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2016 is voor de dienstverlening van de Stad Brugge een cruciaal jaar geweest. Met de opening van het
Huis van de Bruggeling kwam een einde aan de verspreiding van de verschillende publieksdiensten
over de stad. Aan de opening van het Huis op 15 oktober ging een intensief denkproces van enkele jaren vooraf. Het gaat dan ook om een totaal nieuwe organisatie waarbij alle loketdiensten in één gebouw aan het station samengebracht zijn. Nieuw is dat de Bruggeling voor heel veel vragen een afspraak moet maken.
De dienst Ombudsman heeft deze reorganisatie met meer dan gewone interesse gevolgd. Erover waken dat de kwaliteit van de dienstverlening er niet op achteruit gaat, meer zelfs, er actief toe bijdragen
dat de dienstverlening nog verbetert, is één van de belangrijkste opdrachten van de dienst Ombudsman. De Ombudsman is dan ook telkens ingegaan op vragen om advies, bijvoorbeeld in verband met
de overplaatsing van het stedelijk Meldpunt van de dienst Communicatie en Citymarketing naar het
contactcenter in het Huis van de Bruggeling.
Garandeert het Huis van de Bruggeling een betere dienstverlening dan vroeger? Het is nog te vroeg
om op deze vraag te antwoorden. Het valt niet te ontkennen dat de dienst Ombudsman de eerste maanden na de opening geconfronteerd werd met verschillende klachten, maar gezien de omvang van de
operatie zou het omgekeerde eerder verwonderlijk geweest zijn. Klachten zijn boodschappen met een
negatieve inhoud, maar het is kwestie om er positieve energie uit te putten. Dat heeft het Huis van de
Bruggeling zeker gedaan. Uit elke klacht is inspiratie geput om de dienstverlening verder op punt te
zetten. Is dat niet de kern van klachtenbehandeling? Hoe het Huis van de Bruggeling zal evolueren, dat
zullen we in 2017 en de volgende jaren zien. De dienst Ombudsman garandeert dat hij de kwaliteit van
de dienstverlening zal blijven bewaken en suggesties en aanbevelingen zal blijven doen over hoe het
mogelijk nog beter kan.
Het jaarverslag van de dienst Ombudsman is zoals gebruikelijk opgebouwd. Hoofdstuk 1 geeft een
samenvatting van de belangrijkste conclusies. Hoofdstuk 2 behandelt de werking van de dienst Ombudsman in 2016. In hoofdstuk 3 geven we een globaal overzicht van de klachten en de aanbevelingen. In hoofdstuk 4 kunt u alle klachtdossiers in detail lezen. Hoofdstuk 5 geeft informatie over de opvolging van enkele klachten uit 2015. Tot slot schenkt hoofdstuk 6 aandacht aan de jongste
ontwikkelingen in het ombudslandschap en aan de opdracht van de dienst Ombudsman.

Marc Carlier
Ombudsman
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DEEL 1

De belangrijkste vaststellingen uit het jaarverslag 2016 zijn:

1.

Einde aan dalende trend

In 2016 kwam een einde aan een trend waarbij het aantal tweedelijnsklachten de voorbije vijf jaar systematisch was gedaald. De tweedelijnsklachten stegen met vier procent tot 281 dossiers. Ook het aantal gegronde en deels gegronde tweedelijnsklachten nam toe tot 30,6 procent (86 dossiers). Dat is het
hoogste aantal sinds de oprichting van de dienst Ombudsman in 1998. Het aandeel van de stadsdiensten in de klachten verminderde wel, maar de graad van gegrondheid van de klachten over de stadsdiensten steeg in vergelijking met 2015. Van de 191 klachtdossiers over de stadsdiensten waren er 35
procent gegrond of deels gegrond of een stijging met bijna zeven procent.
Steeg het aantal tweedelijnsklachten, dan daalde het aantal contacten van 1.421 in 2015 naar 1.312 in
2016 of een daling met acht procent. Dat kwam omdat het aantal contacten in de onmiddellijke dienstverlening verminderde. Burgers met meldingen over de stadsdiensten lijken de weg naar het Huis van
de Bruggeling te vinden.
Dat er meer tweedelijnsklachten waren waarvan er meer gegrond of deels gegrond waren, heeft een
aantal oorzaken. We sommen ze op onder de punten 2, 3 en 4.

2.

Druk op de Politie

De Politie stond onder druk en dat is ook te merken aan de tweedelijnsklachten. Het aantal rechtstreekse klachten over de Politie steeg van 28 dossiers in 2015 naar 47 in 2016. Daarmee voert zij de
rangschikking aan. Het is duidelijk dat de Politie geen personeel meer genoeg had om al haar taken
naar behoren uit te voeren. De terreurdreiging zat daar voor een groot deel tussen, maar er waren ook
de werken aan de Boeveriepoort, de problematiek van de transmigranten in Zeebrugge, de overlast van
kamperende truckers op de bedrijventerreinen, enz. De terreurdreiging had een negatieve invloed op
de toegang van burgers tot de politiekantoren. Er waren ook meer klachten over het onthaal door de
Politie. Of de toegenomen druk daar voor iets tussen zat, is moeilijk in te schatten. Doordat de Politie
andere prioriteiten had, was er minder tijd om bepaalde verkeersproblemen te controleren. Om tegemoet te komen aan het structurele personeelstekort keurde de Gemeenteraad een kaderwijziging goed.

3.

Het Huis van de Bruggeling

Na de opening van het Huis van de Bruggeling op 15 oktober liepen veertien tweedelijnsklachten binnen die bijna alle gegrond waren. Ze hadden allemaal te maken met toegankelijkheid en bereikbaarheid. Er werd hoofdzakelijk geklaagd over de verminderde telefonische bereikbaarheid van de dienst
Burgerzaken die zich in de backoffice van het Huis van de Bruggeling bevindt. Vooral de begrafenisondernemers klaagden over de onbereikbaarheid van de dienst Overlijdens. Een structureel probleem
kwam aan het licht. Als gevolg van de reorganisatie hadden zes medewerkers van de dienst Burgerzaken een andere opdracht gekregen. Daardoor was er niet altijd genoeg personeel om de telefoons aan
te nemen. Ook de kennisoverdracht was niet meer op tijd kunnen gebeuren waardoor zich op bepaalde
domeinen in de dienst Burgerzaken een tekort aan gekwalificeerd personeel voordeed. Aan deze problematiek wordt gewerkt.

4.

Parkeerretributies

In februari 2016 startte de dienst Parkeergelden met het wegwerken van haar achterstand op het vlak
van de onbetaald gebleven parkeerretributies. Sommige parkeerretributies waren tot vier jaar oud.
Wettelijk mocht de dienst Parkeergelden de retributies nog invorderen want zij verjaren pas na tien
jaar, maar uiteraard kwamen er klachten van burgers die bedenkingen hadden bij het feit dat de Stad
deze dossiers wel erg lang had laten liggen. De Ombudsman kon ze geen ongelijk geven en beoor-
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deelde bijna al deze dossiers als deels gegrond. Zijn aanbeveling dat de dienst Parkeergelden in het
vervolg de redelijke termijn moest respecteren, raakte gedeeltelijk achterhaald toen het College besliste om de invordering van de parkeerretributies vanaf 16 februari 2017, de start van het nieuwe parkeerplan, uit te besteden aan een private firma.
Daarnaast zijn nog enkele vaststellingen te doen:

5.

Personeelsproblematiek

In zijn jaarverslag 2015 waarschuwde de Ombudsman ervoor dat het bestuur en de administratie erover moesten waken dat de inkrimping van personeel als gevolg van het niet vervangen van gepensioneerde collega’s niet zou leiden tot een verminderde kwaliteit van de dienstverlening. Enkele klachten
in 2016 wezen op bepaalde tekorten. Er waren nog onvoldoende schoonmaaksters over om de stadsgebouwen netjes te houden. Bij de snoeiploeg van de Groendienst deed zich een tekort voor. Ook de
dienst Burgerzaken zag het aantal medewerkers verminderen. De Ombudsman stelt vast dat het bestuur op deze tekorten inspeelt. Er worden nieuwe schoonmaaksters aangeworven en de snoeiploeg
wordt versterkt. Ook de dienst Burgerzaken is al wat versterkt, maar daar is nog werk aan de winkel.

6.

Beter gecommuniceerd

De aanbeveling van vorig jaar aan de diensten om meer aandacht te besteden aan hun communicatie
en aan hun informatieverstrekking heeft kennelijk gewerkt. Het aantal klachten hierover is fors gedaald van 45 in 2015 naar 29 in 2016. De dienst Communicatie en Citymarketing verdween uit de top10 van de diensten met de meeste klachten. Dat is een positieve ontwikkeling. Belangrijk is wel dat de
diensten er in hun communicatie en informatieverstrekking rekening mee moeten blijven houden dat
niet iedereen digitaal actief is. De Ombudsman deed hierover een aanbeveling.
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DEEL 2

Overzicht van de contacten

1.1. Meer tweedelijnsklachten, minder contacten
In 2016 behandelde de dienst Ombudsman 281 tweedelijnsklachten. Dat is een stijging met vier
procent tegenover 2015 toen 271 klachtdossiers werden onderzocht. Hiermee komt een eind aan de
dalende trend die zich de jongste vijf jaar had afgetekend, waarbij het aantal tweedelijnsklachten tussen 2011 en 2015 systematisch was gedaald van 316 naar 271.

dossiers

dienstverl.

totaal

dossiers

dienstverl.

totaal

116

143

J

24

91

115

J

25

104

129

J

27

101

128

februari

15

91

106

F

17

85

102

F

24

86

110

F

17

87

104

maart

27

81

108

M

15

89

104

M

23

88

111

M

17

87

104

april

33

83

116

A

21

91

112

A

11

69

80

A

34

79

113

mei

22

89

111

M

40

108

148

M

29

107

136

M

36

91

127

juni

19

103

122

J

36

107

143

J

35

111

146

J

24

111

135

juli

22

113

135

J

27

118

145

J

12

96

108

J

15

83

98

augustus

21

114

135

A

26

68

94

A

11

104

115

A

22

84

106

september

26

76

102

S

26

111

137

S

29

100

129

S

15

90

105

oktober

25

96

121

O

26

91

117

O

25

120

145

O

26

82

108

november

17

83

100

N

17

61

78

N

25

86

111

N

26

67

93

37

86

123

D

13

61

74

D

22

79

101

D

22

69

91

291 1131 1422

T

288

1081 1369

T

271

1150 1421

T

281

G

24

G

23

G

23

TOTAAL
GEMIDDELD

24

94

119

90

totaal

27

dossiers

Januari

december

dienstverl.

2016

totaal

2015

dienstverl.

2014

dossiers

2013

114

96

118

1031 1312
86

109

250

2014

2015

2016

200

150

100
dienstverl.
dossiers

50

0
J FMAMJ J ASOND

J FMAMJ J ASOND

JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

J FMAMJ J ASOND

J FMAMJ J ASOND

17

DE WERKING VAN DE DIENST OMBUDSMAN

DEEL 2

Per maand werden gemiddeld 23 klachtdossiers geopend met pieken in april (34 klachten) en mei (36
klachten) – traditioneel na de voorstelling van het jaarverslag van de dienst Ombudsman – en lage scores in september (15 klachten), februari en maart (telkens 17 klachten). De maanden oktober, november en december waren relatief druk als gevolg van klachten over het pas geopende Huis van de
Bruggeling, dat met kinderziekten kampte, en over het nakende nieuwe parkeerplan dat op 16 februari 2017 van start ging.
Het totaal aantal contacten daalde van 1.421 naar 1.312 of een daling met acht procent. Deze daling
is volledig toe te schrijven aan de vermindering van het aantal contacten in de onmiddellijke dienstverlening. In 2016 behandelde de dienst Ombudsman 1.031 contacten op deze manier tegenover 1.150
in 2015. Dat is een daling met tien procent. Met onmiddellijke dienstverlening wordt bedoeld dat de
dienst Ombudsman burgers met meldingen, eerstelijnsklachten, suggesties of informatievragen doorverwijst naar de juiste dienst of instantie omdat hij zelf niet bevoegd is om ze te behandelen. Onmiddellijke dienstverlening is niet de kerntaak van de dienst Ombudsman, maar het zou van onbehoorlijk
bestuur getuigen om al deze burgers met problemen allerhande wandelen te sturen. De daling heeft
onder meer te maken met het feit dat meldingen voor de stadsdiensten, die vroeger, ondanks het bestaan van het Meldpunt, vaak nog bij de dienst Ombudsman terecht kwamen, nu beter gekanaliseerd
worden naar het Contactcenter in het Huis van de Bruggeling.
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Door de daling van de onmiddellijke dienstverlening ligt de verhouding ten opzicht van het aantal
tweedelijnsklachten op 79 tegenover 21 procent. Dat is een betere verhouding dan in 2015 toen het
aantal contacten in de onmiddellijke dienstverlening om een niet aanwijsbare reden met zes procent
was gestegen en het aantal tweedelijnsklachten met vier procent was gedaald.
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1.2. Hoe werden we gecontacteerd?
1.2.1. Tweedelijnsklachten: steeds meer digitaal
Het aandeel van de digitaal geformuleerde klachten steeg verder door naar niet minder dan 35,6 procent (of 100 dossiers), tegenover 32,8 procent in 2015 en 30,6 procent in 2014. Klachten kunnen zowel via e-mail als via het digitaal klachtenformulier overgemaakt worden. De Bruggeling maakt van
deze snelle manier van klacht indienen steeds meer gebruik. Klacht indienen via een bezoek aan het
kantoor raakt steeds meer in de verdrukking. Het aandeel is verder gedaald naar 24,9 procent (of 70
dossiers) tegenover 28,4 procent in 2015 en 31,3 procent in 2014. Telefonisch doorgegeven klachten
zijn dan weer fors gestegen van 45 dossiers of 16,6 procent in 2015 naar 74 dossiers of 26,3 procent in
2016. Een verklaring hiervoor ligt niet voor de hand. Een klachtbrief opsturen wordt nog nauwelijks
gedaan. In 2016 gaat het om amper acht dossiers of 2,8 procent tegenover 13 dossiers of 4,8 procent in
2015.
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1.2.2. Minder overgenomen meldingen
Het aantal meldingen voor de stadsdiensten of de Politie die de dienst Ombudsman als tweedelijnsklachtdossiers overnam, is fors gedaald. Het gaat nog om 29 dossiers of 10,3 procent tegenover 47 of
17,3 procent in 2015. Het gaat om het laagste aantal sinds de Stad in 2009 het stedelijk Meldpunt oprichtte. Zoals bekend kan de dienst Ombudsman een melding overnemen als tweedelijnsklacht als deze
door de dienst niet afgewerkt werd binnen de maximale behandelingstermijn van zestig dagen. Telkens een melding overtijd gaat, komt hij automatisch in de mailbox van de dienst Ombudsman terecht.
Het is dan aan de dienst Ombudsman om te oordelen of zij over de onafgewerkte melding een tweedelijnsklachtdossier opstart of niet.
Bij het laag aantal overgenomen meldingen moet wel een kanttekening worden geplaatst. Sinds de
start van het Huis van de Bruggeling midden oktober 2016 kreeg de dienst Ombudsman niet langer automatisch de niet tijdig afgewerkte meldingen in zijn mailbox. Dat was het gevolg van een foute computerinstelling. Daardoor werden zeventien te laat afgewerkte meldingen pas in januari 2017 overgemaakt. Sommige dossiers waren al achterhaald, waardoor het geen zin meer had er een
tweedelijnsklachtdossier over op te starten. Andere meldingen zouden niet overgenomen zijn, ook al
zouden ze tijdig bij de dienst Ombudsman terecht gekomen zijn. In die zin kan men stellen dat het lage
aantal overgenomen meldingen enigszins geflatteerd is, maar niet in die mate dat ze het klachtenbeeld
zwaar zou vertekenen.

1.2.3. Onmiddellijke dienstverlening: vooral telefonisch
Wat de onmiddellijke dienstverlening betreft, gebruikten de verzoekers traditioneel de telefoon voor
snelle informatie, hulp of doorverwijzing (368 contacten). Aan de balie telden we hiervoor 352 klanten. Een kleine 300 legden hun probleem voor via e-mail of via het digitale klachtformulier. Twaalf
stuurden een brief.
Bekijken we de manier waarop de 1.312 contacten (tweedelijnsklachten + onmiddellijke dienstverlening) tot stand kwamen, dan stellen we vast dat een kleine 400 een e-mail stuurden of het digitale
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klachtformulier invulden. 422 cliënten brachten een bezoek aan het kantoor en 442 burgers telefoneerden. Twintig personen stuurden een brief. Het is verrassend vast te stellen dat op het totaal aantal contacten de e-mail en het digitale klachtformulier pas op de derde plaats komen. De telefoon staat op de
eerste plaats.

1.3. Het profiel van de klager
1.3.1. Meer vrouwen
Het aantal vrouwen dat klacht indiende, nam opvallend toe in vergelijking met 2015. In 2016 dienden
honderd en twee vrouwen klacht in, goed voor 36,3 procent, tegenover 82 vrouwen of 30,3 procent het
jaar ervoor. Het aandeel van de mannen daalde naar 57,3 procent of 161, tegenover 64,2 procent of
174 in 2015. Het aantal echtparen dat klacht indiende, steeg lichtjes naar 18 of 6,4 procent. In 2015
waren er dat 15 of 5,5 procent.
vrouwen
36,3%

geslacht
mannen

161

57,3%

vrouwen

102

36,3%

18

6,4%

echtparen
Totaal

mannen
57,3%

281 100,0%

echtparen
6,4%

1.3.2. Binnenstad klaagt het meest
Traditioneel komen de meeste klachten vanuit de binnenstad. Hun aantal bleef in vergelijking met
2015 status quo (96 dossiers of 34 procent tegenover 96 dossiers of 35 procent vorig jaar). Vanuit
Sint-Andries werd opvallend meer geklaagd, goed voor 38 dossiers of 14 procent (tegenover 23
klachten of 8 procent in 2015). De aanslepende heraanleg van de Legeweg, de Witte Beerstraat en de
Lange Vesting hebben hierin een rol gespeeld, net als de onderbreking van de Boeveriepoort waarbij
een wegomlegging werd voorzien langs de Peter Benoitlaan. Ook Sint-Pieters klaagde meer (14 dossiers of 5 procent, tegenover 9 dossiers of 3,3 procent in 2015), net als Sint-Kruis (36 dossiers of 13
procent tegenover 31 dossiers of 11 procent in 2015).
Sint-Michiels zag het aantal klachten dan weer dalen naar 20 of 7 procent (tegenover 27 of 10 procent
in 2015). Ook het aantal klachten vanuit Sint-Jozef daalde verder naar 6 of amper 2 procent, vermoedelijk als gevolg van de heraanleg van de voetpaden in de wijk, vroeger een bron van ergernis. Ook
Noord-Brugge (Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele en Koolkerke) klaagde opnieuw
minder (16 dossiers of 5,7 procent tegenover 22 dossiers of 8 procent in 2015 en 28 dossiers of 9 procent in 2014).
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Signalen uit de onmiddellijke dienstverlening

De meldingen, eerstelijnsklachten, informatievragen en suggesties die de dienst Ombudsman van de
Bruggelingen ontvangt, zeggen ook iets over de graad van tevredenheid over de dienstverlening.
In 2016 was 48,5 procent van de contacten in de onmiddellijke dienstverlening bedoeld voor de
stadsdiensten, de Politie en het OCMW. Het gaat om 500 van de 1.031 contacten, of een belangrijke
daling met 7,5 procent in vergelijking met 2015.
De daling is allicht mede het gevolg van de opening van het Huis van de Bruggeling. Het Huis van de
Bruggeling nam het stedelijk Meldpunt over van de dienst Communicatie en Citymarketing en installeerde een Contactcenter waar burgers via alle mogelijke kanalen meldingen kunnen doen voor de
stadsdiensten. Het is nu het Contactcenter dat zorgt voor de centrale coördinatie en de opvolging van
de meldingen en voor de bewaking van de antwoordtermijnen.
Mogelijk hebben de Bruggelingen dankzij de uitgebreidere communicatie (zoals bijvoorbeeld het
promoten van het centrale telefoonnummer 050 44 8000) de weg naar het Meldpunt in het Huis van de
Bruggeling gevonden, met als gevolg dat ze minder een beroep doen op de dienst Ombudsman om hun
meldingen tot bij de juiste stadsdienst te krijgen. De cijfers lijken dat te onderschrijven. De maanden
oktober en november piekten wat het aantal meldingen bij het Contactcenter van het Huis van de
Bruggeling betreft. Er werden er telkens zo’n 1.020 geregistreerd op een totaal van 9.754 meldingen in
2016.
De tien diensten met de meeste meldingen bij de dienst Ombudsman in 2016 zijn:
Wegendienst

85

-33

Politie

73

-13

Groendienst

70

-5

Mobiliteit + Parkeergelden

45

+6

Stadsreiniging

33

Leefmilieu

28

DRO + Woondienst

26

-15

Communicatie en Citymarketing

24

-11

OCMW + Sociaal Huis

18

-5

Financiën + Parkeergelden

11

-6

Hoewel over de Wegendienst traditioneel de meeste meldingen bij de dienst Ombudsman binnen liepen, toonden zij geen structurele problemen aan. Ze gingen over losliggende kasseien of opstekende
straattegels, putten en verzakkingen, verdwenen of loshangende verkeersborden, slecht werkende riolering, enz.
Verschillende meldingen voor de Politie gingen over aannemers die hinderlijk geparkeerd stonden of
zonder vergunning parkeerplaatsen innamen. Uiteraard zorgden het afsluiten van de Boeveriepoort,
de werkzaamheden aan het kruispunt van de Bevrijdingslaan en de Expresweg, de daarmee gepaard
gaande wegomleggingen en dagelijkse files voor zeer veel frustraties. Verder noteerden we oprispingen over hinder door transmigranten in Zeebrugge en over truckers uit het voormalige Oostblok die
in het weekend in hun vrachtwagens kamperen op de industrieterreinen. Zij beschikken er niet over
accommodatie om eten klaar te maken of naar het toilet te gaan. Dat gebeurt in de graskant. Veertien
meldingen voor de wijkinspecteurs sloegen op burenproblemen (lawaaihinder). Nog eens elf meldingen over uit de hand gelopen burenruzies werden rechtstreeks naar de Vrederechter doorverwezen.
De meldingen voor de Groendienst gingen over gebrekkig groenonderhoud, slordigheid bij het maaien van het gras in de openbare groenzones, opschietend onkruid, het niet tijdig weghalen van afgeval-
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len bladeren, het niet tijdig of niet willen snoeien van straatbomen, achterstallig onderhoud op speelpleinen, enz.
De dienst Mobiliteit is de enige stadsdienst die het aantal meldingen bij de dienst Ombudsman zag
stijgen van 39 naar 45. De stijging heeft alles te maken met het nieuwe parkeerplan dat vanaf 16 februari 2017 is ingegaan. In november en december liepen verschillende opmerkingen van Bruggelingen binnen over dat nieuwe parkeerplan: geen digitale parkeervergunning voor Bruggelingen met
een latrelatie als de auto op naam van de partner staat die niet in de Brugse binnenstad of de blauwe
zone in de stadsrand gedomicilieerd is; vragen van bewoners uit de binnenstad over het ontvangen van
bezoek; vragen over het parkeren in de nieuwe blauwe zones aan de rand van de stad. Het zou de
voorbode zijn van wat zou volgen in januari, februari en maart 2017 toen de dienst Ombudsman geconfronteerd werd met klachten over het moeizaam online aanvragen van digitale parkeervergunningen, over de wachtrijen in de Parkeerwinkel voor het aanvragen van deze parkeervergunningen of het
aankopen van bezoekerscodes, over het niet beantwoorden van e-mails of telefoons door de Parkeerwinkel, enz.
Ook het verleggen van bepaalde buslijnen naar de Dijver zorgde in het voorjaar van 2016 voor opmerkingen, vooral van ouderen, omdat ze niet meer op de Markt konden afstappen en een heel eind te
voet moesten gaan.
Het aantal meldingen voor de Dienst Ruimtelijke Ordening en de Woondienst daalde van 41 in
2015 naar 26 in 2016, vermoedelijk als gevolg van de nieuwe opknappremie. Over de nieuwe premie
werd helder gecommuniceerd en het reglement werd vereenvoudigd. De premie kan nu na het uitvoeren van de werken aangevraagd worden, terwijl dat vroeger vooraf moest gebeuren. Daardoor liepen
vroeger nogal wat Bruggelingen hun premie mis, ook al voerden ze premiegerechtigde werken uit. Dat
zorgde voor veel frustraties.

3.

Bekendmaking

In het najaar werd een nieuwe affiche en een nieuwe folder gelanceerd met een puzzelende (ombuds)man als beeld. De folder werd door een werkgroep van het OCMW gescreend op leesbaarheid en
bevattelijkheid voor een zo ruim mogelijk publiek.
De Ombudsman hield voordrachten over de werking van zijn dienst voor Okra Brugge Oost (2 februari 2016) en de Brugse CD&V-senioren (24 juni 2016). De dienst Ombudsman was met een informatiestand aanwezig tijdens de Open Wervendag in WZC Ten Boomgaarde (22 mei 2016) en tijdens de
welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen in het Concertgebouw (10 oktober 2016).
Het aantal vind-ik-leukers van de facebookpagina van de dienst Ombudsman steeg verder door naar 217. Het bereik van de berichten varieert tussen
43 en 1.424 lezers. De facebookpagina bevat praktische, toegankelijke en geregeld ook luchtige informatie over onze 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.
Alle ombudsdiensten in ons land zijn terug te vinden op de portaalsite www.ombudsman.be. Via een
thematische zoekfunctie en via trefwoorden wordt de gebruiker zo snel mogelijk 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. Deze website is in het voorjaar van 2017
vernieuwd.
Zeven West-Vlamingen maakten in 2016 gebruik van de spreekuren van de federale ombudsman in
de kantoren van de dienst Ombudsman van de Stad Brugge. De klachten gingen over de dienst
Vreemdelingenzaken, de personenbelasting en de RSZ. De zitdagen vinden elke eerste dinsdag van de
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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.
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Hoe werden de klachten beoordeeld?

1.1. Procentueel hoogste aantal gegronde en deels gegronde
klachten ooit
Van de 281 klachtdossiers werden er 67 gegrond en 22 deels gegrond verklaard. Dat betekent dat 89
klachten of 31,6 procent als gegrond of deels gegrond werden beoordeeld. Dat is een lichte stijging
met 2 procent in vergelijking met 2015. Relatief gezien gaat het wel om het hoogste aantal gegronde
en deels gegronde klachten sinds de oprichting van de dienst Ombudsman (2011: 24 procent;
2012: 26,6 procent; 2013: 30,2 procent; 2014: 24 procent; 2015: 29,6 procent; 2016: 31,6 procent).
Ook het aantal terechte opmerkingen steeg licht van 33 of 12,2 procent in 2015 naar 36 of 12,8 procent
in 2016. Klachten worden gegrond of deels gegrond verklaard als het onderzoek een ernstige fout of
een structurele tekortkoming aan het licht brengt. Met terechte opmerkingen worden klachten bedoeld
waarbij de dienst onzorgvuldig handelde, maar die niet zo ernstig zijn dat ze als gegrond moeten worden beoordeeld, of waarbij de dienst of de ambtenaar verzachtende omstandigheden kan inroepen.
Dat meer klachten gegrond of deels gegrond werden verklaard kwam doordat het Huis van de Bruggeling bij de opstart met kinderziekten kampte en doordat de dienst Parkeergelden in februari startte
met het wegwerken van haar achterstand op het vlak van de niet betaalde parkeerretributies. Sommige
van deze retributies waren tot vier jaar oud. Ook het aantal gegronde en deels gegronde klachten voor
de Politie steeg.
Tellen we de gegronde en de deels gegronde klachten en de terechte opmerkingen samen, dan werd in
125 dossiers of 44,5 procent een fout vastgesteld. Ter vergelijking: in 2015 ging het om 41,8 procent, in 2014 om 41 procent, in 2013 om 47,7 procent, in 2012 om 42,9 procent en in 2011 om 41 procent.
Het aantal ongegronde klachten daalde. Het waren er 14 of net geen vijf procent, tegenover 21 dossiers of 7,8 procent in 2015. 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.
Net niet de helft van de klachten of 138 dossiers kreeg het label ‘ander oordeel’. Het gaat om dossiers die opgelost werden door 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 scherpen kon beoordelen omdat het onderzoek onvoldoende duidelijkheid bracht of omdat het dossier stop gezet werd op vraag of in overleg met verzoeker. Dat betekent niet dat deze klachten onbelangrijk zouden zijn. Ook zij bevatten informatie op basis waarvan de diensten hun
dienstverlening kunnen verbeteren. In vier dossiers moest de dienst Ombudsman zich tijdens het onderzoek onbevoegd verklaren.

1.2. Graad gegrondheid voor de stadsdiensten neemt toe
Het aandeel van de klachten over de stadsdiensten in relatie tot het totaal aantal klachten is gedaald.
191 dossiers ofwel 68 procent sloegen op het functioneren van de stadsdiensten. In 2015 bedroeg dat
aandeel 76,7 procent.
Daartegenover staat dat de graad van gegrondheid verder toenam. Van de 191 dossiers waren er
50 gegrond en 17 deels gegrond. Dat maakt 67 gegronde of deels gegronde klachten of 35 procent
(28,3 procent in 2015). Nog eens 27 dossiers werden beoordeeld als terechte opmerkingen. Tellen we
de gegronde en de deels gegronde klachten en de terechte opmerkingen samen, dan stelde de dienst
Ombudsman in 94 dossiers een fout vast. Dat staat voor 49 procent (40,8 procent in 2015).

JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

27

GLOBAAL OVERZICHT VAN DE KLACHTEN EN AANBEVELINGEN

beoordeling
Terechte opmerking
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DEEL 3

Onbevoegd
4 of 1,42%
Ander oordeel
138 of 49,11%

Ongegrond
14 of 4,98%

Ander oordeel

Deels gegrond
22 of 7,83%

Gegrond
Deels gegrond
Ongegrond
Terechte opmerking
Onbevoegd

2.

Gegrond
67
23,84%

Oplossingsgraad en behandelingstijd

2.1. Oplossingsgraad
De dienst Ombudsman kon in 2016 ca. 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.

2.2. Behandelingstijd
De dienst Ombudsman kon 238 van de 271 klachtdossiers of 84,7 procent van zijn dossiers afhandelen in minder dan drie maanden. In 2015 was dat 89 procent. Dertig dossiers of 10,7 procent werd
afgewerkt tussen drie en zes maanden (7 procent in 2015). Aan dertien dossiers of 4,6 procent werd
langer dan zes maanden gewerkt (4 procent in 2015). Het ging daarbij steeds om complexere dossiers
die diepgaand onderzoek vergden, dossiers waarvan het onderzoek minder vlot liep of dossiers waarvan de antwoorden op zich lieten wachten. Het snelst opgelost werd een OCMW-dossier. De dienst
Ombudsman had er maar een halve dag voor nodig. Het langst duurden een dossier over het vellen van
bomen en een dossier over het plaatsen van grasdallen en twee bemiddelingsdossiers over de lawaaihinder van de toeristenbootjes waarvoor nog altijd geen oplossing is gevonden.
Bijna alle dossiers die ingediend
werden in 2016, werden, op twee, na
afgewerkt tegen 15 maart 2017, de
dag waarop de eindredactie van het
jaarverslag werd afgesloten. De
dienst Ombudsman kon gemiddeld
na 51 dagen de burger inlichten over
het resultaat van zijn klachtonderzoek.

238
84,7%
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De zwakke plekken

1

9

terechte opmerking

33

38

9

24

1

5

2

2

2

12

15

12

7

52

1

2

4

5

2

5

1

5

1

1

1

4

1

1

2

10

5

5

1

4

7

5

6

16

7

10

ongegrond

totaal

adequate communicatie

2

ander oordeel

actieve dienstverlening

gegrond

onbevoegd

beoordeling

deels gegrond

Onderstaande tabel toont welke beginselen van behoorlijk bestuur of welke dienstverleningsnormen in
2016 het vaakst overtreden werden. Er zijn enkele verschuivingen merkbaar.

3
3

billijkheid

2
4

consequent gedrag
coördinatie
correcte bejegening

4

4
1

dossieropvolging

25

8

fair-play

1

gelijkheid

1

informatieverstrekking

2

motivering

1
3

1

onpartijdigheid
privacy

1

2

rechtszekerheid
redelijke termijn

3

3

2

redelijkheid
soepelheid

1

toegankelijk/bereikbaar

7

1

1
1

8

toepassen regelgeving

1

3

vertrouwen

1

1
8

2

8

5

39

62

4

67

22

36

14

138

281

zorgvuldigheid
totaal

1

Positief is dat de klachten over een gebrekkige communicatie en een tekort aan informatie fors
gedaald zijn. Het zijn er nog 29 of 10,3 procent tegenover 45 in 2015 of 16,6 procent en 29 in 2014 of
13,6 procent. De Ombudsman had er in zijn jaarverslag 2015 op gewezen dat dat soort klachten maar
bleef stijgen. Hij raadde alle diensten aan aandacht hieraan te besteden. Kennelijk heeft dat gewerkt.
De dienst Ombudsman behandelde 24 dossiers die sloegen op een minder goede communicatie (29 in
2015) en 5 die sloegen op een minder goede informatieverstrekking (16 in 2015). De graad van gegrondheid bleef wel status quo. In 15 dossiers of meer dan de helft kon een fout worden vastgesteld.
De Ombudsman schreef wel een aanbeveling dat alle diensten er bij hun communicatie en informatieverstrekking rekening mee moeten blijven houden dat niet iedereen digitaal actief is. Zo miste een verzoeker een stadsdebat omdat hij zich had gebaseerd op de informatie in het stadsmagazine Bis, terwijl
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de informatie over de manier van inschrijven en over het wijzigen van de locatie wegens het grote
succes alleen via digitale weg werd gecommuniceerd.

ombuds- en
behoorlijkheidsnormen
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8
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1

0

Zoals steeds klaagden nogal wat burgers over een gebrekkige dossieropvolging. De burger mag van
de ambtenaar/de Stad verwachten dat hij zijn dossiers goed opvolgt, dat hij de stand van het dossier
kent en bijhoudt. Het gaat om 52 dossiers of 18,5 procent. Dat is weliswaar een daling tegenover vorig
jaar (63 dossiers of 23,2 procent), maar de graad van gegrondheid lag veel hoger dan in 2015. In niet
minder dan 45 dossiers of 86 procent werd een fout vastgesteld (71,4 procent vorig jaar). Dat is eenvoudig te verklaren. Tot deze klachten behoren deze over de dienst Parkeergelden die in februari 2016
startte met het wegwerken van haar achterstand op het vlak van de niet betaalde parkeerretributies (zie
5.5. hierna). Ook meldingen die niet afgehandeld worden binnen de reglementaire termijn van zestig
dagen, getuigen van een minder goede dossieropvolging en worden op deze manier beoordeeld.
In vergelijking met 2015 werd meer geklaagd over een vermeend gebrek aan actieve dienstverlening (38 dossiers tegenover 30 in 2015). Dat betekent dat de burger vond dat de diensten onvoldoende
proactief handelden en problemen onvoldoende inventief en constructief oplosten binnen het reglementaire kader. De graad van gegrondheid lag wel laag. Slechts twee klachten waren gegrond en
drie terecht (13 procent).
Er waren meer klachten over een gebrekkige toegankelijkheid en bereikbaarheid (8 in 2016 tegenover 2 in 2015). Hierin komen de klachten over het Huis van de Bruggeling (frontoffice-backoffice
Burgerzaken) tot uiting. De graad van gegrondheid van deze klachten bedroeg 100 procent (voor de
bespreking van deze klachten, zie 5.1.2. hierna).
Traditioneel is de dienstverleningsnorm geen zorgvuldigheid in het geding (62 dossiers of 22 procent). Deze norm slaat op alle mogelijke fouten die diensten en medewerkers kunnen maken tijdens de
uitvoering van hun taken. De graad van gegrondheid bedraagt 29 procent (34 procent in 2015). In 18
dossiers werd een fout vastgesteld.
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Stijgers en dalers

De tabel geeft een globaal overzicht van de klachten, zonder dat de aantallen uit de rubriek ‘Meerdere
diensten’ erin geïntegreerd zijn. Het gaat met andere woorden om wat wij de rechtstreekse klachten
noemen. Dat zijn de klachten die uitsluitend over één dienst gaan.
Zoals altijd zijn ze in dalende volgorde gerangschikt per dienst. De tabel toont hoeveel rechtstreekse
klachten gegrond, deels gegrond, terecht en ongegrond waren en hoeveel er het label ‘ander oordeel’
kregen. Voor de tabel met de geïntegreerde aantallen uit de dienstoverschrijdende klachten verwijzen
we naar punt 5.1. verder in dit hoofdstuk.
De belangrijkste conclusies zijn:


Het aantal rechtstreekse klachten over de Politie nam sterk toe van 28 in 2015 naar 47 in 2016.



Het aantal rechtstreekse klachten over de dienst Financiën steeg van 11 in 2015 naar 18 in 2016.



Andere stijgers zijn de intercommunales Farys (van 4 rechtstreekse klachten in 2015 naar 11 in
2016) en Eandis (van 2 rechtstreekse klachten in 2015 naar 10 in 2016).



De dienstoverschrijdende klachten daalden licht van 54 in 2015 naar 48 in 2016. Hierbij zitten wel
verschillende gegronde klachten waarbij het Huis van de Bruggeling (frontoffice) en de dienst
Burgerzaken (backoffice) betrokken zijn (zie 5.1.2. hierna).



Deden het opvallend beter wat het aantal rechtstreekse klachten betreft: de Wegendienst (van 41
in 2015 naar 31 in 2016), de Groendienst (van 37 in 2015 naar 28 in 2016) en het OCMW (van
26 in 2015 naar 20 in 2016).



Reduceerde het aantal rechtstreekse klachten quasi tot nul: de dienst Leefmilieu (van 9 in 2015
naar 2 in 2016).



