eerder gemaakte afsprakenn te wijzigen. Of IVBO
haaar belofte niet nakwam oom terug te bellen, kan
heet onderzoek niet
n achterhaleen.

ONDER
RZOEK:
IVBO krreeg in juli 20012 een vraag
g van de Poliitie
van Sint-Michiels om niet
n meer te keren
k
in de dreeef
als gevolgg van een klaccht ingediend vanop het adrres
van verzooeker. De ophhaalwagen had
d een boom aaangereden. Daarop besliiste IVBO in overleg met de
m de dreef nniet
dienst Leeefmilieu en de Politie om
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INTERPARKING

5.
5 CONCCESSIEHHOUDERS

INTEERPARKKING

KALMT
TE VERLORE
EN
(dossier: 201505-098)

Deels
De gegron
ond
KLACH
HT:
Verzoeksster staat aan te
t schuiven aaan de ingang vvan
de onderrgrondse parkking Biekorf in de Naaldeenstraat. Ploots duikt een medewerker van
v het parkeeerbedrijf opp die op de ruit
r tikt en haaar toeschreeuuwt
dat zij achhteruit moet rijden.
r
Verzoeksster doet niett onmiddellijk
k wat gevraaagd
wordt om
mdat zij vreesst haar plaatss in de wachttrij
kwijt te rraken. Zij vraaagt waarom ziij achteruit mooet
rijden. D
De parkeerwaachter antwoordt gepikeer
erd:
“Omdat iik het zeg! Enn pas maar op
p want ik kann je
de toeganng tot de parrking weigeren
n! Allez, rijd nu
toch eenss achteruit!”.
Verzoeksster begrijpt niet
n waarom de medewerkker
zo agresssief was. Er was
w volgens haar
h
geen enkeele
reden om
m zo bot te reaggeren.

bo
orden op weg
g naar de parkking “volzet”
” stond, er
aaan de ingang zelf
z een rood licht branddee en er een
heek op de opriit stond met dde tekst “Parking volzeet”. Het verkeeer raakte gebllokkeerd tot in
i de SintJaacobsstraat. In
n de file stonnden onder meer
m
twee
ab
bonnees. Zij hebben altijdd het recht de
d parking
biinnen te rijden
n want zij hebbben een voorrbehouden
pllaats.
De medewerkerr vroeg een tooerist en verzo
oekster om
dee straat vrij te maken. Toenn dat niet luktee, ontstond
eeen claxonconccert waardooor de medewerker zijn
kaalmte verloor en hij verzooekster aansp
prak zoals
beeschreven in haar
h
klacht. H
Hij verontschu
uldigt zich
hiiervoor.
De directeur on
nderzoekt of hhet bord aan de ingang
w
waardo
door de inform
matie in het
veerbeterd kan worden
veervolg niet meer genegeerdd wordt. Hij biedt verzo
oekster een gratis parkeerbeeurt aan.

BEOORDEL
B
LING:

De medeewerker staat bekend als iemand
i
die zeeer
lang zijn kalmte kan bewaren.
b
Volgens hem stoond
verzoekstter aan te schhuiven aan dee ingang van de
parking oondanks het feit dat op de
d elektroniscche

De klacht is deeels gegrond oom volgende reden:
r
GEEN
G
CORRE
ECTE BEJEG
GENING: de medewerkeer verloor zijn
n kalmte en spprak verzoekster op een
on
nbeleefde man
nier aan.
De klacht is slechts deels geegrond omdatt ook veroekster veranttwoordelijkheeid draagt. Zijj negeerde
zo
dee waarschuwingen dat dee parking vo
olzet was
waardoor
w
het veerkeer vast kw
wam te zitten.
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ONDER
RZOEK:
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De klacht wordt gecorrigeerd: de directeur biedt
verzoekster bij wijze van excuses een gratis parkeerbeurt aan. Hij onderzoekt of het bord aan de ingang aangepast kan worden.
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CONTR
RACTANTEN

6. CON
NTRACTANTEN

GEEN K
KOPEREN MU
UNTJES
(dossier: 201507-157)

Terechte
te opmerkin
ing
KLACH
HT:
Verzoeksster begeleidt een groep toeeristen uit Krooatië bij eenn uitstap naarr Brugge. Een
n van de meisjjes
wil gebruuik maken vann een openbaaar toilet. Een ttoiletbezoekk kost een halve euro. Het meisje
m
wil beetalen met eeen stuk van 20
2 eurocent, vijf stukjes vann 5
eurocent, twee van 2 eurocent en één
é van 1 eurroDe
cent. Andder gepast kleingeld heeft ze niet bij. D
toiletdam
me weigert haaar de toegang
g omdat ze niiets
kan aanvvangen met de
d koperen muntjes.
m
Als eeen
collega gids de toiletdaame hierover aanspreekt, zeegt
m voor het meisje moet bbeze dat de collega dan maar
talen.
h
de deeelAls de grroep ’s avondds terugkeert, houden
nemers oopnieuw halt aan het open
nbaar toilet. D
De
toiletdam
me herkent de groep
g
en begint te spotten. Ze
beweert ddat men nergeens nog in Bru
ugge de koperren
muntjes aaanvaardt. Allleen in de sup
permarkt zoudden
ze nog ggeaccepteerd worden, waaarop verzoeksster
repliceertt dat zij met het
h kleingeld dan
d maar naar de
supermarrkt moet gaan..

ONDER
RZOEK:
De toiletddame bevestiggt dat zij al verschillende
v
jjaren muntten van 1 en 2 eurocent weeigert om prakktikwamen had ze
sche redeenen. Als de toeristen toek
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untjes, wat
letterlijk de handen vol mett koperen mu
npraktisch waas. Bovendien
en krijgen toiiletgebruion
keers niet graag muntjes van 1 en 2 eurocen
nt als wisseelgeld terug. Munten
M
van 5 eurocent aan
nvaardt ze
wel.
w
Volgens
V
de toiletdame had hhet meisje in haar portemonnee andere munten zittten maar zou
u verzoekster het meisje gezegd hebbeen dat de toileetdame de
munten
m
moest aanvaarden. Z
Ze bevestigt dat
d er een
woordenwisseli
w
ing ontstond en dat dit opnieuw gebeeurde toen de groep ’s avonnds terugkeerd
de.
Verzoekster
V
on
ntkent dat hhet meisje an
nder euro
klleingeld bij zich had. Dat w
werd gecheckt door haar
co
ollega. Ze had
d wel Kroatisch
ch kleingeld biij.
De toiletdame ziet in dat ziij geen argum
ment heeft
m de muntjes te weigeren want zij zijn nog altijd
om
wettelijke
w
betaaalmiddelen. Z
Zij zal ze niet meer weigeeren, maar verrzamelen in ee
een pot en daaarmee naar
dee bank gaan.

BEOORDEL
B
LING:
Terechte opmeerking (niet ccorrect toepasssen regelgeeving).
De toiletdame kon
k de muntjees niet weigerren, al zijn
zee mogelijk nieet handig. Heet zijn nog alttijd wettelijjke betaalmidd
delen. Positieff is dat de klaacht wordt
geecorrigeerd.
Over de woord
denwisselingeen kan de Om
mbudsman
n niet obzich niet uitsprreken omdat dde gesprekken
jectief te reconsstrueren zijn.
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NACHTLAWAAI?
(dossier: 201406-118 – Jaarverslag 2014, p. 135)
Dienst: Leefmilieu

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoekster kan niet slapen door nachtlawaai. Ze vermoedt dat het geluid en de trillingen afkomstig zijn van de
koelkasten van de supermarkt naast de deur. Ze klaagt sinds 2011 over een monotoon geluid. De dienst Leefmilieu kon tot nog toe geen oorzaak van de geluidshinder vinden. Metingen toonden geen overschrijdingen van de
geluidsnormen aan.
In februari 2015, kort voor het afsluiten van het Jaarverslag 2014 van de dienst Ombudsman, vindt een overleg
plaats tussen de dienst Leefmilieu, de Milieucel van de Politie, verzoekster en de uitbater van de supermarkt. De
uitbater is bereid mee te werken aan enkele tests. Hij zet de drankautomaten en de motoren van de gekoelde
toonbanken uit. Toch blijft verzoekster hetzelfde monotone geluid horen.

OPVOLGING:
Verzoekster vertrouwt het resultaat van de tests niet. Ze dringt aan op een nieuwe meting door de dienst Leefmilieu. De dienst meet gedurende drie dagen in april 2015. De meting toont aan dat er ’s nachts gedurende een korte periode van drie minuten een geluidsbron in werking treedt en weer afslaat. Vermoedelijk gaat het om dat geluid dat verzoekster waarneemt. Het gaat om zeer lage tonen die niet iedereen kan waarnemen en waarvoor
verzoekster extreem gevoelig zou kunnen zijn. De dienst Leefmilieu kan niets doen. De wetgeving baseert zich
op geluidsniveaus in dB(A) en niet in dB(C). Op geen enkel moment wordt een overschrijding van de geluidsnormen gemeten. De gemeten dB(A) ligt zeer laag. Er kan ook geen geluidsbron gedetecteerd worden.

HOOGSTE VAN BRUGGE
(dossier: 201406-143 – Jaarverslag 2014, p. 184)
Diensten: Brandweer, Politie

KLACHT EN ONDERZOEK:
Na klachten over vrachtwagens die tegen de gevel van een huis rijden, besliste het College van burgemeester en
schepenen in februari 2014 op basis van een advies van de Stedelijke Werkgroep Verkeer om een nieuwe verkeersregeling in te voeren in het Hoogste van Brugge. Het zou verboden worden om van de Westmeers het
Hoogste van Brugge in te rijden. De bewoners werden in mei 2014 over de nieuwe maatregel ingelicht via een
bewonersbrief, maar meer dan een maand later is de nieuwe verkeersregeling nog altijd niet van kracht. Verzoeker wil weten waarom.
Uit het onderzoek blijkt dat de collegebeslissing niet werd uitgevoerd omdat de Brandweer zich principieel bleef
verzetten tegen een paaltje in de rijweg, of het nu flexibel of verwijderbaar zou zijn. Zij vreesde dat het paaltje
op termijn vervangen zou worden door een vast exemplaar, wat de wijk onbereikbaar zou maken voor de
Brandweer.
De Politie organiseert een rijproef. Daaruit blijkt dat een flexibel paaltje niet echt een obstakel vormt voor de
Brandweer. Het ongunstige advies van de Brandweer wordt aangepast en de Wegendienst krijgt de opdracht de
nodige signalisatie en het paaltje aan te brengen.
De bewoners krijgen eind maart 2015 een nieuwe bewonersbrief. Daarin wordt aangekondigd dat de nieuwe verkeersregeling begin april ingaat.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
SCHENDING VERTROUWENSBEGINSEL: de bewoners werden al in mei 2014 officieel ingelicht over de
nieuwe verkeersregeling. Toch werd ze niet doorgevoerd.
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NIET CORRECT UITVOEREN COLLEGEBESLISSING: het College van burgemeester en schepenen had het
advies van de Stedelijke Werkgroep Verkeer al in februari 2014 bekrachtigd. Toch bleef de Brandweer zich verzetten. Diensten zijn geacht collegebeslissingen uit te voeren.
De klacht wordt gecorrigeerd: de buurt krijgt een nieuwe bewonersbrief waarin aangekondigd wordt dat de
nieuwe verkeersregeling wordt ingevoerd in april 2015.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 juni 2015).

OPVOLGING:
Het invoeren van de nieuwe verkeersregeling wordt op voorstel van de Politie uitgesteld tot na de werken in de
Korte Vuldersstraat omdat anders sommige panden in het Hoogste van Brugge onbereikbaar zouden worden.
Ondertussen dienen enkele horeca-uitbaters uit de buurt bezwaar in tegen het afsluiten van het Hoogste van
Brugge ter hoogte van de Westmeers. Hun argumenten worden niet weerhouden. Midden september 2015 plaatst
de Wegendienst een flexibel paaltje in het midden van de straat. De verkeersborden waren eerder al geplaatst.