Bleven wat het aantal rechtstreekse klachten betreft, nagenoeg status quo: Burgerzaken (van 17 in
2015 naar 15 in 2016), Mobiliteit (9) en Dienst Ruimtelijke Ordening (van 8 in 2015 naar 7 in
2016).
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ander oordeel

ongegrond

terechte opmerking

Meerdere diensten

48

17%

48

20

6

Politie

47

17%

2

45

10

1

Wegendienst

31

11%

1

30

9

Groendienst

28

10%

28

4

OCMW

20

7%

20

4

2

1

Financiën

18

6%

18

3

9

2

2

2

Burgerzaken

15

5%

15

2

3

1

9

FARYS

11

4%

11

1

1

1

4

4

Eandis

10

4%

10

1

1

2

Mobiliteit

9

3%

9

Dienst Ruimtelijke Ordening

7

2%

7

1

Bibliotheek

5

2%

5

1

Kabinetten

4

1%

4

3

Huis van de Bruggeling - frontoffice

3

1%

3

1

1

1

Vergunningen

3

1%

3

1

1

1

Patrimonium

3

1%

3

1

2

Eigendommen

3

1%

3

Onderwijs

2

1%

2

1

Welzijn

2

1%

2

1

Stadsreiniging

2

1%

2

Leefmilieu

2

1%

2

De Toekomst van Brugge

1

0%

1

1

Informatica

1

0%

1

1

Interbad

1

0%

1

1

Toerisme

1

0%

1

1

Communicatie & Citymarketing

1

0%

1

Interparking

1

0%

1

1

Jeugd

1

0%

1

1

Personeel & Organisatie

1

0%

1

0

281

100%

4

277

OVERZICHT DOSSIERS 2016

totaal

gegrond

deels gegrond

BEOORDELING

bevoegd

onbevoegd

% van totaal

BEVOEGD
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1
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2
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9
5
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1
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1
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1
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1
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1
2

1
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OVERZICHT ALLE KLACHTDOSSIERS
Dienst Ruimtelijke Ordening
7

Bibliotheek
5

Mobiliteit
9

Overige diensten
<5 klachten

Eandis
10
Meerdere diensten
48

FARYS
11

Burgerzaken
15

Financiën
18

OCMW
20

Groendienst
28

5.

Politie
47

Wegendienst
31

Dienst per dienst

In dit hoofdstuk worden de diensten met de meeste klachten besproken. We bespreken eerst de
dienstoverschrijdende klachten, daarna die over de stadsdiensten, de Politie, het OCMW en de intercommunales Eandis (gas en elektriciteit), Farys (water), Interbad en IVBO (huisvuil). Voor informatie
over de diensten met minder dan vijf klachten, verwijzen we naar deel 4 ‘Dossiers in detail’.

5.1. Dienstoverschrijdende klachten (p. 53)
5.1.1. Algemene vaststellingen
In de tabel hieronder worden de rechtstreekse klachten – dat zijn de klachten waarbij maar één dienst
betrokken is – samengeteld met de dienstoverschrijdende klachten waarbij deze individuele diensten
betrokken zijn. Benadrukt moet worden dat in de dienstoverschrijdende klachten de betrokkenheid of
de verantwoordelijkheid van de ene dienst groter kan zijn dan deze van de andere dienst(en). Diensten
worden soms betrokken bij een klacht omdat zij een belangrijke rol kunnen spelen in de oplossing van
het probleem, zonder dat zij verantwoordelijk zijn voor de eventuele fout.
Het aantal dienstoverschrijdende klachten daalde van 54 in 2015 naar 48 in 2016. De graad van
gegrondheid nam wel fors toe. Twintig klachten waren gegrond en zes deels gegrond. Dat betekent
dat in 26 dossiers of 54 procent een fout werd vastgesteld (33 procent in 2015).
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Politie

51

47

4

+1

Wegendienst

42

31

11

-12

Groendienst

40

28

12

-4

Burgerzaken

26

15

11

+3

Financiën

24

18

6

+6

OCMW

22

20

2

-6

Dienst Ruimtelijke Ordening

17

7

10

+4

Huis van de Bruggeling

14

3

11

+1
4

Mobiliteit

12

9

3

-2

Farys

11

11

0

+7

dienst

15
10
5
0
-5
-10
-15

Politie
Wegendienst
Groendienst
Burgerzaken
Financiën
OCMW
Dienst Ruimtelijke Ordening
Huis van de Bruggeling
Mobiliteit
Farys

verschil ten opzichte
van 2015

20
klachten in meerdere
diensten

rechtstreekse klachten

totaal aantal klachten

De tien diensten met de meeste klachten (rechtstreekse en dienstoverschrijdende klachten samen) zijn:

In de totaaltabel bezetten de Politie, de Wegendienst en de Groendienst de eerste drie plaatsen. De
Politie blijft status quo in vergelijking met 2015 maar komt wel op de eerste plaats. De Wegendienst
en de Groendienst doen het beter. De dienst Burgerzaken komt op de vierde plaats en de dienst Financiën op de vijfde. Beide zien het aantal klachten stijgen. De klachten over het OCMW dalen. Farys
komt weer de top 10 binnen. Het Huis van de Bruggeling verschijnt voor het eerst in de tabel. In vergelijking met 2015 zijn uit de top 10 verdwenen: de dienst Leefmilieu en de dienst Communicatie en
Citymarketing.

5.1.2. Huis van de Bruggeling
Op 15 oktober 2016 opende het Huis van de Bruggeling haar deuren in de voormalige gebouwen van
de Mediamarkt aan het station. Daarbij werden alle publieksdiensten gecentraliseerd op één werkplek.
In de frontoffice bevinden zich het onthaal en de themabalies waar de klanten op afspraak hun dossier
kunnen bespreken. In de backoffice bevinden zich de achterliggende stads- en OCMW-diensten.
Wat te verwachten viel gezien de omvang van de operatie, ging de opstart gepaard met kinderziekten.
Zij zorgden tussen midden oktober en eind december voor elf dienstoverschrijdende en drie rechtstreekse klachten bij de dienst Ombudsman. Ze werden bijna allemaal gegrond verklaard. De dienst
Ombudsman reageerde zo snel mogelijk op de klachten. De onderzoeksverslagen werden, al dan niet
voorzien van een aanbeveling, binnen de kortst mogelijke tijd voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. Positief was dat de verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling de
klachten aangrepen om de organisatie onmiddellijk bij te sturen. Sinds begin 2017 is het aantal klachten over het Huis van de Bruggeling sterk teruggelopen.
De problemen hadden vooral met bereikbaarheid en toegankelijkheid te maken in de ruimste zin
van het woord.
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De telefonische bereikbaarheid van het Huis van de Bruggeling liet de eerste weken te wensen over.
Soms liet de techniek het afweten en raakte men gewoon niet binnen. Soms kwam de burger via het
centrale nummer 050 44 80 00 op een bandje terecht dat vertelde hoeveel wachtenden er voor waren.
En dat konden er veel zijn waardoor men soms minuten aan de lijn moest blijven hangen. Ondertussen wordt het overgrote deel van de telefoons wel snel beantwoord door het onthaal. Er kunnen wel
nog problemen zijn als de burger rechtstreeks naar een telefoonnummer van een ambtenaar in de
backoffice belt. Als de ambtenaar er niet is, kan het gebeuren dat de telefoon afslaat, zonder dat
men enige informatie krijgt. Met een telefoonplan zou dat verholpen moeten worden.
Over het feit dat de burger voor de meeste producten een afspraak moet maken, ving de dienst Ombudsman weinig frustraties op. Mogelijk accepteren de meeste Bruggelingen het systeem omdat zij
dank zij de afspraak niet lang meer moeten wachten. Wel was de eerste weken de informatie op de
stedelijke website te summier over de producten waarvoor de burger al of niet een afspraak moest maken. Dat is ondertussen bijgestuurd.
De dienst Ombudsman behandelde wel een klacht van een verzoekster die geen afspraak had kunnen
maken maar toch zeer dringend geholpen moest worden in verband met het ten laste nemen van een
student. Zij kon niet geholpen worden omdat de agenda de volgende vijf dagen vol zat. Dat was te laat
voor verzoekster. Ook onmiddellijke bemiddeling door de dienst Ombudsman leverde niets op. De
verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling reageerden op deze klacht dat voor dergelijke zeer
dringende dossiers wel altijd naar een oplossing moet worden gezocht. Daartoe werd in de agenda om
de twee uur een tijdsslot van tien minuten reserve ingebouwd.
De dienst Ombudsman werd in november geconfronteerd met verschillende klachten van begrafenisondernemers die er niet meer in slaagden voor snelle informatie te bellen naar de ambtenaren die in
de dienst Burgerzaken gespecialiseerd zijn in de materie overlijdens/begrafenissen. Vroeger kon dat
wel. Als de twee ambtenaren in kwestie ingeroosterd waren aan de themabalies, lukte het sowieso niet
om hen op te bellen. De medewerkers aan de themabalies kunnen immers niet opgebeld worden zodat
ze niet gestoord worden bij de behandeling van de burgers aan hun loket. Dat is een beleidskeuze. De
ondernemers kregen aanvankelijk de raad een afspraak te maken of een e-mail te sturen die later beantwoord zou worden. Dat was voor hen niet werkbaar. Als oplossing opteerden de verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling ervoor om ten behoeve van deze externe experten (begrafenisondernemers, advocaten, architecten e.d.m.) de rechtstreekse nummers van de diensten in de backoffice
te communiceren op de stedelijke website.
Naar aanleiding van de klachten van de begrafenisondernemers kwam wel een structureel probleem
naar boven in de dienst Burgerzaken. In de backoffice van deze dienst waren er geen medewerkers
meer genoeg om de telefoons op te nemen. Dat kwam omdat zes ervaren medewerkers een andere opdracht hadden gekregen. Ook de kennisoverdracht had niet meer kunnen gebeuren voor de verhuizing
naar het Huis van de Bruggeling. Gevolg was dat zich op bepaalde domeinen (overlijdens, rijbewijzen)
binnen de dienst Burgerzaken een tekort aan gekwalificeerd personeel voordeed en achterstanden werden opgebouwd (rijbewijzen). Aan dat probleem wordt gewerkt. Er kwam al wat personeel bij en de
werking van de backoffice van de dienst Burgerzaken werd geënt op de takenpakketten aan de balie
Leven (‘Belgen’, ‘Niet-Belgen’ en ‘Burgerlijke Stand’) in de frontoffice van het Huis van de Bruggeling. Toch is er nog werk aan de winkel. De Ombudsman uitte zijn bezorgdheid in een aanbeveling.
Wat het pakket ‘Niet-Belgen’ betreft, blijft er een probleem. De vreemdelingenwetgeving is complex
en er is vaak een taalbarrière. De dienst Ombudsman kreeg enkele klachten van vreemdelingen die een
afspraak hadden gemaakt en daarbij de opdracht hadden gekregen om bepaalde documenten mee te
nemen. Als puntje bij paaltje kwam, bleek aan de themabalie, bij de behandeling van hun dossier, dat
ze andere documenten nodig hadden. Dat zorgde voor de nodige frustraties. Deze kwestie is lastig op
te lossen omdat men moeilijk van de medewerkers aan het onthaal of het Contactcenter (waar de telefoons toekomen) kan verwachten dat zij alle finesses van de vreemdelingenwetgeving kennen. Bijkomende opleiding en duidelijke instructies in het kennisportaal waarop zij een beroep doen om de vragen van burger te beantwoorden, zijn een mogelijke oplossing.
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Het heeft tot slot te lang geduurd vooraleer op het stationsplein en in de parkeertoren van Interparking
wegwijzers werden aangebracht naar de twee liften langs waar ouderen of personen met een handicap/rolstoelgebruikers het Huis van de Bruggeling kunnen bereiken. Hoewel het Huis van de Bruggeling zijn deuren al midden oktober opende werden de wegwijzers pas in januari 2017 opgehangen. Dat
had sneller gekund. In de parkeertoren ontbrak ook informatie dat P-cardgebruikers aan de automaat
een ticket moeten nemen als zij een bezoek aan het Huis van de Bruggeling brengen. Alleen dan kan
één uur parkeertijd terugbetaald worden.

5.1.3. Andere dienstoverschrijdende klachten
Eind 2015 en begin 2016 werd de dienst Ombudsman geconfronteerd met klachten van bouwheren die
zeer laattijdig een hoge factuur hadden gekregen voor het brandpreventieonderzoek dat de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen (de vroegere Brandweer) had opgemaakt op basis van de ingediende bouwplannen. Verzoekers hadden al maanden geleden hun bouwvergunning gekregen en vonden dat de Dienst Ruimtelijke Ordening hen er vooraf had moeten voor waarschuwen dat er nog een
factuur voor het brandpreventieonderzoek zou volgen. Het onderzoek door de dienst Ombudsman
wees uit dat deze gebrekkige informatieverstrekking het gevolg was van een manke coördinatie en
communicatie tussen de Hulpverleningszone, de Dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Financiën
over de invoering van een nieuw stedelijk retributiereglement voor opdrachten van brandpreventie.
Dat stedelijk retributiereglement werd eind januari 2015 door de Gemeenteraad goedgekeurd en bepaalde dat de kosten voor het brandpreventieonderzoek doorgerekend moesten worden aan de bouwheer. Het was een doorslagje van het zonale retributiereglement waarbij de Hulpverleningszone haar
kosten voor het brandpreventieonderzoek doorrekende aan de gemeenten die bij de zone aangesloten
zijn. Door de moeilijke opstart van de Hulpverleningszone slaagde zij er pas in augustus 2015 in om
de eerst brandpreventiefacturen op te maken en over te maken aan de aangesloten gemeentebesturen.
Alle zeventien gemeenten in de zone, waaronder ook de Stad Brugge, ondervonden problemen met de
inhoud, de hoge tarieven en de werkmethode van het nieuwe zonale retributiereglement. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist stapte zelfs naar de Raad van State. Als gevolg van deze procedure en van
de vele klachten – niet alleen bij de dienst Ombudsman - herzag de Hulpverleningszone begin mei
2016 haar zonaal retributiereglement. Bij brandpreventieopdrachten wordt sindsdien niet langer gewerkt op basis van de oppervlakte. De tarieven werden verlaagd en er werden bepaalde vrijstellingen
voorzien. De Hulpverleningszone stuurt haar factuur nu rechtstreeks naar de burger in plaats van naar
de gemeente.
De beslissing van het College van burgemeester en schepenen om gepensioneerd stadspersoneel niet
meer automatisch te vervangen, leidde tot tekorten bij het schoonmaakpersoneel. Dat kwam tot uiting in een klacht over vuile klassen in de SNT langs de Langerei. De dienst Patrimonium gaf toe dat
de schoonmaakdienst door een gebrek aan personeel niet meer in staat was om alle stadsgebouwen
proper te houden. Al voor de klacht had zij samen met de dienst Personeel en Organisatie stappen ondernomen om het probleem aan te pakken. Midden december besliste het College van burgemeester en
schepenen om acht voltijdse schoonmaaksters aan te werven.

5.2. Wegendienst (p. 176)
De Wegendienst zag het aantal klachten dalen. De dienst Ombudsman behandelde 31 rechtstreekse
klachten en 11 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’. Dat maakt samen 42 klachten. Ter vergelijking: in 2015 waren er 54 klachten voor de Wegendienst, in 2014 50 en in 2013 nog 61.
Belangrijk is dat ook de graad van gegrondheid daalde van 52 procent in 2015 naar 47,6 in 2016. Er
waren elf gegronde klachten en negen terechte opmerkingen.

5.2.1. Overgenomen meldingen gehalveerd
Het aantal meldingen voor de Wegendienst die overtijd ging en door de dienst Ombudsman werd
overgenomen, is gehalveerd. Het waren er nog vijftien, het laagste aantal ooit. Zes van deze dossiers
waren gegrond, negen werden beoordeeld als terechte opmerkingen. Deze hoge graad van gegrondheid
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van 100 procent is logisch aangezien alle overgenomen meldingen de reglementaire termijn van zestig
dagen niet haalden.
Verschillende van deze overgenomen meldingen werden beoordeeld als terechte opmerkingen omdat
de Wegendienst naliet ze on hold te zetten toen bleek dat het herstel wegens een gegronde reden niet
kon worden uitgevoerd binnen de zestig dagen. Als dat zo is, is het de bedoeling dat de Wegendienst
de melding tijdelijk parkeert met een bericht aan de melder waarom het herstel niet binnen de reglementaire termijn kan worden uitgevoerd. Omdat dit vaker voorkwam, spijkerde de Wegendienst de afspraken hierover bij tijdens het werkoverleg, wat een gunstig effect had op het aantal overgenomen
meldingen in de tweede helft van het jaar. Daarnaast gebeurde het dat de Wegendienst het herstel wel
uitvoerde, maar haar actie vergat terug te koppelen naar het Meldpunt waardoor de melder er niet over
ingelicht werd. Overgenomen meldingen werden beoordeeld als gegrond als de Wegendienst de meldingen zonder goede reden overtijd liet gaan.

5.2.2. Tweedelijnsklachten van burgers
Naast de overgenomen meldingen behandelde de dienst Ombudsman nog 26 tweedelijnsklachten van
burgers over de Wegendienst (17 rechtstreekse klachten en 9 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’). Dat is een lichte stijging in vergelijking met 2015 (24 dossiers). Slechts vier klachten waren gegrond. De klachten sloegen op punctuele problemen die niet goed opgevolgd waren zoals ingereden
bermen, rioolbreuken, losliggende riooldeksels, verstopte rioolkolken, weggenomen paaltjes, onduidelijke signalisatie, slechte voetpaden, enz.
Uit een klacht kwam naar voren dat de Stad in haar huidige premiereglementering nog geen enkele
tussenkomst voorziet in de kosten die eigenaars moeten maken voor de afkoppeling van afvalwater
en regenwater. Op het moment dat er rioleringswerken worden uitgevoerd, legt het Vlaamse Gewest
via Vlarem II op dat het regenwater moet worden afgekoppeld van het afvalwater. Deze verplichting
geldt niet alleen voor de gemeente maar ook voor de eigenaars langs deze rioleringswerken. Voor aaneengesloten bebouwing is een afkoppeling aan de voorzijde van de woning voldoende, maar voor woningen in open en halfopen bebouwing gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat de afkoppeling kan gebeuren in de open ruimte naast de woning. Een dergelijke operatie kan veel geld kosten. Verzoeker
keek aan tegen een onvoorziene kost van 9.000 euro waartegenover geen enkele premie staat. Deze
klacht is een belangrijk signaal en kan een aansporing zijn voor de Wegendienst en de Woondienst om
te onderzoeken of de huidige Brugse premiereglementering niet moet worden uitgebreid met een
subsidie voor dergelijke afkoppelingen.

5.3. Groendienst (p. 130)
De Groendienst zette een licht beter resultaat neer. In 2016 laat zij in het totaal 40 klachten noteren.
Het gaat om 28 rechtstreekse klachten en 12 dienstoverschrijdende klachten. In 2015 waren er 37
rechtstreekse en 7 dienstoverschrijdende klachten of 44 klachten in het totaal. Ook de graad van gegrondheid nam af. In 10 dossiers of 25 procent kon een fout worden vastgesteld. In 2015 ging het om
38 procent, in 2014 om 33 procent.

5.3.1. Nog nauwelijks overgenomen meldingen
De dienst Ombudsman hoefde nog nauwelijks meldingen voor de Groendienst over te nemen die de
maximale behandelingstermijn van zestig dagen niet hadden gehaald. Het gaat slechts om drie meldingen, een te verwaarlozen aantal.
Het kwam wel een paar keer voor dat de Groendienst naliet meldingen van burgers te registreren in
het Meldpunt waardoor de vragen uit het oog werden verloren. Deze dossiers bewijzen dat de afhandeling van meldingen die niet geregistreerd worden, fout kan lopen omdat het dossier niet via het
Meldpunt opgevolgd wordt. Ook over de juiste locatie van het probleem kan er dan onduidelijkheid
ontstaan. Het Meldpunt bevat nu een kaartje waarop de locatie is aangeduid.
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5.3.2. Tweedelijnsklachten van burgers
Opnieuw gingen twaalf klachten over het feit
dat de Groendienst niet wilde ingaan op vragen
van bewoners om bomen te snoeien of te
kappen. Dat soort klachten keert elk jaar terug. Dat de Groendienst niet happig is om bomen drastisch te snoeien of te vellen, 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 een onderhoudssnoei. Dat
is het weghalen van dode, gevaarlijke of overhangende takken. Burgers hebben niet altijd
begrip voor dat beleid. Ze klagen over een gebrek aan zon en over overlast door bladeren,
vruchten, zaden en stuifmeel. Voor de Groendienst zijn dat geen gegronde redenen om bomen drastisch te snoeien of te vellen. Doorgaans kan de dienst Ombudsman geen argumenten vinden om alsnog een snoei te bepleiten. De Ombudsman kan alleen herhalen dat de
Groendienst bij dergelijke klachten de situatie
ook altijd vanuit de leefwereld van de verzoeker zou bekijken en evalueren. Burgers klagen
niet altijd sowieso onterecht over de impact
van straatbomen op hun leefomgeving.
Wat het snoeien of vellen van bomen betreft, deed zich voor het eerst ook het omgekeerde voor. In
twee dossiers beloofde de Groendienst bomen te snoeien maar kwam ze haar belofte niet na, wat een
schending van het vertrouwensbeginsel betekent. De oorzaak lag bij de hoge werklast en de onderbezetting van de snoeiploeg. Om daaraan tegemoet te komen werd een aanwerving voor technisch assistent georganiseerd, onder meer om de snoeiploeg te versterken.
Eén verzoeker klaagde omdat de Groendienst een boom, tegen haar beleid in, te drastisch had gesnoeid waardoor hij zijn privacy kwijt was geraakt. De dienst Ombudsman noteerde protest tegen het
rooien van bomen in de Beeweg en langs de Oostendse Steenweg, ook al werden deze vervangen door
nieuwe bomen.
Hoewel geen verantwoordelijkheid van de Groendienst stelde de dienst Ombudsman andermaal vast
dat de verzekeringsmaatschappij van de Stad schijnbaar voor de hand liggende schadegevallen niet
wenst te vergoeden. Toen bij twee verzoeksters nu eens een tak van een stadsboom, dan weer een omgevallen stadsboom de tuinafsluiting beschadigde, oordeelde de verzekeringsmaatschappij toch dat de
Stad niet aansprakelijk kon worden gesteld. Zij baseert zich hiervoor op eerdere rechtspraak. Misschien kan de Stad deze houding eens aankaarten bij haar verzekeringsmaatschappij.
Twaalf andere klachten gingen over vermeend gebrekkig groenonderhoud, het achterlaten van gras
bij het maaien, het niet opruimen van zwerfvuil tijdens snoeiwerken, enz. Een terugkerend probleem is
dat van wortels van straatbomen die de voetpaden opsteken. Hier ontstaat een conflict tussen het belang van openbaar groen, een bevoegdheid van de Groendienst, en het belang van kwaliteitsvolle en
veilige voetpaden, een bevoegdheid van de Wegendienst.
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5.4. Burgerzaken (p. 92)
Het aantal klachten over de dienst Burgerzaken steeg licht naar 26 (15 rechtstreekse klachten en 11
klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’). Daarmee komt een einde aan de daling van het aantal
klachten die zich sinds 2013 had ingezet. De dienst deed het in 2016 wel beter wat de rechtstreekse
klachten betreft, maar minder goed wat de dienstoverschrijdende dossiers aangaat. Bij deze
dienstoverschrijdende klachten tellen we negen gegronde klachten uit oktober en november waarbij
het Huis van de Bruggeling (frontoffice) en de dienst Burgerzaken (backoffice) betrokken zijn. Deze
klachten bespraken we hierboven al (zie 5.1.2. hiervoor). Onder invloed van deze dienstoverschrijdende klachten nam de graad van gegrondheid toe. Er waren elf gegronde klachten en drie terechte opmerkingen. Dat betekent dat in 53,8 procent van de dossiers een fout werd vastgesteld. In 2015 was
dat 43 procent.
Wat de rechtstreekse klachten betreft, toonden de klachten weinig structurele problemen aan, behalve
dat de kantoren van de dienst Burgerzaken in Dudzele niet optimaal zijn. Traditioneel waren er enkele
klachten (3) over de Vreemdelingendienst. Ze gingen over het onthaal en over de communicatie
over de verschillende manieren waarop vreemdelingen volgens de wet ingeschreven kunnen worden in
het vreemdelingenregister.

5.5. Financiën (p. 113)
De dienst Financiën maakte in 2016 een minder goede beurt. Het aantal klachten steeg van 18 naar
24 (18 rechtstreekse klachten en 6 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’). Belangrijker is dat de
graad van gegrondheid fors toenam. Bij de rechtstreekse klachten waren er drie gegronde klachten,
acht deels gegronde klachten en twee terechte opmerkingen. Bij de dienstoverschrijdende klachten telt
de dienst Ombudsman twee gegronde klachten en twee deels gegronde klachten. Dat betekent dat in
70 procent van de klachten een fout werd vastgesteld.
Zeventien klachten gingen over parkeerretributies. De meeste van deze klachten ontstonden toen de
dienst Parkeergelden vanaf februari 2016 haar achterstand begon weg te werken met betrekking tot
de onbetaald gebleven parkeerretributies. Al
in 2015 had de dienst Ombudsman vastgesteld
dat de dienst Parkeergelden met een achterstand
kampte bij het versturen van eerste herinneringen
en aangetekende laatste waarschuwingen voor
onbetaalde parkeerretributies. De oorzaken waren
drieërlei: het invoeren van een nieuwe boekhoudprogramma enkele jaren geleden, het feit dat
zeer veel retributies niet spontaan door de burger
betaald werden/worden en het feit dat de dienst
Parkeergelden nog altijd niet beschikt over een
geautomatiseerde link tussen het computerprogramma voor de parkeerretributies en het rijksregister. Daardoor moet elke herinnering en elke
laatste waarschuwing vooraf manueel op adres
gecontroleerd worden in het rijksregister vooraleer de brieven kunnen worden verstuurd.
In 2016 kwam aan het licht dat de achterstand
forser was dan de dienst Ombudsman had kunnen
vermoeden. Vanaf februari 2016 begon de dienst
Parkeergelden aanmaningen te versturen voor
onbetaald gebleven parkeerretributies (of onbetaald gebleven administratiekosten) die tot vier
jaar oud konden zijn. Wettelijk mocht zij dat
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doen omdat parkeerretributies pas na tien jaar verjaren. De aanmaningsbrief was op zich ook positief
omdat de burger een ultieme kans kreeg de openstaande retributie alsnog te betalen vooraleer het dossier aan de gerechtsdeurwaarder zou worden overgemaakt. Toch leverde deze inhaaloperatie heel wat
klachten op omdat burgers het een uiting van onbehoorlijk bestuur vonden dat de Stad Brugge haar
dossiers niet beter had opgevolgd en pas na twee, drie of vier jaar de betaling eiste. Sommigen beklaagden zich erover dat ze hun bewijsmateriaal al lang hadden weggegooid, anderen dat ze de eerste
herinnering of de aangetekende laatste waarschuwing nooit hadden gekregen. Uit de onderzoeken
bleek dat de dienst Parkeergelden de herinneringen en laatste waarschuwingen zeer laattijdig had
verstuurd waarna bij niet-betaling het dossier evenmin aan de gerechtsdeurwaarder was overgemaakt. De Ombudsman beoordeelde al deze dossiers als deels gegrond omdat elke overheid verondersteld is haar dossiers goed op te volgen.
De Ombudsman schreef in juni als aanbeveling dat de dienst Parkeergelden in het vervolg de redelijke termijn moest respecteren bij elke stap in het invorderingsproces van onbetaalde parkeerretributies. Deze aanbeveling raakte gedeeltelijk achterhaald toen het College van burgemeester en schepenen op 13 september en 21 november besliste om de opvolging van de betaling van de retributies
vanaf 17 februari 2017, de start van het nieuwe parkeerplan, in handen te geven van een private firma.
De dienst Financiën zal het dossier pas overnemen op het moment dat het aan de gerechtsdeurwaarder
moet worden overgemaakt. Dat gebeurt als de burger ondanks de herinnering en de aangetekende laatste waarschuwing niets van zich laat horen en niet betaalt of als de burger na het afwijzen van zijn bezwaar de retributie niet verder betwist maar evenmin betaalt.
De Ombudsman stelde verder nog vast dat de dienst Fiscaliteit bezwaren tegen een taks niet altijd
binnen de zes maanden behandelt zoals nochtans wordt aanbevolen door de Vlaamse overheid in het
decreet ‘betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen’. De termijn van zes maanden is geen bindende maar een indicatieve termijn, maar dat
wil niet zeggen dat de dienst het zich kan permitteren om deze termijn van zes maanden ver te overschrijden. Doet ze dat wel, dan handelt ze onbehoorlijk aangezien de omzendbrief bij het decreet zegt:
“Redelijkerwijs moet de bevoegde overheid slagen om binnen een termijn van zes maanden een uitspraak te doen”. Ook hierover schreef de Ombudsman een aanbeveling.
Tot slot kwam bij de dienstoverschrijdende klachten aan het licht dat het niet duidelijk was welke
dienst borgstellingen bij de Deposito- en Consignatiekas moet lichten. Dat blijkt de dienst te zijn die
het concrete dossier behandelt en niet de dienst Financiën. Deze werkwijze werd uitgeklaard.

5.6. Dienst Ruimtelijke Ordening (p. 104)
Over de Dienst Ruimtelijke Ordening (afdelingen Bouwvergunningen, Sectoren, Unesco en Woondienst) werden in 2016 in het totaal 17 klachten behandeld (7 rechtstreekse klachten en 10 dienstoverschrijdende klachten). Het gaat om de tweede stijging op rij. In 2015 werden 13 klachten behandeld,
in 2014 9. Minder positief is ook dat de graad van gegrondheid sterk toenam. Vijf klachten waren
gegrond en drie deels gegrond, wat betekent dat in 47 procent van de dossiers een fout werd vastgesteld. In 2015 was dat slechts 23 procent.
Over de moeilijkheden in verband met de facturatie van de brandpreventieverslagen hadden we het
hierboven al (zie 5.1.3. hiervoor).
De andere klachten toonden weinig structurele problemen aan. De Ombudsman stelde wel vast dat de
uitbetaling van een subsidie voor een kunstige herstelling lang op zich kan laten wachten. Verzoeker had recht op een financiële tussenkomst van 18.700 euro. Hoewel hij al in juli 2015 zijn premiedossier bij de Dienst Ruimtelijke Ordening had ingediend, werd hij pas eind mei 2016 uitbetaald.
Daardoor geraakte hij in financiële ademnood. De uitbetalingsprocedure is vrij omslachtig en een samenspel tussen de Dienst Ruimtelijke Ordening, de dienst Financiën, het College van burgemeester en
schepenen en de Gemeenteraad. Op diverse niveaus moet het dossier worden nagezien (want het gaat
niet zelden om grote bedragen). Op het eind van de rit moet er voor de notaris nog een akte worden
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verleden. De minste hapering kan voor vertraging zorgen. De Ombudsman vraagt zich af of dat niet
eenvoudiger zou kunnen.

5.7. Mobiliteit (p. 154)
Over de dienst Mobiliteit behandelde de dienst Ombudsman in het totaal 12 klachten (9 rechtstreekse
klachten en 3 dienstoverschrijdende klachten). De graad van gegrondheid lag laag. Er was maar één
klacht gegrond en één klacht deels gegrond. Slechts in 16,6 procent van de dossiers werd een fout
vastgesteld.
Uit een dossier kwam naar voren dat ouders die buiten de Brugse binnenstad wonen maar in de binnenstad werken, op de randparkings wel een fietskluis konden huren, maar dat hun schoolgaande kinderen dat niet konden omdat ze niet in de binnenstad werkten. Gevolg was dat verzoekster haar voornemen liet varen om samen met haar dochter naar een randparking te rijden en van daaruit naar het
werk en de school te fietsen. De dienst Mobiliteit en het College van burgemeester en schepenen
speelden op de klacht in. Met het nieuwe parkeerplan in het vooruitzicht paste het College op 12 december 2016 de voorwaarden voor het huren van een fietskluis aan. Werknemers die buiten de binnenstad ingeschreven zijn maar in de binnenstad werken, kunnen niet alleen voor zichzelf een fietskluis
huren. Ze kunnen dat nu ook doen voor hun kinderen die in Brugge school lopen. Via het bevolkingsregister wordt de gezinssamenstelling nagegaan. De kinderen moeten een schoolattest voorleggen.
In de aanloop naar het nieuwe parkeerplan liepen twee klachten binnen van Bruggelingen die in de
binnenstad of de blauwe zone in de stadsrand gedomicilieerd zijn, zelf geen auto hebben maar een latrelatie hebben met een persoon die niet in Brugge gedomicilieerd is en waarvan de verzekering van de
auto op naam van de partner staat. Komt deze persoon op bezoek, dan gebruiken verzoekers de auto
van hun partner. De klagers stelden vast dat zij geen bewonerskaart kunnen krijgen omdat de auto niet
op hun naam ingeschreven staat. Ze protesteerden dat het parkeerplan hen op kosten zou jagen, louter
en alleen omdat zij er een andere relatievorm op nahouden. Bovengronds en ondergronds parkeren is
duur. De negentig bezoekerscodes kosten ook geld en zouden hen niet toelaten het volledige jaar te
overbruggen. De auto parkeren in de blauwe zones in de rand en hem om de vier uur verplaatsen, achtten zij praktisch niet haalbaar, de auto parkeren op een randparking evenmin. De Ombudsman kon
slechts vaststellen dat de Parkeerwinkel en de dienst Mobiliteit het reglement correct toepasten en dat
voor personen met een latrelatie geen voorziening is getroffen. De Ombudsman heeft niet de bevoegdheid om een reglementswijziging op te leggen, maar hij kan de problemen van deze Bruggelingen wel
signaleren.
Nog in de aanloop naar het nieuwe parkeerplan klaagden Bruggelingen met een tweede bewonerskaart die verliep tussen 1 januari 2017 en 16 februari 2017, erover dat ze in de Parkeerwinkel toch
nog honderd euro moesten betalen voor het vernieuwen van deze kaart, en dat terwijl vanaf 16 februari
2017 de tweede digitale parkeervergunning voor bewoners uit de binnenstad gratis zou worden. Ook
hierop speelde het College van burgemeester en schepenen in. Het besliste dat het overdreven was
voor de laatste anderhalve maand nog geld te vragen voor een tweede bewonerskaart. Wie na 1 januari
2017 toch nog had betaald voor zijn tweede kaart, kreeg zijn geld terug.

5.8. Politie (p. 191)
Opvallend is de zeer sterke stijging van het aantal rechtstreekse klachten over de Politie. Zij stegen
van 28 dossiers in 2015 naar 47 in 2016. Daarmee voert zij de rangschikking aan. De dienstoverschrijdende klachten waarbij de Politie betrokken is, zijn dan weer fors gedaald van 22 in 2015 naar amper
4 in 2016. Dat breng het totaal op 51 klachtdossiers, één meer dan in 2015.
De graad van gegrondheid nam aanzienlijk toe. Er waren elf gegronde klachten, twee deels gegronde klachten en zes terechte opmerkingen. Dat betekent dat in 37,2 procent van de dossiers een fout
werd vastgesteld. In 2015 was dat maar 20 procent, in 2014 21,5 procent en in 2013 25 procent.
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De Ombudsman ziet een verband tussen aan de ene kant de hoge druk op de Politie en het structurele personeelstekort en aan de andere kant het toegenomen aantal rechtstreekse klachten en de gestegen graad van gegrondheid. Enkele keren lieten agenten zich tegenover klagers ontvallen dat de Politie
geen tijd noch personeel meer had om bepaalde verkeersproblemen te controleren.
In 2016 deden zich verschillende problemen tegelijk voor:
In maart werd de Politie overstelpt met klachten, meldingen en vragen over de verkeersafwikkeling naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Boeveriepoort. Omdat de Politie
prioriteit gaf aan de verkeersafwikkeling, vond
ze geen tijd meer om al deze vragen individueel
te beantwoorden. Dat leverde zeven gegronde
klachten op omdat de Politie er pas na vijf
maanden in slaagde deze meldingen af te handelen. Positief is dat de Verkeersdienst als gevolg van de klachten het aantal medewerkers
uitbreidde dat meldingen voor de Verkeersdienst kan behandelen.
Ook de terreurdreiging speelde de Politie parten. Het feit dat de politiekantoren minder gemakkelijk toegankelijk zijn voor de burger, leverde klachten op: in de Kartuizerinnenstraat is
de voordeur dicht en moet men zich via een
parlofoon aanmelden. Dat zorgde voor een
misverstand en een klacht. Nog een misverstand deed zich voor in het Politiehuis toen een medewerker met een burger communiceerde door een
doorgeefluik dat zich in de ruimte van de nachtbalie bevindt. Door de terreurdreiging gebeurt het eerste contact via het met glas beveiligde loket van deze nachtbalie. Als gevolg van de terreurdreiging
werd tijdens Vlaanderen Zingt de Hallestraat afgesloten. Door een foute inschatting gebeurde dat niet
ter hoogte van de Oude Burg maar ter hoogte van de Markt waardoor een aantal horecazaken tijdens
deze topdag geen volk over de vloer kregen.
Het viel de Ombudsman op dat er sowieso meer klachten waren over het onthaal door de Politie
(6 dossiers). Dit kan ook te maken hebben met de verhoogde druk op de Politie. Daar zaten ook twee
terechte klachten bij over een tekort aan privacy aan de balie van het Politiehuis waar wachtenden
weinig moeite moeten doen om te horen wat de klant aan het onthaal vertelt. De Politie opteerde als
oplossing voor opleiding van de onthaal- en aangiftemedewerkers die bezoekers sneller moeten doorverwijzen naar de backoffice waar zij in alle discretie hun verhaal kunnen doen. De Politie koos terecht niet voor infrastructurele maatregelen om de balie beter af te schermen omdat dit af zou doen aan
het open karakter van het Politiehuis. Daarnaast telde de Ombudsman nog negen klachten over de
houding van individuele agenten die onbeleefd zouden zijn geweest of haantjesgedrag zouden hebben vertoond. Deze onderzoeken mondden altijd uit in een woord-tegen-woordsituatie waarover de
Ombudsman niet objectief kon oordelen.
Ook bij de tweedelijnsklachten zit een klacht over de overlast van truckchauffeurs uit het voormalige
Oostblok die het weekend doorbrengen op de industriezones op het Brugse grondgebied. Verzoeker
klaagde dat de Politie daar niet tegen optrad. Volgens de Politie controleerde zij wel maar was het zeer
moeilijk om strafbare feiten vast te stellen. De Politie pleitte voor de aanleg van uitgeruste vrachtwagenparkings. Ook de bedrijven zelf zouden er volgens de Politie moeten voor zorgen dat de chauffeurs op een degelijke manier opgevangen kunnen worden als zij buiten de openingsuren toekomen.
Eenzelfde machteloosheid uitte de Politie toen er in maart klachten kwamen over hinder van transmigranten in de Strandwijk in Zeebrugge. Ook hier wees de Politie erop dat het om een structureel pro-
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bleem ging dat zij onmogelijk alleen kon oplossen. Door de terreurdreiging had zij bovendien niet altijd de capaciteit meer om veel controles uit te voeren.
Om tegemoet te komen aan het structurele personeelstekort bij de Politie keurde de Gemeenteraad in
september een kaderuitbreiding goed met zeven politiemensen en vijf burgermedewerkers. Een kader
goedgekeurd krijgen is evenwel nog geen daadwerkelijke invulling ervan. Dat hangt af van het aantal
kandidaten dat zich voor Brugge aandient en daar knelt het schoentje.
Daarnaast werden via tweedelijnsklachten verkeersproblemen gesignaleerd waartegen de Politie onvoldoende zou optreden: sluipverkeer in de Sparrenstraat, snel en zwaar verkeer in de Vijversdreef,
vermeend snel verkeer langs de Moerkerkse Steenweg; trucks die ter hoogte van de rotonde van de
Koning Albert I-laan en de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels het fietspad blokkeren als ze in het
benzinestation willen tanken; het niet respecteren van het eenrichtingsverkeer in de Zeezwaluwstraat
in Lissewege, zwaar verkeer door de Leopold I-laan, foutparkeren in de Leeuwstraat, het ongedisciplineerd laden en lossen in de Wijngaardstraat, enz.