OMGEPLOEGDE VELDWEGEL (1-2)
(dossiers: 201407-159 en 201407-161 – Jaarverslag 2014, p. 74-75)
Diensten: Wegendienst, Groendienst, Economie, Politie, Kabinet Burgemeester

KLACHTEN EN ONDERZOEK:
Eind april en begin mei 2014 melden twee verzoekers onafhankelijk van elkaar dat een landbouwer een veldwegel heeft omgeploegd om twee akkers samen te voegen. Daardoor kunnen de bewoners de trage weg niet meer
gebruiken. De landbouwer beweert eigenaar van de gronden te zijn.
De meldingen worden van de ene naar de andere stadsdienst gestuurd. De Wegendienst acht de Groendienst bevoegd. De Groendienst stuurt de meldingen door naar de dienst Economie die ze terugstuurt naar de Groendienst. Uiteindelijk dringt de dienst Economie er in september 2014 schriftelijk bij de landbouwer op aan om de
trage weg binnen de twee maanden weer vrij te maken. Hij doet dat niet. Het kabinet van de Burgemeester vraagt
de Politie midden december 2014 om een proces-verbaal op te stellen.
Midden maart 2015, bij het afsluiten van het Jaarverslag 2014 van de dienst Ombudsman, is het dossier nog altijd niet opgelost.

OPVOLGING:
De Politie maakt haar proces-verbaal eind maart 2015 over aan het Parket. De Ombudsman verliest zijn bevoegdheid. De rechtbank zal moeten oordelen of de trage weg al dan niet ten onrechte door de landbouwer werd
ingenomen.

GEBROKEN RIOOLDEKSEL
(dossier: 201408-196 – Jaarverslag 2014, p. 126-127)
Dienst: Groendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
In de openbare groenstrook voor verzoekers huis ligt een gietijzeren riooldeksel dat zijn eigendom is. Het deksel
breekt als een zware zitmaaier van de Groendienst erop draait. Verzoeker roept er de toezichter bij die de schade
opneemt. Hij stelt voor dat verzoeker een nieuw deksel koopt en de kosten terugvordert van de Stad.
De Groendienst dient een schadedossier in bij de verzekeringsmaatschappij van de Stad. De verzekeraar wijst de
aansprakelijkheid van de Stad af. Het deksel brak volgens de verzekeringsmaatschappij niet doordat er een
grasmaaier over reed, maar omdat het deksel voordien al een gebrek vertoonde.
In haar aangifte schreef de Groendienst dat het deksel brak tijdens het maaien van de groenstrook met een grasmaaier van twee ton. De dienst schreef verder dat ze de maximale belasting van het deksel niet kende noch de
toestand van het deksel voor het ongeval. De Groendienst bevestigde in haar aangifte niet dat het deksel brak
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toen de grasmaaier erop draaide. Op basis van de aangifte wees de verzekeraar de verantwoordelijkheid van de
Stad af.

OPVOLGING:
De Ombudsman maakt het dossier over aan de Ombudsdienst van de Verzekeringen. Deze laat weten dat ze niet
kan tussenkomen in het dossier. Zij is niet bevoegd het oordeel van de verzekeraar in twijfel te trekken. Dat oordeel mag afwijken van de mening van de verzekerde.
Verzoeker legt zich bij de situatie neer.

OMVERGEDUWDE TUINMUUR
(dossier: 201408-201 – Jaarverslag 2014, p. 127-128)
Diensten: Groendienst, Wegendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
De tuinmuur van verzoekers tante is omver geduwd door opstekende wortels van een straatboom. Hij meldt dat
eind juni 2014 aan de Groendienst omdat hij ervan uitgaat dat de Stad Brugge verantwoordelijk is voor de schade. De Groendienst maakt een schadedossier over aan de verzekeringsmaatschappij van de Stad, maar anderhalve maand later antwoordt zij dat Stad niet aansprakelijk is omdat verzoekers tante naliet tijdig de doorschietende
wortels van de straatboom te hakken. Verzoeker gaat niet akkoord. Hij vraagt zich af of zijn tante het voetpad
had moeten laten openbreken om de wortels van de straatboom weg te hakken. Hij voelt zich ongelijk behandeld
omdat bij buren aan de overzijde enkele jaren geleden eenzelfde soort schade wel werd vergoed door de verzekeringsmaatschappij van de Stad.
Tijdens het onderzoek bevestigt de Groendienst dat de tuinmuur scheef geduwd wordt door de wortels van de
straatboom. In haar afwijzing van de schade-eis verwijst de verzekeringsmaatschappij van de Stad naar het
Veldwetboek dat zegt dat iedere eigenaar het recht heeft om doorschietende wortels, afkomstig van het erf van
een buur, zelf weg te hakken, zelfs zonder de toestemming van de eigenaar en zonder rekening te houden met de
gezondheid van de boom.
De verzekeraar meent dat de tante van verzoeker niet voldeed aan haar schadebeperkingsplicht. Dat betekent dat
het slachtoffer maatregelen moet nemen opdat de schade, veroorzaakt door een derde persoon, beperkt blijft.
Doet hij dat niet, dan begaat hij zelf een fout waardoor hij moet instaan voor dat aandeel in zijn schade dat het
gevolg is van het verwaarlozen van zijn schadebeperkingsplicht. De verzekeraar vindt dat de tante van verzoeker
te lang wachtte om iets te ondernemen.
In de wijk waar verzoeker woont hebben de wortels van de straatbomen niet alleen de voetpaden, maar ook de
rijweg en de riolering op verschillende plaatsen in erge mate beschadigd, in zoverre dat de Wegendienst het plan
heeft opgevat om in 2017 een heraanleg uit te voeren. In afwachting herstelt de Wegendienst de problemen
punctueel, bijvoorbeeld door de opgestoken voetpadtegels uit te breken en te vervangen door dolomiet.
De overbuur bevestigt dat zij van de verzekeringsmaatschappij van de Stad een financiële tussenkomst kreeg
omdat de wortels haar tuinmuur hadden beschadigd.
De verzekeringsmaatschappij wijst erop dat naar aanleiding van het dossier van de overbuur al in juni 2011 aan
de Groendienst werd gevraagd om maatregelen te nemen zodat meer schadegevallen vermeden konden worden.
De reactie van de Groendienst was dat de bomen te groot geworden waren om nog wortelplaten te steken. Daarvoor zouden verschillende trekwortels gekapt moeten worden waardoor de stabiliteit van de bomen en de veiligheid van de bewoners en de weggebruikers in het gedrang zouden komen.
De Wegendienst voerde vlak voor de tuinmuur van verzoekers tante eerder al een herstelling uit waarbij de opgestoken voetpadtegels vervangen werden door dolomiet. Ook zij nam geen maatregelen om te voorkomen dat
de wortels van de straatboom de tuinmuur verder zouden beschadigen.
Art. 1382 van het B.W. schrijft voor: “Op elke eigenaar rust de verplichting geen fouten of nalatigheden te begaan waardoor hij aan zijn buren schade zou berokkenen.”
Verzoeker laat een bestek opmaken voor het afbreken en herbouwen van de tuinmuur. De kosten worden door de
aannemer geraamd op 8.500 euro.
De Ombudsman bemiddelt tijdens een bezoek tussen verzoeker en de verzekeringsmaatschappij. Verzoeker wil
de tuinmuur laten afbreken en vervangen door een haag zodat nieuwe schade in de toekomst vermeden wordt.
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Op basis van de specificiteit van het dossier gaat de verzekeringsmaatschappij ermee akkoord verzoeker een
schadevergoeding uit te betalen.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de tante van verzoeker wachtte te lang om iets te ondernemen, maar ook de
Groendienst en de Wegendienst voldeden niet aan hun schadebeperkingsplicht. Al in 2011 had de verzekeringsmaatschappij de Groendienst gevraagd maatregelen te nemen om meer schadegevallen te voorkomen. De
Groendienst nam geen maatregelen of kon niets meer ondernemen. Bij een recent herstel nam de Wegendienst
evenmin maatregelen om verdere schade aan de tuinmuur te voorkomen. De Stad Brugge draagt daardoor een
gedeeltelijke verantwoordelijkheid in het schadedossier.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een billijke schadevergoeding.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 november 2015).