5.9. OCMW (p. 217)
Het OCMW deed het opnieuw beter. De klachten daalden verder naar 22. Het gaat om 20 rechtstreekse klachten en 2 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’. In 2015 telde de dienst Ombudsman 28
klachten voor het OCMW, in 2014 zelfs 36. Ook de graad van gegrondheid daalde verder. Er waren
vijf gegronde klachten, twee deels gegronde klachten en één terechte opmerking. Dat maakt dat in 38
procent van de dossiers een fout werd vastgesteld tegenover 46,4 procent in 2015 en 60 procent in
2014.
Acht klachten hebben betrekking op de ouderenzorg. Een viertal slaan op de basisverzorging in de
woon- en zorgcentra waarvan de verzoekers vonden dat zij niet zou voldoen. Zij klaagden er over dat
hun familielid te weinig eten zou krijgen, dat er te weinig tijd zou zijn om de bewoners te voeden, dat
er onoordeelkundig geneesmiddelen zouden worden toegediend, dat beloproepen te traag zouden worden behandeld, dat de krant te laat zou worden bedeeld enz. De meeste van deze problemen konden
via bemiddeling worden bijgestuurd. Het OCMW wees er wel op dat elk woon- en zorgcentrum van
het OCMW in dertig procent meer personeel investeert dan wettelijk voorzien is. Eén klacht was zeer
ernstig te noemen. Een bewoner zou in een woon- en zorgcentrum geslagen zijn door een personeelslid. Het feitenonderzoek bracht niet echt duidelijkheid maar omdat er ook andere klachten over de medewerker waren, werd hij ontslagen. Verzwarend was dat de echtgenote pas drie dagen later van het
incident op de hoogte werd gebracht.
Er waren ook twee gegronde klachten over het vervoer van en naar de dagcentra. Daaruit bleek onder meer dat bij vakantie of ziekte niet altijd gegarandeerd kan worden dat een begeleider mee reist op
het busje. Zijn er te weinig begeleiders dan wordt gekeken op welke bus de begeleiding het meest
noodzakelijk is, afhankelijk van de zorggraad van de bezoekers aan de dagcentra. De consequentie
hiervan is dat als er geen begeleider mee is, de chauffeur er alleen voor staat.

5.10. Intercommunales (p. 230)
5.10.1. Farys
Over de watermaatschappij Farys behandelde de dienst Ombudsman 11 rechtstreekse klachten, een
stijging in vergelijking met 2015 toen een absoluut laagterecord van vier klachten werd gevestigd. Eén
klacht was gegrond, een deels gegrond en een terecht, maar er waren ook vier ongegronde klachten.
In zeven dossiers namen de verzoekers met de dienst Ombudsman contact op omdat ze geconfronteerd
werden met een hoge eindafrekeningsfactuur bij een verhuizing omdat er iets mis gelopen was met
het overnamedocument, of met een hoge jaarfactuur. Vaak waren ze voor de hoge jaarfactuur zelf
verantwoordelijk doordat ze jarenlang nalieten hun meterstanden door te geven. Bij burgers die jaren
na elkaar niet reageren op de uitnodigingen van Farys om de meterstand door te geven, rekent de watermaatschappij uiteindelijk een voorzorgschatting van 200 kubieke meter aan. Dat resulteert in een
JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

43

GLOBAAL OVERZICHT VAN DE KLACHTEN EN AANBEVELINGEN

DEEL 3

hoge jaarfactuur. Deze methode heeft niet zelden als effect dat nalatige burgers eindelijk reageren. Als
zij dan hun meterstand doorgeven, volgt een verrekening die vaak in hun voordeel uitvalt. De Ombudsman vindt dat geen slechte manier om burgers over de brug te halen.

5.10.2. Eandis
Over de energie-intercommunale Eandis behandelde de dienst Ombudsman 10 rechtstreekse klachten,
een stijging in vergelijking met 2015 toen een absoluut laagterecord van vier klachten werd gevestigd.
Eén klacht was gegrond, één deels gegrond en twee terecht.
Toevallig of niet hebben vier klachten te maken met defecte openbare verlichting die om uiteenlopende redenen maar niet hersteld geraakte. In andere klachten waren het de verzoekers zelf die ervoor
verantwoordelijk waren dat ze geconfronteerd werden met hoge afrekenings- of jaarfacturen. Ze
hadden ofwel een foutieve eindmeterstand doorgegeven bij hun verhuizing of bij hun overstap naar
een andere energieleverancier. Of ze hadden nagelaten hun meterstand door te geven waardoor Eandis
met geschatte meterstanden moest werken. Het is zeer belangrijk dat de klant tijdig en correct zijn meterstanden doorgeeft om moeilijkheden met de facturatie te vermijden.

5.10.3. Interbad
Uitzonderlijk was er één gegronde klacht over Interbad. Verzoekster, die met een groep vrienden
baantjes aan het trekken was, moest onverwacht plaats ruimen voor een zwemclub die kwam trainen.
De uren van de training stonden niet correct vermeld in de brochure en op de website van het zwembad. Dat werd aangepast.

5.10.4. IVBO
Over de huisvuilintercommunale IVBO was er maar één dienstoverschrijdende klacht waar ze bij betrokken was.

6.

Aanbevelingen

De Ombudsman schreef zeven aanbevelingen voor de stadsdiensten.

6.1. Aanbevelingen voor de Stad Brugge
6.1.1. Dossier 201510-216 (Patrimonium, Raakvlak, kabinet schepen van
Facilitair Beheer), p. 253
“Maak bij eventueel volgende dossiers nog striktere afspraken met alle betrokken partijen over het
bewaren en herbegraven van opgegraven los menselijk bot zodat incidenten als deze in de toekomst
vermeden kunnen worden.”
Aanleiding: tijdens de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk komen in 2012 of 2013 op een bepaald moment grotere stukken menselijk bot in een container voor bouwafval terecht die buiten tegen
de noordgevel staat. Een vloerder, die aan de restauratie meewerkt, en een medewerkster van de kerkfabriek halen de botten uit de container. De vloerder die de zaak naar buiten brengt, wordt door de
Stad niet geloofd. Wie de botten in de container gooide, kan het onderzoek niet achterhalen, maar duidelijk is dat iemand de voorschriften niet volgde die het archeologisch bedrijf hanteerde om om te
gaan met losse menselijke beenderen.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 20 juni 2016.
Opvolging: de diensten beloven de aanbeveling ter harte te nemen bij volgende dossiers.
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6.1.2. Dossiers 201601-002, 201603-045, 201603-056, 201603-060,
201604-074 (Financiën (Parkeergelden)/Mobiliteit (Parkeergelden)), p. 113
“De herinneringen en aangetekende laatste waarschuwingen voor onbetaalde parkeerretributies
moeten in de toekomst binnen een redelijke termijn worden verstuurd. Vertrek van de termijnen in
het parkeerreglement om te bepalen wat redelijk is. Bij niet betaling dient het dossier binnen een
redelijke termijn aan de gerechtsdeurwaarder te worden overgemaakt.”
Aanleiding: uit verschillende klachtdossiers met betrekking tot onbetaalde parkeerretributies blijkt dat
de dienst Parkeergelden de voorbije jaren een zware dossierachterstand opbouwde wat het innen van
onbetaalde parkeerretributies betreft. In februari 2016 startte de dienst met het wegwerken van de achterstand. Daarbij kwam aan het licht dat sommige dossiers twee, drie tot vier jaar waren blijven liggen
nadat de burger niet had gereageerd op de aangetekende laatste waarschuwing om de retributie te betalen. De dossiers waren niet overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Ook de herinneringen en de
aangetekende laatste waarschuwingen waren vaak laattijdig verstuurd.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 6 juni 2016.
Opvolging: het College van burgemeester en schepenen beslist op 13 september en 21 november 2016
om de opvolging van de betaling van de parkeerretributies vanaf 16 februari 2017, bij de invoering
van het nieuwe parkeerplan, in handen te geven van een private firma. De dienst Financiële Administratie zal het dossier pas overnemen als het moet worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.
Dat gebeurt als de retributieplichtige geen bezwaar indient maar toch niet betaalt, of als de retributieplichtige na het afwijzen van zijn bezwaar de zaak niet verder betwist maar ook evenmin betaalt.

(Foto www.weathercam.com)
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6.1.3. Dossier 201604-089 (Patrimonium), p. 165
“Stem het Meldpunt en het eigen opvolgingsprogramma van de dienst Patrimonium voor de interne
en externe meldingen beter op elkaar af.”
Aanleiding: verzoeker meldt in februari via het Meldpunt dat de monumentenverlichting aan de Meebrug niet werkt. Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt bij de dienst Ombudsman terecht.
Uit het onderzoek blijkt dat de dienst Patrimonium de meldingen uit het Meldpunt overneemt in een
apart opvolgprogramma voor haar interne en externe meldingen. Beide programma’s blijken niet op
elkaar afgestemd.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 22 augustus 2016.
Opvolging: het diensthoofd wijst er zijn medewerkers op dat zij erop moeten toezien dat nuttige informatie uit het eigen opvolgingsprogramma doorstroomt naar het Meldpunt voor wat de externe meldingen van burgers betreft.

6.1.4. Dossier 201605-117 (Financiën (Fiscaliteit)), p. 72
“De dienst Fiscaliteit moet binnen de zes maanden een fiscaal bezwaarschrift afhandelen, anders
wordt de redelijke termijn overschreden.”
Aanleiding: verzoeker dient bezwaar in tegen een taks op een ongeschikt/onbewoonbaar pand. Het
duurt meer dan zes maanden vooraleer de Stad over zijn bezwaarschrift een uitspraak doet.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 5 december 2016.
Opvolging: als reactie op de aanbeveling wijst de dienst Fiscaliteit erop dat de omzendbrief slechts
spreekt over een indicatieve termijn van zes maanden. Een fiscaal bezwaarschrift over leegstand of
verkrotting vraagt veel opzoekingswerk. Daardoor kan een dergelijk bezwaarschrift niet altijd binnen
de zes maanden behandeld worden, al probeert de dienst wel altijd om de termijn van zes maanden te
respecteren. De Ombudsman wijst erop dat hij zowel de toepassing van de wet als het behoorlijk bestuur beoordeelt. Hij wijst nog eens op de omzendbrief die een termijn van zes maanden als redelijk
beschouwt. Deze termijn ver overschrijden is een uiting van onbehoorlijk bestuur en kan leiden tot
klachten.

6.1.5. Dossier 201609-197 (De Toekomst van Brugge), p. 170
“Niet iedereen is digitaal actief. In de informatieverstrekking en de communicatie moet daar altijd
rekening mee gehouden worden.”
Aanleiding: verzoeker leest in het stadsmagazine BiS dat er een stadsdebat plaats vindt in het Entrepot.
Als hij daar toekomt, is er geen debat. Dat het debat wegens groot succes plaats zou vinden in de
Biekorf, werd alleen via digitale weg bekend gemaakt. Dat er voor het debat ingeschreven moest worden, werd ook alleen maar via digitale weg bekend gemaakt. In BiS stond deze voorwaarde niet vermeld.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 9 januari 2017.
Opvolging: deze aanbeveling behoeft geen opvolging vanwege De Toekomst van Brugge alleen. Ze
geldt voor alle diensten waarvoor de dienst Ombudsman bevoegd is.

6.1.6. Dossiers 201611-237, 201611-240, 201611-241, 201611-242,
201611-246, 201611-249 (Burgerzaken), p. 53
“De bezetting, de kennisoverdracht en de werking van de backoffice van de dienst Burgerzaken
moeten ernstig bekeken en geëvalueerd worden zodat de kwaliteit van de dienstverlening er niet op
achteruit gaat. Dat de dienstverlening aan kwaliteit zou inboeten kan een project als het Huis van
de Bruggeling zich moeilijk veroorloven.”
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Aanleiding: na de opening van het Huis van de Bruggeling lopen in november zes klachten binnen
over de onbereikbaarheid van de ambtenaren van de dienst Burgerzaken die gespecialiseerd zijn op het
vlak van overlijdens en rijbewijzen. Uit het onderzoek blijkt dat de dienst Burgerzaken, actief in de
backoffice van het Huis van de Bruggeling, zes voltijdse equivalenten verloor tijdens de reorganisatie
van de dienstverlening. Dat had een negatieve invloed op de bereikbaarheid van sommige afdelingen
en op de kennisoverdracht binnen de dienst.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 5 december 2016.
Opvolging: vanaf 1 februari 2017 wordt de dienst Burgerzaken versterkt met een halftijdse medewerker voor het takenpakket ‘Belgen’. Er wordt een externe selectie opgestart voor baliemedewerker. Bedoeling is beide medewerkers zowel in de frontoffice van het Huis van de Bruggeling als in de backoffice van de dienst Burgerzaken in te zetten. Daarnaast wordt de werking van de dienst Burgerzaken
geënt op de takenpakketten van de balie Leven (‘Belgen’, ‘niet-Belgen’ en ‘Burgerlijke Stand’) zodat
er tijdens de service-uren steeds personeel aanwezig is voor alle pakketten.

6.1.7. Dossier 201612-268 (Academie (DKO), Onderwijs, Patrimonium),
p. 74
“Er moet verder werk gemaakt worden van redelijke aanpassingen aan de schoolgebouwen van de
Academie in de Katelijnestraat zodat ze beter toegankelijk worden voor personen met een handicap.”
Aanleiding: verzoekster volgt een opleiding aan de stedelijke academie (DKO). Om gezondheidsredenen ruilt ze haar manuele rolstoel voor een groter, elektrisch exemplaar. Daardoor kan ze niet meer tot
bij de toiletten geraken. Ook de toegankelijkheid van het gebouw is problematisch. De verdieping kan
ze niet bereiken want er is geen lift. Nochtans vindt daar een verplicht aanvullend atelier plaats.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 6 maart 2017.
Opvolging: zowel de school, de dienst Onderwijs als de dienst Patrimonium reageren positief. Zij engageren zich om de problematiek effectief verder aan te pakken.
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In dit deel van het jaarverslag krijgt u een overzicht van de klachtdossiers die in 2016 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.
De dienstoverschrijdende klachten hebben we opgesplitst in klachten in verband met het Huis van de
Bruggeling en andere dienstoverschrijdende klachten.
Bij de Groendienst en de Wegendienst maken 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.
Bij de dienst Financiën splitsen we de dossiers op in klachten over parkeerretributies en andere klachten.
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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laat. Verzoekster vraagt bemiddeling van de dienst
Ombudsman zodat de handtekening nog voor het
weekend gewettigd kan worden.

ONDERZOEK:
DRINGEND DOSSIER
(dossier: 201610-231)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Burgerzaken

KLACHT:
Verzoekster neemt op 27 oktober vanuit de frontoffice van het Huis van de Bruggeling contact op met
de dienst Ombudsman. Ze begeleidt een dove dame
van 86 jaar die zich met een ingevulde bijlage 32
(verbintenis tot tenlasteneming) aanmeldt aan de
onthaalbalie om de handtekening op het formulier
te laten wettigen. Vroeger kon dat onmiddellijk aan
het snelloket of in de Vreemdelingendienst. De student die de dame ten laste wil nemen, moet zich ten
laatste eind oktober met het document aanmelden
bij de Stad Leuven.
Aan het onthaal van het Huis van Bruggeling vernemen beide dames dat ze pas op 3 november in de
namiddag een afspraak kunnen krijgen. Dat is te
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De dienst Ombudsman probeert onmiddellijk te
bemiddelen, maar de verantwoordelijken van het
Huis van de Bruggeling noch de baliecoach zijn telefonisch bereikbaar. Op het algemene nummer
krijgt ze een bandje te horen dat er vier wachtenden
voor zijn.
De dienst Ombudsman kan uiteindelijk het diensthoofd Burgerzaken bereiken. De wettiging kan niet
aan het snelloket gebeuren. Er is inderdaad geen
andere optie dan op 3 november terug te komen.
Verzoekster is ontevreden. De dienst Ombudsman
raadt haar aan om het probleem te melden bij de
Stad Leuven zodat de student niet in de problemen
geraakt.
De verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling geven toe dat er in dit geval wel een eerdere
afspraak had kunnen worden gemaakt gezien de
dringendheid. Ze maken hierover extra werkafspraken. De website wordt uitgebreid met meer informatie over het nieuwe afsprakensysteem.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
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GEEN SOEPELHEID: gezien de uitzonderlijke situatie en de hoogdringendheid hadden de medewerkers in het Huis van de Bruggeling naar een vroeger
tijdsslot moeten zoeken.
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: de dienst
Ombudsman ondervond zelf moeilijkheden om de
verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling
te bereiken.
Positief is dat initiatieven worden genomen om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen.

De toelating tot begraven bleek niet bezorgd aan de
gemeente van overlijden met als gevolg dat de
dienst Begraafplaatsen niet was ingelicht.
Het mortuarium wil midden november dringend de
dienst Overlijdens bereiken met een vraag in verband met een verdacht overlijden. De familie wil
dringend informatie. Het mortuarium krijgt van de
onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling te horen dat het misschien nog vandaag teruggebeld zal
worden, maar zeker is dat niet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

ONDERZOEK:

Akte genomen (12 december 2016).

BEGRAFENISONDERNEMERS (1-4)
(dossiers: 201611-237, 201611-242, 201611-244,
201611-246)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Burgerzaken

KLACHTEN:
Drie begrafenisondernemers en het mortuarium van
een ziekenhuis dienen in de eerste helft van november klacht in omdat de dienst Overlijdens sinds de
verhuizing naar het Huis van de Bruggeling zeer
moeilijk bereikbaar is geworden.
De eerste begrafenisondernemer klaagt dat de
wachttijden op het algemene nummer oplopen. De
medewerkers aan het onthaal weten niets af van
overlijdens. De telefoon geraakt soms moeilijk of
niet doorverbonden met de backoffice van de dienst
Burgerzaken. De medewerkers die vertrouwd zijn
met de materie, zijn onbereikbaar als ze aan de
themabalie in de frontoffice zitten. Om snelle info
te krijgen, belt de begrafenisondernemer dan maar
naar de centrale begraafplaats.
De tweede begrafenisondernemer uit dezelfde
klachten over de telefonische bereikbaarheid. Bovendien klaagt hij over een tekort aan privacy en
plaats aan de themabalie. Heel vaak heeft hij verschillende dossiers bij. Per dossier gaat het om acht
documenten. Hij en de ambtenaar hebben geen
plaats om ze op de balie te leggen.
De derde begrafenisondernemer klaagt ook over de
telefonische bereikbaarheid van de dienst Overlijdens. Vroeger konden eenvoudige vragen snel via
de telefoon afgehandeld worden, nu niet meer.
Voor de eenvoudigste vraag moet een e-mail gestuurd of een afspraak gemaakt worden. Daardoor
gaat alles veel trager dan vroeger. Recent stelde de
ondernemer vast dat er tijdens de bijzetting van een
overledene geen stadspersoneelslid aanwezig was.
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De verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling en het diensthoofd Burgerzaken geven toe
dat de dienst Overlijdens sinds de verhuizing vooral
bereikbaar is op afspraak aan de themabalie. Als de
twee medewerkers van de dienst Overlijdens aan de
themabalie ingeroosterd zijn, zijn ze niet bereikbaar
in de backoffice van de dienst Burgerzaken. Aan de
themabalie zijn zij via de telefoon rechtstreeks
minder bereikbaar omdat ervoor geopteerd werd om
de telefonie aan de themabalies te beperken tot uitgaande telefoons.
De backoffice van de dienst Burgerzaken wordt
bemand door een grote groep medewerkers van de
dienst Burgerlijke Stand en de dienst Bevolking
samen. Het diensthoofd geeft toe dat de medewerkers die expert zijn in de materie van de overlijdens, nog geen back up in de backoffice hebben om
de telefoons hierover met voldoende kennis aan te
nemen.
De verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling bevestigen dat het telefoonnummer 050 44
8000 sterk bevraagd wordt, waardoor de wachttijden oplopen.
Als gevolg van de klachten worden maatregelen
genomen. Opdat de begrafenisondernemers niet
langer onnodig tijd zouden verliezen, wordt hen
aangeraden met hun telefonische vragen eerst contact op te nemen met de Centrale Begraafplaats. Is
daar niemand of kan men er geen antwoord op de
vraag geven, dan wordt de begrafenisondernemers
aangeraden het rechtstreekse backoffice nummer
van de dienst Burgerzaken te bellen. Kan ook daar
geen antwoord gegeven worden, dan zal de medewerker die de telefoon opneemt, de vraag noteren
en vragen dat de gespecialiseerde medewerker van
de dienst Overlijdens na zijn baliedienst contact
opneemt.
Het diensthoofd Burgerzaken maakt afspraken met
haar medewerkers over het opnemen van telefoons
in verband met overlijdens. Zij nodigt de begrafenisondernemers uit op een overleg om de problemen verder te bespreken.
De verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling raden de medewerkers van de themabalie
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aan een spreekkamer te bespreken als veel overlijdensdossiers moeten worden besproken of als de
dossiers privacy behoeven. Zij verkorten de wachttijden op het centrale telefoonnummer door in het
geval van expertises de rechtstreekse dienstnummers te communiceren, het personeel maximaal in
te roosteren, enz.
Uit het onderzoek blijkt dat zich een structureel
probleem aftekent in de dienst Burgerzaken. In de
backoffice van deze dienst zijn er volgens het
diensthoofd geen medewerkers meer genoeg om de
dossiers die in de frontoffice worden opgestart, tijdig af te werken. Sinds de verhuizing naar het Huis
van de Bruggeling zijn zes ervaren medewerkers,
goed voor vier VTE, vertrokken en op andere posten geplaatst. Daardoor is er niet altijd voldoende
personeel aanwezig om de telefoons aan te nemen.
Er is ook een probleem met de kennisoverdracht.
Die is niet meer tijdig kunnen gebeuren. Gevolg is
dat zich op bepaalde domeinen binnen de dienst
Burgerzaken een tekort aan gekwalificeerd personeel voordoet, bijvoorbeeld voor de materie overlijdens en rijbewijzen. Het diensthoofd wil het verlies aan medewerkers opgelost zien zodat de
bereikbaarheid van de dienst verbetert en er meer
kennis kan worden gedeeld.
Het probleem dat er geen stadspersoneelslid aanwezig was tijdens een bijzetting werd veroorzaakt
door een menselijke fout. Tussen de toevloed aan emails had de medewerker niet opgemerkt dat de email niet behandeld was. Daardoor was de aangifte
niet uitgewerkt. De medewerker bood zijn excuses
aan aan de begrafenisondernemer.

BEOORDELING:
De klachten zijn gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: de bereikbaarheid van de dienst Overlijdens liet te wensen
over.
GEEN ZORGVULDIGHEID: door een menselijke
fout was geen stadspersoneelslid aanwezig tijdens
een bijzetting.

AANBEVELING:
“De bezetting, de kennisoverdracht en de werking
van de backoffice van de dienst Burgerzaken moeten ernstig bekeken en geëvalueerd worden zodat
de kwaliteit van de dienstverlening er niet op achteruit gaat. Dat de dienstverlening aan kwaliteit zou
inboeten kan een project als het Huis van de Bruggeling zich moeilijk veroorloven.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (5 december 2016).
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OPVOLGING:
Binnen de themabalie Leven in het Huis van de
Bruggeling zijn verschillende takkenpakketten opgesteld: “niet-Belgen”, “Belgen” en “Burgerlijke
Stand”. Vanaf 1 februari 2017 wordt de dienst Burgerzaken versterkt met een halftijdse medewerker
voor het takenpakket “Belgen”. Er wordt een externe selectie opgestart voor baliemedewerker. Bedoeling is beide medewerkers zowel in de frontoffice van het Huis van de Bruggeling als in de
backoffice van de dienst Burgerzaken in te zetten.
Daarnaast worden de takenpakketten aan de balie
Leven geënt op de werking van de backoffice van
de dienst Burgerzaken zodat er tijdens de serviceuren steeds personeel aanwezig is voor alle pakketten.

NIET-BELGEN
(Dossier: 201611-239)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Burgerzaken

KLACHT:
Verzoekster gaat eind oktober samen met haar
schoonzus naar het Huis van de Bruggeling. Haar
schoonzus heeft de Nederlandse nationaliteit en is
van Vietnamese origine. Verzoekster wil haar
schoonzus bij zich inschrijven. Ze hoort dat er eerst
een afspraak moet gemaakt worden. Dat kan pas op
4 november. De afspraak komt er nadat iemand van
de themabalie twee keer bij de onthaalbediende was
gekomen en gezegd had dat het om een gezinshereniging ging.
Verzoekster klaagt dat op de website niet duidelijk
staat waarvoor een afspraak moet worden gemaakt.
Ze vindt werken op afspraak in tegenstrijd met het
imago van het Huis van de Bruggeling, met name
een open huis zijn waar de burger centraal staat.
Tijdens haar afspraak op 4 november vroeg de ambtenaar aan de themabalie naar een trouwboekje of
een bewijs van samenwoonst in het kader van de
gezinshereniging. Verzoekster wist niet dat ze dat
moest meebrengen. Dat werd niet gezegd aan de
onthaalbalie, noch door de onthaalbediende noch
door de ambtenaar van de themabalie die er toen
bijgekomen was. Bovendien werd tijdens het gesprek duidelijk dat het niet om een gezinshereniging ging, maar dat een andere procedure gevolgd
moest worden.
Verder waren er problemen met het invullen van de
Vietnamese geboorteplaats van de schoonzus. Ook
de namen van twee andere grootsteden in Vietnam
kon het systeem niet vinden. Verzoekster vindt het
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vreemd dat de ambtenaar aan de themabalie hiervoor niemand van de dienst Informatica belde.
De automaat om zich aan te melden werkte niet.
Het toestel kon de QR-code niet lezen. Er stond wel
iemand bij om te helpen. Toch stond er om 8.20 uur
al een wachtrij van tien minuten. Verzoekster vindt
één scantoestel te weinig voor een stad als Brugge.

ONDERZOEK:
De verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling plaatsen op de website meer gedetailleerde
informatie over het afsprakensysteem.
Er werd een afspraak gemaakt voor verzoekster en
haar schoonzus met de vermelding: “Inschrijving
niet-Belg + opmerking gezinshereniging”. In de
productfiche staat vermeld bij meebrengen: “Paspoort of identiteitskaart en alle mogelijke documenten cfr. de vreemdelingenwetgeving.” Uiteindelijk
bleek het niet te gaan om een gezinshereniging.
De vreemdelingenwetgeving is complex. Voor elk
dossier dient afzonderlijk bekeken te worden welke
documenten noodzakelijk zijn. Vroeger kregen burgers hierover aan het loket van de Vreemdelingendienst meteen deskundige informatie mee voor hun
tweede bezoek. Deze deskundigheid is minder
aanwezig aan de onthaalbalie van het Huis van de
Bruggeling, met als gevolg dat verzoekster twee
keer moest terugkomen. De verantwoordelijken van
het Huis van de Bruggeling kondigen aan dat ze
hierover intern overleg zullen plegen.
Dat de Vietnamese geboorteplaats niet teruggevonden kon worden, heeft te maken met het feit dat het
rijksregister de naam Vietnam vertaalt als “Socialistische Republiek Vietnam”. De ICT-leverancier
neemt de opmerking mee en zal bekijken hoe ook
op een deel van de landsnaam kan worden gezocht.
Het Huis van de Bruggeling bevestigt dat er bij
aanvang inderdaad problemen waren met het inscannen van de QR-code. Een tweede zuil is in bestelling.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: de informatie die
verzoekster kreeg aan de onthaalbalie over de gezinshereniging, bleek niet juist. Tijdens haar afspraak aan de themabalie bleek dat een andere procedure moest worden gevolgd waarvoor ze andere
documenten nodig had. Daardoor moest ze een derde keer naar het Huis van de Bruggeling komen.
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
in het begin was op de website van de Stad Brugge
niet duidelijk waarvoor wel en waarvoor geen afspraak moest worden gemaakt.
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GEEN ZORGVULDIGHEID: het was beter geweest dat van in het begin twee zuilen waren geïnstalleerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 december 2016).

RIJBEWIJZEN (1-2)
(dossiers: 201611-240 en 201611-249)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Burgerzaken

KLACHTEN:
De dochter van de eerste verzoeker heeft haar theoretisch rijexamen afgelegd. Verzoeker wil haar leren rijden maar heeft daarvoor een stempel van de
dienst Bevolking nodig.
Hij gaat naar de gemeenteafdeling van Zeebrugge.
De afdeling wil de stempel wel zetten maar moet
daarvoor eerst contact opnemen met de dienst Rijbewijzen in het Huis van de Bruggeling. De dienst
laat de gemeenteafdeling weten dat ze niet kan helpen omdat ze onderbemand is.
De ambtenaar in Zeebrugge raadt verzoeker aan de
volgende dag terug te keren naar de gemeenteafdeling van Lissewege waar ze dan dienst heeft. Ze zal
dan opnieuw proberen het probleem op te lossen.
De volgende dag belt de ambtenaar vanuit Lissewege naar Brugge maar ook nu raakt het probleem
niet opgelost. De medewerkster raadt verzoeker aan
zelf naar het Huis van de Bruggeling te gaan.
Verzoekers dochter belt ’s morgens naar het Huis
van de Bruggeling maar geraakt er niet binnen. In
de namiddag lukt het wel. Ze krijgt er te horen dat
ze langs kan komen maar dat niet gegarandeerd kan
worden dat ze geholpen zal kunnen worden. Een afspraak kan pas binnen drie weken gemaakt worden.
Verzoeker wil snel een oplossing. Het gaat ten slotte maar om een stempel.
De zoon van de tweede verzoekster gaat naar De
Grendel in Koolkerke om zijn rijbewijs aan te vragen. Daar krijgt hij te horen dat de procedure langer
duurt dan vroeger. Vroeger kwam het afleveren van
een rijbewijs in twee dagen in orde. Sinds de verhuizing van de dienst Rijbewijzen naar het Huis van
de Bruggeling kan dit nu tot veertien dagen duren.

ONDERZOEK:
De Ombudsman neemt voor de eerste verzoeker
contact op met het Huis van de Bruggeling. De
frontoffice belt de dochter op. Ze kan nog diezelfde
namiddag geholpen worden. De voormiddag was er
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een algemeen netwerkprobleem waardoor ze niet
binnen geraakte. In de namiddag was dat opgelost.
Uit het onderzoek blijkt dat zich een structureel
probleem aftekent in de dienst Burgerzaken. In de
backoffice van deze dienst zijn er volgens het
diensthoofd geen medewerkers meer genoeg om de
dossiers die in de frontoffice worden opgestart, tijdig af te werken. Sinds de verhuizing naar het Huis
van de Bruggeling zijn zes ervaren medewerkers,
goed voor vier VTE, vertrokken uit de dienst en op
andere posten geplaatst. Daardoor is er niet altijd
voldoende personeel aanwezig in de backoffice om
de telefoons op te nemen. Bovendien zijn bepaalde
taken in de verdrukking geraakt, zoals bijvoorbeeld
het inschrijven en klasseren van rijbewijzen.
Er is ook een probleem met de kennisoverdracht.
Die is niet meer tijdig kunnen gebeuren. Gevolg is
dat zich op bepaalde domeinen in de dienst Burgerzaken een tekort aan gekwalificeerd personeel
voordoet, bijvoorbeeld in de dienst Overlijdens en
in de dienst Rijbewijzen. In de backoffice zijn er
geen medewerkers meer met een goede kennis van
de wetgeving over rijbewijzen. Het diensthoofd wil
het verlies aan medewerkers opgelost zien zodat de
bereikbaarheid van de dienst verbetert en de kennis
over meer medewerkers kan worden verdeeld.
Wat de tweede klacht betreft, bevestigt de dienst
Burgerzaken dat tijdens de opstart van het Huis van
de Bruggeling een achterstand ontstond wat het
opmaken van de rijbewijzen betreft. Dat had te maken met een andere werkwijze waarbij de splitsing
van de frontoffice en de backoffice voor de nodige
aanpassingen in de doorstroom van de dossiers
zorgde. De dienst Burgerzaken doet een extra inspanning en werkt de achterstand weg.

BEOORDELING:
De klachten zijn gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de eerste
verzoeker en zijn dochter raakten niet geholpen
door een gebrekkige bereikbaarheid van het Huis
van de Bruggeling en een tekort aan personeel met
kennis over rijbewijzen in de backoffice van de
dienst Burgerzaken.
De zoon van de tweede verzoekster moest langer
wachten op zijn rijbewijs omdat een achterstand
was ontstaan bij het aanmaken van rijbewijzen, als
gevolg van de opsplitsing van de frontoffice en de
backoffice en het wegvallen van personeel in de
backoffice van de dienst Burgerzaken.

AANBEVELING:
“De bezetting, de kennisoverdracht en de werking
van de backoffice van de dienst Burgerzaken moeten ernstig bekeken en geëvalueerd worden zodat
de kwaliteit van de dienstverlening er niet op ach-
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teruit gaat. Dat de dienstverlening aan kwaliteit zou
inboeten kan een project als het Huis van de Bruggeling zich moeilijk veroorloven.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (5 december 2016).

OPVOLGING:
Binnen de themabalie Leven in het Huis van de
Bruggeling zijn verschillende takkenpakketten opgesteld: “niet-Belgen”, “Belgen” en “Burgerlijke
Stand”. Vanaf 1 februari 2017 wordt de dienst Burgerzaken versterkt met een halftijdse medewerker
voor het takenpakket “Belgen”. Er wordt een externe selectie opgestart voor baliemedewerker. Bedoeling is beide medewerkers zowel in de frontoffice van het Huis van de Bruggeling als in de
backoffice van de dienst Burgerzaken in te zetten.
Daarnaast worden de takenpakketten aan de balie
Leven geënt op de werking van de backoffice van
de dienst Burgerzaken zodat er tijdens de serviceuren steeds personeel aanwezig is voor alle pakketten.

TELEFONISCH ONBEREIKBAAR
(dossier: 201611-241)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Burgerzaken

KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de dienst Burgerzaken sinds
haar verhuizing naar het Huis van de Bruggeling
moeilijk bereikbaar is geworden. Hij belt midden
november naar het algemene nummer. Een computerstem meldt dat er één wachtende voor hem is.
Toch duurt het zeer lang vooraleer zijn telefoon beantwoord wordt. Verzoeker vraagt zich af of er dan
maar één binnenkomende lijn is voor alle stadsdiensten. Hij vindt dat de service erop achteruit gegaan is.

ONDERZOEK:
De verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling bevestigen dat het algemene nummer 050 44
8000 sterk bevraagd wordt waardoor de wachttijden
aan de telefoon op piekmomenten kunnen oplopen.
Ze ontkennen dat er maar één inkomende lijn zou
zijn. Afhankelijk van de piek- en dalmomenten beantwoorden verschillende operatoren de telefoons.
Zij wijzen erop dat verzoeker nog altijd de mogelijkheid heeft om rechtstreeks contact op te nemen
met de dienst Burgerzaken. Dat nummer wordt op
de website van de Stad geplaatst.
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Tegen eind november melden de verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling dat de wachttijden op het centrale telefoonnummer al teruggelopen zijn door in het geval van expertises de
rechtstreekse dienstnummers te communiceren en
het personeel maximaal in te roosteren.
Uit het onderzoek blijkt dat zich een structureel
probleem aftekent in de dienst Burgerzaken. In de
backoffice van de dienst zijn er volgens het diensthoofd geen medewerkers meer genoeg om de dossiers die in de frontoffice worden opgestart, vlot af
te werken. Sinds de verhuizing zijn zes medewerkers, goed voor vier VTE, op andere posten geplaatst. Daardoor is er niet altijd voldoende personeel aanwezig in de backoffice om de telefoons aan
te nemen. Het diensthoofd wil het verlies aan medewerkers opgelost zien zodat de bereikbaarheid
van de dienst verbetert. Er is ook een probleem met
de kennisoverdracht.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: verzoeker
geraakte niet binnen in de dienst Burgerzaken. De
wachttijden op het centrale nummer liepen op. In de
backoffice van de dienst Burgerzaken was er niet
altijd genoeg personeel om de inkomende telefoons
op te nemen.
Met betrekking tot de bezetting, de kennisoverdracht en de werking van de backoffice van de
dienst Burgerzaken verwijst de Ombudsman naar
zijn aanbeveling, zoals goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 5 december
2016.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 december 2016).

OPVOLGING:
Binnen de themabalie Leven in het Huis van de
Bruggeling zijn verschillende takkenpakketten opgesteld: “niet-Belgen”, “Belgen” en “Burgerlijke
Stand”. Vanaf 1 februari 2017 wordt de dienst Burgerzaken versterkt met een halftijdse medewerker
voor het takenpakket “Belgen”. Er wordt een externe selectie opgestart voor baliemedewerker. Bedoeling is beide medewerkers zowel in de frontoffice van het Huis van de Bruggeling als in de
backoffice van de dienst Burgerzaken in te zetten.
Daarnaast worden de takenpakketten aan de balie
Leven geënt op de werking van de backoffice van
de dienst Burgerzaken zodat er tijdens de serviceuren steeds personeel aanwezig is voor alle pakketten.
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RAMEN IN DE BINNENSTAD
(dossier: 201612-262)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Dienst Ruimtelijke Ordening (Unesco)

KLACHT:
Verzoekster belt naar het Huis van de Bruggeling.
Ze heeft informatie nodig over het vervangen van
ramen in een huis in de binnenstad. Ze kent de
naam van de ambtenaar die expert is in deze materie. Ze vraagt een afspraak met deze ambtenaar en
zegt duidelijk wat haar vragen zijn: moeten de ramen opnieuw in hout, mag het raam achteraan in
pvc, mag alleen het enkel glas vervangen worden
door dubbel glas?
De onthaalmedewerkster geeft haar een afspraak
diezelfde morgen. Ze kan niet garanderen dat verzoekster de ambtenaar in kwestie zal kunnen spreken. Een probleem is dat niet want ook anderen zullen haar kunnen helpen.
Aan de themabalie zit niet de expert naar wie verzoekster had gevraagd, maar een andere ambtenaar
die niet kan antwoorden op haar specifieke vragen.
De expert is op dat moment niet aanwezig. Ze krijgt
van de medewerker aan de themabalie het telefoonnummer van de expert zodat ze hem zelf kan opbellen voor een afspraak. Thuis gekomen belt verzoekster naar het nummer. Er neemt een medewerkster
op die belooft haar telefoonnummer aan de expert
door te geven. Hij zal terugbellen.
In de late namiddag heeft de expert nog altijd niet
teruggebeld. Verzoekster belt zelf terug. De expert
had verschillende keren geprobeerd haar op te bellen maar zou een verkeerd nummer hebben doorgekregen. Aan de telefoon krijgt verzoekster een antwoord op al haar vragen.

ONDERZOEK:
De medewerkster aan de onthaalbalie bevestigt dat
verzoekster specifiek een afspraak wilde met de expert in verband met het vervangen van ramen in de
binnenstad. Toch zou voor haar niet duidelijk geweest zijn dat het ging om een medewerker uit de
back office. Daarom maakte ze een afspraak voor
de themabalie Stedenbouwkundige Inlichtingen.
De medewerker aan de themabalie bevestigt dat hij
verzoekster maar gedeeltelijk kon helpen. Hij probeerde de expert te bereiken maar die was er niet.
Hij zag geen andere oplossing dan verzoekster het
rechtstreekse telefoonnummer van de expert mee te
geven.
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De verantwoordelijken van het Huis van de Brugge
halen drie verbeterpunten uit de klacht:
1. Als een burger vraagt naar een specifieke ambtenaar die in de back office werkt, moet het
contactcenter in het vervolg zelf deze ambtenaar contacteren, zodat de burger rechtstreeks
met deze ambtenaar kan worden doorverbonden. Deze ambtenaar kan dan zelf oordelen of
een afspraak nodig is.
2. Als het contactcenter een afspraak maakt, dan
moet de medewerker op het computerscherm in
het veld “opmerking” in het vervolg alle nuttige informatie invullen zodat de medewerkers
aan de themabalie beter weten waarvoor de
burger een afspraak heeft gemaakt. Op die manier kunnen de medewerkers aan de themabalie
zich beter op de afspraak voorbereiden, of oordelen of het niet beter is de burger rechtstreeks
in contact te brengen met de expert in de backoffice.
3. De klacht wijst uit dat het kennisportaal nog
onvolledig is. Het zal aangevuld worden met de
namen en de contactgegevens van de experts
van de Dienst Ruimtelijke Ordening zodat de
medewerkers van het contactcenter geen onnodige afspraken maken voor de themabalie waar
de burger dan toch geen antwoord op zijn vragen kan krijgen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: verzoekster
wilde via het contactcenter een afspraak maken met
een specifieke ambtenaar-expert uit de back office
maar slaagde daar niet in. Aan de themabalie kon ze
niet geholpen worden.
De klacht wordt gecorrigeerd: er worden maatregelen genomen zodat burgers die specifiek vragen
naar een bepaalde ambtenaar die expert is in zijn
materie, in het vervolg rechtstreeks met deze ambtenaar in contact worden gebracht in plaats van een
afspraak te moeten maken met de themabalie waar
zij niet verder geholpen kunnen worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 januari 2017).

JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

MEERDERE DIENSTEN

NIET GRATIS PARKEREN
(dossier: 201612-273)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Interparking

KLACHT:
Wie naar het Huis van de Bruggeling moet, kan een
uur gratis parkeren in de parking Station.
Verzoekster rijdt met haar P-card de parking binnen
en gaat naar het Huis van de Bruggeling. Een Pcard wordt gescand bij het in- en uitrijden van de
parking. De parkeertijd wordt rechtstreeks afgetrokken van de rekening. De bestuurder hoeft geen
parkeerticket te nemen.
In het Huis van de Bruggeling kan verzoekster haar
parkeertijd niet terugbetaald krijgen omdat ze geen
parkeerticket kan voorleggen. Ze voelt zich ongelijk behandeld.

ONDERZOEK:
De verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling bevestigen dat verzoekster niet terugbetaald
kon worden omdat ze geen parkeerticket kon voorleggen.
Er wordt in overleg met Interparking naar een oplossing gezocht.
Interparking crediteert verzoekster rechtstreeks op
haar P-card. De parkinguitbater zal signalisatie
aanbrengen die P-cardgebruikers ervoor waarschuwt dat zij een ticket moeten nemen als zij een
bezoek aan het Huis van de Bruggeling brengen.
Eind januari 2017 krijgen alle abonnees een nieuwe
P-card waarmee ze ook aan de betaalautomaat kunnen afrekenen. P-cardgebruikers die het Huis van
de Bruggeling bezoeken en daarvoor minder dan
een uur parkeren in parking Station moeten aan de
inrit een ticket nemen en dat ticket dan tonen in het
Huis van de Bruggeling. Zij kunnen dan met het
ticket buiten rijden. Als de P-cardgebruiker na een
bezoek aan het Huis van de Bruggeling langer dan
een uur parkeert in de parking Station, dient hij het
ticket aan de betaalautomaat te valideren. Het eerste
uur zal niet aangerekend worden, de rest zal via de
P-card betaald worden.
Interparking zal samen met het Huis van de Bruggeling onderzoeken of er in het Huis een toestel kan
worden geïnstalleerd dat gelijkaardig is aan de barcodelezers in de parking. Afhankelijk van de kosten
zou zo’n barcodelezer in het Huis van de Bruggeling kunnen worden geplaatst.

59

DOSSIERS 2016 IN DETAIL

Mochten er nog gelijkaardige klachten binnen komen, dan zal Interparking de P-cardgebruikers
rechtstreeks crediteren op hun P-card.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING GELIJKHEIDSBEGINSEL: Pcardgebruikers konden bij een bezoek aan het Huis
van de Bruggeling geen uur gratis parkeren in de
parking Station, zoals andere burgers, omdat ze
geen parkeerticket konden voorleggen.
De klacht wordt gecorrigeerd: er zal signalisatie
worden aangebracht. Er wordt onderzocht of een
barcodelezer geïnstalleerd kan worden. Verzoekster
wordt gecrediteerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 februari 2017).

FACTUUR BRANDPREVENTIEVERSLAG
(dossier: 201601-007)
Diensten: Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen,
Financiën, Dienst Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen)

KLACHT:
Verzoeker wil in de binnenstad een handelspand
overnemen. Hij dient in de loop van 2015 bij de
Dienst Ruimtelijke Ordening twee dossiers in. Het
eerste dossier gaat niet door, het tweede wel. Hij
belt regelmatig met de Dienst Ruimtelijke Ordening. De contacten verlopen prima.
Midden december 2015 krijgt hij plots van de
Dienst Ruimtelijke Ordening een factuur van 200
euro voor het brandpreventieonderzoek van zijn
bouwplannen door de Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen (de vroegere Brandweer). Het gaat om
twee keer 50 euro dossierkosten en een forfaitair
bedrag van 100 euro.
Via de Dienst Ruimtelijke Ordening belandt hij bij
de Hulpverleningszone die zegt dat de factuur terecht is. Verzoeker is bereid te betalen maar vindt
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ten worden door de Dienst Ruimtelijke Ordening.
Bovendien betwijfelt hij of de Hulpverleningszone
wel ter plaatse is geweest om de brandveiligheid
van het handelspand te onderzoeken.

ONDERZOEK:
De factuur werd opgemaakt op basis van het in
2015 geldende stedelijke retributiereglement “op de
opdrachten van brandpreventie door de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen”. Het reglement
werd door de Gemeenteraad goedgekeurd op 27 januari 2015.
Bij verzoekers eerste aanvraag werden plannen
voor controle ingediend en gaf de Hulpverleningszone een ongunstig advies. Hiervoor werd 50 euro
dossierkosten aangerekend. De tweede aanvraag
ging over de herbestemming van het pand waarbij
de compartimentering en de evacuatie op het plan
werden gecontroleerd. Voor dossierkosten werd 50
euro aangerekend. Voor het geleverde werk werd
verkeerdelijk een forfait van 100 euro aangerekend.
De Hulpverleningszone geeft de fout toe en corrigeert de factuur naar 180 euro: twee keer 50 euro
voor dossierkosten en 80 euro voor één begonnen
uur planstudie. De Ombudsman raadt verzoeker aan
deze gecorrigeerde factuur te betalen.
De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen groepeert een aantal brandweerkorpsen in de Brugse regio. Vanaf 1 januari 2015 kreeg deze nieuwe structuur een eigen rechtspersoonlijkheid. Dat betekende
dat alle taken van de Brandweer en de dienst 100
onttrokken werden aan de Stad Brugge en zestien
andere gemeenten uit de regio en ondergebracht
werden in deze nieuwe rechtspersoonlijkheid.
De Hulpverleningszone geeft toe dat haar opstart
moeilijk verliep. Ook de communicatie en informatiedoorstroming van de Hulpverleningszone naar de
Stad verliep aanvankelijk moeizaam.
De zoneraad van de Hulpverleningszone keurde op
5 januari 2015 een eigen zonaal reglement goed
waarbij de gemeenten een retributie werd opgelegd
voor opdrachten van brandpreventie door de Hulpverleningszone. Artikel 4 bepaalde dat het gemeentebestuur in wiens opdracht het brandpreventieverslag werd opgemaakt, deze retributie aan de
Hulpverleningszone diende te betalen.
Eind december 2014 had de Hulpverleningszone
naar de aangesloten gemeenten, waaronder de Stad
Brugge, een e-mail gestuurd waarin hen werd aangeraden zo snel mogelijk ook een eigen gemeentelijk retributiereglement uit te vaardigen, wilden zij
de retributie voor het opmaken van brandpreventieverslagen kunnen doorrekenen aan de bouwheer.
De dienst Financiën maakte onmiddellijk een eigen
stedelijk retributiereglement op. Het werd door de
Gemeenteraad van eind januari 2015 goedgekeurd.
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De volgende dag publiceerde zij het nieuwe reglement op de stedelijke website. De dienst geeft toe
dat zij de andere stadsdiensten, waaronder de
Dienst Ruimtelijke Ordening, hierover niet actief
informeerde.
De Dienst Ruimtelijke Ordening merkte niet op dat
er eind januari 2015 een nieuw stedelijk retributiereglement was goedgekeurd voor de opmaak van
brandpreventieverslagen. Zij wist alleen dat er begin januari 2015 een zonaal retributiereglement was
goedgekeurd waarbij de Hulpverleningszone de
kost voor het opmaken van de brandpreventieverslagen zou doorrekenen aan de Stad Brugge. Daardoor lichtte zij de bouwheren niet in over het nieuwe stedelijke retributiereglement.
De Hulpverleningszone geeft toe dat zij er pas in
augustus 2015 in slaagde om de eerste brandpreventiefacturen op te maken en over te maken aan de
gemeentebesturen. Dat had te maken met de moeilijke opstart van de Hulpverleningszone. Deze facturen kwamen toe bij de dienst Financiën en werden
van daaruit doorgestuurd naar de betrokken stadsdiensten voor doorfacturatie aan de aanvrager. Deze
diensten waren hier niet op voorbereid en weigerden deze taak uit te voeren omwille van de werklast
en een tekort aan personeel. Pas tegen eind oktober
konden de betrokken stadsdiensten ervan overtuigd
worden om deze facturatie op zich te nemen. De
Dienst Ruimtelijke Ordening kreeg begin november
2015 zeshonderd facturen te verwerken. De factuur
van verzoekers was daar bij.
Pas toen de Dienst Ruimtelijke Ordening deze facturen doorkreeg, constateerde zij dat er een nieuw
stedelijk retributiereglement van kracht was. Vanaf
dan begon ze de bouwheren hierover actief te informeren. Aangezien de aanvraag van verzoekers
van daarvoor dateerde, werden zij niet ingelicht
over deze kosten.
De tarieven in het nieuw stedelijk retributiereglement waren hoger dan in het oude reglement. Bovendien werd getarifeerd op basis van oppervlakte,
wat niet zelden resulteerde in hoge facturen. Dat
lokte reacties uit.
Alle zeventien gemeenten in de zone hadden in
2015 problemen met de inhoud, de hoge tarieven en
de werkmethode van het nieuwe zonale retributiereglement. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist
stapte zelfs naar de Raad van State tegen de hoge
tarieven en de wijze van tariferen per vierkante meter.
Als gevolg van de klachten en de procedure van de
gemeente Knokke-Heist herzag de Hulpverleningszone begin mei 2016 haar zonaal retributiereglement. Bij brandpreventieopdrachten wordt niet langer gewerkt op basis van de oppervlakte. De
tarieven zijn verlaagd en er zijn bepaalde vrijstel-

lingen voorzien. De Hulpverleningszone stuurt haar
factuur nu rechtstreeks naar de burger in plaats van
naar de gemeente.
De Dienst Ruimtelijke Ordening verzekert dat zij
ondanks deze herziening de bouwheren zal blijven
informeren over de retributie zodat zij niet voor
verrassingen komen te staan.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: verzoeker werd
niet vooraf door de Dienst Ruimtelijke Ordening
geïnformeerd over de forse stedelijke retributie
voor het opmaken van brandpreventieverslagen.
Dat was het gevolg van een gebrekkige coördinatie
en communicatie tussen de Hulpverleningszone, de
dienst Financiën en de Dienst Ruimtelijke Ordening.
GEEN ZORGVULDIGHEID: de Hulpverleningszone maakte een fout bij de opmaak van verzoekers
factuur. Er werd 20 euro te veel aangerekend.
SCHENDING REDELIJKHEIDSBEGINSEL: het
zonale retributiereglement en als gevolg daarvan
ook het stedelijke retributiereglement resulteerden
niet zelden in onredelijk hoge facturen omdat de
vloeroppervlakte als norm werd gebruikt. Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of
een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik
maakt van die dienst of prestatie. Men kan zich afvragen of veel van deze vergoedingen nog wel billijk waren.
De klacht wordt individueel en structureel gecorrigeerd: verzoekers factuur wordt gecorrigeerd en het
zonale retributiereglement wordt herzien.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 juni 2016).

BEZWAARSCHRIFT
(dossier: 201601-025)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen), Groendienst, Secretarie

KLACHT:
Tot 8 juli 2015 liep een openbaar onderzoek voor
de heraanleg van de voetpaden, de parkeerstroken
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en de fietspaden, en de kap en het heraanplanten
van zestien bomen langs de Oostendse Steenweg.
Verzoeker diende op 1 juli 2015 een bezwaarschrift
in. Hij kreeg geen reactie. Ondertussen is de vergunning verleend. Verzoeker dient hierover eind
januari 2016 klacht in.

ONDERZOEK:
Verzoekers bezwaarschrift werd op 8 juli 2015 afgestempeld in de Secretarie en nog diezelfde dag
overgemaakt aan de Groendienst.
In feite had de Secretarie het bezwaarschrift moeten
overmaken aan de Dienst Ruimtelijke Ordening die
verantwoordelijk was voor het openbaar onderzoek,
maar om begrijpelijke redenen vergiste de Secretarie zich omdat het bezwaarschrift bomen als onderwerp had.
De Groendienst ontving het bezwaarschrift en
stempelde het af op 13 juli 2015. Volgens de
Groendienst maakte zij het bezwaarschrift nog diezelfde dag via de binnenpost over aan de Dienst
Ruimtelijke Ordening. De Groendienst wist wel dat
het bezwaarschrift kaderde in het openbaar onderzoek over de Oostendse Steenweg.
In het dossier van de Dienst Ruimtelijke Ordening
steekt alleen een kopie van het bezwaarschrift. Het
document draagt geen datumstempel van de dienst.
Uit het onderzoek blijkt dat de kopie om een onduidelijke reden pas na 18 september 2015 in het dossier terecht kwam, op een moment dat de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar (GSA) het
dossier al had beoordeeld.
Uit het onderzoek blijkt dat er maar één bezwaarschrift in het dossier stak op het moment dat het
openbaar onderzoek op 8 juli 2015 werd afgesloten.
Deze bezwaarschrijver ontving een officiële ontvangstmelding. Na het afsluiten van het openbaar
onderzoek werden evenwel nog drie kopieën van
bezwaarschriften aan het dossier toegevoegd. Eén
bezwaarschrift was gedateerd op 6 juli 2015, was
afgestempeld door de Secretarie op 8 juli en door
de Groendienst op 13 juli en kwam op een onbekende datum in kopie in het dossier van de Dienst
Ruimtelijke Ordening terecht. Een ander bezwaarschrift was gedateerd op 1 juli 2015, was tegen ontvangstbewijs op 30 juni afgegeven in de Wegendienst en kwam eveneens op een onbekende datum
in kopie in het dossier van de Dienst Ruimtelijke
Ordening terecht. Het derde bezwaarschrift was dat
van verzoeker dat eveneens door de Secretarie werd
afgestempeld op 8 juli en door de Groendienst op
13 juli en dat ook op een onbekende datum in kopie
in het dossier van de Dienst Ruimtelijke Ordening
terecht kwam. Drie van de vier bezwaarschriften
werden alsnog meegenomen in het verslag dat de
GSA opmaakte op 18 september 2015. Het be-
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zwaarschrift van verzoeker staat niet vermeld in dat
verslag. Daaruit concludeert de Dienst Ruimtelijke
Ordening dat het document pas na 18 september
2015 in het dossier terecht kwam. Hoe dat kwam,
blijft onduidelijk.
Toch zijn de rechten van verzoeker niet geschaad.
De bouwaanvraag werd op 24 september 2015 stop
gezet omdat Ruimte Vlaanderen de gevraagde werken als niet-vergunningsplichtig beoordeelde. Dat
had tot gevolg dat het College van burgemeester en
schepenen over deze bouwaanvraag geen uitspraak
deed en ook geen officieel standpunt innam over de
gegrondheid van de bezwaren.
Midden januari 2016 start de Dienst Ruimtelijke
Ordening een nieuw bouwdossier op voor de wegenwerken alleen. De Groendienst start een eigen
vergunningsdossier op voor het kappen en vervangen van de bomen. Daarvoor moet geen openbaar
onderzoek worden georganiseerd. Na goedkeuring
door het College van burgemeester en schepenen
moet de vergunning wel uitgehangen worden. De
Ombudsman informeert verzoeker dat hij, indien hij
dat wenst, op dat moment tegen de vergunning in
beroep kan gaan bij de Bestendige Deputatie.
De Dienst Ruimtelijke Ordening wijst er op dat
wettelijk gezien een gemeente niet verplicht is om
bezwaarschrijvers op de hoogte te brengen van de
inhoudelijke beoordeling van hun bezwaar en van
de eindbeslissing over de bouwaanvraag. Vanuit het
oogpunt van behoorlijk bestuur doet de Dienst
Ruimtelijke Ordening dat wel altijd, maar in het
dossier van verzoeker liep het fout.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: het bezwaarschrift
van verzoeker kwam niet tijdig in het bouwdossier
terecht. De oorzaak hiervoor is onbekend. De Ombudsman gaat ervan uit dat het om een uitzonderlijk
incident ging.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 juni 2016).
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OPENBAARHEID VAN BESTUUR
(dossier: 201602-043)
Diensten: Stadssecretaris, Kabinet Burgemeester,
Eigendommen, Kabinet schepen van Eigendommen

KLACHT:
Verzoekster krijgt geen antwoord op haar vraag
naar informatie over de financiële toestand van een
naamloze vennootschap waarmee de Stad samenwerkt in het kader van het Huis van de Bruggeling.
Ze stelde haar vraag op 2 december 2015 in een email aan de schepen van Eigendommen in het kader
van de openbaarheid van bestuur. Diezelfde dag
antwoordde de schepen dat ze haar vraag moest
richten aan het College van burgemeester en schepenen.
Verzoekster kon het e-mailadres van het College
van burgemeester en schepenen niet vinden. Daarop
stuurde zij haar vraag per e-mail door naar de Kabinetschef van de Burgemeester met het verzoek
haar vraag over te maken aan het College van burgemeester en schepenen.
Verzoekster vernam niets meer. Op 20 januari 2016
herinnerde ze de Kabinetschef aan haar vraag, maar
ze kreeg geen antwoord. Een maand later neemt ze
contact op met de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
De schepen van Eigendommen verwees verzoekster
op 2 december 2015 door naar het College van burgemeester en schepenen. Hoe ze het College kon
contacteren, staat niet vermeld in de e-mail.
De Stadssecretaris had de vraag van verzoekster en
het advies van de schepen aan verzoekster om haar
vraag te richten aan het College van burgemeester
en schepenen, al op 2 december in de avond doorgekregen via de schepen. De Stadssecretaris had de
vraag al de volgende morgen, 3 december, besproken met de dienst Eigendommen. In zijn e-mail had
hij de dienst om een ontwerp van antwoord gevraagd tegen dat verzoekster haar vraag officieel
zou stellen via het College van burgemeester en
schepenen.
De Kabinetschef van de Burgemeester stuurde de email van verzoekster van 2 december de avond van
3 december door naar de Secretarie en de Stadssecretaris. De Stadssecretaris liet de Secretarie en de
Kabinetschef de volgende morgen weten dat hij de
vraag al had besproken met de dienst Eigendommen.
De vraag van verzoekster kwam niet opnieuw binnen via een officiële aanvraag aan het College van
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burgemeester en schepenen, waardoor de dienst Eigendommen geen verder gevolg gaf aan de vraag
van de Stadssecretaris.
De Kabinetschef bevestigt dat hij de e-mail van
verzoekster doorstuurde naar de Stadssecretaris en
de Secretarie maar geeft toe dat hij vergat om verzoekster daarbij in kopie te zetten. Hij geeft toe dat
hij nog niet antwoordde op haar herinnering van 20
januari.
De dienst Eigendommen merkt op dat de vraag van
verzoekster valt onder het decreet op de openbaarheid van bestuur. Deze vragen worden behandeld
via een vaste procedure.
Na de klacht krijgt verzoekster midden maart 2016
de gevraagde informatie. Dat is meer dan drie
maanden na haar aanvraag.
Het decreet op de openbaarheid van bestuur schrijft
alleen voor dat een aanvraag schriftelijk ingediend
moet worden1. Dat mag onder meer per e-mail. Het
is niet nodig een officiële aanvraag aan het College
van burgemeester en schepenen te richten.
De aanvrager moet het gewenste bestuursdocument
vermelden of tenminste de aangelegenheid waarover het gaat. De aanvrager moet zijn identiteit bekendmaken en de aanvraag moet gericht worden
aan de bestuursinstantie die het gewenste bestuursdocument in haar bezit heeft. De aanvrager moet
geen belang aantonen, tenzij het gaat om informatie
van persoonlijke aard. De e-mail van verzoekster
voldeed hieraan.
De wet op de openbaarheid van bestuur interpreteert het begrip bestuursdocument zeer ruim. Het is
de drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een instantie beschikt. Het document moet niet
noodzakelijk opgemaakt of geproduceerd zijn door
de instantie waarbij het wordt opgevraagd. Het volstaat dat het document in het bezit is van deze instantie om onder de principiële openbaarheid te vallen. De wet legt wel op voorzichtig om te gaan met
vragen die betrekking hebben op het vertrouwelijke
karakter van commerciële en industriële informatie.
Daar dient de bestuursinstantie eerst een belangenafweging te maken. Het is wel mogelijk dat een
dergelijk bestuursdocument openbaar wordt gemaakt, mits toestemming gevraagd wordt aan de
derde betrokken persoon als het gaat om commerciele en industriële informatie.
Elke aanvraag in het kader van de openbaarheid van
bestuur dient beoordeeld te worden. Ze moet uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen na registratie van
de aanvraag beantwoord worden. De termijn kan
verlengd worden tot dertig kalenderdagen als de be1

Omzendbrief VR/2006/26 van 1 december 2006
betreffende de openbaarheid van bestuur.
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stuursinstantie van oordeel is dat de gevraagde informatie moeilijk op tijd verzameld kan worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
de e-mail van verzoekster volstond als aanvraag in
het kader van de openbaarheid van bestuur. De wet
schrijft niet voor dat verzoekster een officiële aanvraag tot het College van burgemeester en schepenen moest richten. Haar vraag had onmiddellijk onderzocht, beoordeeld en beantwoord kunnen
worden binnen de termijn die door de wet wordt
voorgeschreven.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Kabinetschef van de Burgemeester had eind februari 2016
nog niet geantwoord op de herinnering van verzoekster van 20 januari. De schepen van Eigendommen had in zijn e-mail meer informatie kunnen
geven hoe verzoekster het College van burgemeester en schepenen kon bereiken. De dienst Eigendommen maakte geen ontwerpantwoord op voor de
Stadssecretaris.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt
een antwoord.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 augustus 2016).

MET PENSIOEN
(dossier: 201604-086)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening, Personeel
en Organisatie, Informatica

KLACHT:
Verzoeker stuurt midden februari, begin maart en
begin april 2016 e-mails naar een bouwcontroleur
over het verkrijgen van een premie voor een inloopdouche in de badkamer. Zijn echtgenote heeft
een spierziekte en heeft daar nood aan. Hij krijgt
geen antwoord.
Toen de bouwcontroleur in december 2015 op bezoek kwam in verband met de installatie van een
gaswandketel, zei hij dat verzoeker nog in aanmerking kwam voor een premie voor een inloopdouche.
Tot nog toe keerde de bouwcontroleur niet terug om
de badkamer te keuren.

MEERDERE DIENSTEN

ONDERZOEK:
De bouwcontroleur was al sinds oktober 2015 met
pensioen. Toch was zijn e-mailadres bij de Stad nog
actief. Daardoor kreeg verzoeker geen antwoord en
evenmin een bericht dat zijn e-mails onbestelbaar
waren.
Volgens de Woondienst zou verzoeker geweten
hebben dat een andere bouwcontroleur de taken van
zijn gepensioneerde collega had overgenomen. Begin juli 2015 diende verzoeker facturen in voor het
vervangen van zijn gaswandketel. De Woondienst
stuurde hem toen een e-mail met de vraag om een
andere bouwcontroleur op te bellen voor een controlebezoek. Verzoeker antwoordde diezelfde dag
bevestigend.
Verzoeker kan nog een premie voor een inloopdouche krijgen. De Woondienst adviseert hem wat hij
daarvoor moet doen.
De Ombudsman stelt andermaal vast dat een medewerker met pensioen gaat zonder dat zijn emailadres bij de Stad wordt afgesloten. De Dienst
Ruimtelijke Ordening reageert dat het niet altijd
duidelijk is wie wat moet doen als een personeelslid
de dienst verlaat. Noch de gepensioneerde bouwcontroleur noch de dienst zelf dachten er aan de
dienst Informatica te verwittigen. Na de klacht verwittigt de Dienst Ruimtelijke Ordening de dienst
Informatica dat het e-mailadres geblokkeerd moet
worden.
De Ombudsman contacteert de dienst Personeel en
Organisatie en de dienst Informatica en wijst hen op
zijn dossier 201410-2392 uit 2014 waarbij de
Groendienst per abuis een melding toewees aan een
medewerker die al met pensioen was. Dat was mogelijk omdat zijn naam niet afgevinkt was in het
Meldpunt. De dienst Informatica bevestigde toen
dat er een probleem was met de informatiedoorstroming vanuit de dienst Personeel en Organisatie
over personeelsleden die gemuteerd, uit dienst getreden of gepensioneerd waren. Beide diensten
hoopten toen dat recent geïnstalleerde software deze input zou kunnen automatiseren.
Naar aanleiding van de nieuwe klacht bevestigt de
dienst Informatica dat het probleem nog altijd niet
opgelost is.
De dienst Personeel en Organisatie verwijst naar
een overleg eind februari 2016 met de dienst Informatica waarbij een aanzet werd gegeven om tot automatisering over te gaan bij pensioneringen, ontslagen, mutaties, enz. Tijdens deze vergadering
werd afgesproken dat de dienst Informatica een
overzicht zou bezorgen van wat er nodig was aan
gegevens.
2
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Naar aanleiding van de klacht plegen beide diensten
weer overleg. De dienst Informatica bevestigt dat
een nieuwe helpdeskverantwoordelijk bezig is met
de opmaak van een eenvoudig formulier dat door de
dienst Personeel en Organisatie ingevuld zal kunnen worden zodat de dienst Informatica de nodige
ingrepen kan uitvoeren.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: verzoeker kon emails sturen naar een personeelslid van de Stad dat
al maanden met pensioen was. Het e-mailadres van
het personeelslid was niet afgesloten. De oorzaak
lag bij een gebrek aan duidelijke afspraken tussen
de dienst Personeel en Organisatie en de dienst Informatica.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
antwoord op zijn vraag. Het e-mailadres van het
personeelslid wordt afgesloten. De diensten Personeel en Organisatie en Informatica werken de nodige afspraken uit.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
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De Wegendienst gaat midden oktober met verzoeker ter plaatse. De vraag wordt overgemaakt aan
Eandis die laat weten dat twee lichtpunten bijgeplaatst kunnen worden. Dat zal ten vroegste in het
voorjaar van 2017 gebeuren. Verzoeker reageert tevreden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: wat er met de twee
brieven gebeurde, is onduidelijk. Zeker is dat ze bij
de Stad toekwamen.
De klacht wordt gecorrigeerd: Eandis zal twee
lichtpunten bijplaatsen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 maart 2017).

BORGSTELLING
(dossier: 201608-192)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening, Financiën
(Financiële Administratie)

Akte genomen (4 juli 2016).

BIJKOMENDE VERLICHTING
(dossier: 201608-188)
Diensten: Wegendienst, Patrimonium

KLACHT:
Een plaatselijke organisatie klaagt dat de Stad nooit
reageerde op haar vraag om bijkomende verlichting
te plaatsen aan de achterzijde van Cultuurcentrum
De Dijk. Zij stuurde hierover brieven op 26 oktober
2015, 3 februari 2016 en 26 april 2016. Zij dient in
augustus klacht in bij de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
De Secretarie maakte de brief van 26 oktober 2015
en de herinnering van 3 februari 2016 over aan de
dienst Elektromechanica. De brief van 26 april
2016 is niet bekend bij de Stad.
Volgens de dienst Elektromechanica zou zij beide
brieven naar de Wegendienst doorgestuurd hebben.
De Wegendienst zou de brieven niet ontvangen
hebben.
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KLACHT:
Een bedrijf dat in opdracht van de Stad een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaakte, vraagt midden mei
aan de Dienst Ruimtelijke Ordening om de borgstelling vrij te geven bij de Deposito- en Consignatiekas. Zij voegt het formulier “Opheffing van
borgtocht” als bijlage bij de e-mail. Tegen eind augustus is de borg nog altijd niet vrijgegeven.

ONDERZOEK:
Eind mei maakte de Dienst Ruimtelijke Ordening
het formulier en vijf verantwoordingsstukken over
aan de dienst Financiële Administratie met de vraag
het bedrijf terug te betalen. De volgende dag vroeg
de dienst Financiële Administratie bijkomende informatie aan de Dienst Ruimtelijke Ordening. De
Dienst Ruimtelijke Ordening maakte de informatie
nog diezelfde dag over.
De Dienst Ruimtelijke Ordening vroeg midden juni
en begin juli vruchteloos en eind augustus – dat was
na de klacht bij de dienst Ombudsman – aan de
dienst Financiële Administratie of het geld al teruggestort was.
De dienst Financiële Administratie reageerde eind
augustus dat het formulier “Opheffing van borg-

65

DOSSIERS 2016 IN DETAIL

tocht” op die dag opnieuw en dit keer aangetekend
werd verstuurd zodat de borg vrijgegeven kan worden.
De dienst verzekert dat zij al in mei/juni de documenten een eerste keer had overgemaakt aan de
Deposito- en Consignatiekas. Dat gebeurde toen
niet aangetekend. De dienst vermoedt dat de brief
verloren ging in de post.
Midden september stuurt de Deposito- en Consignatiekas de brief terug naar de dienst Financiële
Administratie omdat het officiële gemeentezegel
ontbreekt. Dezelfde dag stuurt de dienst Financiële
Administratie de brief opnieuw, met de nodige
stempels, aangetekend op.
Begin oktober laat het bedrijf weten dat de borg
werd teruggestort.
Tijdens het onderzoek merkt de dienst Financiële
Administratie op dat het in feite aan de diensten
zelf is om de vrijgave van borgen bij de Depositoen Consignatiekas op te volgen. Binnen de vijftien
dagen na de definitieve oplevering moet de dienst
het nodige doen om de borg vrij te geven.
Art. 33 van het KB van 14 januari 2013 schrijft
voor:
“In de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven, verleent de aanbestedende overheid, binnen
vijftien dagen na de dag van het verzoek, handlichting aan de Deposito- en Consignatiekas, aan de
openbare instelling die een gelijkaardige functie
vervult, aan de kredietinstelling of aan de verzekeringsonderneming, al naargelang. Na deze termijn
heeft de opdrachtnemer recht op de betaling.”
De Dienst Ruimtelijke Ordening meent dan weer
dat het de taak is van de dienst Financiële Administratie de bankwaarborgen vrij te geven. Zij paste
deze werkwijze in het verleden steeds zo toe.
De financieel beheerder legt uit dat er een verschil
bestaat tussen bankwaarborgen en borgen bij de
Deposito- en Consignatiekas. Bankwaarborgen
worden bewaard bij de dienst Financiën. Waarborgen bij de Deposito- en Consignatiekas moeten bijgehouden door de diensten zelf. Zij zorgen in principe voor het lichten van de borgstelling.
De dienst Ombudsman licht de Dienst Ruimtelijke
Ordening hierover in.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN WETTELIJKHEID: de borgtocht werd te
laat vrijgegeven.
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: de Dienst Ruimtelijke Ordening ging er verkeerdelijk van uit dat de
borg gelicht moest worden door de dienst FinanciJAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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ele Administratie. Dat de dienst Financiële Administratie het dossier toch behandelde was collegiaal
maar in feite oneigenlijk.
GEEN ZORGVULDIGHEID: wat er in mei/juni
fout liep, kan het onderzoek niet achterhalen, maar
bij de tweede poging van eind augustus ging weer
iets fout doordat de dienst Financiële Administratie
het officiële gemeentezegel vergat te plaatsen.
De klacht wordt gecorrigeerd: de borg wordt vrijgegeven. De juiste werkwijze wordt uitgeklaard.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 februari 2017).

MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201610-211)
Diensten: Wegendienst, Mobiliteit

KLACHT:
Verzoeker woont in een doodlopende straat. Eind
juli klaagt hij via het Meldpunt dat er te snel gereden wordt in zijn straat. Er wonen gezinnen met
kleine kinderen die regelmatig de straat oversteken
op weg naar het speelpleintje verderop. Hij vraagt
aan het begin van de straat een bord “spelende kinderen” te plaatsen.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding kwam bij de Wegendienst terecht. Ze
werd enkele keren heen en weer gestuurd tussen de
Wegendienst en de dienst Mobiliteit maar bleef uiteindelijk onafgewerkt bij de Wegendienst liggen.
Beide diensten waren niet te vinden voor het plaatsen van een bord “spelende kinderen” omdat het
gaat om een doodlopende straat waar de maximum
toegelaten snelheid van 50 km per uur toch niet kan
worden gehaald. In eerdere, gelijkaardige dossiers
deelde de Politie de mening dat extra borden niet
nodig waren.
Na de klacht stuurt de Wegendienst verzoekers
vraag voor advies door naar de Verkeerstechnische
dienst van de Politie.
Verzoeker reageert ontgoocheld op de houding van
de Wegendienst en de dienst Mobiliteit. Zijn vraag
was juist bedoeld om duidelijk te maken dat er wel
sneller gereden wordt. Hij vraagt of in afwachting
een “Victor Veilig” gezet kan worden. De dienst
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Preventie doet het nodige. In maart 2017 wordt de
actie herhaald.
De Verkeerstechnische dienst reageert dat zij de
melding van verzoeker niet eerder doorkreeg van de
Wegendienst of de dienst Mobiliteit. Ze kan daardoor moeilijk oordelen of zich in de straat een snelheidsprobleem voordoet. In de wegcode bestaat
geen verkeersbord “spelende kinderen”. Als alternatief kan de Wegendienst een informatiebord
“spelende kinderen, matig uw snelheid” plaatsen
maar dat heeft alleen informatieve waarde. Kinderen die naar het speelplein willen, kunnen dat
volgens de Politie veilig doen langs de voetpaden in
de wijk.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd heen en weer gestuurd tussen de Wegendienst en de dienst Mobiliteit en bleef uiteindelijk
liggen. Advies aan de Politie werd niet gevraagd.
Niemand nam het initiatief om verzoeker te antwoorden.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
antwoord op zijn vraag. Hij is tevreden met de actie
“Victor Veilig”.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 februari 2017).
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ACHTERGELATEN FIETS
(dossier: 201610-221)
Diensten: Politie, Preventie

KLACHT:
Op vrijdag 7 oktober vindt de zoon van verzoekster
een achtergelaten fiets op de hoek van de Oude
Gentweg en de Werkhuisstraat. Verzoekster belt
naar de Politie in de Kartuizerinnenstraat maar
niemand neemt op. Ze belt naar het hoofdkantoor in
de Louis Coiseaukaai waar ze te horen krijgt dat de
fiets opgehaald zal worden, maar dat dit pas na het
weekend zal gebeuren omdat de dienst op vrijdag
niet werkt. De Politie vraagt haar de fiets zolang
binnen te nemen, wat ze ook doet.
Omdat verzoekster tegen maandagnamiddag 10 oktober nog altijd niets gehoord heeft, belt ze opnieuw
naar de Politie. Ze wordt doorverbonden maar het
klinkt een hele tijd bezet. Verzoekster haakt in. Na
enkele minuten probeert ze opnieuw naar het rechtstreekse nummer te bellen dat ze eerder aan de centrale had gevraagd. Ze komt op een antwoordapparaat terecht en spreekt een boodschap in.
Op dinsdagmorgen 11 oktober wordt ze opgebeld.
De dienst werkt maar op dinsdag en woensdagnamiddag en de telefonist kan geen afspraak maken in
de plaats van de chauffeur.
Een week gaat voorbij zonder dat de fiets wordt
opgehaald. Op 14 oktober brengt verzoekster de
fiets naar de Kartuizerinnenstraat. De deuren zijn
gesloten. Ze spreekt in de parlofoon in waarvoor ze
komt. Er komt een agente de deur open doen. Verzoekster zet de fiets binnen en zegt dat de Politie
hem nu maar zelf in bewaring moet nemen. De
agente reageert dat verzoekster daarvoor eigenlijk
in de Louis Coiseaukaai moet zijn waarop verzoekster reageert dat ze dat weet maar dat de Politie, na
één week wachten, niet mag verwachten dat ze de
fiets zelf naar de Louis Coiseaukaai zal brengen.
Daarop antwoordt de agente dat ze de fiets ook buiten bij haar huis mag laten staan, waarop verzoekster repliceert dat ze in de Louis Coiseaukaai net
gevraagd hadden hem binnen te nemen. De agente
neemt de fiets binnen.