OPBORRELENDE TOILETTEN
(dossier: 201408-204 – Jaarverslag 2014, p. 152-153)
Dienst: Wegendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
In maart 2015 verklaart de Ombudsman een klacht deels gegrond omdat de Wegendienst en Aquafin te weinig
ondernemen om een probleem van opborrelende toiletten in enkele straten in Sint-Jozef op te lossen. In het huis
van verzoekster staan de toiletpotten vol water, telkens het fel regent. In afwachting van een aanpassing aan haar
collector stelde Aquafin aan de Wegendienst een dure tussenmaatregel voor. De Wegendienst ging daar niet op
in en wilde wachten tot Aquafin haar collector zou aanpassen. De Ombudsman dringt erop aan dat het probleem
zo snel mogelijk opgelost wordt en dat de Wegendienst en Aquafin daarbij efficiënt zouden samenwerken.

OPVOLGING:
Begin mei 2015 voert de Wegendienst een buffering uit in een nabijgelegen gracht. Dat moet de druk in de riolering verminderen. In augustus laat verzoekster opnieuw weten dat na een extreem hevige bui het water weer tot
aan de rand van de toiletten staat. Ook het ligbad staat vol water. De Wegendienst laat onmiddellijk de riolering
in de straat en in de omgeving ruimen zodat de capaciteit gemaximaliseerd wordt. Voor een structurele oplossing
blijft het wachten op de aanpassing van de collector door Aquafin.

SCHADE DOOR BOOMWORTELS
(dossier: 201410-247 – Jaarverslag 2014, p. 77-78)
Dienst: Groendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
De druk van de enorme wortels van een straatboom doet de huisaansluiting van verzoekers verbrijzelen. Ze laten
de schade meteen herstellen omdat ze hun toiletten niet meer kunnen gebruiken. Ze maken foto’s van de schade
maar de beelden brengen de oorzaak niet goed in beeld. De put wordt dicht gemaakt. Enkele weken later vragen
verzoekers dat de Stad zou tussenkomen in de schade.
Hoewel de schade niet meer aanwezig is, geeft de Groendienst het dossier aan bij de verzekeringsmaatschappij
van de Stad. In februari 2015 wijst de verzekeraar de schade af. Hij acht verzoekers verantwoordelijk. Een goede
huisaansluiting moet water- en worteldicht zijn. Het feit dat de wortels de buis konden binnendringen, wijst op
een gebrekkige huisaansluiting.
Verzoekers protesteren dat geen enkel materiaal bestand is tegen de druk van de wortels van de beuk voor hun
huis. De Ombudsman verzamelt bijkomend gegevens over het schadegeval en vraagt de Groendienst het dossier
opnieuw aan te geven.
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OPVOLGING:
De verzekeraar blijft bij zijn standpunt. Dat de buis verpletterd werd door de druk van de wortels, is niet bewezen, luidt zijn oordeel. Het probleem is dat de schade aan de huisaansluiting niet tegensprekelijk werd onderzocht. Er werd een put gegraven, verzoekers namen foto’s, de schade werd hersteld en de put werd weer dichtgegooid. Uit de foto’s valt niet af te leiden in welke omstandigheden de buis werd beschadigd. Op het moment
dat verzoekers de Stad verwittigden, was de schade niet meer aanwezig. Daarom blijft de verzekeraar erbij dat de
aansprakelijkheid van de Stad niet bewezen noch weerhouden kan worden.
Verzoekers leggen zich neer bij de resultaten van het onderzoek.
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Ontwikkelingen in het ombudslandschap

In 2015 deed de belangrijkste ontwikkeling voor de dienst Ombudsman zich voor op het niveau van de
Stad Brugge zelf. Tegen oktober 2016 wil de Stad in de voormalige winkelruimte van de Media Markt
aan het station het Huis van de Bruggeling openen. Daar zullen de meeste stadsdiensten met een loketfunctie op één plaats worden samengebracht. Ook het Sociaal Huis zal er een gedeelte van haar
dienstverlening (informatieverstrekking en doorverwijzing van niet gevoelige dossiers) onder brengen.
Doel is de burger zo efficiënt mogelijk te bedienen. Dat principe kan de dienst Ombudsman alleen
maar toejuichen.
Vlakbij het Huis van de Bruggeling zal ook een Contact Center worden geopend waar de Bruggeling
met al zijn informatievragen, suggesties, meldingen en eerstelijnsklachten terecht zal kunnen. Het stedelijk Meldpunt zal er deel van uitmaken. Het Huis van de Bruggeling zal bereikbaar zijn via alle vervoersmodi, wat een groot voordeel is. Van belang zal evenwel zijn dat het Huis van de Bruggeling
vanop de ring en het stationsplein goed zichtbaar zal zijn voor het publiek.
Het College van burgemeester en schepenen besliste dat de dienst Ombudsman niet mee verhuist naar
het Huis van de Bruggeling. Om principiële redenen kan de dienst Ombudsman niet in dezelfde ruimte
kantoor houden als de loketdiensten waarover ze de tweedelijnsklachten behandelt. Bij het publiek zou
daardoor de verkeerde indruk kunnen ontstaan dat de dienst Ombudsman als tweedelijnsklachtenbehandelaar niet onafhankelijk is, wat een negatieve impact zou kunnen hebben op zijn functioneren. Dit
standpunt vindt zijn basis in het stedelijk reglement op de ombudsfunctie dat zegt dat de Ombudsman
van het College van burgemeester en schepenen de beschikking dient te krijgen over een passend ingericht kantoor, “gescheiden van de stedelijke administratie”.
Dat betekent niet dat de dienst Ombudsman in zijn kantoren in de Braambergstraat 15 kan blijven.
Samen met andere kantoorgebouwen in de binnenstad, die eigendom zijn van de Stad Brugge, wordt
ook dat gebouw verkocht. Waar de dienst Ombudsman ondergebracht zal worden, is nog niet concreet
uitgemaakt. Allicht zal het enige creativiteit en soepelheid vergen om voor de dienst kantoren te vinden die voldoende onafhankelijkheid, toegankelijkheid, publieke zichtbaarheid en ruimte garanderen.

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 veel gedaanten aannemen. Het kan gaan om een
foutieve of onwettige handelswijze, om abnormale traagheid, het uitblijven van initiatief, slechte wil,
onbeleefd reageren, enz. De dienst Ombudsman stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op tijdens het
onderzoek en in de beoordeling van een klachtdossier. Zij onderzoekt niet alleen de wettelijkheid van
het optreden maar ook of het redelijk en rechtvaardig was in de gegeven situatie.

Tweedelijnsfunctie
De dienst Ombudsman heeft een tweedelijnsfunctie. De voornaamste opdracht bestaat er niet in de
burgers te informeren over reglementen en voorschriften. Evenmin is het haar taak elke mogelijke
vergissing na te pluizen en recht te trekken. Deze informatieverstrekking en eerstelijnsklachtenbehandeling zijn taken van de stadsdiensten en het OCMW zelf. De dienst Ombudsman komt normaal gezien maar op de proppen als de burger na een eerder contact met de diensten geen oplossing vond voor
zijn probleem.
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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.
Verder kan de dienst Ombudsman ook op eigen initiatief een onderzoek starten.

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

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

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

3.

De bevoegdheid van de dienst Ombudsman

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

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

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 dossier in te zien.
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De Ombudsman en zijn adjuncten respecteren de verplichtingen inzake privacy en discretie. De identiteit van de klagers of van personeelsleden kan niet bekend gemaakt worden als zij daartegen bezwaar
hebben.

5.

Beoordelingscriteria

De Ombudsman onderzoekt niet alleen klachten, hij moet ze ook beoordelen. Daarvoor kan hij terugvallen op beoordelingscriteria.
De criteria worden onderverdeeld in vier categorieën.

Wet en regelgeving
1. Overeenstemming met de regelgeving: de overheid moet handelen in overeenstemming met de
normen en verplichtingen zoals deze door een wettelijke regeling op alle niveaus werden vastgelegd. Het overheidshandelen moet in overeenstemming zijn met de rechtsregels. Wat onwettig is,
is onbehoorlijk.
2. Specifieke regelgeving:
2.1.

Gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen moeten op een gelijke manier en onpartijdig behandeld
worden. Een variant van dit principe is het niet-discriminatiebeginsel. Het gelijkheidsbeginsel
verbiedt dat personen die zich in eenzelfde situatie bevinden, op een verschillende manier behandeld worden. Het gelijkheidsbeginsel houdt niet in dat incidentele fouten in andere vergelijkbare gevallen herhaald moeten worden.

2.2.

Motiveringsplicht: de overheid moet haar beslissingen ten aanzien van de burger motiveren
door haar argumenten op een afdoende manier toe te lichten en te verduidelijken in een verstaanbare taal. Het gebruik van standaardformules of te algemene formuleringen is ontoereikend. Een bondige motivering volstaat als ze duidelijk is en op maat van de burger.

2.3.

Openbaarheid van bestuur: de overheid moet haar passieve en actieve informatieverstrekking
verzorgen. Als de burger informatie vraagt, moet hij die krijgen, tenzij de wet daarop uitzonderingen heeft voorzien (passieve informatieverstrekking). De overheid moet het publiek uit
eigen beweging zo duidelijk, objectief en uitgebreid mogelijk voorlichten binnen de grenzen
die de wet stelt (actieve informatieverstrekking). Deze informatie moet correct, volledig, duidelijk, doeltreffend en actueel zijn.

2.4.

Deontologie: de ambtenaar moet integer zijn. Hij moet handelen volgens de deontologische
code en/of zijn statuut. Hij heeft een voorbeeldfunctie. Hij mag niet aan machtsmisbruik doen.
Hij mag zich niet laten verleiden tot belangenvermenging. Hij moet onpartijdig zijn.

2.5.

Interne klachtenbehandeling: elke administratie moet in staat zijn om klachten van burgers op
een correcte manier te behandelen. Belangrijke aspecten daarbij zijn een redelijke behandelingstermijn, een ernstig feitenonderzoek en een degelijke motivering van eventuele reacties.
De burger heeft een klachtrecht.

2.6.