ONDERZOEK:
In het dossier zijn de Politie en de Fietsendienst van
de stedelijke Preventiedienst betrokken.
De Politie bevestigt dat verzoekster op 7 oktober
opbelde dat haar zoon een verloren gezette fiets gevonden had. De Politie maakte de melding over aan
de Fietsendienst, maar maakte daarbij een fout. De
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politiemedewerker gaf door dat de fiets in de Oude
Burg stond in plaats van in de Oude Gentweg.
De Fietsendienst rukte uit maar kon de fiets niet
vinden. Het adres bestond niet. De fietsophaler
stelde dat vast, maar kon na zijn ronde deze informatie niet doorgeven aan de coördinator omdat ze
in een vergadering zat.
Toen verzoekster op maandagnamiddag 10 oktober
naar de Politie terugbelde, werd ze doorverbonden
met de Fietsendienst. Op dat moment was daar
niemand aanwezig. De telefoon werd doorgeschakeld met de Preventiedienst waar een medewerkster
haar verhaal op e-mail zette.
De volgende dag las een medewerker van de Fietsendienst de e-mail. Hij belde verzoekster op. Zij
vroeg om haar kort voor de ophaling te verwittigen
want ze wilde de fiets niet opnieuw buiten zetten.
De dag zelf lukte voor haar niet meer want ze had
afspraken. De medewerker van de Fietsendienst
verzekerde dat de dienst de fiets zo snel mogelijk
zou ophalen en dat verzoekster vooraf een seintje
zou krijgen.
De Fietsendienst vond niet onmiddellijk een gaatje.
Op 12 oktober vond een grote weesfietsenophaling
plaats aan het station waardoor de dienst geen gewone fietsophalingen kon uitvoeren. Op 13 oktober
moesten alle medewerkers van de Fietsendienst een
vorming volgen. In de namiddag werden enkele
fietsen opgehaald in Sint-Andries.
Op 14 oktober werd de Fietsendienst er door het
politiekantoor in de Kartuizerinnenstraat van verwittigd dat verzoekster er een fiets had afgezet. Nog
diezelfde dag haalde de Fietsendienst de fiets op.
Vijf dagen later kon de fiets teruggegeven worden
aan de rechtmatige eigenaar.
Het diensthoofd van de Preventiedienst zal onderzoeken hoe dergelijke problemen in de toekomst
vermeden kunnen worden. De Korpschef biedt
verzoekster in naam van zijn medewerker verontschuldigingen aan.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de politiemedewerker gaf een verkeerd adres door waardoor de Fietsendienst de fiets niet kon vinden. Daarna deden
zich allerlei omstandigheden voor waardoor de
Fietsendienst de fiets pas een week later kon ophalen.
De klacht wordt gecorrigeerd: het diensthoofd van
de Preventiedienst belooft maatregelen. De Politie
biedt haar verontschuldigingen aan. De fiets komt
bij de rechtmatige eigenaar terecht.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 december 2016).

VUILE KLASLOKALEN
(dossier: 201612-269)
Diensten: Patrimonium, Personeel en Organisatie

KLACHT:
Verzoekster volgt les in de lokalen van de SNT
langs de Langerei. Ze klaagt midden december dat
de klassen al enige tijd zeer vuil zouden zijn. Een
medecursist meldde dat al aan de school. De school
zou het doorgeven aan de schoonmaakdienst maar
er verandert niets. Er ligt chocolademelk op de
grond. Stof vliegt rond en etensresten blijven liggen, waardoor er een gebrek aan hygiëne dreigt.

ONDERZOEK:
De dienst Patrimonium geeft toe dat de schoonmaakdienst met het huidige personeelsbestand niet
meer in staat is om alle stadsgebouwen op een kwaliteitsvolle manier schoon te houden. Dat komt
hoofdzakelijk door de collegebeslissing om gepensioneerden niet meer te vervangen. Daarbij komt
dat tijdens de eindejaarsperiode veel personeelsleden hun vakantie opnemen. Samen met de dienst
Personeel en Organisatie werden al stappen ondernomen om het probleem aan te pakken.
Het College van burgemeester en schepenen beslist
op 19 december om een achttal voltijdse schoonmaaksters aan te werven ter vervanging van gepensioneerden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden
GEEN ZORGVULDIGHEID: er waren geen
schoonmaaksters meer genoeg om alle stadsgebouwen op een kwaliteitsvolle manier schoon te houden.
De klacht wordt gecorrigeerd door de aanwerving
van acht voltijdse schoonmaaksters.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 maart 2017).
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Op 20 november 2015 maakt de dienst Communicatie en Citymarketing de petitie voor het behoud
van de bomen voor beantwoording over aan de
Groendienst.
Op 23 november maakt de dienst Communicatie en
Citymarketing aan de Groendienst de e-mail van
verzoeker over waarin hij er opnieuw over klaagt
dat de enquête van de Stad gemanipuleerd zou zijn.

De Groendienst formuleert op 23 november een
antwoord op de petitie. Volgens de dienst Communicatie en Citymarketing adviseerde de Groendienst
hetzelfde antwoord aan verzoeker te sturen als reactie op zijn e-mail. Doordat verzoeker ook een van
de initiatiefnemers van de petitie was, besliste de
dienst Communicatie en Citymarketing om hem
niet nog eens apart hetzelfde antwoord over te maken op zijn e-mail.
De Ombudsman stelt vast dat de Groendienst niet
antwoordde op de opmerkingen over de mogelijke
manipulatie van de rondvraag. Ze antwoordde alleen dat de tegenstanders van de kap in beroep waren gegaan bij de Bestendige Deputatie die het beroep onontvankelijk had verklaard, en dat het
College van burgemeester en schepenen haar standpunt wenste te behouden.
De dienst Communicatie en Citymarketing maakte
het antwoord van de Groendienst op 2 december
2015 over aan de initiatiefnemers van de petitie.
Ook zij liet de vragen over de mogelijke manipulatie onbeantwoord.
Voor het bepalen van het aantal brievenbussen viel
de dienst Communicatie en Citymarketing terug op
een lijst van Bpost uit mei 2014. Op de lijst stonden
er 45 brievenbussen in de Beeweg. Zoals gebruikelijk voegde de dienst daar nog de bewoners uit de
zijstraten bij die onmiddellijk aanpalen aan de
Beeweg. Op die manier werd de rondvraag in 51
brievenbussen verdeeld.
De bewoners kregen een bewonersbrief met een
antwoordformulier. De brieven werden verdeeld
door een privaat bedrijf in opdracht van de dienst
Communicatie en Citymarketing. De bewoners
konden hun formulier online invullen of via e-mail
versturen, persoonlijk afgeven of versturen met de
post. Alle formulieren werden door de dienst
Communicatie en Citymarketing verwerkt in een
nota die overgemaakt werd aan de Groendienst, de
schepen van Groen, het kabinet van de Burgemeester en de Burgemeester.
Bij het bekijken van de teruggekeerde formulieren
was het de dienst Communicatie en Citymarketing
opgevallen dat alle tegenstanders op het formulier
het woord “hoogstambomen” vervangen hadden
door “laagstambomen”. Zij wees de Groendienst
daarop. De Groendienst wees op haar beurt het College van burgemeester en schepenen daarop in haar
collegenota van 9 maart 2015.
De rondvraag werd toch niet hernomen omdat niet
bewezen kon worden dat ze gemanipuleerd zou
zijn. De dienst Communicatie en Citymarketing
trok na of het woord “hoogstambomen” telkens
door dezelfde persoon was vervangen. Dat bleek
niet het geval. De dienst kreeg ook geen enkel signaal uit de buurt dat de rondvraag gemanipuleerd

JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

69

BEEWEG
(dossier: 201601-012)
Diensten: Groendienst, Communicatie en Citymarketing

KLACHT:
Verzoeker protesteert met verschillende medestanders tegen de kap van 65 elzen in de Beeweg.
Het College van burgemeester en schepenen besliste in maart 2015 op basis van een door de Stad georganiseerde enquête dat de elzen in de straat vervangen dienden te worden door sierkersen. Er
waren vanuit de straat klachten gekomen over hinder van deze bomen. De meerderheid van de bewoners had in december 2014 geopteerd voor het kappen en vervangen van de elzen.
Volgens verzoeker besliste het College op basis van
een gemanipuleerde rondvraag. In de collegenota,
opgemaakt door de Groendienst, is er sprake van 51
brievenbussen in de Beeweg terwijl er maar 40 zijn.
Veertig bewoners gaven aan dat ze de bomen weg
wilden. De Groendienst merkte in de collegenota
zelf op dat op bijna alle formulieren het woord
“hoogstambomen” vervangen was door “laagstambomen”. Verzoeker en zijn medestanders ondervroegen de bewoners. Zij verzekerden dat zij dat
woord niet geschrapt hadden. Volgens verzoeker
haalden twee personen uit de wijk de enquêteformulieren op en beïnvloedden zij de bewoners in
hun keuze.
Verzoeker stuurde hierover op 22 november 2015
opmerkingen naar de dienst Communicatie en Citymarketing. Hij zou hier nooit een antwoord op
gekregen hebben.
Ondertussen organiseerde verzoeker samen met enkele medestanders een petitie waarin gepleit werd
voor het behoud van de bomen. Ook hierin stelde
verzoeker vragen over het verloop van de rondvraag. Deze petitie liep op 9 november 2015 binnen
in de Secretarie die ze overmaakte aan de dienst
Communicatie en Citymarketing, de Groendienst en
de schepen van Groen.

ONDERZOEK:
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zou zijn. De dienst Communicatie en Citymarketing
concludeerde dat de bewoners het formulier in eer
en geweten hadden ingevuld.
De Ombudsman ontvangt enkele voorstanders van
de kap van de bomen. Zij ontkennen dat zij de
rondvraag gemanipuleerd zouden hebben. Wel was
het zo dat de bewoners enigszins in de war waren
door de vraag van de Stad om opnieuw “hoogstambomen” te planten. De bewoners waren bevreesd
dat er opnieuw zeer hoge bomen zouden worden
geplant. Vandaar dat de bewoners het woord vervingen door “laagstambomen”. Daarmee wilden ze
aangeven dat de nieuwe bomen niet hoger dan zes
tot acht meter mochten worden.
Het College hield in haar beslissing van 9 maart
2015 sowieso geen rekening met de wens van de
bewoners om laagstambomen te zetten. Zij besliste
de hoogstammige elzen te vervangen door hoogstammige sierkersen.
Ondanks het protest van de tegenstanders van de
kap ziet het bestuur geen reden om de rondvraag
over te doen. De Gemeenteraad zet op 26 januari
2016 het licht op groen om het dossier aan te besteden. De elzen worden gerooid. De sierkersen worden geplant.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Groendienst en de dienst Communicatie en Citymarketing
formuleerden geen antwoord op de opmerkingen in
de petitie en in de e-mail van verzoeker dat de
rondvraag gemanipuleerd zou zijn. Nochtans waren
alle gegevens beschikbaar om hierop gefundeerd te
antwoorden.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman evenmin objectieve bewijzen kan aanvoeren dat de rondvraag van december 2014 gemanipuleerd zou zijn.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 juni 2016).

SUBSIDIE KUNSTIGE HERSTELLING
(dossier: 201604-075)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening, Financiën

KLACHT:
Verzoeker voerde aan zijn woning een kunstige
herstelling uit. Na de werken diende hij begin juli
2015 zijn premiedossier in bij de Dienst RuimtelijJAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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ke Ordening. Hij heeft recht op een tussenkomst
van 18.700 euro.
De Dienst Ruimtelijke Ordening laat hem weten dat
het dossier wegens onderbemanning pas in september aan het College van burgemeester en schepenen
zal kunnen worden voorgelegd.
Midden september neemt verzoeker opnieuw contact op met de dienst. De dossierbehandelaar reageert begin oktober dat er nog enkele vragen zijn
over het dossier. Verzoeker beantwoordt ze nog
diezelfde dag.
Eind oktober informeert verzoeker per e-mail naar
de stand van zijn dossier. Hij krijgt geen antwoord.
Hij informeert ook in november en december maar
krijgt geen reactie. Eind januari 2016 leest hij op de
website van de Stad dat zijn dossier werd goedgekeurd. De Dienst Ruimtelijke Ordening bevestigt
kort daarna per brief deze beslissing.
Verzoeker blijft weer wachten tot hij tegen midden
april een brief krijgt van een notaris dat de akte
eind april verleden wordt. Verzoeker en zijn echtgenote zijn dan niet thuis. De notaris biedt als
eerstvolgende mogelijkheid begin juni aan. Verzoeker ziet dit verdere uitstel niet zitten. Hij raakt in financiële moeilijkheden. Hij heeft het geld dringend
nodig voor de verdere renovatie van zijn woning.

ONDERZOEK:
De akte kan door bemiddeling begin mei worden
verleden. Verzoeker wordt uitbetaald.
De Dienst Ruimtelijke Ordening geeft toe dat als
gevolg van vakanties en onderbemanning in augustus 2015, de organisatie van Open Monumentendag,
de voorrang die gegeven moest worden aan het behandelen van de termijngebonden bouwaanvragen
en het feit dat het dossier op enkele punten verduidelijkt moest te worden, het uitbetalingsdossier pas
op 7 oktober 2015 werd opgestart. Dat was twee
maanden nadat verzoeker zijn facturen indiende.
De uitbetalingsprocedure is een samenspel tussen
de Dienst Ruimtelijke Ordening en de dienst Financiën. De Dienst Ruimtelijke Ordening moet eerst
aan de dienst Financiën vragen om in het boekhoudprogramma een crediteur aan te maken, in casu
verzoeker zelf. Dat gebeurde op 9 oktober. Op 12
oktober maakte de dossierbehandelaar van de
Dienst Ruimtelijke Ordening een bestelaanvraag op
met het oog op de uitbetaling. Toch duurde het nog
tot begin januari 2016 vooraleer deze bestelaanvraag door het diensthoofd werd goedgekeurd.
Daardoor ging drie maanden verloren.
De dienst geeft toe dat de dossierbehandelaar gedurende de hele maand november in het buitenland
was en in december ziek was. Daarna was het
kerstvakantie. Tijdens de afwezigheid van de dos-

70

DOSSIERS 2016 IN DETAIL

sierbehandelaar was er niemand die haar taken in
het boekhoudprogramma overnam.
Op 6 januari 2016 keurde de dienst Financiën de
bestelaanvraag goed waarna ze nog eens moest
worden goedgekeurd door het diensthoofd van de
sector van de Dienst Ruimtelijke Ordening. Dat gebeurde op 14 januari. Diezelfde dag genereerde het
boekhoudprogramma een definitief inkooporder.
De uitbetaling van de subsidie werd eind januari
2016 door het College van burgemeester en schepenen goedgekeurd. De Gemeenteraad volgde eind
januari. De Dienst Ruimtelijke Ordening maakte
het dossier midden februari over aan de dienst Financiën.
Door werkdruk bij de dienst Financiën werd het
dossier pas twaalf dagen later naar de notaris gestuurd met het oog op het opmaken van een hypotheekakte. Begin maart kon de notaris starten met
zijn opzoekingen. Hij bepaalde de datum voor het
verlijden van de akte op 28 april 2016. Uiteindelijk
werd de akte op 4 mei verleden. Dat is tien maanden na het indienen van de facturen. Daarna moest
nog de uitbetaling volgen.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: bij de Dienst
Ruimtelijke Ordening gingen nu eens twee en dan
weer drie maanden verloren tussen de datum van
indienen van de facturen en het toekennen van het
inkoopordernummer door het boekhoudprogramma.
Het is een aandachtspunt dat de eerste vertraging te
wijten was aan onderbemanning op de dienst.
De tweede vertraging was te wijten aan langdurige
afwezigheid van de dossierbehandelaar waarbij
haar boekhoudkundige taken niet werden overgenomen door een collega. In de toekomst moet daarvoor gezorgd worden.
Daarna gingen nog eens twee keer twaalf dagen
verloren bij de Dienst Ruimtelijke Ordening en de
dienst Financiën. Het is een aandachtspunt dat de
lichte vertraging bij de dienst Financiën te wijten
was aan werkdruk.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman niet bevoegd is voor het handelen van de
notaris. De notaris nam twee maanden om de akte
te verlijden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 augustus 2016).
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TOILETDAME
(dossier: 201605-116)
Diensten: Personeel en Organisatie, Vergunningen

KLACHT:
Verzoekster hield tot voor kort enkele openbare toiletten open op basis van een beslissing van het College van burgemeester en schepenen uit 1984.
Eind januari 2016 kreeg verzoekster tijdens een
evenement bezoek van een RVA-controleur die
naar haar arbeidscontract met de Stad Brugge
vroeg. Dat had ze niet.
Enkele dagen later kreeg ze telefoon van een medewerkster van de dienst Vergunningen om te zeggen dat de controleur opgemerkt had dat een en ander niet in orde was met het dossier van
verzoekster. De medewerkster had het dossier voor
verdere behandeling overgemaakt aan de dienst
Personeel en Organisatie.
Korte tijd later kreeg ze een ambtenaar van de
dienst Personeel en Organisatie op bezoek. Ze
toonde verzoekster een blad waarop stond dat haar
contract met de Stad niet meer voldeed en dat het
zou worden ontbonden, tenzij ze bereid zou zijn de
toiletten verder uit te baten op zelfstandige basis.
Verzoekster kreeg twee dagcontracten aangeboden
voor haar prestaties van eind januari. Ze weigerde
deze te ondertekenen en besliste te stoppen als toiletdame. De ambtenaar beloofde dat verzoekster
een opzegbrief zou krijgen.
Ondanks verschillende telefoontjes met de dienst
Vergunningen heeft verzoekster deze opzegbrief
tegen midden mei nog altijd niet gekregen.
Ze is er het hart van in dat ze na meer dan dertig op
een dergelijke manier bedankt wordt voor bewezen
diensten. Er kon zelfs geen cadeautje of een afscheid vanaf. Ze begrijpt niet waarom ze werd afgedankt. Volgens verzoekster zou ze gezien haar
hoge leeftijd sowieso maximum nog één jaar hebben gewerkt als toiletdame. Ze betaalde altijd belastingen op haar inkomsten.

ONDERZOEK:
Met een beslissing van het College van burgemeester en schepenen van juni 1984 werd verzoekster
aangesteld als toiletdame. Ze ontving daarvoor van
de Stad een onkostenvergoeding. Daarnaast mocht
verzoekster toiletgeld vragen.
Eind januari voerde de sociale inspectie van de
RVA een controlebezoek uit tijdens een evenement.
Midden februari ontving de dienst Vergunningen
van de RVA-controleur een e-mail waarin stond dat
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hij had vastgesteld dat verzoekster werkte op basis
van een oude beslissing van het College van burgemeester en schepenen waarin niet vermeld stond
welk statuut ze had. Dat volstond niet meer m.b.t.
de sociale zekerheid. De controleur stelde vast dat
verzoekster noch een personeelslid van de Stad
Brugge noch een zelfstandige was. Hij constateerde
dat ze voor rekening van de Stad Brugge werkte,
zonder dat de verplichte Dimona-aangifte was gebeurd en zonder dat de Stad Brugge haar een officieel loon uitbetaalde. Er werd evenmin RSZ betaald.
De controleur drong aan op overleg met de Stad.
De dienst Vergunningen maakte de e-mail aan de
dienst Personeel en Organisatie over voor verder
onderzoek.
De Stad zag geen andere uitweg dan de formule
waarmee verzoekster als toiletdame te werk was
gesteld, stop te zetten. Verzoekster als personeelslid
in dienst nemen, kon niet omdat alle andere toiletdames ondertussen als zelfstandige werken. Verzoekster een vrijwilligersvergoeding uitbetalen, kon
evenmin aangezien ze toiletgeld inde. De enige
wettelijke mogelijkheid was dat ze zelfstandig zou
worden. Wilde verzoekster daarvoor niet kiezen,
dan zag de Stad geen andere mogelijkheid dan haar
te bedanken voor bewezen diensten.
Een ambtenaar van de dienst Personeel en Organisatie kwam in maart de boodschap aan verzoekster
overbrengen. Hoe het gesprek verliep, kan niet objectief gereconstrueerd worden. Tijdens dit bezoek
weigerde verzoekster de dagcontracten te ondertekenen. Ze weigerde gezien haar leeftijd om zelfstandig te worden.
Op vraag van verzoekster drong de dienst Vergunningen er bij de dienst Personeel en Organisatie
verschillende keren op aan haar de beloofde opzegbrief te sturen.
De brief waarmee verzoekster officieel van het
standpunt van de Stad op de hoogte werd gebracht,
dateert van eind juli, vijf maanden nadat haar het
nieuws mondeling werd meegedeeld. In de brief
lijkt de verantwoordelijkheid voor het probleem bij
verzoekster te worden gelegd. De beginzin luidt:
“Uit een RVA-controle blijkt dat u niet in regel bent
met de sociale zekerheid. Zolang u zich niet in regel
stelt met de sociale zekerheid, kunnen we niet langer een beroep doen op uw diensten.”
De Ombudsman bemiddelt bij de bevoegde diensten opdat verzoekster een afscheidsgeschenk zou
kunnen krijgen. De diensten zijn daartoe bereid,
maar verzoekster wil uiteindelijk geen cadeau. Ze
argumenteert dat ze altijd haar belastingen betaalde.
De dienst Financiën bevestigt dat verzoekster elk
jaar een belastingfiche voor commissies, erelonen
en voordelen van alle aard kreeg. Het bedrag kon
verzoekster dan invullen op haar belastingaangifte.

De dienst Personeel en Organisatie verduidelijkt dat
het probleem niet lag op het vlak van de fiscaliteit
maar wel op het vlak van de sociale zekerheid. Op
inkomsten moeten er niet alleen fiscale inhoudingen
gebeuren maar ook sociale zekerheidsbijdragen. Op
dat laatste vlak was de Stad niet in orde.
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BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: verzoekster kreeg
al in maart mondeling te horen dat er een probleem
was. Pas eind juli kreeg ze haar opzegbrief. Dat is
meer dan vier maanden later.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de manier
waarop het probleem in de opzegbrief werd gecommuniceerd, was niet objectief. De brief creëert
de perceptie dat verzoekster zelf niet in orde was en
daarom verantwoordelijk was voor het feit dat de
Stad op haar geen beroep meer kon doen, terwijl de
verantwoordelijkheid van de Stad in het dossier
minstens even groot was. De Stad had in deze brief
haar verantwoordelijkheid kunnen toegeven en excuses kunnen aanbieden, maar dat deed ze niet.
GEEN WETTELIJKHEID: de Collegebeslissing
van 1984 op basis waarvan verzoekster als toiletdame werkte, volstond niet meer voor de sociale
zekerheid. Verzoekster was geen zelfstandige, maar
ze kreeg ook geen loon van de Stad. De Stad betaalde haar alleen een commissie en een voordeel
van alle aard uit. De Stad betaalde geen sociale zekerheidsbijdragen voor verzoekster.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Stad
weinig anders kon dan de overeenkomst met verzoekster verbreken. Er was geen alternatief, tenzij
verzoekster zelfstandige werd, maar dat zag zij gezien haar hoge leeftijd logischerwijze niet meer zitten.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 februari 2017).

BELASTING OP ONGESCHIKTE WONING
(dossier: 201605-117)
Diensten: Financiën (Fiscaliteit), Dienst Ruimtelijke Ordening (Woondienst)

KLACHT:
De zoon van verzoekers wordt begin september
2013 eigenaar van een verwaarloosd pand in de
binnenstad. Het gebouw staat sinds 26 september

DOSSIERS 2016 IN DETAIL

2013 op de Vlaamse lijst van ongeschikte/onbewoonbare panden.
De zoon weet dat hij vrijstelling van de Brugse heffing op ongeschikte/onbewoonbare panden kan
krijgen op basis van een aangevatte renovatie met
een geldige bouwvergunning. Daarom dient hij begin september 2014 een bundel in bij de Woondienst. Daarin steekt de notariële akte, een attest
van een keuringsbedrijf en een bouwvergunning
voor het vernieuwen van het dak en het slopen van
schoorstenen. De Woondienst aanvaardt de bundel.
De ambtenaar geeft uitleg over de vrijstelling voor
een periode van drie jaar en schrijft op een kopie
van het reglement dat de zoon tot juli 2017 de tijd
heeft om bewijzen van herstel in te dienen.
Toch krijgt de zoon in mei 2015 van de Stad Brugge een taks van 3.000 euro. Hij dient bezwaar in
met als argument dat de renovatie gestart is op basis
van een geldige bouwvergunning. Hij verwijst naar
de Woondienst die neerschreef dat hij tot juli 2017
de tijd had om bewijzen van herstel in te dienen.
Hij verneemt niets meer tot hij midden februari
2016 een brief van de dienst Fiscaliteit krijgt waarin
staat dat hij op basis van het reglement recht op
vrijstelling heeft gedurende twee jaar vanaf de datum van de eigendomsoverdracht. Dat betekent dat
hij vrijstelling krijgt tot 1 september 2015. Vrijstelling op basis van een aangevatte renovatie krijgt hij
niet. Volgens de dienst Fiscaliteit slaat de bouwvergunning slechts op het vernieuwen van het dak en
het slopen van schoorstenen wat niet leidt tot het
aanpassen en verbeteren van de gebreken vermeld
in het technisch verslag.
Doordat de beslissing over het bezwaarschrift zo
laat valt, is al een nieuw belastingjaar gestart. Tot
verzoekers verbazing krijgt hun zoon begin mei
2016 een aanslagbiljet van 6.000 euro. Ze begrijpen
niet hoe dat kan aangezien hun zoon voor 2015
vrijstelling kreeg. Ondertussen diende hij een
bouwaanvraag in voor de verbouwing van drie appartementen tot een eengezinswoning.

MEERDERE DIENSTEN

De Woondienst bevestigt dat de zoon begin september 2014 een bundel binnenbracht. Daarin stak
een blad met de vermelding van een goedgekeurde
bouwvergunning. Dat blad vermeldde alleen het
onderwerp van de vergunning maar niet de inhoud
ervan, terwijl deze voor het bepalen van de vrijstelling doorslaggevend is.
Volgens de Woondienst gaf ze alleen standaardinformatie over het stedelijk heffingsreglement. Omdat in de bundel een blad stak met de vermelding
van een bouwvergunning, wees de ambtenaar op de
vrijstellingsmogelijkheden. Slechts uit klantvriendelijkheid noteerde ze de mogelijke vrijstellingspe-

riode en welke documenten bij de Woondienst binnengebracht moesten worden om de ongeschiktverklaring op te heffen. De ambtenaar benadrukt dat
zij alleen informatie gaf en geen onderzoek ten
gronde voerde. Alleen de dienst Fiscaliteit is bevoegd om vrijstelling te verlenen.
Volgens de dienst Fiscaliteit werd nergens in de
briefwisseling vermeld dat er voor het aanslagjaar
2015 vrijstelling zou worden verleend, wel dat de
zoon op basis van de notariële akte tot en met 1
september 2015 vrijgesteld was waardoor hij de belasting voor 2014 niet hoefde te betalen.
Op 26 september 2015 werd evenwel een nieuwe,
volle periode van twee jaar inventarisatie overschreden. De vrijstelling tot 1 september 2015 was
verstreken waardoor het adres opnieuw opgenomen
werd in het belastingkohier. Er werd getaxeerd volgens de formule in het belastingreglement: basisbedrag x 2 waarbij 2 verwijst naar een tweede volle
periode van twaalf maanden inventarisatie. Dat
maakt 6.000 euro. De dienst Fiscaliteit blijft erbij
dat de zoon van verzoekers in zijn bezwaarschrift
voor het aanslagjaar 2014 verwees naar een nietrelevante bouwvergunning.
Tijdens het onderzoek dient de zoon een nieuw bezwaarschrift in tegen de taks voor het aanslagjaar
2015.
De Ombudsman kan zich niet van de indruk ontdoen dat er bij verzoekers onduidelijkheid ontstond
doordat de uitspraak over het bezwaarschrift voor
het aanslagjaar 2014 lang onderweg was. Het bezwaarschrift werd in juli 2015 ingediend. Pas in februari 2016 volgde de uitspraak. Gevolg was dat
daarin verwezen werd naar een vrijstelling tot en
met 1 september 2015 die op dat moment al maanden verstreken was. Ook de tweede volle periode,
die eind september 2015 afliep, was al overschreden.
Het decreet “betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen”, de memorie van toelichting
bij dit decreet en de omzendbrief BB 2008/07 spreken van een indicatieve termijn van zes maanden
om een bezwaar door het College te laten behandelen. Als de gemeente de termijn overschrijdt, kan de
belastingplichtige rechtstreeks naar de rechtbank
van eerste aanleg stappen. De tekst in de omzendbrief luidt: “De beslissingstermijn voor de bevoegde overheid bedraagt zes maanden. Het is een indicatieve termijn: redelijkerwijs moet de bevoegde
overheid erin slagen om binnen die termijn een uitspraak te doen.” De dienst geeft toe dat bepaalde
bezwaren afhankelijk van de complexiteit een tijd
blijven liggen. Dat komt omdat sommige dossiers
specifieke kennis vereisen waarover niet elke medewerker van de dienst Fiscaliteit beschikt.
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MEERDERE DIENSTEN

Bij het afsluiten van het dossier in november is het
bezwaarschrift tegen de taks voor het aanslagjaar
2015 nog altijd in onderzoek.

BEREIKBAAR?

BEOORDELING:

Diensten: Politie, Communicatie en Citymarketing

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: het bezwaarschrift
tegen de taks voor 2014 was meer dan zes maanden
onderweg. Hetzelfde was het geval met het bezwaarschrift tegen de taks voor 2015. De termijn
van zes maanden voor het afhandelen van een fiscaal bezwaarschrift, zoals voorzien in de wet, is
slechts indicatief, maar zij duidt wel aan wat de
wetgever als redelijk beschouwt voor het afhandelen van een fiscaal bezwaarschrift. De dienst Fiscaliteit overschrijdt deze redelijke termijn.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman niet kan oordelen over het gesprek met de
Woondienst. Hij oordeelt evenmin over de inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift tegen de
taks voor 2014.

(dossier: 201607-162)

KLACHT:

Goedgekeurd (5 december 2016).

Een restaurantuitbater krijgt een bewonerskaart
over verkeershinder naar aanleiding van het aanbrengen van een rode slemlaag op het fietspad langs
de gewestweg waar zijn zaak gevestigd is.
Omdat hij zekerheid wil over de bereikbaarheid van
zijn zaak en eventuele economische werkloosheid
voor zijn personeel, belt hij naar de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie. In tegenstelling
tot wat er op de bewonerskaart staat, hoort hij er dat
zijn zaak bereikbaar zal blijven met de wagen omdat er toch maar één rijstrook afgesloten wordt.
Als de werken beginnen, blijkt de weg toch volledig afgesloten. Verzoeker heeft een overschot aan
vers geleverde producten en zijn personeel heeft
geen werk.
Verder stelt hij vast dat het huisvuil niet wordt opgehaald in de werfzone. Hij neemt contact op met
IVBO en hoort er dat de ophaling niet was kunnen
doorgaan. De bewoners werden hier niet van verwittigd noch werden zij geïnformeerd over een alternatieve ophaalplaats.

OPVOLGING:

ONDERZOEK:

AANBEVELING:
“De dienst Fiscaliteit moet binnen de zes maanden
een fiscaal bezwaarschrift afhandelen, anders
wordt de redelijke termijn overschreden.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Als reactie op de aanbeveling wijst de dienst Fiscaliteit erop dat de omzendbrief slechts spreekt over
een indicatieve termijn van zes maanden. Een fiscaal bezwaarschrift over leegstand of verkrotting
vraagt veel opzoekingswerk. Daardoor kan een dergelijk bezwaarschrift niet altijd binnen de zes
maanden behandeld worden, al probeert de dienst
wel altijd om de termijn van zes maanden te respecteren.
De Ombudsman wijst erop dat hij zowel de toepassing van de wet als het behoorlijk bestuur beoordeelt. Hij wijst nog eens op de omzendbrief die een
termijn van zes maanden als redelijk beschouwt.
Deze termijn ver overschrijden is een uiting van
onbehoorlijk bestuur en kan leiden tot klachten.

De informatie op de bewonerskaart is duidelijk. Er
staat vermeld dat de rijweg volledig afgesloten zal
worden.
De Politie twijfelt er sterk aan dat de dienst Verkeersbelemmeringen foute informatie gegeven zou
hebben. Elke collega op de dienst is perfect in staat
om de werkvergunningen te raadplegen en te interpreteren.
De informatie over de huisvuilophaling ontbrak op
de bewonerskaart. Volgens de dienst Communicatie
en Citymarketing werd deze informatie bewust niet
opgenomen omdat het slechts ging om een korte
onderbreking van vier dagen. De dienst zal deze informatie in de toekomst steeds opnemen op de bewonerskaart, ook al gaat het maar om werkzaamheden van korte duur.

BEOORDELING:
Deze klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de bewonerskaart bevatte geen informatie over de
huisvuilophaling. Positief is dat dit in het vervolg
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wel zal worden vermeld, ook al is de onderbreking
van korte duur.
Over de telefonische informatie door de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie kan de dienst
Ombudsman niet oordelen.

NIET TOEGANKELIJK
(dossier: 201612-268)
Diensten: Academie (DKO), Onderwijs, Patrimonium

KLACHT:
Verzoekster is rolstoelgebruiker. Ze volgt een cursus op de benedenverdieping van de stedelijke
Academie. Recent diende ze omwille van haar gezondheid een elektrische rolstoel te kopen. Daardoor kan ze in de Academie niet meer naar het toilet. De toiletten zijn met haar nieuwe rolstoel
onbereikbaar of ontoegankelijk. De directeur liet
haar weten dat de toiletten vernieuwd zullen worden maar dat zal niet op korte termijn gebeuren. Ze
heeft voor haar cursus betaald, maar is niet meer
naar de les kunnen gaan. Haar verplicht aanvullend
atelier vindt plaats in een klaslokaal op de verdieping. Deze klas kan ze niet bereiken want er is geen
lift.
Verzoekster kampt ook met een parkeerprobleem.
Nu ze zich verplaatst met een elektrische rolstoel
heeft ze een grotere wagen gekocht. Daarmee kan
ze de ondergrondse parking in de Katelijnestraat
niet inrijden. In de Arsenaalstraat staan de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen voor gehandicapten altijd vol. De parking in de Noordstraat is
bijna volledig weggevallen. Op het terrein van de
school kan ze niet meer parkeren. Parkeren op de
koer van de SNT mag niet.

ONDERZOEK:
De directie bevestigt dat het gebouw in de Katelijnestraat niet aangepast is aan de noden van inclusief
onderwijs. Redelijke aanpassingen, zoals voorzien
in de wet, werden al meermaals gevraagd en zullen
verder besproken worden met de dienst Onderwijs
en het schoolbestuur.
Er bestaan plannen om de toiletten in de Academie,
kant Katelijnestraat, te vernieuwen, maar ze bevinden zich nog in de voorontwerpfase. Aan de kant
van de Arsenaalstraat is er een toilet voor personen
met een handicap maar dat voldoet niet meer aan de
meest recente normen. In het nieuwe gebouw in de
Noordstraat zijn er wel aangepaste toiletten, maar
voor verzoekster is dat te ver.
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Overeengekomen wordt dat de leerkracht of medecursisten voor verzoekster de deuren open zullen
maken. Voor de verplaatsingen in het gebouw kan
ze een mechanische rolstoel in de school zetten.
Daarmee kan ze de bestaande toiletten bereiken.
De directie wijst erop dat dit geen ideale oplossing
is en dat er verder naar klantvriendelijkere oplossingen moet worden gezocht. Zo is er nog altijd
geen oplossing voor de lessen en ateliers die plaats
vinden op de verdiepingen.
De Academie heeft geen private parking voor cursisten. Zij moeten parkeren langs de openbare weg
of ondergronds. Er zijn vijf voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de Arsenaalstraat, maar die staan bijna altijd vol. Een
vraag van de directie om dat aantal nog uit te breiden, bleef zonder gevolg. Parkeren op de binnenpleinen van de Academie of de SNT is niet mogelijk omdat deze ook branddoorgangen en
evacuatiezones zijn. Alleen voor de woning van de
conciërge is er plaats voor een dienstwagen. Toen
verzoekster nog een kleinere wagen had, mocht ze
daar parkeren. Nu ze met een grotere auto rijdt, kan
ze niet meer binnen rijden.
De school neemt contact op met een VZW in de
buurt. Verzoekster mag er parkeren, maar tijdens
een testrit blijkt dat dat moeilijk lukt. Er zal voor
verzoekster niets anders opzitten dan een betalende
parkeerplaats te zoeken langs de openbare weg of
toch een voorbehouden parkeerplaats in de Arsenaalstraat te pakken zien te krijgen.

BEOORDELING
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE TOEGANKELIJKHEID: de gebouwen van de Academie in de Katelijnestraat zijn
niet aangepast aan de noden van inclusief onderwijs. Met een elektrische rolstoel zijn de toiletten
onbereikbaar. Rolstoelpatiënten kunnen niet op de
verdiepingen geraken want er is geen lift.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Academie niet verantwoordelijk kan worden gesteld
voor het feit dat verzoekster geen parkeerplaats in
de omgeving vindt.
De klacht wordt zo goed mogelijk gecorrigeerd
door het nemen van tussenmaatregelen.

AANBEVELING:
“Er moet verder werk gemaakt worden van redelijke aanpassingen aan de schoolgebouwen van de
Academie in de Katelijnestraat zodat ze beter toegankelijk worden voor personen met een handicap.”
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MEERDERE DIENSTEN

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Goedgekeurd (6 maart 2017).

Akte genomen (23 mei 2016).

OPVOLGING:

BURENPROBLEEM

De betrokken diensten reageren dat ze werk zullen
maken van redelijke aanpassingen.

NIET VERWITTIGD

(dossier: 201601-008)
Diensten: Politie, OCMW (Sociaal Verhuurkantoor)

(dossier: 201601-018)
Diensten: Wegendienst, Communicatie en Citymarketing

KLACHT:
Verzoekster kan met haar wagen niet meer uit haar
garage omdat het voetpad wordt aangelegd. Ze
werd niet verwittigd. Ook haar buren werden niet
op de hoogte gebracht. Ze weten niet hoe lang het
werk zal duren. Verzoekster verwacht binnen enkele dagen een levering van een huishoudtoestel. Er
moet ook een terrasoverkapping worden geplaatst.

ONDERZOEK:
De Wegendienst zorgt er nog dezelfde dag voor dat
verzoekster haar auto uit de garage kan rijden.
De stadsdiensten zijn niet verantwoordelijk voor de
misgelopen communicatie. De voetpaden worden
niet aangelegd in opdracht van de Wegendienst
maar van een private verkavelaar. Volgens de politievergunning had de aannemer de bewoners moeten verwittigen. Hij had te weinig flyers laten drukken waardoor de straat van verzoekster niet
verwittigd werd. De betrokkenheid van de Wegendienst beperkt zich tot de technische controle bij de
voorlopige oplevering aangezien de voetpaden naar
het openbare domein zullen worden overgedragen.
Omdat de werken niet gebeurden in opdracht van
de Stad, kreeg de dienst Communicatie en Citymarketing geen informatie van de Politie voor het opmaken van een bewonerskaart.