Respect voor de persoonlijke levenssfeer: ambtenaren moeten de privacy van de burger respecteren.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Het gaat hierbij om een verzameling van principes die algemeen aanvaard worden als normen om het
overheidshandelen te beoordelen. Deze criteria gaan verder dan de strikte wettelijkheid. Zij proberen
de rechten van de burger tegenover het handelen van de overheid te waarborgen.
1. Rechtszekerheidsbeginsel: de overheid moet duidelijkheid en zekerheid over de rechtsnormen
waarborgen. De burger moet duidelijk weten wat zijn rechten en plichten zijn. De burger moet
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kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid van de regelgeving en van de administratieve
praktijken.
2. Vertrouwensbeginsel: de overheid moet de door haar gewekte en gerechtvaardigde verwachtingen
kunnen inlossen. De burger moet weten wat hij kan verwachten van de overheid, die consequent
moet handelen.
3. Redelijkheidsbeginsel: de overheid moet blijk geven van redelijkheid, gevoel voor juiste maat,
evenredigheid en evenwichtige verhoudingen. Het resultaat van elke beslissing moet redelijk zijn.
In de afweging van keuzemogelijkheden geeft de overheid voldoende gewicht aan de belangen
van de burger. De overheid beperkt de nadelen van een beslissing voor de burger zoveel mogelijk.
Een gekozen sanctie moet in verhouding staan tot de begane misstap van de burger.
4. 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. Elke overheidsdienst dient nauwkeurig te werken, de dossiers deskundig op te volgen, oplossingsgericht te reageren en fouten tijdig te herstellen. Ook bij de uitbesteding van taken
aan derden is de dienst verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole.
5. Zuinigheidsbeginsel: zuinigheid verwijst naar voorzichtig financieel beheer, waaronder het verminderen van de kosten door efficiëntere processen en besparingen, zonder dat de kwaliteit van de
output of de doelstellingen wordt aangetast. Het beginsel schrijft voor dat de door de overheid ingezette middelen tijdig beschikbaar gesteld worden in de gepaste hoeveelheid en kwaliteit tegen
de beste prijs.
6. Fair-play-beginsel: de overheid treedt open en eerlijk op, houdt geen informatie achter of zet de
burger niet ongeoorloofd onder druk. Een gebrek aan fair-play kan blijken uit een overdreven
traagheid of spoed. Dit abnormaal tempo kan de rechten van de burger bemoeilijken of beknotten.
7. Onpartijdigheidsbeginsel: de overheid of ambtenaar mag niet vooringenomen zijn en zich niet
door persoonlijke belangen, voorkeur of genegenheid laten leiden bij zijn oordeel. Een ambtenaar
mag niet betrokken zijn bij een beslissing waarbij hijzelf of een van zijn naasten belang heeft of
lijkt te hebben.
8. Redelijke behandelingstermijn: elk dossier wordt binnen de opgelegde, wettelijke voorziene termijnen behandeld of anders binnen een redelijke termijn. De redelijke termijn wordt voor elk concreet geval beoordeeld in functie van het spoedeisende karakter van de vraag, van haar complexiteit en van de mogelijke negatieve gevolgen die een laattijdig antwoord kan hebben voor de
burger.
9. Hoorplicht: de overheid kan tegen niemand een ernstige maatregel nemen die gegrond is op zijn
persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn persoonlijke belangen zwaar aan te tasten, zonder dat
hij de gelegenheid heeft gehad om op een nuttige wijze zijn standpunt schriftelijk of mondeling
aan de overheid bekend te maken. De hoorplicht impliceert dat het bestuur de betrokken burger
hoort voor zij haar gemotiveerde eindbeslissing neemt en dat de burger vooraf afdoende kennis
heeft van de feiten en van de maatregel die het bestuur van plan is te nemen. De hoorplicht geldt
enkel bij overheidsmaatregelen met een individuele strekking. In sommige strikt omlijnde gevallen kan afgeweken worden van de hoorplicht (bij vaststaande feiten, hoogdringendheid, enz.).

Dienstverleningsnormen
1. Correcte bejegening: de ambtenaar moet zich fatsoenlijk, hoffelijk, beleefd en hulpvaardig gedragen ten aanzien van de burger.
2. Soepelheid: de ambtenaar moet zich, indien dit mogelijk is binnen het reglementaire kader, soepel
en flexibel opstellen.

JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

247

DE OPDRACHT VAN DE DIENST OMBUDSMAN

DEEL 6

3. Actieve dienstverlening: de burger heeft recht op een goede service. De ambtenaar mag zich niet
afstandelijk opstellen en moet inzet en goede wil tonen om de burger voort te helpen, ook als hij
bij hem niet aan het juiste adres is. De ambtenaar dient proactief te handelen en problemen binnen
het reglementaire kader inventief en constructief op te lossen of te vermijden. Elke ambtenaar
neemt zijn verantwoordelijkheid en doet niet aan doorschuifgedrag.
4. Coördinatie: overheidsdiensten, van welk niveau ook, moeten efficiënt met elkaar communiceren
en samenwerken.
5. Toegankelijkheid en bereikbaarheid: een overheidsdienst moet bereikbaar zijn, zowel fysisch, digitaal als telefonisch. De gebouwen moeten vlot toegankelijk zijn. De openingsuren moeten ruim
en publieksgericht zijn.
6. Adequate communicatie: de burger mag op zijn brief, e-mail of fax binnen een redelijke termijn
een antwoord verwachten, of minstens een ontvangstmelding. Een ontvangstmelding moet een inhoudelijke opvolging krijgen. De brief moet een contactpersoon vermelden.
7. Degelijke dossieropvolging: de burger mag van de ambtenaar verwachten dat hij zijn dossier goed
opvolgt, dat hij de stand van zijn dossier kent en bijhoudt. De burger mag erop vertrouwen dat de
ambtenaar de nodige kennis heeft om zijn functie naar behoren uit te voeren. De burger mag erop
rekenen dat de continuïteit van de dienstverlening verzekerd blijft.
8. Consequent gedrag: de overheid of de ambtenaar dienen consequent te handelen. Dat wil zeggen
dat zij toezien op eenzelfde manier van handelen en informeren in gelijkaardige gevallen. Er dient
eenheid van beleid te zijn.

Billijkheid
Er blijven steeds situaties over waarin vriendelijk, correct en volgens de regels werd gehandeld maar
waarbij men met het gevoel blijft zitten dat de uitkomst toch niet goed is. Het gaat altijd om uitzonderingssituaties waar de bestaande regels niet in (konden) voorzien. Billijkheid kan alleen ingeroepen
worden in strikt uitzonderlijke situaties en als daardoor geen schade aan derden wordt berokkend.

6.