KLACHT:
Verzoekster woont in een appartement van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) dat slecht geïsoleerd
is. Al drie jaar heeft ze problemen met haar onderbuurman. Aanvankelijk klaagde hij over lawaaihinder. Verzoekster en haar twee dochters doen sindsdien hun uiterste best om geen lawaai te maken.
Toch escaleerde de situatie.
Volgens verzoekster pest en bedreigt de buurman
haar. Hij dreigde er al mee haar te slaan. Hij steelt
de post, hij sloeg op de deur van haar appartement
en weigert de gemeenschappelijke hal schoon te
maken. Zodra verzoekster begint te stofzuigen,
bonkt hij op de muur.
Verzoekster meldde het probleem al aan het SVK
die haar aanraadde met de buurman rond de tafel te
gaan zitten, maar dat durfde ze niet. Ze contacteerde enkele keren de wijkinspecteur. Hij probeerde te
bemiddelen. Dat had als resultaat dat de buurman
haar nog meer bedreigde.
Verzoekster vindt dat zowel de Politie als het SVK
te weinig doen om haar te helpen. Niemand zou
haar klachten ernstig nemen. Ze voelt zich ongelijk
behandeld. Toen de buurman klaagde, kwam het
SVK onmiddellijk langs. Als zij belt, komt het SVK
niet.

ONDERZOEK:

Ongegrond.
De dienst Ombudsman kan geen fout bij de stadsdiensten vaststellen. Op het niveau van de Stad
Brugge is de klacht ongegrond.De aannemer die
werkte in opdracht van de private verkavelaar ging
wel in de fout.
Positief is dat de Wegendienst onmiddellijk zorgde
voor een oplossing hoewel het werk niet in haar
opdracht gebeurde.

De Politie bevestigt dat het gebouw slecht geïsoleerd is waardoor zeer gemakkelijk klachten over
geluidsoverlast kunnen ontstaan.
Zowel de Politie als het SVK ontkennen dat ze niets
zouden doen om het burenprobleem op te lossen.
Begin december 2013 meldde verzoekster aan het
SVK een eerste keer problemen met de onderbuurman. Het SVK ging met haar praten en ook de
buurman werd aangesproken. Hij had het er moeilijk mee dat de kinderen niet altijd muisstil waren.
Eind december 2013 waren er opnieuw wederzijdse
klachten. De wijkinspecteur ging ter plaatse en nodigde beiden uit voor een gesprek. Alleen de buurman ging daar op in. Eind april 2014 lichtte het
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SVK verzoekster in over de afspraken die waren
gemaakt over het beperken van de lawaaihinder.
Een maand later werd een opvolgingsgesprek georganiseerd. Opnieuw kwam alleen de buurman
langs.
Midden oktober 2015 belde verzoekster opnieuw
met het SVK. Ze eiste dat de buurman zou verhuizen. Het gesprek verliep moeizaam en ze legde de
telefoon dicht. Het SVK bracht de wijkinspecteur
op de hoogte en schreef verzoekster aan met het
voorstel opnieuw rond de tafel te gaan zitten.
De nacht nadat verzoekster bij de dienst Ombudsman klacht indiende, doet zich een zwaar incident
voor waarbij de Politie moet tussenkomen. De onderbuur beschadigde de voordeur van verzoekster
omdat hij in zijn slaap gestoord zou zijn door een
fitnesstoestel. Verzoekster heeft geen fitnesstoestel.
Verzoekster is zo over haar toeren dat ze opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Vier dagen na
het incident organiseert de wijkinspecteur met de
buurman en de twee dochters van verzoekster een
bemiddelingsgesprek.
Verzoekster staat zeer hoog gerangschikt bij een
sociale huisvestingsmaatschappij. Begin maart
2016 meldt ze aan de Ombudsman dat ze binnen de
maand naar een nieuwe woning kan verhuizen. Ondertussen verblijft ze in een opvangcentrum. Haar
probleem is opgelost, maar ze blijft het frustrerend
vinden dat zij moest wijken voor haar onderbuur.
Ze waarschuwt ervoor dat hij ook met zijn nieuwe
buren problemen zal maken want hij eist volledige
stilte, wat onhaalbaar is.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem van verzoekster lost zichzelf op.
De wijkinspecteur deed wat hij kon. Ook het SVK
probeerde te bemiddelen. Er lijkt maar één structurele oplossing mogelijk: het gebouw beter isoleren,
anders bestaat de kans dat het probleem zich zal
herhalen. Het zou goed zijn dat het SVK de mogelijkheden hiertoe onderzoekt.

GRASDALLEN
(dossier: 201603-049)

MEERDERE DIENSTEN

straat. Zij vinden het een zoveelste ingreep die de
leefbaarheid van hun straat aantast.
Verzoekers klaagden vroeger al dat bij de heraanleg
van de stationsomgeving kant Sint-Michiels het
deel van hun straat gedegradeerd werd tot openbare
parkeerzone die gebruikt wordt door chauffeurs die
niet willen betalen voor een parkeerplaats aan de
achterkant van het station. Daardoor zijn de groenstroken aan beide zijden van de rijweg kapot gereden. Verzoekers vroegen om een oplossing maar
kregen als antwoord dat in het nieuwe parkeerplan
hun deel van de Veldstraat opgenomen zou worden
in een blauwe zone met een parkeervergunning
voor de bewoners. Meer details kregen ze niet.
Verzoekers hebben begrip voor de inspanningen die
de Stad doet om de leerlingen van de scholen in de
buurt een veiliger fietstraject aan te bieden. Anderzijds voelen ze zich steeds meer zwakke weggebruikers in hun eigen straat want in een fietsstraat
mogen auto’s fietsers niet inhalen. Zij rijden vaak
met drie tot vier naast elkaar en weigeren op te
schuiven als een auto hen voorbij wil rijden.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit bevestigt dat het deel van de
Veldstraat waar verzoekers wonen, in het nieuwe
parkeerplan ingekleurd is als blauwe zone met een
digitale parkeervergunning voor de bewoners. De
omvorming tot fietsstraat is het gevolg van een onderzoek dat de Stad liet uitvoeren naar het karakter
van de straat als centrale fietsverbinding.
Al in 2011 pleegde de Groendienst naar aanleiding
van een klacht overleg met de Wegendienst over
het aanleggen van grasdallen in de groenstroken3.
Dat kwam er toen niet van.
Naar aanleiding van de nieuwe klacht geeft de Wegendienst in september de opdracht aan de onderhoudsaannemer om grasdallen te plaatsen in de Canadastraat en dat deel van de Veldstraat waar
verzoekers wonen. De uitvoering is voorzien voor
april-mei 2017.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Diensten: Mobiliteit, Groendienst, Wegendienst

KLACHT:
Verzoekers kunnen zich niet verzoenen met de beslissing van het College van burgemeester en schepenen om de Veldstraat om te vormen tot fiets-
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Dossier 201103-051, Jaarverslag 2011, p. 143.
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FOUTE BRIEVEN?

LAWAAIERIGE BOOTJES (1-2)

(dossier: 201603-057)

(dossiers: 201604-067, 201604-084)

Diensten: Stadsreiniging, Leefmilieu, Financiën,
Cultuurcentrum

Diensten: Toerisme, Leefmilieu

KLACHT:
Verzoekster woont al twee jaar op haar nieuwe
adres. Toch krijgt ze nog geregeld post voor de vorige bewoners. Deze correspondentie komt heel
vaak van stadsdiensten.
Verzoekster vroeg de dienst Bevolking of er nog
iemand anders op haar adres ingeschreven stond,
maar dat bleek niet het geval.
Ze gaat ervan uit dat de stadsdiensten hun adressen
niet goed bijhouden en stuurt op aanraden van haar
postbode alle verkeerde post ongeopend terug naar
de Stad. Toch blijft ze foute post van stadsdiensten
krijgen.

KLACHTEN:
Los van elkaar klagen twee bewoners die langs de
reien wonen, over de lawaaierige commentaar van
de schippers op de toeristenbootjes.
Een van de verzoekers drong eerder al aan op maatregelen omdat metingen van de dienst Leefmilieu
hadden uitgewezen dat het wettelijk toegestane geluidsniveau overschreden werd, niet alleen als gevolg van de commentaar maar ook als gevolg van
het geluid van de motoren.
Verzoekers vinden dat het tijd wordt dat de Stad
eindelijk iets onderneemt tegen de overlast.

ONDERZOEK:

Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid. Op de
eenmalige fout geadresseerde zending van het Cultuurcentrum na, kan de Ombudsman niet achterhalen wat er fout gelopen zou kunnen zijn met andere
zendingen.

De dienst Leefmilieu bevestigt dat niet alleen de
commentaar van de schippers maar ook het geluid
van de motoren de hinder veroorzaken. In de huizen
langs de rei is het geluid van de motoren minder
hoorbaar. Daar is de commentaar duidelijker. Het
plaatsen van controleapparatuur aan boord is geen
optie omdat het niveau van de geluidsversterking
afhankelijk is van verschillende parameters die niet
te voorzien zijn. Een maximum geluidsniveau opleggen is niet mogelijk, oordeelt de dienst Leefmilieu.
Toerisme Brugge koppelt de klachten terug naar de
bootjesexploitanten. Gelet op de meetresultaten en
de visie van de dienst Leefmilieu zijn ze niet geneigd in te gaan op de vraag het geluid van de micro’s te verlagen.
Toerisme Brugge verzamelt informatie met het oog
op de opmaak van een dossier voor het College van
burgemeester en schepenen. Het probleem wordt
voorgelegd aan firma’s die gespecialiseerd zijn in
het installeren van geluidsinstallaties in open lucht.
Als de bootjesexploitanten aan de Stad vragen om
de ticketprijs te mogen optrekken, beslist het College van burgemeester en schepenen de prijsverhoging te koppelen aan inspanningen die de exploitanten willen doen om de geluidshinder terug te
dringen. Als alle exploitanten samen een studiebureau aanstellen om de hinder in kaart te brengen en
oplossingen voor te stellen, is het College bereid de
gevraagde prijsverhoging deels goed te keuren.
De bootjesexploitanten nemen een afwachtende
houding aan.
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ONDERZOEK:
De Ombudsman legt het probleem voor aan de
diensten Stadsreiniging, Leefmilieu, Financiën en
het Cultuurcentrum omdat verzoekster zich herinnert van deze diensten brieven te hebben gekregen.
De dienst Stadsreiniging vindt het adres van verzoekster niet terug. De dienst Leefmilieu controleert altijd de post die terugkeert en past het adres
dan aan. De kans dat een brief twee keer naar een
fout adres gestuurd wordt, is volgens de dienst uitgesloten. Volgens de dienst Fiscaliteit werd op
naam van verzoekster of de vorige bewoners geen
aanslagbiljet teruggestuurd. Bij de dienst Financiële
Administratie zijn evenmin dossiers op naam van
de vorige bewoners bekend.
Zodra een zending bij het Cultuurcentrum terugkeert, wordt de geadresseerde geschrapt uit de lijst.
In 2014 werd één keer de brochure voor het tweejaarlijkse Airbagfestival op de naam van de vorige
bewoners naar het adres van verzoekster gestuurd.
De brochure keerde terug en de naam van de betrokkenen werd gewist uit de lijst. Andere retourzendingen waren er niet.

BEOORDELING:
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Ombudsman sluit de dossiers af. De bemiddeling levert (voorlopig) geen concreet resultaat
op.

LAWAAIHINDER
(dossier: 201604-081)
Diensten: Leefmilieu, Dienst Ruimtelijke Ordening
(Sectoren)

VERDWENEN BONSAI
(dossier: 201604-068)
Diensten:
Burgerzaken
Groendienst

KLACHT:
(Begrafenissendienst),

KLACHT:
Als verzoekster een bezoek brengt aan het graf van
haar zoon op de begraafplaats van Ver-Assebroek
merkt ze dat een bonsaiboompje verdwenen is. Ook
een pot met rozen is weg. Ze vermoedt diefstal.
Verzoekster stelt vast dat de vuilnisbakken op het
kerkhof regelmatig vol zitten en denkt dat dit te
maken heeft met het feit dat het kerkhof ’s avonds
niet afgesloten wordt. Zij vraagt zich af of de Stad
de begraafplaats niet beter zou afsluiten met hekken.

ONDERZOEK:
De Begrafenissendienst en de Groendienst ontkennen dat ze sierpotten of bloemen weggehaald zouden hebben op de begraafplaats. Ze beklemtonen
dat ze altijd met zorg omgaan met groen en herinneringen op en rond de graven. Er zijn bij beide
diensten geen meldingen over vandalisme of diefstal bekend.
Volgens de Begrafenissendienst weegt de kost voor
het afsluiten van de toegangen niet op tegen de baten. Het gaat niet alleen over het plaatsen van hekken, maar ook over het beheer van de poorten en
het inzetten van personeel. Hiervoor zijn geen middelen ter beschikking. Het plaatsen van automatisch
poorten wordt niet overwogen omdat uit ervaring
blijkt dat dergelijke poorten regelmatig beschadigd
worden door bezoekers die na sluitingstijd de begraafplaats willen bezoeken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Wie de planten weggenomen heeft, blijft onduidelijk. De Begrafenissendienst en de Groendienst ontkennen elke betrokkenheid.

JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Verzoeker klaagt al een hele tijd over lawaaihinder,
veroorzaakt door het lossen van goederen op de terreinen van een supermarkt. Het lossen begint al om
7 uur. Verzoeker dringt al enige tijd aan op het
plaatsen van geluidsschermen. Hij klaagt ook over
een ventilator op het dak van een aanpalend grootwarenhuis. Er zijn al enkele tussenkomsten geweest
van de dienst Leefmilieu, maar er zit geen schot in
de zaak.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu verwittigde in maart 2016 de
Dienst Ruimtelijke Ordening omdat ze vaststelde
dat het laden en lossen in open lucht gebeurde wat
haar in tegenspraak leek met de bouwvergunning.
Het College van burgemeester en schepenen legde
in april 2014 als voorwaarde op dat de laad- en loszone ingekapseld moest worden met geluidswerende structuren en dat een geluidswerende wand zou
worden geplaatst ter hoogte van de grens met de
tuinen van de woningen ten noorden.
Volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening werd de
geluidswand al in maart 2015 geplaatst. Het perceel
waar verzoeker woont, paalt niet onmiddellijk aan
het perceel van de winkel. Daarom werd in de
bouwvergunning geen geluidswerende wand voor
dit perceel voorzien. Mocht er toch lawaaihinder
zijn, dan kan verzoeker altijd aan de supermarkt
vragen om een wand te zetten. Hiervoor is geen
bouwvergunning nodig.
Volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening is er een
ingekapselde laad- en loszone zoals de bouwvergunning oplegt, maar kan zij stedenbouwkundig
niet opleggen dat deze ook effectief gebruikt wordt.
De dienst verwijst verzoeker met zijn klachten over
geluidsoverlast naar de dienst Leefmilieu of de
Vrederechter.
Verzoeker reageert dat de toegang tot de laad- en
loszone te smal gebouwd is waardoor sommige
vrachtwagens er met hun oplegger niet binnen kunnen rijden. Geluidshinder tijdens het lossen is het
gevolg. Volgens hem is dat een bouwovertreding
waartegen opgetreden zou kunnen worden.
De bouwcontroleur stelt begin augustus vast dat de
toegang inderdaad twintig centimeter smaller is dan
de vergunning oplegt. Deze afwijking is volgens de
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Dienst Ruimtelijke Ordening evenwel te klein om
als stedenbouwkundige overtreding beschouwd te
kunnen worden.
De dienst Leefmilieu neemt contact op met het
grootwarenhuis over de ventilator. Hij wordt ’s
nachts afgelegd.
De dienst Leefmilieu controleert in september de
geluidshinder van beide winkels. De toegelaten geluidsniveaus voor leveringen worden niet overschreden. Alleen de koelgroepen tonen in de nacht
een lichte overschrijding. De dienst Leefmilieu
neemt contact op met de uitbater die de vervanging
van de koelgroep in het vooruitzicht stelt.
De Ombudsman verwijst verzoeker naar de Vrederechter mocht hij problemen blijven ondervinden.

De Groendienst plaatst de bestaande gedenkzuil en
een tweede zuil in de verharding voor de strooiweide.

BEOORDELING:

KLACHT:

Ander oordeel.
De diensten doen wat wettelijk in hun mogelijkheden ligt, maar dat wil niet zeggen dat verzoeker
geen hinder zou kunnen ondervinden.

Verzoeker klaagt al lang over het ontbreken van
openbare verlichting in de fietsbergingen van een
garagecomplex in de binnenstad. Het is er ’s avonds
en ’s nachts pikdonker.
Zijn laatste vraag dateert van eind augustus 2015.
De dienst Elektromechanica stelde toen vast dat alle
afgesloten fietsbergingen eerst zouden moeten worden geopend om kabels te leggen en armaturen te
plaatsen. Dat was niet haalbaar. Toen verzoeker informeerde naar een stand van zaken kreeg hij van
de dienst te horen dat er geen opdracht gegeven was
om het project uit te voeren.

STROOIWEIDE
(dossier: 201605-097)
Diensten: Burgerlijke Stand (Begrafenissendienst),
Groendienst

KLACHT:

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

VERLICHTING FIETSBERGING
(dossier: 201605-100)
Diensten: Patrimonium, Wegendienst

ONDERZOEK:

De Begrafenissendienst maakt de naamplaatjes
weer leesbaar. Ze kaart het probleem aan bij de leverancier.

De dienst Elektromechanica onderzoekt opnieuw de
mogelijkheid om bijkomende verlichting te plaatsen
in de fietsbergingen maar vindt geen punt waarvan
afgetakt kon worden. Er staat wel een openbare verlichtingspaal naast de ingang van de fietsberging
kant garagecomplex, maar deze is eigendom van
Eandis. Aftakken van deze paal is de enige oplossing, maar daarvoor is de Wegendienst bevoegd.
De Wegendienst wijst de vraag af. Het binnenplein
is privaat stadseigendom en geen openbaar domein.
Toch is er vroeger openbare verlichting geplaatst.
De garageboxen en de fietsbergingen zijn niet publiek toegankelijk. Het gros van de garages zijn eigendom van bewoners en van een Brugse huisvestingsmaatschappij. Volgens de Wegendienst is het
plaatsen van openbare verlichting alleen toegelaten
op publiek toegankelijke plaatsen. De installatie
van private verlichting is alleen mogelijk als de
dienst Patrimonium via Eandis zou zorgen voor een
aansluiting met een meterkast, maar dat kan niet
omdat er op het adres van het garagecomplex of de
fietsbergingen niemand ingeschreven is.
Tijdens een bezoek ter plaatse stelt de dienst Ombudsman vast dat frequent gebruik gemaakt wordt
van de doorgang langs de fietsbergingen. Ook de
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Verzoekers vader overleed vier jaar geleden en
werd uitgestrooid op de strooiweide van de begraafplaats van Ver-Assebroek. Verzoeker betaalde
voor een naamplaatje voor zijn vader, maar vier
jaar later is dat plaatje al niet meer leesbaar. Hetzelfde geldt voor een twintigtal andere naamplaatjes
op de gedenkzuil op de strooiweide. Andere, veel
oudere naamplaatjes, zijn wel leesbaar gebleven.
Verzoeker meldde dat zeven maanden geleden aan
de Stad. Beloofd werd dat het in orde zou komen,
maar verzoeker ziet niets veranderen.
De echtgenote van verzoeker stelde bovendien vast
dat er recent naamplaatjes van overledenen opgehangen werden aan de achterzijde van de gedenkzuil waar niemand ze kan lezen. Het is verboden de
strooiweide te betreden. Verzoeker vindt dat niet
kunnen. Ofwel moet er een tweede gedenkzuil geplaatst worden, ofwel moet door de strooiweide een
pad aangelegd worden.

ONDERZOEK:

DOSSIERS 2016 IN DETAIL

doorgang voor voertuigen wordt regelmatig gebruikt, ook door niet bewoners. Er zijn een groot
aantal vrije parkeerplaatsen, wat nuanceert dat het
stadsterrein volledig privaat zou zijn. Kennelijk is
bij het ontwerpen van het garagecomplex en de
fietsstallingen geopteerd voor openbare verlichting.
De dienst Ombudsman maakt haar bevindingen
over aan de Wegendienst en de dienst Elektromechanica. De dienst Elektromechanica neemt contact
op met Eandis die ermee akkoord gaat de openbare
verlichting uit te breiden in het garagecomplex. Begin 2017 plaatst Eandis bijkomende armaturen in de
fietsbergingen.

MEERDERE DIENSTEN

gens haar onaanvaardbaar is en zeker als er schade
is. De Politie zal dan ter plaatse de situatie evalueren en indien nodig optreden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

OMGEWAAIDE BOOM
(dossier: 201606-154)
Diensten: Algemeen Bestuur, Groendienst

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

LADEN EN LOSSEN
(dossier: 201606-148)
Diensten: Mobiliteit, Politie

KLACHT:
Verzoekster woont in een smalle straat in het centrum en heeft al jaren last van vracht- en bestelwagens die de horecazaken, winkels en een hotel komen bevoorraden. De voertuigen parkeren vaak op
het voetpad voor haar huis waardoor er geen licht
meer binnen komt. Koelwagens laten hun motoren
draaien. De garagepoort is beschadigd doordat de
deuren van de vracht- en bestelwagens ertegen vallen. Als ze protesteert, ontkennen de chauffeurs dat
zij de schade veroorzaakten.
Verzoekster meldde het probleem al geregeld aan
de dienst Mobiliteit en aan de Politie, zonder resultaat. Ze suggereert de voertuigen te laten stationeren op een plein in de buurt of een laad- en loszone
aan te leggen in een aanpalende straat.

ONDERZOEK:
Zowel de dienst Mobiliteit als de Politie zien geen
pasklare oplossing voor het probleem. Verbieden
dat vracht- en bestelwagens laden en lossen in de
straat is niet haalbaar. Er is geen mogelijkheid om
in de onmiddellijke omgeving een laad- en loszone
aan te leggen.
De Politie beseft dat bijna alle leveringen in de
straat gepaard gaan met inbreuken op de wegcode.
Toch acht ze het niet altijd opportuun om repressief
op te treden gezien de moeilijke omstandigheden
waarin leveranciers er moeten werken. Verzoekster
mag wel altijd de Politie bellen als de situatie volJAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Eind 2013 waait tijdens een storm een boom om in
een stadsbosje naast verzoeksters woning. Er is
schade aan de tuinafsluiting en de openbare verlichting.
Een conducteur van de Groendienst komt langs. Hij
geeft toe dat de schade het gevolg is van de omgewaaide boom. De dienst zal een schadedossier
overmaken aan de verzekeraar van de Stad. Verzoekster mag de factuur voor de herstelling van de
tuinmuur overmaken.
Er komen twee experten langs. In tegenstelling tot
wat de conducteur zei, hoeft verzoekster geen facturen naar de Groendienst te sturen. De experten zeggen voldoende te weten.
Na verloop van tijd betaalt de verzekeringsmaatschappij van verzoekster haar een bedrag van 450
euro uit. Dat is een stuk minder dan ze had verwacht, maar volgens haar verzekeraar het gevolg
van de franchise die geldt op haar polis.
In juni 2016 krijgt ze een aangetekende brief van
Eandis. De nutsmaatschappij maant haar aan zo
snel mogelijk de herstelling van de verlichtingspaal
te betalen. Verzoekster neemt contact op met Eandis en vraagt de rekening te sturen naar de Stad
Brugge omdat het om een omgewaaide stadsboom
gaat. Een paar dagen later krijgt ze een nieuwe brief
van Eandis. Ze leest erin dat de nutsmaatschappij
alle schade terugbetaald krijgt. Ze vraagt zich af
waarom zij maar een deel van de kosten vergoed
kreeg.

ONDERZOEK:
De dienst Algemeen Bestuur maakte het schadedossier eind 2013 over aan de verzekeringsmaatschappij van de Stad. De verzekeraar was van oordeel dat
de Stad niet aansprakelijk was. Verzoekster werd
niet vergoed. De Ombudsman is niet bevoegd voor
de verzekeraar. Verzoekster werd voor de schade
wel vergoed door haar eigen verzekeringsmaat81
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schappij. Dat gebeurde volgens de voorwaarden
van haar verzekeringspolis. Op de vraag van verzoekster om het bedrag van de franchise terug te
betalen, wil de verzekeraar van de Stad niet ingaan.
Het is niet duidelijk waarom Eandis in eerste instantie de kosten voor de herstelling van de verlichtingspaal wilde verhalen op verzoekster.
Verzoekster werd niet ongelijk behandeld tegenover Eandis, want niet de verzekeringsmaatschappij
van de Stad maar de Stad zelf vergoedde Eandis
voor haar schade.
Tijdens het onderzoek laat verzoekster weten dat er
opnieuw een boom is omgewaaid. Dit keer heeft ze
geen schade, maar ze wijst de Stad met de vinger
omdat deze haar bomen niet goed zou beheren.
De Groendienst reageert dat ze zo goed mogelijk
het bomenbestand op het Brugse grondgebied probeert op te volgen en te beheren. Met de huidige
personeelsbezetting en het beschikbare materieel is
het niet mogelijk om systematisch alle straten,
speelbossen, speelpleinen en parken te controleren.
Het is volgens de dienst nooit uit te sluiten dat een
boom omvalt, zelfs na regelmatige controle. De
Groendienst belooft beterschap. Via een aanbesteding wordt het beheer van de speelbossen toevertrouwd aan een externe aannemer zodat deze beter
en frequenter beheerd kunnen worden.

MEERDERE DIENSTEN

derbroken en omgeleid worden. Verzoekster is boos
omdat ze niet vroeger werd ingelicht. Dan had ze
haar vakantie anders kunnen plannen en haar winkel kunnen sluiten tijdens de werkzaamheden. Nu
verliest ze zeker een week aan inkomsten.
Als verzoekster van een medewerker van de firma
Decaux hoort dat de bushalte al in maart 2016 klaar
had moeten zijn, eist ze een duidelijk antwoord van
de Stad. Ze wil weten sinds wanneer de Stad wist
dat de nieuwe bushalte in juli aangelegd zou worden en waarom de datum niet vroeger gecommuniceerd werd.

ONDERZOEK:

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling en informatieverstrekking.

Volgens de Wegendienst gebeurde de planning op
basis van de agenda van de aannemer en de inschatting van de Politie. De Politie opteerde voor de
twee eerste weken van de grote vakantie omdat er
dan minder verkeer is. Toen verzoekster in november 2015 haar vraag stelde, was deze planning nog
niet bekend. De communicatie over de werken gebeurde zoals gebruikelijk met een bewonerskaart.
Naar aanleiding van een hernieuwde vraag van verzoekster op 7 juli 2016 aan de schepen van Ruimtelijke Ordening om een parkeerplaats te voorzien,
nam de Wegendienst met verzoekster contact op.
Dat was een week voor ze klacht indiende bij de
dienst Ombudsman. Beslist werd het bushokje wat
op te schuiven en aan de Stedelijke Werkgroep
Verkeer te vragen dicht bij de winkel een laad- en
loszone in te richten. De volgende dag mailde de
schepen van Ruimtelijke Ordening dit voorstel door
naar verzoekster. Zij reageerde niet.

NIEUWE BUSHALTE

BEOORDELING:

BEOORDELING:

(dossier: 201607-159)
Diensten: Wegendienst, kabinet schepen van Ruimtelijke Ordening

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking. Verzoekster
is tevreden met de bemiddelde oplossing.

TUINEN VAN HOLLEBEKE
KLACHT:
Verzoekster baat een krantenwinkel uit. Voor haar
zaak staat een bushokje. Als ze in november 2015
opvangt dat het bushokje vernieuwd zal worden,
vraagt ze in een e-mail aan de schepen van Ruimtelijke Ordening om het nieuwe busschuilhuisje wat
verder te plaatsen zodat er voor haar zaak een parkeerplaats vrij komt. De schepen reageert dat hij
niet weet wanneer het bushokje vervangen zal worden.
Verzoekster hoort niets meer. Een week voor ze
midden juni 2016 met vakantie vertrekt, verneemt
ze dat de nieuwe bushalte aangelegd zal worden
tussen 4 en 15 juli. Zolang zal het autoverkeer onJAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

(dossier: 201608-176)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de Stad niets onderneemt om
een oude mazouttank weg te halen op het terrein
van de Tuinen Van Hollebeke. Ook de bouwvallige
watertoren is niet afgeschermd. Kinderen spelen erin en klimmen erop.
Volgens verzoeker zouden al andere bewoners aan
de Stad gevraagd hebben om iets te ondernemen,
maar zou de Stad de verantwoordelijkheid bij de ei82

DOSSIERS 2016 IN DETAIL

genaar leggen. Nochtans meent verzoeker te weten
dat de groenzone al openbaar domein is. Dat leidt
hij af uit het feit dat de Groendienst er regelmatig
het gras afrijdt.

ONDERZOEK:
Het clusterhoofd Openbaar Domein legt uit dat het
terrein nog privaat is maar dat de Groendienst er al
beperkt groenonderhoud uitvoert in afwachting dat
het park wordt overgedragen naar het openbaar
domein.
Als gevolg van de klacht plaatst de Wegendienst
hekken rond de watertoren en vraagt zij de eigenaar
de mazouttank weg te halen, de luiken van de watertoren te herstellen en de ladder aan de buitenkant
weg te halen. De watertoren behoort tot een beschermd dorpsgezicht.
De mazouttank wordt weggehaald. De luiken worden gesloten, maar de ladder blijft staan.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Gedeeltelijk bijgestuurd door bemiddeling.

VERGETEN GREPPELS?
(dossier: 201609-196)
Diensten: Groendienst, Stadsreiniging

KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de dienst Stadsreiniging nooit
de rioolkolken reinigt in het deel van de straat waar
hij woont. Hij moet als het regent regelmatig zelf de
rioolkolk voor zijn deur vrij maken om te voorkomen dat er plassen blijven staan. Verderop in de
straat worden alle kolken wel regelmatig nagezien
en leeggezogen. Ook aan de andere kant van de
straat worden de kolken jaarlijks gekuist.
Verzoeker begrijpt evenmin waarom de machine
die de greppels veegt, vlak voor zijn woning
rechtsomkeer maakt en de greppel ongemoeid laat.
Tot voor verzoekers huis liggen er voetpaden. Verder liggen er groenstroken zonder boordsteen. Aan
de andere kant van zijn woning liggen overal voetpaden.
Als op een morgen een veegmachine opnieuw de
greppels reinigt tot net voor zijn huis en daarna
rechtsomkeer maakt zonder een hoopje vuil op te
vegen voor zijn huis, spreekt verzoeker de chauffeur aan. Die zegt van niets te weten en alleen uit te
voeren wat op zijn planning staat.
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De dienst Stadsreiniging laat verzoeker weten dat
de kolken jaarlijks gereinigd worden. De veegmachine behoort toe aan de Groendienst en wordt ingezet voor het verwijderen van onkruid in greppels
die grenzen aan openbare gras- of groenstroken.
Waar er voetpaden liggen, moeten de bewoners zelf
instaan voor het rein houden van het voetpad en de
greppel.
Verzoeker heeft zijn twijfels bij het antwoord van
de dienst Stadsreiniging. Hij gelooft niet dat de
straatkolken jaarlijks gereinigd worden. Volgens
hem klopt het evenmin dat de greppels alleen geveegd worden waar er geen voetpaden zijn. Hij
blijft erbij dat de greppels aan de overkant van zijn
huis, waar nochtans ook voetpaden liggen, geveegd
worden door de Groendienst. Ook voorbij het
kruispunt worden de greppels geveegd, terwijl er
overal voetpaden liggen.

ONDERZOEK:
De Groendienst blijft erbij dat zij het politiereglement volgt. Daarin staat dat elke eigenaar/aangelande verantwoordelijk is voor het voetpad en de greppel die grenst aan zijn perceel. Waar
er langs de openbare weg geen voetpaden liggen
maar wel grasstroken of beplanting, veegt de
Groendienst wel de greppels. Deze lijn wordt over
het hele Brugse grondgebied aangehouden. De
chauffeurs krijgen daarover strikte orders. In verzoekers straat worden de greppels twee tot drie keer
per jaar geveegd.
De dienst Stadsreiniging legt een lijst voor waaruit
blijkt dat alle rioolkolken in verzoekers straat regelmatig, bijna om het jaar, gereinigd worden. De
dienst stuurt een werkfiche door die de chauffeurs
van de kolkenzuigers moeten invullen als ze problemen vaststellen. Daaruit blijkt dat er tussen 2008
en 2015 nooit opmerkingen waren over verstopte
rioolkolken in de straat.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

MIDDELHOOG GEBOUW? (1-2)
(dossiers: 201610-212, 201612-266)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Unesco),
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

KLACHTEN:
De eerste verzoeker kocht in 2013 een nieuwbouwappartement. Aan de bouwvergunning werd een

83

DOSSIERS 2016 IN DETAIL

MEERDERE DIENSTEN

brandpreventieverslag gekoppeld waarvan de bepalingen strikt na te leven zijn. In het verslag werden
de gebouwen gecatalogeerd als middelhoog. Daaraan zijn bepaalde brandpreventienormen verbonden.
In november 2015 stelde verzoeker vast dat de
bouwheer de brandpreventievoorwaarden niet uitvoerde zoals ze in het brandpreventieverslag waren
opgenomen. Hij sprak hierover de bouwheer en zijn
architect aan.
De bouwheer en de architect overtuigden de Stad
ervan dat het project een laag gebouw is omdat de
zolder boven het appartement van verzoeker slechts
een voor hem niet toegankelijke technische ruimte
is. Op voorstel van de Dienst Ruimtelijke Ordening
maakte de Hulpverleningszone een aangepast
brandpreventieverslag op waarbij het appartementsgebouw beschouwd werd als laag gebouw op
voorwaarde dat de technische ruimte ontoegankelijk zou worden gemaakt voor verzoeker.
Verzoeker gaat niet akkoord met deze wijziging
omdat zijn toestellen op de zolder staan. Bovendien
vormde de zolder bij de verkoop een onderdeel van
zijn appartement. Verzoeker wijst er de Dienst
Ruimtelijke Ordening en de Hulpverleningszone op
dat een brandpreventieverslag dat aan een bouwvergunning vastgemaakt is als voorwaarde, niet
zomaar vervangen kan worden door een ander
brandpreventieverslag.
In december 2016 volgt een tweede klacht. Omwonenden gingen het bouwdossier inkijken en menen
dat het statuut van het bouwproject achteraf werd
gewijzigd om de brandpreventievoorwaarden te
kunnen milderen.

De Groendienst plaatste vroeger al wortelplaten onder het voetpad waardoor het tuinmuurtje van verzoeker niet langer omvergeduwd werd. Intussen is
de toestand verergerd want de wortels woekeren
langs het muurtje tot onder zijn oprit. Het asfalt ligt
er hobbelig bij. Verzoeker vreest voor ergere schade als de oprit niet snel hersteld wordt.
Ook het fietspad ligt er erbarmelijk bij. Een volledige heraanleg van de straat is volgens verzoeker de
enige oplossing.

ONDERZOEK:

(dossier: 201610-222)

Bij het afsluiten van de redactie van het jaarverslag
is het onderzoek nog bezig.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek is nog bezig.

OPSTEKENDE WORTELS (1)
(dossier: 201610-216)
Diensten: Groendienst, Wegendienst

KLACHT:
Verzoeker woont langs de Koolkerkse Steenweg
waar op verschillende plaatsen opstekende wortels
van straatbomen zorgen voor losliggende tegels in
voetpaden en opritten.
JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

ONDERZOEK:
De Wegendienst en de Groendienst werken samen
aan een dossier voor de volledige heraanleg van de
Koolkerkse Steenweg. Deze werken zijn gepland
voor 2017-2018 en houden in dat niet alleen de
fietspaden en de voetpaden heraangelegd zullen
worden, maar ook dat de bomen zullen vervangen
worden. In afwachting zal de Wegendienst nog alleen plaatselijke herstellingen aan voet- en fietspaden uitvoeren als er een veiligheidsrisico is.
Zowel de Groendienst als de Wegendienst zijn van
oordeel dat een plaatselijke herstelling van het
voetpad voor het huis van verzoeker niet nodig is.
De Groendienst geeft de schade aan zijn oprit door
aan de verzekeringsmaatschappij van de Stad.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking en bemiddeling.

OPSTEKENDE WORTELS (2)
Diensten: Groendienst, Wegendienst

KLACHT:
Verzoeker klaagt dat opstekende wortels van straatbomen opnieuw schade toebrengen aan zijn eigendom in de Koolkerkse Steenweg. Twintig jaar geleden vergoedde de Stad gelijkaardige schade via
haar verzekeringsmaatschappij. In 2011 klaagde
verzoeker ook al over opstekende boomwortels en
beschadigde voetpaden. Op zijn vraag om de wortels te verwijderen en het voetpad grondig te herstellen wilde de Groendienst toen niet ingaan. De
Wegendienst herstelde het voetpad plaatselijk4.
Verzoeker dringt aan op een snel herstel van het
voetpad, de oprit en de toegang naar zijn woning.
4

Dossier 201112-304, Jaarverslag 2011, p. 77.
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ONDERZOEK:
De Groendienst en de Wegendienst bevestigen dat
de voetpaden er op verschillende plaatsen zeer
slecht bij liggen.
De Wegendienst herstelt de voetpaden plaatselijk in
afwachting van een definitieve heraanleg van de
straat in samenwerking met de Groendienst. De uitvoering is voorzien in 2017-2018. Daarbij zullen
ook de bomen vervangen worden.
De Groendienst geeft verzoekers schade aan aan de
verzekeringsmaatschappij van de Stad.
De verzekeraar weigert de aansprakelijkheid van de
Stad te erkennen. Voor de verzekeringsmaatschappij is de Ombudsman niet bevoegd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Gedeeltelijk bijgestuurd door bemiddeling.

ONBEREIKBAAR
(dossier: 201610-226)
Diensten: IVBO, Groendienst, Wegendienst

KLACHT:
Verzoeker woont in een sportpark dat eigendom is
van de Stad. Er staan enkele huizen die bereikbaar
zijn via een smalle straat.
Midden oktober krijgen hij en zijn buren een brief
van IVBO waarin staat dat de huisvuilwagen de afvalzakken niet langer aan de huizen zal ophalen.
Aan de ingangspoort van het sportpark heeft iemand nadarhekken geplaatst die ervoor zorgen dat
de huisvuilwagen de straat niet meer kan inrijden.
De bewoners moeten hun vuilniszakken vanaf nu
aan de poort plaatsen. Dat is een heel eind.
Zelfs als de nadarhekken weg worden gehaald,
weigert IVBO nog langer de straat in te rijden. Zij
argumenteert dat aan de poort een verkeersbord C3
hangt met een onderbord “uitgezonderd fietsers en
bewoners”. De huisvuilwagen mag de straat niet inrijden.
Verzoeker vindt de situatie kafkaiaans. Hij suggereert het onderbord uit te breiden met de tekst “en
diensten”. Daarmee kan het probleem in de kortste
keren opgelost worden.

MEERDERE DIENSTEN

vooruit in. Na het ophalen van het vuilnis reed de
vuilniswagen achteruit de straat weer uit. Daarbij
gebeurde bijna een ongeval met een fietser. Gevolg
was dat IVBO besliste om het afval niet langer op
te halen aan de huizen. De zakken moesten aan de
poort geplaatst worden. Als de nadarhekken worden
weggehaald, blijft IVBO weigeren de straat nog in
te rijden omdat een verkeersbord C3 met onderbord
“uitgezonderd fietsers en bewoners” dat verbiedt.
De Groendienst en de Wegendienst onderzoeken de
toestand ter plaatse. Het probleem kan volgens hen
snel opgelost worden met een bijkomend onderbord
“uitgezonderd diensten”. Ter hoogte van de ingang
tot de sportvelden kan een stuk haag verwijderd
worden. De vrijgekomen ruimte kan verhard worden zodat de huisvuilwagens er gemakkelijk kunnen keren.
Verzoeker gaat niet akkoord omdat hij vreest dat de
verharding in de kortste keren misbruikt zal worden
door de sportclub. Hij pleit voor de aanleg van een
losliggend fiets- en wandelpad zodat IVBO in alle
veiligheid de straat in en uit kan rijden.
Voor IVBO hoeft het pad niet als de bewoners hun
huisvuil aanbieden op de afgesproken plaats. Ook
de Wegendienst adviseert de aanleg ongunstig.
De Groendienst verhoogt de zichtbaarheid door de
struiken en hagen naast de rijweg te verwijderen. Er
worden paaltjes aan de rand van de weg geplaatst.
De bewoners leggen zich neer bij de vraag van
IVBO om het afval tot aan de ingangspoort te brengen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.

ONDERZOEK:
Tot midden oktober reed de huisvuilwagen achteruit de straat in tot aan de woningen. Toen aan de
poort nadarhekken werden geplaatst die het indraaien bemoeilijkten, reden de chauffeurs de straat
JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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ADMINISTRATIEKOSTEN
(dossier: 201610-233)
Diensten: Financiën (Financiële Administratie),
Dienst Ruimtelijke Ordening, Ombudsman

KLACHT:
Verzoeker diende begin 2016 klacht in bij de Ombudsman tegen de onverwachte factuur voor de
opmaak van een brandpreventieverslag5. Zolang het
onderzoek liep, zou de factuur on hold worden geplaatst en zouden geen extra kosten aangerekend
worden.
Verzoeker krijgt eind september van de dienst Financiën een duplicaat van een aangetekende laatste
waarschuwing van midden juni 2016 voor een bedrag van 195 euro. Nochtans betaalde hij eind juni
al 180 euro voor het brandpreventieverslag, zoals
de Ombudsman hem had gevraagd. De administratiekosten liet hij achterwege.
De dienst Financiën blijft erbij dat hij de 15,30 euro
administratiekosten van de aangetekende laatste
waarschuwing nog moet betalen.

ONDERZOEK:
Verzoeker diende begin januari klacht in over de
factuur van het brandpreventieverslag.
Omdat verzoeker de factuur niet betaalde, stuurde
de Dienst Ruimtelijke Ordening hem in maart een
herinnering. Verzoeker reageerde dat hij nog niet
betaald had omdat de Ombudsman een onderzoek
aan het voeren was. Daarop liet de Dienst Ruimtelijke Ordening weten dat het dossier on hold was
geplaatst en dat geen extra kosten zouden worden
aangerekend zolang het onderzoek van de Ombudsman liep. Ook de dienst Financiën werd hierover ingelicht.
Uit het onderzoek van de Ombudsman bleek dat de
Hulpverleningszone een fout had gemaakt en de
factuur gereduceerd moest worden van 200 naar
180 euro. De Ombudsman lichtte de Dienst Ruimtelijke Ordening, de dienst Financiën en verzoeker
hierover in.
Midden april kreeg de Dienst Ruimtelijke Ordening
van de Hulpverleningszone een creditnota voor de
factuur van verzoeker. Automatisch werd een creditnota opgemaakt voor de dienst Financiële Administratie en werd een gecorrigeerde factuur naar
verzoeker gestuurd. De Dienst Ruimtelijke Ordening liet de Ombudsman weten dat een factuur voor
180 euro was opgemaakt. De Ombudsman reageer5

Dossier 201701-007 hiervoor.
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de dat dit oké was maar dat zijn onderzoek nog altijd liep.
Eind mei maakte de Ombudsman verzoeker het resultaat van zijn onderzoek over. Hij raadde verzoeker aan de factuur van 180 euro te betalen. De Ombudsman kondigde in dezelfde brief aan dat
verzoeker nog een kopie van het onderzoeksverslag
zou krijgen dat hij aan het College van burgemeester en schepenen moest voorleggen.
Midden juni stuurde de dienst Financiële Administratie verzoeker een aangetekende laatste waarschuwing waarbij de factuur werd verhoogd met
15,30 euro administratiekosten tot 195,30 euro omdat hij nog niet betaald had. De Ombudsman werd
hier niet van op de hoogte gebracht.
Op 20 juni legde de Ombudsman zijn eindverslag
ter kennisgeving voor aan het College van burgemeester en schepenen. Daarin schrijft hij dat verzoeker 180 euro moet betalen. De volgende dag
maakte de Ombudsman zijn onderzoeksverslag
over aan de Dienst Ruimtelijke Ordening en de
dienst Financiële Administratie. Op 22 juni maakte
hij zijn onderzoeksverslag ook over aan verzoeker,
waarna deze eind juni niet 195,30 euro maar 180
euro overschreef op de rekening van de Stad Brugge.
Op 7 oktober ontving verzoeker het duplicaat van
de aangetekende laatste waarschuwing met de dringende vraag de onbetaald gebleven administratiekosten te betalen.
Als gevolg van de klacht beslist de financieel beheerder dat verzoeker de administratiekosten niet
hoeft te betalen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Het gaat om een misverstand tussen de Dienst
Ruimtelijke Ordening, de dienst Financiële Administratie, de Ombudsman en verzoeker.

BOOMWORTELS
(dossier: 201612-270)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

KLACHT:
Na twee jaar komt verzoekster opnieuw klagen over
de erbarmelijke toestand van de riolering en de
voetpaden in haar straat6. Voor haar huis is de riole6

Dossier 201405-114, Jaarverslag 2014, p. 71.
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ring kapot door ingegroeide boomwortels. Het water blijft staan voor de oprit waardoor bezoekers
laarzen moeten aandoen. Verzoekster legde recent
haar voortuin opnieuw aan. De grond zat vol wortels. Overal zijn de voetpadtegels opgestoken. De
Wegendienst komt regelmatig tegels uithalen. Ze
legt dolomiet in de plaats.
De buurt is het oplapwerk beu. Verzoekster en haar
buren vinden het erg dat de Stad de situatie kent
maar er niets aan doet. Naar aanleiding van haar vorige klacht stelde de Wegendienst een heraanleg
van de straat in het vooruitzicht in 2016-2017. De
bewoners zouden uitgenodigd worden om de plannen te bespreken. Daar kwam nog niets van in huis.

ONDERZOEK:
De Wegendienst reageert dat de heraanleg nu op de
planning voor 2018-2019 staat.
Het is de bedoeling de straat opnieuw aan te leggen
met behoud van de beuken. Volgens de Groendienst
zijn er globaal gezien geen redenen om over te gaan
tot het rooien van een of meer beuken. Daarvoor
geeft ze drie argumenten: de bomen zijn nog gezond; ze kunnen nog tientallen jaren mee; ze maken
deel uit van een woonpark. In een woonpark moet
het bestaande groen maximaal behouden blijven.
De problemen zullen de komende twee jaar verder
plaatselijk opgelost worden door de rioolkolken te
ontstoppen en de straat periodiek te reinigen. De
opgestoken voetpadtegels zullen verwijderd worden. Aangezien de straat doodlopend is met alleen
bestemmingsverkeer, kunnen volgens de Groendienst de voetgangers veilig op de openbare weg
wandelen.
De Wegendienst doet het nodige om de afvoer van
het regenwater voor het huis van verzoekster te
verbeteren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoekster en haar buren zullen nog geduld moeten oefenen. Het wordt wel tijd dat werk wordt gemaakt van de heraanleg van de straat. Men kan niet
blijven beloven en niets structureels doen. Het probleem is bij de Stad voldoende bekend.
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ERFGOEDFOLDER
(dossier: 201610-225)

KLACHT:
Verzoeker gaat in de Biekorfbibliotheek op zoek
naar de folder “Erfgoedbibliotheek”. In de leeszaal
zegt een medewerkster dat ze geen folders meer
heeft. Aan de balie op het gelijkvloers ligt de folder
evenmin. Hetzelfde geldt voor de infostanden. Een
medewerkster zegt hem dat er bijbesteld moeten
worden.
Verzoeker vindt dat de Bibliotheek ervoor moet
zorgen dat de folders op tijd bijgedrukt worden zodat ze altijd beschikbaar zijn.

ONDERZOEK:
De folder was niet meer beschikbaar in het publieke
gedeelte van de Bibliotheek maar er lag wel nog
een voorraad in de administratie. De folders waren
niet tijdig aangevuld. Beide medewerksters deelden
ten onrechte mee dat de voorraad op was. Na het
bezoek van verzoeker verwittigde de medewerkster
van het gelijkvloers de verantwoordelijke collega
dat de voorraad op was. De folders werden kort
daarna overal aangevuld. In het vervolg zal erop
toegezien worden dat ze tijdig aangevuld worden.
De Bibliotheek verontschuldigt zich en stuurt verzoeker de folder op.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ACTIEVE DIENSTVERLENING: beide
medewerksters zeiden ten onrechte dat er geen folders meer waren. Zij hadden actiever kunnen nagaan of er nog voorraad was.
GEEN ZORGVULDIGHEID: de folders werden
niet tijdig aangevuld.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Bibliotheek biedt
haar verontschuldigingen aan. In het vervolg zal erop toegezien worden dat de folders tijdig worden
aangevuld. Verzoeker krijgt een folder toegestuurd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 december 2016).

BOEKEN ZOEKEN
(dossier: 201601-026)

KLACHT:
Verzoeker krijgt in januari 2016 een factuur van
27,25 euro omdat hij een bibliotheekboek verloren
is. Hij is er nochtans zeker van dat hij het boek terugbracht. Hij ontleende het in het filiaal in Sint-
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Kruis en bracht het vermoedelijk in november 2015
terug naar de hoofdbibliotheek Biekorf.
Toen hij de factuur kreeg, ging hij onmiddellijk
naar het filiaal in Sint-Kruis en naar de Biekorf.
Niemand kon hem helpen. Hij belde met de dossierbehandelaar die hem beloofde de zaak te onderzoeken. Hij zou ten laatste tegen 19 januari 2016 teruggebeld worden. Verzoeker vernam niets meer.
Verzoeker wil de factuur niet betalen. Hij is er zeker van dat hij het boek terugbracht maar wellicht
naar de verkeerde afdeling. Hij begrijpt niet dat de
hoofdbibliotheek en de filialen niet digitaal verbonden zijn. Hij eist een kredietnota en verontschuldigingen.

Verzoeker gaat akkoord.

ONDERZOEK:

Akte genomen (23 mei 2016).

Verzoeker ontleende het boek op 14 oktober 2015
in De Zorge in Sint-Kruis. De terugbrengdatum was
13 november.
De Bibliotheek stuurde verzoeker een eerste aanmaning op 27 november 2015 omdat hij het boek
niet tijdig teruggebracht zou hebben. Hij reageerde
niet op deze brief. Op 11 december volgde de tweede aanmaning. Daarin stond dat verzoeker een factuur zou krijgen als hij het boek niet terug zou
brengen. Verzoeker reageerde niet.
De Bibliotheek stuurde verzoeker op 6 januari 2016
de factuur. Pas dan reageerde verzoeker. Hij belde
met de dossierbehandelaar die beloofde de zaak te
onderzoeken en voor 19 januari opnieuw contact op
te nemen. In afwachting werd de aanmaningsprocedure stop gezet. Het bibliotheekpersoneel ging op
zoek naar het boek en vond het op het rek van de
Engelse literatuur in de Biekorf.
De dossierbehandelaar belde verzoeker niet terug.
In het dienstreglement van de Bibliotheek staat dat
de ontlener het boek moet terugbrengen naar de bibliotheekvestiging waar hij het ontleend heeft. Verzoeker bracht het boek niet terug naar De Zorge
maar naar de Biekorf. Wie lid wordt van de Bibliotheek verklaart zich akkoord met het reglement.
Wanneer verzoeker het boek terugbracht, kan niet
achterhaald worden omdat hij de innameprocedure
niet correct uitvoerde. Als een lener in de hoofdbibliotheek een boek terugzet in de innamekast moet
hij controleren of de titel op het scherm verschijnt.
Dat gebeurt niet als een boek uit een ander filiaal in
de kast wordt gezet. Volgens de Bibliotheek signaleerde verzoeker dat niet aan het baliepersoneel.
De Bibliotheek stelt een compromis voor. Aangezien het boek terecht is, vallen de kosten hiervoor
weg. Verzoeker dient wel het telaatgeld en de administratiekosten voor de aanmaningen te betalen,
omdat hij zelf ook fouten maakte. Dat komt neer op
8,50 euro.
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BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
De dossierbehandelaar beloofde verzoeker terug te
bellen, maar liet dat na.
Verzoeker is evenwel ook niet zonder fout. Hij
bracht het boek naar de verkeerde bibliotheek terug.
Hij keek niet toe op de correcte innameprocedure
en hij reageerde niet op twee aanmaningen.
De klacht wordt opgelost met een faire deal.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
BOEK TERUGGEBRACHT?
(Dossier: 201612-274)

KLACHT:
Verzoeker ontleende een boek in de Biekorf. Hij
bracht het tussen 15 en 25 november terug op de
daarvoor voorziene plaats in de bibliotheek.
Op 20 december krijgt hij een brief dat hij twee euro boete moet betalen. Dat bedrag kan nog oplopen
als hij het boek niet terugbrengt.
Hij gaat met de brief naar de balie van de bibliotheek. De baliemedewerkster vermoedt dat de inname niet geregistreerd werd. Ze stelt voor dat verzoeker zelf gaat kijken of het boek in de rekken
staat. Hij vindt het boek en geeft het aan de baliebediende. Het vermoeden dat de inname niet werd
geregistreerd, wordt hiermee bevestigd. Toch eist
de baliemedewerkster dat verzoeker de boete betaalt omdat hij in de computer zit.

ONDERZOEK:
De bibliotheekverantwoordelijke test het boek. Het
label blijkt te dicht bij de rug aangebracht waardoor
de inname niet geregistreerd wordt. De Bibliotheek
erkent de fout en scheldt de boete en de administratiekosten kwijt. Ze dankt verzoeker voor het signaleren van het probleem. De medewerkers zullen ondersteuning krijgen om dergelijke problemen op de
eerste lijn correct en klantvriendelijk op te lossen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid, geen
goede eerstelijnsklachtenbehandeling).
Het label was niet goed aangebracht waardoor de
inname van het boek niet geregistreerd werd.
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De klacht had op de eerste lijn beter behandeld
kunnen worden.
De klacht wordt gecorrigeerd. Verzoeker hoeft niet
te betalen. De medewerkers krijgen ondersteuning.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 maart 2017).

GEEN VERWARMING?
(dossier: 201602-040)

KLACHT:
Volgens verzoeker zou de verwarming in de leeszaal van de hoofdbibliotheek niet werken. Hij
meldde dat al eerder aan de balie maar er gebeurt
niets. Hij zag toevallig personeel van de Gebouwendienst in de bibliotheek. De medewerkers waren niet op de hoogte van het defect. Verzoeker
vindt het niet kunnen dat het herstel zo lang op zich
laat wachten en vermoedt dat de melding die hij
eerder hierover doorstuurde, niet goed werd opgevolgd.
Kort nadien laat hij weten dat in de hoofdbibliotheek een alarm afging. Het duurde lang voor het
personeel erin slaagde het alarm af te leggen. Een
medewerker verzekerde hem dat het niet om het
brandalarm ging. Een ander personeelslid vertrouwde hem toe dat brandoefeningen zelden georganiseerd worden in de bibliotheek.
Verzoeker stelt vast dat het omroepsysteem niet zou
werken. Minstens één microfoon is al een hele tijd
kapot. Als het omroepsysteem defect is, hoe kan het
publiek dan worden verwittigd bij brand?

BIBLIOTHEEK

De Bibliotheek ontkent dat de melding van verzoeker niet goed opgevolgd werd. Verzoeker meldde
op 16 februari 2016 dat hij het koud had. Omdat in
de melding sprake was van een defect werd de onderhoudsfirma gecontacteerd die de bijverwarming
activeerde. Verzoeker zou daar twee dagen later
mondeling van op de hoogte zijn gebracht. Ondertussen had hij al de dag voordien klacht ingediend
bij de dienst Ombudsman.
Het alarm was een gespecialiseerd alarm, geen
brandalarm. Medewerkers komen er normaliter niet
mee in contact. Het alarm ging af als gevolg van
werken aan de installatie. Het duurde even voor de
oorzaak vastgesteld kon worden.
De Bibliotheek verzekert dat brandveiligheid ernstig wordt genomen. Toen de hoofdbibliotheek heringericht werd, werd de volledige opstelling gescreend in functie van toegankelijkheid en
evacuatie. Medewerkers kregen de nodige instructies. De Bibliotheek stelt een publieke evacuatieoefening in het vooruitzicht.
De Bibliotheek bevestigt dat het omroepsysteem
verouderd is waardoor defecte onderdelen niet zomaar vervangen kunnen worden. Er is een probleem
met één microfoon op de benedenverdieping. Het
omroepsysteem kan wel nog altijd ingesproken
worden vanop de administratieve afdeling. De Bibliotheek verzekert dat ze alles in het werk stelt om
het systeem weer helemaal in orde te krijgen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

GESCHORST OF NIET?
(dossier: 201605-107)

ONDERZOEK:
De hoofdbibliotheek wordt niet verwarmd met radiatoren maar via een luchtcirculatiesysteem. De radiatoren dienen slechts als bijverwarming als het
zeer koud is. Volgens de Bibliotheek was er geen
acuut probleem met de temperatuur in de leeszaal.
Toen de radiatoren op vraag van verzoeker werden
aangezet, kreeg de Bibliotheek meteen klachten van
andere leeszaalbezoekers die vonden dat het te
warm was. Daarop werden de radiatoren weer uitgezet.
De Bibliotheek verbiedt verzoeker om op eigen
houtje radiatoren open te zetten. Om de klacht te
objectiveren wordt een gekalibreerde thermometer
geplaatst die geen enkele keer aangeeft dat het te
koud zou zijn in de leeszaal.
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KLACHT:
Verzoeker ontleent in maart 2014 twee dvd’s in de
Biekorf. Hij brengt ze op tijd terug maar per abuis
plaatst hij ze zonder ze te ontwaarden in het rek van
de teruggebrachte dvd’s.
Iets later vraagt de Bibliotheek hem om de dvd’s terug te bezorgen. Verzoeker haast zich naar de
Biekorf, legt aan de balie uit dat hij een fout gemaakt heeft en gaat samen met de medewerkster op
zoek naar de dvd’s. Ze vinden ze terug in het rek.
Tot zijn verbazing blijft verzoeker aanmaningen
krijgen, ook voor andere dvd’s die hij ontleende en
tijdig terugbracht. Eén dvd zou verloren zijn. Verzoeker schrijft eind oktober en midden november
2014 brieven naar de hoofdbibliothecaris maar
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krijgt geen antwoord. Wel krijgt hij facturen voor
de verloren dvd en de te laat teruggebrachte exemplaren.
In maart 2015 gaat verzoeker zelf op zoek naar de
dvd’s in de rekken. Hij vindt ze allemaal terug en
meldt dat aan de baliemedewerkers. Zij bevestigen
dat de dvd’s teruggeplaatst zijn. Ook de verantwoordelijke, met wie verzoeker de rekken afloopt,
bevestigt dat alles in orde is en dat het dossier als
afgesloten mag beschouwd worden. Toch krijgt
verzoeker opnieuw een factuur, zij het gereduceerd.
Verzoeker vraagt zijn gebruiksrecht te herstellen
aangezien hij alle dvd’s teruggebracht heeft.

BIBLIOTHEEK

Mogelijk deed zich een communicatiestoornis voor
over het herstellen van het gebruiksrecht. Verzoeker meende dat het gebruiksrecht ten onrechte geblokkeerd bleef hoewel hij alle dvd’s had teruggebracht en de factuur gecrediteerd was. In feite
moest hij alleen zijn jaarlijks lidmaatschap vernieuwen om opnieuw stukken te kunnen ontlenen.
Of de Bibliotheek hem dat uitlegde, dan wel of verzoeker de boodschap verkeerd begreep heeft, blijft
onduidelijk.

ONDERZOEK:
Verzoeker ontleende niet in maart maar in oktober
2014 drie in plaats van twee dvd’s. Hij bracht ze op
drie verschillende dagen terug in oktober 2014 en
midden januari 2015. Doordat hij telkens te laat
was, liep het boetegeld op tot 47,50 euro. Deze factuur werd begin januari 2015 naar verzoeker gestuurd. Verzoeker vond de dvd’s in maart 2015 inderdaad terug in de rekken, maar de discussie ging
niet over het feit of hij ze al dan niet had teruggebracht, maar wel over het feit dat hij de boete niet
betaalde.
Op 10 april 2015 kreeg verzoeker een aangepaste
factuur omdat hij de derde dvd midden januari 2015
had binnengebracht. De factuur bleef onbetaald.
Midden juni 2015 werd een herinnering gestuurd.
Begin juli 2015 besliste de Bibliotheek de volledige
factuur kwijt te schelden omdat de betwisting te
lang bleef aanslepen en er onduidelijkheid was over
de contacten met het baliepersoneel. Verzoeker
werd daarvan op de hoogte gebracht.
Verzoekers gebruiksrecht werd geschorst tijdens de
periode dat de factuur betwist werd. Dat was van
begin januari tot begin juli 2015. Vanaf het moment
dat de factuur geannuleerd werd, kon verzoeker opnieuw stukken ontlenen mits hij zijn lidgeld van
3,75 euro betaalde. Zijn lidmaatschap was al sinds
midden 15 oktober 2014 verlopen en moest vernieuwd worden. Het is niet duidelijk of de Bibliotheek verzoeker hiervan op de hoogte bracht.
De hoofdbibliothecaris ontkent dat zij of de verantwoordelijke van de facturatie een schriftelijke
vraag van verzoeker kreeg om het dossier te onderzoeken.
De dienst Ombudsman raadt verzoeker aan zo snel
mogelijk zijn lidgeld te betalen. Hij zal dan weer
stukken kunnen ontlenen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
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BURGERZAKEN

BEWIJS VAN LEVEN

Een attest ‘samenstelling van het gezin’ kan aan elke persoon van dat gezin meegegeven worden mits
deze persoon zijn identiteitskaart voorlegt.
De medewerker aan het snelloket gaf correct beide
documenten af aan verzoeker. Verzoeker had hem
alleen een ‘bewijs van leven’ op zijn eigen naam
gevraagd en een attest ‘samenstelling van het gezin’.
Uit het onderzoek blijkt niet duidelijk welke documenten verzoeker vroeg aan het loket van de dienst
Burgerlijke Stand. Vroeg hij naar een attest ‘samenstelling van het gezin’ én naar een ‘bewijs van leven’ van zichzelf, zijn echtgenote en zijn dochter,
dan had de medewerkster gelijk om de vraag naar
de levensbewijzen van zijn vrouw en dochter te
weigeren omdat verzoeker hun identiteitskaarten
niet bij had. Maar ze had er dan wel bij moeten
zeggen dat hij ook volmachten van zijn echtgenote
en zijn dochter nodig had. Het attest ‘samenstelling
van het gezin’ had ze wel mee kunnen geven, maar
dat deed ze niet.
Vroeg verzoeker alleen naar een ‘bewijs van leven’
voor zichzelf en naar een attest ‘samenstelling van
het gezin’, dan had de medewerkster op basis van
zijn identiteitskaart beide documenten kunnen afleveren.
Uit de klacht leidt het diensthoofd van de dienst
Burgerlijke Stand af dat de onderrichtingen over het
verstrekken van een ‘bewijs van leven’ en van een
attest ‘samenstelling van het gezin’ niet voldoende
gekend zijn door alle medewerkers. Ook verschillende medewerkers van de dienst Bevolking menen
dat het voldoende is om alleen de identiteitskaarten

(dossier: 201601-014)

KLACHT:
Verzoeker moet in het kader van zijn pensioenaanvraag een aantal gegevens bevestigen over zijn persoonlijke toestand. Hij heeft een ‘bewijs van leven’
en een attest met de gezinssamenstelling nodig.
Aan het loket van de dienst Burgerlijke Stand
vraagt de medewerkster hem naar de identiteitskaarten van zijn echtgenote en dochter. Verzoeker
heeft ze niet bij. De ambtenaar weigert het document af te leveren. Hij moet van haar weer naar
huis om de identiteitskaarten van zijn gezinsleden
te halen.
Aan het snelloket van de dienst Bevolking stelt hij
dezelfde vraag. De medewerker maakt geen bezwaar en levert hem het ‘bewijs van leven’ en het
attest met de gezinssamenstelling af op basis van
zijn identiteitskaart. Verzoeker begrijpt niet waarom dat niet kon in de dienst Burgerlijke Stand.

ONDERZOEK:
Een ‘bewijs van leven’ kan aan de persoon zelf
worden afgeleverd aan de hand van zijn identiteitskaart. Gaat het om een andere persoon van wie de
aanvrager niet de wettelijke vertegenwoordiger is,
dan moet hij de identiteitskaart en een volmacht van
deze persoon mee hebben.
JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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voor te leggen van de personen voor wie een derde
een ‘bewijs van leven’ aanvraagt. Alle medewerkers van de dienst Burgerzaken worden herinnerd
aan de juiste procedures.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
de medewerkster van de dienst Burgerlijke Stand
paste de onderrichtingen niet juist toe. Zij had sowieso een attest ‘samenstelling van het gezin’ kunnen afleveren aan de hand van de identiteitskaart
van verzoeker. Was het zo dat verzoeker ook een
‘bewijs van leven’ vroeg van zijn echtgenote en zijn
dochter, dan had hij niet alleen hun identiteitskaarten nodig, maar ook hun volmachten.
Meer in het algemeen wordt vastgesteld dat de onderrichtingen over het afleveren van een ‘bewijs
van leven’ en een attest ‘samenstelling van het gezin’ niet bij alle medewerkers even goed gekend
zijn.
De klacht wordt gecorrigeerd: de medewerkers van
de dienst Burgerzaken worden herinnerd aan de
procedures.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 mei 2016).

WILSVERKLARING

BURGERZAKEN

Volgens verzoekster handelt de medewerker fout.
Nergens in de wet staat dat de ambtenaar alle
exemplaren moet zien.

ONDERZOEK:
Het diensthoofd van de dienst Bevolking bevestigt
dat de medewerker zich vergiste.
Vroeger vroeg de dienst Bevolking om alle exemplaren mee te brengen. In 2015 werd deze werkwijze veranderd. De burger hoeft maar één document
meer mee te brengen waarop de ambtenaar dan zijn
handtekening plaatst. Dat document wordt doorgestuurd naar Brussel en de aanvrager krijgt er een
kopie van. Per abuis paste de medewerker de oude
werkwijze toe.
Het echtpaar kan zich opnieuw aanmelden voor de
registratie.

BEOORDELING :
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de medewerker paste
per abuis de oude werkwijze toe en weigerde ten
onrechte de registratie van de wilsverklaring.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 augustus 2016).

LANG WACHTEN
(dossier: 201603-055)

(dossier: 201608-175)

KLACHT:
KLACHT:
Verzoekster spreekt in naam van haar organisatie
die regelmatig mensen over de vloer krijgt die hun
papieren in verband met hun laatste wilsbeschikking in orde willen maken, zoals negatieve wilsbeschikkingen of wilsverklaringen euthanasie.
Een echtpaar dat bij de organisatie was langs gegaan, had zijn papieren correct ingevuld en was
daarna naar de dienst Bevolking geweest om de
wilsverklaring officieel te laten registreren. De verklaring was opgesteld in vijf exemplaren.
De ambtenaar stuurde het echtpaar weg met de uitleg dat hij de vijf exemplaren moest zien voor hij de
verklaring kon registreren. Het echtpaar had maar
één exemplaar mee.
Verzoekster nam contact op met de ambtenaar,
maar hij bleef bij zijn standpunt.
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Verzoeker gaat naar een gemeenteafdeling om iets
te regelen in verband met zijn vijftigjarig huwelijksjubileum. Er zijn twee medewerksters aan het
werk. De ambtenaar die hem bedient, zegt hem dat
zij hem niet kan helpen. Hij wordt teruggestuurd
naar de wachtzaal. Het is er koud en hij moet een
uur wachten. Als hij door de andere medewerkster
binnengeroepen wordt, staat de ambtenaar met een
bevriend persoon een babbeltje te slaan. Hij vindt
dat niet kunnen.

ONDERZOEK:
De ambtenaar die verzoeker bediende, was pas in
dienst. Het was haar eerste werkdag. Ze was in opleiding.
Het was behoorlijk druk. Daarbij kwam dat de verantwoordelijke van een beroepsvereniging onverwacht langs kwam met verschillende dossiers. De
vaste medewerkster hield zich daar mee bezig. Dat
duurde een hele tijd. Ondertussen probeerde de me93
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dewerkster in opleiding in de mate van het mogelijke de andere klanten te helpen. Burgers, die de
nieuwe medewerkster bij gebrek aan kennis en ervaring niet verder kon helpen, werd gevraagd in de
wachtzaal plaats te nemen. Verzoeker was een van
hen.
Toen de vaste medewerkster klaar was met haar
dossiers, kwam zij verzoeker halen. Zij zou zich
verontschuldigd hebben voor het lange wachten en
zou verzoeker uitgelegd hebben dat de andere medewerkster nog in opleiding was en dat het haar
eerste werkdag was. De medewerkster ontkent dat
verzoeker een uur zou hebben moeten wachten
vanaf het moment dat er gevraagd werd opnieuw
plaats te nemen in de wachtruimte.
Het klopt dat de verantwoordelijke van de beroepsvereniging op dat moment nog stond te praten met
de nieuwe medewerkster. Het ging om een kennismakingsgesprek en niet om een vrijblijvende babbel.
De verantwoordelijke van de beroepsvereniging
kwam onverwacht binnen. De gemeenteafdeling
maakte tot nog toe geen afspraak met haar. Tot nog
toe behandelde de medewerkster de dossiers van de
beroepsvereniging en bediende ze ondertussen de
andere burgers. De Ombudsman suggereert in het
vervolg met de verantwoordelijke van de beroepsvereniging een afspraak te maken om langere
wachttijden voor de andere burgers te vermijden.
De gemeenteafdeling gaat daarop in.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (lange behandelingstijd).
Verzoeker moest te lang wachten.
De Ombudsman houdt zijn beoordeling op een terechte opmerking omdat hij rekening houdt met de
verzachtende omstandigheden: het was erg druk, de
medewerkster was nieuw en er was het onverwachte bezoek van de verantwoordelijke van de beroepsvereniging. Werken op afspraak voor terugkerende en gegroepeerde dossiers kan dergelijke
problemen vermijden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 mei 2016)
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BURGERZAKEN

GEBOORTEAKTE
(dossier: 201603-054)

KLACHT:
Verzoeker stelt vast dat de familienaam van zijn
echtgenote op haar nieuwe identiteitskaart fout gespeld is. Ze heeft een familienaam met de letter e
achteraan, maar op haar nieuwe identiteitskaart
staat haar naam zonder e gespeld.
De ambtenaar in de dienst Bevolking reageert dat
de naam van zijn echtgenote volgens de computer
gespeld is zonder e.
Verzoeker toont de medewerkster het internationaal
paspoort van zijn vrouw, een kopie van haar vorige
identiteitskaart en haar ziekenhuiskaart. Telkens
staat achteraan de letter e.
De ambtenaar zegt dat ze het probleem niet kan oplossen. Ze verwijst de echtgenote van verzoeker
naar de gemeente waar ze geboren werd. Daar moet
ze haar geboorteakte ophalen en terugkomen.
Verzoeker gaat niet akkoord. Zijn echtgenote is niet
verantwoordelijk voor de fout maar moet hem wel
zelf recht zetten. Ze is 88 jaar. Hij begrijpt niet
waarom de dienst Bevolking de geboorteakte niet
zelf opvraagt.

ONDERZOEK:
Het diensthoofd van de dienst Bevolking geeft toe
dat het beter was geweest dat de medewerkster zelf
de geboorteakte had opgevraagd bij het betrokken
gemeentebestuur. De medewerkster ziet dat zelf
ook in.
Op de geboorteakte blijkt de echtgenote van verzoeker officieel de familienaam zonder e te dragen.
In de tekst van de akte staat ook haar vader vermeld
met de familienaam zonder e. Hij lijkt wel te ondertekenen met de familienaam met een e, maar de
laatste letter zou evengoed een krul in zijn handtekening kunnen zijn.
Ook in het rijksregister staat verzoekster vermeld
met de familienaam zonder e maar haar vader staat
vermeld met de familienaam met een e. De dienst
Bevolking kan dat laatste niet verklaren. Evenmin
kan ze verklaren hoe het komt dat op het internationaal paspoort, op de vorige identiteitskaart en op de
ziekenhuiskaart telkens de familienaam met een e
vermeld staat.
De nieuwe identiteitskaart van de echtgenote is correct. Er hoeft niets aan veranderd te worden.
De Ombudsman maakt het resultaat van zijn onderzoek over aan verzoeker. Verzoeker komt de identiteitskaart van zijn vader uit 1944 tonen. Hij is uitge94
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reikt door een naburige gemeente en vermeldt de
familienaam met een e. Ook de handtekening van
zijn vader heeft een e achteraan die op het document veeleer een letter lijkt dan een krul. Ook in
verzoekers trouwboekje staat zijn echtgenote vermeld met de familienaam met een e.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen actieve dienstverlening).
De medewerkster had zelf de geboorteakte kunnen
opvragen in plaats van de echtgenote van verzoeker
erom te sturen. Positief is dat ze dat achteraf zelf
ook inziet. De identiteitskaart is wel correct. Hoe
het komt dat op andere officiële stukken de naam
met een e is gespeld, blijft een raadsel.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

BURGERZAKEN

de drukte. In de toekomst zal deze informatie steeds
mondeling en/of schriftelijk aan de wachtenden
meegegeven worden.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen actieve dienstverlening).
De ambtenaar liet niet proactief aan de wachtenden
weten dat de groenafvalzakken op waren. Daardoor
verloor verzoeker onnodig veel tijd. Er stonden onvoldoende stoelen in de gang.
De dienst Ombudsman houdt als verzachtende omstandigheden rekening met de drukte en de structurele beperkingen van de locatie.
Positief is dat ondertussen stoelen zijn bijgeplaatst
en er meer aandacht zal gaan naar de communicatie
met de wachtenden.

Akte genomen (23 mei 2016).

WACHTEN OP ZAKKEN
(dossier: 201608-190)

KLACHT:
Verzoeker gaat naar de dienst Bevolking in Dudzele om groenafvalzakken te kopen. Hij moet veertig
minuten wachten tot hij aan de beurt is. Er zijn acht
wachtenden voor hem. Er zijn maar drie stoelen.
Zes mensen staan in de warmte te wachten. Als hij
binnenstapt bij de ambtenaar, hoort hij dat de voorraad groenafvalzakken op is. Als hij haar vraagt
waarom zij dat niet eerder kwam zeggen, antwoordt
de medewerkster dat zij toch niet kon weten dat hij
om groenafvalzakken kwam.

ONDERZOEK:
Na een plaatsbezoek suggereert de dienst Ombudsman om in de gang enkele stoelen bij te plaatsen.
Het hoofd van de dienst Bevolking gaat op deze
suggestie in. Er worden acht stoelen gezet. Tijdens
het bezoek wordt snel duidelijk dat de locatie in
Dudzele niet optimaal is. Ondertussen is een ambtenaar van de dienst Bevolking aangesteld om de
dienstverlening in de gemeenteafdelingen te evalueren.
Volgens het diensthoofd zijn er geen structurele
problemen met de voorraad groenafvalzakken. Uitzonderlijk kan de voorraad op zijn, bijvoorbeeld als
het mooi weer is of een plaatselijke handelaar een
grote hoeveelheid zakken komt kopen. Normaal gezien laat de ambtenaar dat aan de wachtenden weten. Dit keer gebeurde dat niet, vermoedelijk door
JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

OVERLEDEN?
(dossier: 201604-066)

KLACHT:
Verzoeker verneemt eerder toevallig dat zijn pensioen voor de maanden december 2015 en januari en
februari 2016 teruggevorderd wordt. Hij krijgt geen
pensioen meer in maart en zijn postchequerekening
blijkt geblokkeerd.
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Verzoeker vraagt zijn pensioendienst om uitleg.
Volgens de dienst zou hij op 7 december 2015
overleden zijn en werd zijn rijksregisternummer geschrapt. Verzoeker heeft geen geldige identiteitskaart noch rijbewijs meer.
De pensioendienst geeft toe dat er iets fout gelopen
moet zijn, belooft de postchequerekening te deblokkeren en de fout recht te zetten, maar de Stad
moet daarvoor eerst het nodige doen.

ONDERZOEK:
De dienst Burgerlijke Stand is formeel. Noch in het
computerprogramma waarin de burgerlijke stand
wordt bijgehouden, noch in het begraafplaatsenprogramma waarin alle namen van de overledenen
staan, is er enig spoor terug te vinden van het overlijden van verzoeker. Er is ook geen spoor van enig
bericht hierover naar het rijksregister, waar verzoeker nog altijd als levend genoteerd staat.
De dienst Ombudsman legt de klacht voor aan de
Ombudsdienst voor de Pensioenen die reageert dat
alleen op basis van informatie uit het rijksregister
pensioendossiers aangepast worden. In het rijksregister is niets terug te vinden over het overlijden
van verzoeker.
De fout moet ergens anders gebeurd zijn want het is
een feit dat de pensioendienst op een bepaald moment door het rijksregister werd ingelicht over het
overlijden van verzoeker. Wat er fout liep, kan niet
achterhaald worden. De pensioendienst zet de fout
recht.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De klacht is ongegrond op het niveau van de Stad
Brugge. De dienst Burgerlijke Stand maakte geen
fout.
Het probleem wordt opgelost.

BURGERZAKEN

kennen bij de geboorte. Verzoekster bevestigt dit
hoewel het de bedoeling is dat het kind haar naam
zal dragen omdat de relatie met de vader al een tijdlang verbroken is en zij niet meer samenwonen.
De akte wordt opgemaakt en de medewerkster geeft
verzoekster de raad om in het ziekenhuis een formulier “informatieblad voor nieuwe ouders” te
vragen waarop vermeld staat dat het kind haar naam
zal dragen.
Midden januari 2016 bevalt verzoekster. In het ziekenhuis noteert men op het informatieblad de naam
van de moeder.
Als verzoekster op 26 januari de geboorteaangifte
wil doen, vraagt dezelfde medewerkster haar naar
het “model van verklaring van naamkeuze”. Verzoekster valt uit de lucht. De medewerkster legt uit
dat het kind alleen de naam van de moeder kan
krijgen als er een attest wordt voorgelegd waarbij
de vader schriftelijk verklaart hiermee akkoord te
gaan. Heeft verzoekster het attest niet, dan moet
ook de vader langs komen, anders krijgt het kind de
naam van de vader.
Verzoekster legt uit dat ze de vader nooit meer ziet.
Bovendien is hij heel moeilijk te bereiken. Als ze
vraagt waarom ze deze informatie niet kreeg toen
ze eind december met haar ex-partner langs kwam,
legt de medewerkster de schuld bij verzoekster. Ze
blijft erbij dat verzoekster het document maar moet
opsturen naar haar ex en hem moet vragen dat hij
het ondertekend terugstuurt als hij niet wil langskomen. Verzoekster staat met de rug tegen de muur.
Ze zal haar ex proberen te contacteren, maar ze is
niet zeker dat hij zal willen toegeven.
Tijdens haar bezoek aan de dienst Ombudsman belt
ze haar ex op. Hij doet moeilijk, maar belooft de
papieren terug te sturen. Toch is verzoekster er niet
gerust in.