De beoordelingscategorieën

Aan het eind van zijn onderzoek velt de Ombudsman een oordeel over de klacht. Een oordeel is niet
het eerste doel. Belangrijker is dat het probleem opgelost wordt en dat pijnpunten aan de oppervlakte
komen.
Toch is een goed afgewogen oordeel zinvol voor de diensten. Zij kunnen via de klachtenbehandeling
leren uit de minder goede ervaringen van hun klanten. Met zijn oordeel geeft de Ombudsman een
aanwijzing over de ernst van de klacht. Ook voor de klant zelf kan het oordeel van de Ombudsman belangrijk zijn, al was het maar omdat het hem enige genoegdoening kan geven, bijvoorbeeld als het om
een ernstige fout gaat.
De Ombudsman werkt met vijf beoordelingscategorieën:
1. 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 dienstverleningsnormen (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
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omstandigheden kunnen worden aangevoerd, kunnen de beoordeling ‘terechte opmerking’ krijgen.
De Ombudsman formuleert hierbij in principe geen aanbeveling maar kan dat doen als hij dat zinvol acht.
3. Ongegrond: dat zijn klachten waarbij na onderzoek blijkt dat de dienst de wet- of regelgeving niet
heeft geschonden, noch behoorlijkheids- of dienstverleningsnormen 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 stopgezet
worden.
5. Onbevoegd: klachten krijgen het label ‘onbevoegd’ als tijdens het onderzoek blijkt dat de Ombudsman onbevoegd is of zijn bevoegdheid verliest.
Als een klacht (deels) 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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TOT SLOT

Tot slot
Aan het eind van dit jaarverslag past het de diensten te danken voor hun medewerking. In veel dossiers
reikten zij een oplossing aan voor het probleem van de burger of waren zij bereid in te gaan op onze
bemiddeling. Op onze aanbevelingen volgde vaak een positieve reactie en werd de dienstverlening
bijgestuurd.
De dienst Ombudsman dankt de verschillende besturen voor de waardering die wij mochten ervaren
voor ons werk. Ook onze verzoekers willen wij danken voor het vertrouwen.
Wij hopen dat wij met onze werking en met dit jaarverslag mogen bijdragen tot een nog behoorlijker
en kwaliteitsvoller bestuur. De eindredactie ervan werd afgesloten op 18 maart 2016. Latere reacties of
evoluties konden niet opgenomen worden.

Marc Carlier, Ombudsman
Nancy Brendonck, Adjuncte van de Ombudsman
Edwin Vermeulen, Adjunct van de Ombudsman
Brugge, 18 maart 2016
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BIJLAGE 1: REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE

Reglement op de Ombudsfunctie
Artikel 1
De functie van ombudsman/ombudsvrouw wordt ingesteld. Zijn of haar taak is om te bemiddelen bij
onbehoorlijk optreden van diensten van de Stad en het OCMW (en andere instanties zoals voorzien in
artikel 14). De ombudsman/ombudsvrouw is bij de uitoefening van zijn/haar taak onafhankelijk van
enig gemeentelijk gezag.

Artikel 2
Kunnen voor de aanstelling tot ombudsman/ombudsvrouw in aanmerking komen, de kandidaten die:
1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. lichamelijk geschikt zijn in functie van het uit te oefenen ambt;
4. de Belgische nationaliteit bezitten;
5. een universitair of gelijkgesteld diploma hebben;
6. vijf jaar ervaring hebben in een door het College van Burgemeester en Schepenen als dusdanig
beoordeelde leidinggevende administratieve of sociale functie met contact met het publiek;
7. geslaagd zijn voor een gewone selectieproef, die minstens twee delen omvat en waarvan de modaliteiten door de Gemeenteraad bepaald worden;
8. luisterbereid en sociaal vaardig zijn, sociale belangstelling hebben, over organisatorische capaciteiten beschikken en onderlegd zijn op het vlak van bureautica; deze vaardigheden en bekwaamheden moeten blijken uit de selectieproef;
9. een woonplaats hebben die de normale uitoefening van het ambt mogelijk maakt.

Artikel 3
De ombudsman/ombudsvrouw mag geen andere beroepsactiviteit of een politiek mandaat uitoefenen.

Artikel 4
De ombudsman/ombudsvrouw wordt door de Gemeenteraad met 2/3 van de uitgebrachte stemmen
aangesteld voor een hernieuwbare termijn van zes jaar waarvan de eerste zes maanden als proeftijd
gelden.

Artikel 5
De ombudsman/ombudsvrouw legt ten overstaan van de Gemeenteraad in handen van de Burgemeester de formele belofte af dat hij/zij zijn/haar opdracht getrouw en overeenkomstig de bepalingen van
dit reglement zal vervullen en dat hij/zij geen voordelen zal aanvaarden die zijn/haar activiteiten zouden kunnen beïnvloeden.

Artikel 6
De functie van ombudsman/ombudsvrouw kadert in het contractueel statuut. De wet van 3 juli 1978
inzake arbeidsovereenkomsten is van toepassing.
Bepalingen die op het stadspersoneel van toepassing zijn en die de onafhankelijkheid in het gedrang
zouden kunnen brengen, gelden niet voor de ombudsman/ombudsvrouw. De bruto-jaarwedde van de
ombudsman/ombudsvrouw wordt vastgesteld in de schaal A5 (1.125.000-1.725.000 BEF (27.888,02JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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42.761,63 euro) – spilindex 138,01). Voor de toekenning ervan wordt rekening gehouden met de duur
van de beroepservaring die bij de werving in aanmerking genomen wordt en met de bepalingen van
het geldelijk statuut.

Artikel 7
De ombudsman/ombudsvrouw wordt door de Gemeenteraad uit zijn/haar functie ontslagen in volgende gevallen:
1. op eigen verzoek van de ombudsman/ombudsvrouw;
2. bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar;
3. wegens niet-naleving van de onverenigbaarheid van functies, zoals beschreven in artikel 3;
4. wanneer zijn/haar gezondheidstoestand de uitoefening van het ambt ernstig belemmert;
5. wanneer de Gemeenteraad bij geheime stemming met ¾ van de uitgebrachte stemmen akkoord
gaat over het niet-functioneren van de ombudsman/ombudsvrouw.

Artikel 8
De ombudsman/ombudsvrouw krijgt van het College van Burgemeester en Schepenen de beschikking
over:
1. begrotings- en werkingsmiddelen om onafhankelijk te kunnen werken. Per kwartaal wordt hiertoe
een budget toegekend, waarover autonoom door middel van bestelbons kan worden beschikt. Het
bedrag van een bestelbon wordt begrensd door het per kwartaal uitgetrokken krediet. Het verder
verloop van de uitgaveprocedures gebeurt zoals voor de andere stadsdiensten gebruikelijk is;
2. een passend ingericht kantoor, gescheiden van de stedelijke administratie;
3. hij/zij kan er voor opteren ook “spreekuren” te houden in de deelgemeenten;
4. minstens twee medewerk(st)ers, in principe gedetacheerd uit de stadsdiensten of het OCMW. De
ombudsman/ombudsvrouw selecteert hen op basis van door hem/haar bepaalde criteria en draagt
hen voor aan het College van Burgemeester en Schepenen. Zij werken onder zijn/haar hiërarchisch
gezag. Zolang zij ter beschikking staan van de ombudsman/ombudsvrouw behouden zij hun statutaire situatie.

Artikel 9
Zowel privé- als rechtspersonen die klachten hebben over een onbehoorlijk optreden van de Stads- en
de OCMW-administratie hebben het recht zich tot de ombudsman/ombudsvrouw te wenden. De tussenkomsten van de ombudsman/ombudsvrouw zijn in principe gratis. De betrokkene kan de klacht
zowel mondeling als schriftelijk indienen en kan zich door een raadsman van zijn/haar keuze laten bijstaan. De ombudsman/ombudsvrouw herformuleert schriftelijk de mondeling ingediende klacht, laat
dit klachtendocument ondertekenen door de klager en geeft er hem afschrift van.

Artikel 10
De ombudsman/ombudsvrouw kan beslissen een klacht niet te behandelen:
1. wanneer de identiteit van de klager hem/haar onbekend is;
2. wanneer de klacht betrekking heeft op feiten en gedragingen die zich voordeden:
ofwel 1 jaar voor de klacht;
ofwel 1 jaar voor de inwerkingtreding van dit reglement.

Artikel 11
De ombudsman/ombudsvrouw is niet bevoegd klachten te behandelen die betrekking hebben op:
1. algemeen geldende voorschriften en reglementeringen;
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2.
3.
4.
5.

het algemeen beleid van het Stadsbestuur en van het OCMW;
de verhouding tussen werknemers van de Stad of van het OCMW en hun werkgever;
handelingen die buiten de bevoegdheidssfeer vallen van de Stad of van het OCMW;
aangelegenheden waarvoor de klager het initiatief nam tot een burgerlijke rechtsvordering of
waarvoor een strafrechtelijke procedure is ingesteld;
6. werkzaamheden en handelingen door de gemeentepolitie in haar hoedanigheid van gerechtelijke
politie;
7. beslissingen inzake individuele dienstverlening;
8. alle aangelegenheden die onder het medisch beroepsgeheim vallen.

Artikel 12
Zodra de ombudsman/ombudsvrouw een klacht niet of niet verder in behandeling neemt, meldt hij/zij
dit schriftelijk aan de klager met vermelding van de reden.

Artikel 13
Een klacht wordt binnen de drie maand volledig behandeld. De ombudsman/ombudsvrouw beslist
over een eventuele verlenging van maximaal drie maand.
Indien een klacht volgens de ombudsman/ombudsvrouw geheel of gedeeltelijk gegrond is, meldt
hij/zij dit volgens het geval aan het College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het
OCMW en zendt hiervan een afschrift aan de klager, binnen de maand na de kennisgeving aan het
College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW. Zo mogelijk geeft de ombudsman/ombudsvrouw aanbevelingen aan het College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW om de oorzaken die aanleiding geven tot de klacht in de toekomst weg te nemen. Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW het niet
eens is met deze aanbevelingen brengt het de ombudsman/ombudsvrouw daarvan op de hoogte, met
vermelding van de redenen.
Indien een klacht volgens de ombudsman/ombudsvrouw ongegrond is, deelt hij/zij dit mee aan de klager in een met redenen gestoffeerd schriftelijk verslag. Hiervan wordt een afschrift bezorgd aan het
College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW.

Artikel 14
De ombudsman/ombudsvrouw bemiddelt omtrent het optreden ten opzichte van de burgers door het
Brugs Stadsbestuur en het OCMW, door de intercommunales, concessiehouders en
privépersonen aan wie een stedelijke dienstverlening is toevertrouwd. Deze bemiddeling gebeurt hetzij
naar aanleiding van een klacht, hetzij op verzoek van het College van burgemeester en schepenen of
de Voorzitter van het OCMW.
De ombudsman/ombudsvrouw is bevoegd uit eigen beweging een onderzoek in te stellen naar de wijze
waarop een dienst zich in een bepaalde situatie heeft gedragen en daar rond een advies te formuleren.
Hij/zij stelt hiervan het College van burgemeester en schepenen of de Voorzitter van het OCMW in
kennis.

Artikel 15
De ombudsman/ombudsvrouw en zijn/haar medewerk(st)ers respecteren de verplichtingen inzake privacy en discretie. De identiteit van de klagers of van bepaalde personeelsleden kan niet bekend gemaakt worden indien zij daartegen bezwaar hebben.
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Artikel 16
De ombudsman/ombudsvrouw kan alle documenten nodig/nuttig voor het onderzoek opvragen. Hij/zij
kan schriftelijk alle inlichtingen en ophelderingen vragen, die hij/zij op hun waarheidsgetrouwheid kan
toetsen, en iedereen uitnodigen voor een gesprek ter zake.

Artikel 17
Het gemeentelijk reglement op een behoorlijk en open bestuur is van toepassing op de dossiers die ter
inzage werden opgevraagd. De klager kan het dossier over de behandeling van zijn/haar klacht(en) inkijken.

Artikel 18
De ombudsman/ombudsvrouw is verplicht aan een ambtenaar te laten weten dat tegen hem een klacht
werd ingediend die bezwarend kan zijn.
De ambtenaar heeft vervolgens het recht ter zake 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).

JAARVERSLAG 2015 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

263

BIJLAGEN

BIJLAGE 2: REGLEMENT STEDELIJK MELDPUNT

melding komt binnen:
- brief
- tel./fax
- e-mail/formulier website
- aan balie

stadsdienst

Kabinet

meldpunt

registratie van de gegevens

onontvankelijk
nee
indien 2de lijnsklacht
nee

ja

ja
ombudsman
nee

bevoegdheid Stad Brugge
ja

nee

afsluiting dossier

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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