ONDERZOEK:

Verzoekster en haar ex-partner bieden zich eind december 2015 aan bij de dienst Burgerlijke Stand
voor de opmaak van een akte van erkenning van
hun kind dat binnenkort geboren zal worden. De
medewerkster noteert dat de vader het kind zal er-

De aard van de twee contacten met de dienst Burgerlijke Stand was verschillend.
Toen verzoekster eind december 2015 samen met
haar ex-partner langskwam, ging het om de erkenning van het ongeboren kind door de vader. Er werd
op dat moment geen akte genomen van de familienaam dat het kind zou krijgen. Verzoekster zou
evenmin hebben laten weten dat zij overwoog haar
familienaam te geven aan het kind. De medewerkster voelde een zekere spanning tussen beide ouders
waardoor zij niet actief suggereerde dat het kind
ook de naam van de moeder kon krijgen. Daarom
ook werd geen formulier “model van verklaring
van naamkeuze” meegegeven.
Bij een erkenning vóór de geboorte van het eerste
kind wordt steeds meegedeeld wie waar de aangifte
moet doen binnen welke termijn. Een afschrift van
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NAAMGEVING
(dossier: 201601-023)

KLACHT:
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de erkenning wordt afgeleverd. De ouders wordt
ook meegedeeld dat ze het document met de geboortegegevens van de baby, afgeleverd door het
ziekenhuis, moeten voorleggen bij de geboorteaangifte. Als niet voor de naam van de vader gekozen
wordt, moet de aangifte gebeuren door beide partners of moet een formulier “model van verklaring
naamkeuze” worden voorgelegd door een van de
ouders. Dit document moet ondertekend zijn door
beide partners. Het formulier is beschikbaar in het
ziekenhuis.
Verzoekster ging ervan uit dat de naamkeuze op het
informatieblad van het ziekenhuis voldoende was.
Dat is niet zo. Bij de geboorteaangifte stelde de
medewerkster vast dat alleen de naam van de moeder vermeld stond. Aangezien het ging om het eerste kind, kon dit alleen aanvaard worden als beide
ouders aanwezig waren bij de aangifte of als een
door beide ouders ondertekend “model van verklaring naamkeuze” werd voorgelegd. Verzoekster
kon zo’n verklaring niet voorleggen.
De medewerkster ontkent dat zij gepikeerd gereageerd zou hebben op de opmerkingen over de gebrekkige communicatie.
Naar aanleiding van de klacht krijgen de medewerkers de opdracht om bij een erkenning voor de geboorte van een eerste kind meteen ook het “model
van verklaring naamkeuze” mee te geven in de
hoop dat de ouders dat meebrengen bij de geboorteaangifte.
De ex-partner stuurt tijdig het ondertekend “model
van verklaring naamkeuze” terug. Het kind krijgt
de familienaam van verzoekster.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Hoe de gesprekken verliepen tussen de ouders en de
medewerkster van de dienst Burgerlijke Stand kan
objectief niet gereconstrueerd worden. Het gaat om
een woord tegen woord-situatie. Mogelijk begreep
verzoekster de informatie van de medewerkster
verkeerd waardoor bij haar verwarring ontstond
tussen de procedure voor de erkenning en de procedure voor de naamgeving van het kind.

E-LOKET
(dossier: 201603-046)

KLACHT:
Verzoekster vraagt via het e-loket een uittreksel
model 1 uit het strafregister aan. Op het scherm

BURGERZAKEN

verschijnt de vraag: “Wilt u dit document opgestuurd krijgen: ja/neen?”.
Verzoekster weet niet wat de gevolgen van haar
keuze zijn en belt naar de dienst Bevolking. Daar
weten ze evenmin een antwoord op haar vraag. De
medewerker verzekert dat verzoekster het uittreksel
sneller in handen zal krijgen als ze langs komt. Anders wordt het met de post opgestuurd. Daarop kiest
verzoekster ‘neen’. Een bericht verschijnt: “Uw document zal twee werkdagen na uw aanvraag klaarliggen”. Verzoekster had verwacht dat ze het document sneller zou krijgen via het e-loket en vraagt
zich af wat de meerwaarde ervan is.

ONDERZOEK:
Een uittreksel uit het strafregister kan opgevraagd
worden voor verschillende doeleinden. Er is wat
onderzoek nodig vooraleer het afgeleverd kan worden. Na twee dagen ligt het klaar in de dienst Strafregister.
Verzoekster zou zelf hebben aangegeven dat het
uittreksel niet opgestuurd mocht worden. Dit werd
gerespecteerd. Een uittreksel uit het strafregister
bevat soms gevoelige informatie. Het afhalen van
het document biedt de meeste garantie op privacy.
Had ze ‘ja’ aangeklikt, dan zou het document opgestuurd zijn.
De dienst Strafregister geeft toe dat zij tot voor de
klacht volgende werkwijze hanteerde: gaf de burger
via het e-loket aan dat het uittreksel niet opgestuurd
mocht worden, dan scande de dienst het document
in en stuurde het per e-mail naar de aanvrager. Het
stuk zelf werd ter beschikking gehouden in de
dienst Strafregister om afgehaald te worden. Maar
of deze werkwijze ook in het geval van verzoekster
werd toegepast, kan het onderzoek niet achterhalen.
Hoewel hierover bij de dienst geen gelijkaardige
klachten bekend zijn, past de dienst Strafregister,
als gevolg van de klacht, haar werkwijze toch aan
omdat deze verwarrend kan overkomen bij de burger. Want hoewel de burger een e-mail krijgt dat hij
het document moet komen ophalen, ontvangt hij het
enkele ogenblikken later toch als ingescand document in zijn mailbox. Vandaar dat de dienst Strafregister afziet van het inscannen van het document
en het alleen nog gedurende twee weken bewaart in
de dienst Strafregister zoals de standaardmail van
het e-loket vermeldt.
De dienst Bevolking grijpt de klacht aan om met
het softwarebedrijf te onderzoeken of in het e-loket
de keuzemogelijkheden voor het verkrijgen van een
uittreksel uit het strafregister verfijnd kunnen worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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De dienst Strafregister maakte ten opzichte van
verzoekster geen fout, maar grijpt de klacht toch
aan om haar werkwijze aan te passen en te verfijnen.

Het is nooit fijn te horen dat de graven van familieleden verplaatst moeten worden, maar de ploegbaas
slaagt erin verzoekster gerust te stellen. Wettelijk
handelde de dienst Burgerlijke Stand correct.

ONTGRAVINGEN

OPVOLGING:

(dossier: 201603-053)

KLACHT:
Verzoekster kreeg een brief van de dienst Burgerlijke Stand waarin staat dat de graven van haar
moeder en grootmoeder verplaatst moeten worden
om ruimte vrij te maken voor urnezandgraven. Alle
graven in de rij moeten weg. Verzoekster vindt dat
niet kunnen. Ze wil weten wat haar rechten zijn en
hoe ze zich tegen de ontgravingen kan verzetten.

ONDERZOEK:
Naar aanleiding van de brief nam verzoekster ook
rechtstreeks contact op met de ploegbaas van de
Begrafenissendienst. Hij sprak met haar af dat hij
zelf aanwezig zou zijn bij de ontgravingen en verzekerde haar dat altijd alle maatregelen genomen
worden om de ontgravingen aan het zicht te onttrekken. Afgesproken werd dat de ontgravingen al
in april plaats zouden vinden zodat een boompje op
een van de graven de verplaatsing zou overleven.
Verzoekster geeft uiteindelijk aan de ploegbaas
haar schriftelijke toestemming voor de ontgravingen.
Volgens de wet moet elke gemeente over een urnenveld, een strooiweide en een columbarium beschikken. De ontgravingen zijn noodzakelijk, wil de
Stad de begraafplaats ordentelijk kunnen inrichten,
zo niet zouden alle types graven door elkaar liggen.
Ook de politieverordening laat dergelijke ontgravingen toe. In art. 40 staat: “De geconcedeerde
grond mag teruggenomen worden indien het openbaar belang of de noodzakelijkheid van de dienst
dat vereisen. In dat geval wordt de titularis van de
concessie een nieuwe plaats aangewezen.”
Bij de praktische uitwerking van een hertekening
van de begraafplaats hoort het verwittigen van de
nabestaanden/concessiehouders van de graven die
zullen verplaatst worden. Dat gebeurde met de brief
waarnaar verzoekster verwees in haar klacht. De
brief is sec maar correct.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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Verzoekster laat in augustus weten dat de ontgravingen nog altijd niet gebeurd zijn hoewel de Begrafenissendienst beloofde dat zij eind mei – begin
juni uitgevoerd zouden worden. Met Pasen en
Moederdag plaatste de familie geen bloemen meer
en het boompje ging kapot. De Begrafenissendienst
bevestigt dat de timing niet aangehouden kon worden als gevolg van ziekteverloven en de zomervakantie waarbij voorrang moest gegeven worden aan
de begrafenissen. De dienst voert de ontgravingen
in september uit.

ERKENNING VAN KIND
(dossier: 201606-145)

KLACHT:
Verzoekster klaagt over de manier waarop ze onthaald werd door de Vreemdelingendienst. Volgens
haar zijn de medewerksters niet vriendelijk noch
klantgericht. Zijzelf is Nederlandse, haar vriend is
een Armeniër zonder vaste verblijfplaats in België.
Ze komt vaak in de Vreemdelingendienst om papieren voor haar vriend in orde te brengen. Ze voelt er
zich nooit op haar gemak.
Verzoekster is acht maanden zwanger. Haar vriend
wil het kind graag nu al erkennen. Drie maanden
geleden probeerde het koppel dat een eerste keer
maar dat lukte niet omdat haar vriend geen vaste
verblijfplaats had. Verzoekster vroeg de medewerkster aan te tonen op welk wetsartikel zij zich baseerde om de erkenning te weigeren. Dat kon ze
niet, zei de ambtenaar.
Verzoekster zocht dan maar zelf naar informatie op
het internet en constateerde dat haar vriend zijn
kind wel kon erkennen voor de geboorte. Ze ging
terug naar de dienst die bevestigde dat de vader het
kind nu al kon erkennen op voorwaarde dat hij een
attest van ongehuwd zijn voorlegde. Verzoekster
reageerde dat de dienst al over zulk attest beschikte.
De medewerkster ging met tegenzin in het dossier
kijken. Het attest was aanwezig maar bleek te oud.
Haar vriend moest een nieuw attest aanvragen in
Armenië, maar dat kan hij niet omdat hij niet terug
kan naar zijn thuisland. Verzoekster is ten einde
raad.
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Daardoor staat haar cabine niet op het einde van de
rij. Nadien werden nog twee cabines bijgeplaatst.
Van het beloofde gerichtere toezicht is niets in huis
gekomen. De gemeenteafdeling van Zeebrugge
wilde niet ingaan op haar vraag de fout geplaatste
cabines te verplaatsen.

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:
De medewerksters van de Vreemdelingendienst
herinneren zich geen enkele ongemakkelijke situatie met verzoekster. Zijzelf is rechtmatig ingeschreven. Dat verzoekster en haar partner zich onwennig
voelen in de dienst heeft mogelijk te maken met het
feit dat de man illegaal in ons land verblijft.
De contacten over de erkenning van het kind verliepen niet via de Vreemdelingendienst maar via de
dienst Burgerlijke Stand waarnaar de Vreemdelingendienst doorverwees.
Aan het loket van de Burgerlijke Stand klaagde
verzoekster over de Vreemdelingendienst. Volgens
het diensthoofd werd zij correct en vriendelijk geïnformeerd dat een erkenning voor de geboorte niet
aan de orde was en dat deze erkenning diende te
gebeuren tijdens de geboorteaangifte met een recent
attest van ongehuwd zijn. Het attest in het dossier
was te oud. Verzoekster kon zich daar niet in vinden.
Kort na de klacht wordt het kind toch erkend.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat hij niet
aanwezig was bij de gesprekken tussen verzoekster
en de Vreemdelingendienst en de Burgerlijke
Stand. Het dossier raakt uiteindelijk toch opgelost.

STRANDCABINES
(dossier: 201607-161)

Volgens de gemeenteafdeling wacht verzoekster
zelf altijd zo lang mogelijk om haar cabine te plaatsen om er zeker van te zijn dat er niemand meer
naast haar kan komen staan. Op die manier heeft ze
de beste plaats. Dat lukt niet altijd als een andere
eigenaar zijn cabine nog later plaatst, of als er fouten gebeuren bij het plaatsen.
Volgens de gemeenteafdeling en de dienst Fiscaliteit werden de gemaakte afspraken wel degelijk gevolgd. In de loop van maart 2016 kregen alle aanvragers hun vergunningsbrief met een plannetje
waar de cabines geplaatst moesten worden. Tijdens
de zomermaanden controleerde de dienst Fiscaliteit
twee keer. Alle afwijkingen werden overgemaakt
aan de gemeenteafdeling van Zeebrugge.
Volgens de gemeenteafdeling was er wel degelijk
controle op het plaatsen van de strandcabines. Stelden de diensten fouten vast, dan werd opgetreden.
Dat kon niet verhinderen dat toch enkele cabines
verkeerd geplaatst werden. Dat gebeurde buiten de
uren van het toezicht. In de rij van verzoekster
stonden twee cabines verkeerd. Omwille van de
stabiliteit en de veiligheid van de andere cabinehouders (windgaten en opwaaiend zand) was het
niet meer mogelijk de fout geplaatste cabines te
verplaatsen. Omdat de cabinehouders een vergunning hadden, besliste de dienst ze te laten staan.
De gemeenteafdeling is bereid de gemaakte afspraken nog verder te verfijnen.
De dienst Ombudsman maakt de informatie over
aan verzoekster.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
De diensten doen wat ze kunnen. Dat neemt niet
weg dat er sporadisch toch nog cabines verkeerd
kunnen worden geplaatst. Positief is dat wordt nagegaan of op dat punt nog verbetering mogelijk is.

KLACHT:
Verzoekster klaagt in juli opnieuw over het foutief
plaatsen van strandcabines op het strand van Zeebrugge7. Net als in 2014 werd het aantal cabines dat
in één rij mag geplaatst worden, niet gerespecteerd.
7

Dossier 201406-138, Jaarverslag 2014, p. 86.
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TROUWEN
(dossier: 201608-182)

KLACHT:
Verzoekers willen trouwen. Ze zijn Ier en Braziliaan. De verzoeker met de Ierse nationaliteit kan
binnenkort in Brussel aan de slag. De verzoeker
met de Braziliaanse nationaliteit heeft geen werk.
Hij kwam met een toeristenvisum naar Brugge om
met zijn vriend te trouwen. Dat loopt niet van een
leien dakje.
Verzoekers zijn niet te spreken over de informatieverstrekking door de Vreemdelingendienst, over het
politieonderzoek naar een mogelijk schijnhuwelijk
en over het Parket dat vertrekt vanuit de veronderstelling dat het om een schijnhuwelijk zou gaan.
Bovendien worden zij voortdurend doorverwezen
van de dienst Burgerlijke Stand naar de Vreemdelingendienst en omgekeerd.
Begin juni verviel het toeristenvisum van de tweede
verzoeker. In mei was hij al naar de Vreemdelingendienst geweest om de verlenging aan te vragen.
Doordat het dossier maar niet in orde kwam, was
hij gedurende twee weken illegaal in het land.
Hierover stelde de Politie lastige vragen tijdens het
onderzoek naar een mogelijk schijnhuwelijk.
In de dienst Burgerlijke Stand kregen ze een checklist. Die voerden ze uit. Op deze lijst stond niet dat
de tweede verzoeker een Braziliaans huwelijksvisum nodig had. Toch vroeg de Politie ernaar. Van
de Vreemdelingendienst kregen ze dan weer te horen dat de vraag van de Politie zinloos was omdat er
geen huwelijksvisum voor Brazilië vereist is.
De Vreemdelingendienst vroeg een bewijs van
ziekteverzekering voor de Schengenzone maar dat
is zeer duur. De tweede verzoeker vraagt zich af
waarom dat nodig is want hij kan België toch niet
verlaten. Doet hij dat wel, dan wordt het zeer moeilijk om het land weer binnen te geraken.
Het huwelijk zou midden juni plaats vinden, maar
werd ondertussen al twee keer uitgesteld tot midden
november. Verzoekers zien door de bomen het bos
niet meer.

ONDERZOEK:
De dienst Burgerlijke Stand en de Vreemdelingendienst sturen trouwlustige vreemdelingen naar elkaar door omdat de ene gespecialiseerd is in de huwelijkswetgeving, de andere in alles wat met het
verblijf in België en met visa te maken heeft. Op
die manier zijn zij steeds op de hoogte van de specifieke vereisten op het vlak van huwelijk en verblijf/visa.
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Volgens de Vreemdelingendienst kwam de tweede
verzoeker al begin maart in België toe maar meldde
hij dat pas begin mei terwijl zijn toeristenvisum al
begin juni verliep. Pas midden juni verleende de
Dienst Vreemdelingenzaken hem een verlenging
van zijn verblijf tot eind augustus. De Vreemdelingendienst bevestigt dat verzoeker twee weken illegaal in ons land verbleef, maar dat was geen probleem omdat de verlenging aangevraagd werd voor
het toeristenvisum verliep. De Dienst Vreemdelingenzaken doet daar dan niet moeilijk over.
De dienst bevestigt dat er geen huwelijksvisum
voor Brazilië nodig is. Ze vermoedt dat op de
checklist van de Politie het woord “visum” vermeld
staat. Zij bevestigt ook dat zij in het kader van de
verlenging van de aankomstverklaring een bewijs
van ziekteverzekering moet vragen, dit volgens instructies die de Vreemdelingendienst van de Dienst
Vreemdelingenzaken krijgt.
Volgens de dienst Burgerlijke Stand doorloopt de
procedure “vreemd huwelijk” een normaal traject
waarbij het Parket gebruik maakt van de mogelijkheid om de procedure eerst met twee maanden en
daarna met drie maanden te verlengen. Het heeft
daardoor tot eind november de tijd om een advies te
formuleren.
Voor het gerechtelijk onderzoek van de Politie naar
een mogelijk schijnhuwelijk is de Ombudsman niet
bevoegd, noch voor de handelswijze van het Parket.
De Ombudsman maakt alle informatie over aan
verzoekers.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

OPVOLGING:
Verzoekers huwen in december.

WETTIGEN HANDTEKENING
(dossier: 201609-201)

KLACHT:
Verzoeker verwijst naar zijn klacht uit 20138 over
het wettigen van zijn handtekening op zijn Tsjechisch pensioendocument. De ambtenaar weigerde
toen ten onrechte om dat te doen.
Midden september 2016 biedt verzoeker zich naar
driemaandelijkse gewoonte opnieuw in zijn ge8

Dossier 201312-262, Jaarverslag 2013, p. 102103.
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meenteafdeling aan om zijn handtekening te laten
wettigen op een formulier van leven dat hij naar de
pensioendienst in Tsjechië moet sturen voor de uitbetaling van zijn pensioen. Opnieuw weigert de
ambtenaar om dat te doen. Hij wordt doorverwezen
naar de schepen van Burgerzaken. Bovendien kan
de ambtenaar geen bewijs van leven afleveren omdat beide printers defect zijn. Toen verzoeker zei
dat hij naar het stadhuis zou gaan, beloofde de ambtenaar de schepen te verwittigen van zijn komst.
Verzoeker bood zich aan aan het snelloket in AC
Brugse Vrije waar de ambtenaar zijn handtekening
zonder problemen zelf wettigde en hem een bewijs
van leven gaf.
Verzoeker klaagt dat het nu al de derde keer is dat
de ambtenaar in zijn gemeenteafdeling weigert om
hem te helpen.

ONDERZOEK:
De ambtenaar die verzoeker in zijn klacht aanduidt
als diegene die hem niet wilde helpen, was die dag
afwezig. Haar collega stond verzoeker te woord.
Volgens de collega waren er die morgen problemen
met de printers. Toen verzoeker aan het loket
kwam, stelde hij twee vragen. Zijn handtekening
moest worden gewettigd en hij had een bewijs van
leven nodig. Volgens de ambtenaar zei ze toen dat
ze wel al zijn handtekening kon wettigen maar pas
een bewijs van leven zou kunnen afleveren als de
printers weer werkten. Verzoeker zou toen gereageerd hebben dat hij naar het Centrum zou gaan.
Volgens de ambtenaar zou ze toen herhaald hebben
dat ze zijn handtekening zeker wilde wettigen, maar
verzoeker zou zijn voornemen herhaald hebben om
naar het Centrum te gaan. De ambtenaar bevestigt
dat ze weet dat zij zelf de handtekening kan wettigen en dat de tussenkomst van de schepen daarvoor
niet nodig is. Vroeger bestond daar onduidelijkheid
over, maar nu niet meer.
De Ombudsman maakt het standpunt van de ambtenaar over maar verzoeker blijft erbij dat ze weigerde hem te helpen. Hij herhaalt dat zijn bezoek
bij de schepen zou worden aangekondigd.
Het kabinet van de schepen weet van geen telefoontje van de gemeenteafdeling om het bezoek van
verzoeker aan te kondigen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid. De versie
van verzoeker en deze van de dienst komen niet
overeen. De Ombudsman kan niet oordelen.
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NIET INGESCHREVEN
(dossier: 201609-204)

KLACHT:
Verzoekers, afkomstig uit Oost-Europa, klagen dat
ze niet ingeschreven geraken in Brugge.
Midden december 2014 gingen ze als koppel in een
appartement in de binnenstad wonen. In maart 2015
meldden ze zich aan in de Vreemdelingendienst om
ingeschreven te worden. Ze hadden hun identiteitskaarten en een geregistreerd huurcontract mee,
maar dat was niet voldoende. Ze konden niet ingeschreven worden omdat ze geen werkgever in België hebben. Verzoeker werkt op zelfstandige basis,
zijn vriendin heeft een Franse werkgever.
Op zoek naar een alternatief stelde de Vreemdelingendienst hen voor dat zij zouden bewijzen over
genoeg bestaansmiddelen te beschikken op een
Belgische rekening. Dat konden ze niet. Verzoekers
opteerden ervoor om niet ingeschreven in Brugge te
blijven wonen.
Verzoekers betwijfelen of de Vreemdelingendienst
hen in maart 2015 de juiste informatie gaf. Ze vragen of ze met terugwerkende kracht ingeschreven
kunnen worden.

ONDERZOEK:
Hoe in maart 2015 de contacten met de Vreemdelingendienst verliepen, kan het onderzoek niet achterhalen.
De Vreemdelingendienst meent dat een inschrijving
opgestart kan worden. Als een EU-onderdaan, zoals
verzoekster, werkt voor een buitenlandse werkgever, dan is een inschrijving mogelijk als “beschikker van voldoende bestaansmiddelen”. Dat haar
loon op een Franse bankrekening wordt gestort, is
geen bezwaar. Of ze een verblijfskaart krijgt, wordt
niet door de Stad Brugge beslist maar door de
Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.
Als verzoeker geen documenten kan voorleggen,
kan hij starten op basis van samenwoonst waarbij
hij onderhouden wordt door zijn vriendin. Hij kan
zich ook laten inschrijven als EU-zelfstandige.
De Ombudsman adviseert verzoekers om met hun
documenten bij de Vreemdelingendienst langs te
gaan zodat hun dossiers bekeken kunnen worden.
Inschrijven met terugwerkende kracht is niet mogelijk, omdat de Stad niet zeker is dat verzoekers al
die tijd op hun adres hebben gewoond. Het is niet
omdat er een huurcontract is dat de personen er ook
effectief verblijven.
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BURGERZAKEN

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
De Ombudsman kan niet oordelen over het contact
tussen de Vreemdelingendienst en verzoekers in
maart 2015.

ECHTSCHEIDING
(dossier: 201612-276)

KLACHT:
Midden juli sprak de rechtbank de echtscheiding
van verzoekster uit. De deurwaarder kwam het
vonnis begin augustus betekenen. Verzoekster ging
ervan uit dat het rijksregister aangepast zou worden.
Verzoekster verneemt hier niets meer over. Eind
november belt ze met de dienst Burgerlijke Stand.
Daar krijgt ze te horen dat het vonnis nog niet binnen is. Verzoekster twijfelt daaraan want de uitspraak dateert al van een half jaar geleden.
Ze wil het dossier nog voor het einde van 2016 in
orde krijgen. Voor 2017 zal ze met haar ex-man
nog een gezamenlijke belastingaangifte moeten indienen omdat ze hem pas in februari 2016 verliet.
Maar ze heeft geen zin om ook nog voor 2018 een
gezamenlijke aangifte te moeten doen.

ONDERZOEK:
De dienst Burgerlijke Stand vermoedt aanvankelijk
dat de ex-man van verzoekster het vonnis niet wilde
ondertekenen waardoor het door de rechtbank niet
kon worden doorgestuurd.
Verzoekster informeert bij haar advocaat en bij de
griffie van de rechtbank. De griffie verzekert begin
februari 2017 dat alle informatie begin september
2016 naar de dienst Burgerlijke Stand werd doorgestuurd.
De dienst Burgerlijke Stand neemt contact op met
de rechtbank. Wat er misgegaan zou zijn met het
versturen van het vonnis, wordt niet duidelijk. Zodra het vonnis binnen loopt, past de dienst Burgerlijke Stand het rijksregister aan.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Wat er fout gelopen zou kunnen zijn, wordt niet
duidelijk uit het onderzoek. Het belangrijkste is dat
de echtscheiding geregistreerd geraakt.
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COMMUNICATIE & CITYMARKETING

(Dossier: 201609-202)

Dit werd niet geregistreerd, waardoor de melder
geen antwoord kreeg en de melding bleef openstaan
als onafgehandeld. Wekenlange drukte naar aanleiding van het live gaan van de nieuwe website begin
oktober zou aan de basis liggen van deze onnauwkeurigheid.

KLACHT:

BEOORDELING:

MEER DAN ZESTIG DAGEN

Eind juli meldt verzoeker online dat er een link op
de website niet correct werkt.
Zestig dagen later komt de melding als onafgehandeld bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd op 22 juli door de dienst Communicatie en Citymarketing geregistreerd. Op 25
juli werd de melding toegewezen aan het diensthoofd van de dienst Informatica. Op 8 augustus
werd ze opnieuw toegewezen aan de dienst Communicatie en Citymarketing. Verdere acties werden
niet geregistreerd.
Volgens de dienst Communicatie en Citymarketing
zou de link vrij snel na de melding aangepast zijn.
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Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De dienst Communicatie en Citymarketing ondernam wel actie maar registreerde ze niet waardoor de
melder geen antwoord kreeg en de melding niet
werd afgehandeld. De dienst Ombudsman aanvaardt de opgegeven reden als verzachtende omstandigheid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 januari 2017).
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GEEN ANTWOORD
(dossier: 201609-200)

KLACHT:
Verzoeker telefoneerde enige tijd geleden met de
dienst Bouwvergunningen met de vraag of een stuk
grond waarop een tuinhuis zou worden geplaatst,
beschouwd mocht worden als achtertuin waardoor
geen bouwvergunning nodig was. De dienst Bouwvergunningen raadde hem aan de vraag schriftelijk
te stellen aan de bevoegde sector van de Dienst
Ruimtelijke Ordening.
Op 5 augustus stuurde verzoeker zijn vraag per email naar de sector. Omdat hij geen antwoord
kreeg, stuurde hij op 21 augustus een herinnering.
Ook nu kreeg hij geen reactie. Ook op zijn tweede
herinnering van 13 september reageerde de dienst
niet.
Ten einde raad belt verzoeker op 17 september naar
de sector waar hij te horen krijgt dat hij een bouwaanvraag moet indienen. Verzoeker stelt vast dat hij
anderhalve maand moest wachten op een antwoord
om dan te constateren dat hij nergens staat. Hij wil
een antwoord op zijn vraag of de grond als achtertuin mag worden beschouwd.

ONDERZOEK:

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

van de dienst Bouwvergunningen. Verzoeker stond
aan het loket en hij had een vraag gesteld over het
plaatsen van een tuinhuis bij een feestzaal. Volgens
de dossierbehandelaar gaf zij haar collega mondeling uitleg, met de nodige juridische duiding, in de
veronderstelling dat hij deze informatie aan verzoeker zou doorgeven.
De dossierbehandelaar geeft toe dat zij als gevolg
van werkdruk de e-mails van verzoeker niet beantwoordde. Ze ging ervan uit dat haar collega de informatie mondeling had overgemaakt en de vraag
van verzoeker op deze manier beantwoord was.
Verzoeker belde de dossierbehandelaar op op 17
september. Tijdens het gesprek gaf ze de informatie
nog eens mondeling door. Zij meent zich te herinneren dat verzoeker op de hoogte was van het advies dat indertijd aan de balie was gegeven. Ze
bood verzoeker haar excuses aan voor het niet beantwoorden van zijn e-mails. Ze zou verzoeker gezegd hebben, dat als hij de informatie op e-mail
wilde, zij deze officieel zou overmaken, maar niet
eerstdaags omdat ze zoveel werk had. Verzoeker
zou daar begrip voor gehad hebben.
Volgens de dossierbehandelaar werd zowel aan de
balie als tijdens het telefoongesprek toegelicht dat
het plaatsen van een tuinhuis bij de feestzaal niet
vrijgesteld was van bouwvergunning en werd ook
toegelicht waarom.
De Ombudsman maakt de toelichting schriftelijk
over aan verzoeker.

Volgens de dossierbehandelaar werd zij enige tijd
geleden gecontacteerd door de baliemedewerker
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de dossierbehandelaar liet de e-mail van verzoeker en zijn twee
herinneringen onbeantwoord. Dat is niet behoorlijk,
zelfs al kreeg verzoeker al uitleg aan de balie van
de dienst Bouwvergunningen. Een aandachtspunt
voor het bestuur en de dienst is dat dit gebeurd zou
zijn als gevolg van werkdruk. Positief is dat de dossierbehandelaar zich verontschuldigde tegenover
verzoeker voor het niet beantwoorden van zijn emails.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
antwoord op papier.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 december 2016).

TEVEEL BUURAKKOORDEN
(dossier: 201605-130)

KLACHT:
Verzoeker dient eind december 2015 een aanvraag
in voor het verbouwen van zijn eigendom. Er moet
een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Om
tijd te winnen suggereert de Dienst Ruimtelijke Ordening hem begin februari 2016 om zelf de akkoorden van zijn buren te verzamelen. Kort daarop bezorgt verzoeker de ondertekende documenten aan
de dienst Bouwvergunningen. Geen enkele buur
had bezwaar.
Als verzoeker enige tijd later informeert naar de
stand van zijn dossier, krijgt hij te horen dat het
openbaar onderzoek nog niet afgrond is. Verzoeker
reageert dat hij het openbaar onderzoek zelf organiseerde en alle documenten terugbezorgde. De
Dienst Ruimtelijke Ordening geeft hem gelijk en
belooft het dossier snel af te werken. Weer verneemt hij niets meer. Als hij terugbelt, zegt de
dienst hem dat zijn dossier pas laat ontvankelijk
werd verklaard en dat hij nog wat geduld zal moeten hebben.
Verzoeker hoort niets meer, tot hij begin mei 2016
een brief van de schepen van Ruimtelijke Ordening
krijgt die hem meedeelt dat zijn bouwaanvraag diezelfde dag met gunstig advies aan het College van
burgemeester en schepenen zal worden voorgelegd.
Als verzoeker bijna drie weken later zijn vergunning nog altijd niet ontvangen heeft, neemt hij opJAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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nieuw contact op met de dienst Bouwvergunningen.
De vergunning is net aangetekend opgestuurd. Verzoeker is ontstemd als hij hoort dat hij zijn vergunning gedurende nog eens dertig dagen moet uithangen vooraleer hij met de werken mag beginnen.
Verzoeker is niet te spreken over het dossierverloop
en de communicatie over zijn dossier. Hij begrijpt
niet waarom de vergunningen niet digitaal worden
overgemaakt. Dat zou veel tijd sparen.

ONDERZOEK:
De Dienst Ruimtelijke Ordening nam het dossier
eind december 2015 in ontvangst. Door de traditionele toevloed aan bouwaanvragen tijdens de laatste
dagen van het jaar en door de kerstvakantie, werd
het pas begin januari 2016 aan de bevoegde sector
overgemaakt.
De aanvraag vergde een openbaar onderzoek dat
georganiseerd zou worden tussen 9 februari en 9
maart. Verzoeker werd hierover officieel ingelicht.
In de brief stonden de namen vermeld van de twee
aanpalende eigenaars die akkoord moesten gaan.
Verzoeker stelde voor zijn buren zelf te contacteren
zodat het openbaar onderzoek sneller kon worden
afgesloten. De Dienst Ruimtelijke Ordening had
geen bezwaar.
Toen verzoeker een week later de voor akkoord ondertekende documenten terugbezorgde, liet hij weten dat het akkoord ontbrak van één buurman die in
Tenerife aan het overwinteren was. Op basis van
deze informatie oordeelde de Dienst Ruimtelijke
Ordening dat het openbaar onderzoek niet afgesloten kon worden.
Het dossier werd begin mei goedgekeurd door het
College van burgemeester en schepenen. Dat de
bouwvergunning pas eind mei kon worden verstuurd, is volgens de dienst te wijten aan het feit dat
in de bewuste collegezitting heel wat bouwvergunningen werden goedgekeurd. Daardoor en ook als
gevolg van het pinksterweekend konden de vergunningen pas laat ter ondertekening voorgelegd worden aan de schepen.
Uit het onderzoek blijkt dat verzoeker meer buren
om hun akkoord vroeg dan nodig. In plaats van alleen het akkoord te vragen van de twee aanpalende
eigenaars, contacteerde hij al zijn buren. Toen hij
deze akkoorden binnen bracht, meldde hij aan de
dienst Bouwvergunningen dat het akkoord van één
buur ontbrak. De ambtenaar constateerde niet dat
verzoeker teveel akkoorden had binnengebracht en
dat het akkoord van de afwezige buurman niet nodig was voor het dossier. Op basis van de mededeling van verzoeker concludeerde de dienst ten onrechte dat het openbaar onderzoek verder moest
worden gezet. Daardoor ging tijd verloren.
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Wat de briefwisseling van de schepen betreft, merkt
de dienst op dat het bij zware collegedossiers onmogelijk is voor de administratie om meteen na de
collegezitting alle goedgekeurde vergunningen in
één keer op te maken en te versturen. De bouwvergunningen kunnen voorlopig nog niet digitaal worden verstuurd omdat de gemeentebesturen nog altijd verplicht zijn de vergunningen en de plannen
aangetekend te versturen.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de Dienst Ruimtelijke Ordening liet het openbaar onderzoek onnodig
doorlopen waardoor tijd verloren ging.
De klacht is slechts deels gegrond omdat verzoeker
ook verantwoordelijkheid draagt. In de brief die hij
kreeg over het openbaar onderzoek stonden de namen van de twee aanpalende eigenaars van wie hij
het akkoord nodig had. Toch verzamelde hij de akkoorden van meer buren. Zijn mededeling dat hij
het akkoord van één buur miste, bracht de dienst in
de war.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 oktober 2016).

LEEGSTAND
(dossier: 201602-028)

KLACHT:
Verzoekers staan op het punt een leegstand pand in
de binnenstad aan te kopen. Het is eigendom van de
Vlaamse overheid. Het staat al meer dan tien jaar
leeg. Omdat het om een leegstaand pand gaat, zouden verzoekers een korting op de registratierechten
kunnen krijgen van om en bij de 2.000 euro. Maar
daarvoor moet het pand op de inventaris van leegstaande panden staan.
In de Woondienst vernemen ze dat het pand noch
op de Vlaamse noch op de Brugse lijst van leegstaande panden staat. De ambtenaar zegt dat ze niet
weet hoe dat komt en dat het om een privaat probleem gaat.
Verzoekers vinden dat het aan de overheid is om
erop toe te zien dat de lijst up-to-date is. Nu het
pand niet op de lijst staat, missen ze een interessante korting.

JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERZOEK:
Volgens de Woondienst gebeurt de eerste controle
in een onderzoek naar leegstand altijd door nazicht
in het bevolkingsregister. Het pand in kwestie stond
niet in het bevolkingsregister. Pas na de melding
van verzoekers stelde de Woondienst vast dat het
pand kadastraal bestond en dat het om een eigendom van de Vlaamse overheid ging. Dat het pand
leeg stond, wist de Woondienst niet. Vanop de
openbare weg waren geen tekenen van leegstand te
zien. Voor het pand stond een stelling.
Verzoekers kwamen pas informatie vragen nadat ze
de koopovereenkomst al ondertekend hadden. De
ambtenaar informeerde hen uitgebreid over de opnameprocedure van leegstand. Verzoekers klaagden
toen over gebrekkige informatieverstrekking door
de Vlaamse overheid. De Woondienst kon daar niet
in tussenkomen maar gaf wel enkele tips, onder
meer over het aanstellen van een notaris voor de afhandeling van de verkoop.
Verzoekers reageren dat het onmogelijk kan kloppen dat de Woondienst niet op de hoogte was van
de leegstand. Hun buurvrouw meldde al acht jaar
geleden aan de wijkinspecteur dat ze nadeel ondervond van de leegstand. Volgens de buurvrouw
meldde de wijkinspecteur deze leegstand aan verschillende instanties.
Uit het onderzoek blijkt dat de wijkinspecteur de
melding van de buurvrouw uit 2008 alleen overmaakte aan de Vlaamse Ombudsman die ze op haar
beurt doorgaf aan de afdeling Gebouwen van het
Vlaamse Gewest West-Vlaanderen. Deze dienst
ging ter plaatse en beloofde maatregelen te nemen.
In 2008 was leegstand een exclusief Vlaamse bevoegdheid. De Stad gaf alleen zogenaamde vermoedenslijsten door aan de Vlaamse overheid. Van
de leegstand van het pand had ze geen vermoeden.
In de toenmalige Huisvestingsdienst werden leegstaande panden toen niet geïnventariseerd omdat er
op dat moment geen stedelijke leegstandstaks werd
geheven. Het was dan ook logisch dat de wijkinspecteur alleen de Vlaamse Ombudsman contacteerde.

BEOORDELING:
Ongegrond.
Wat de Stad betreft, kan de Ombudsman geen onbehoorlijk bestuur vaststellen. Hij ziet geen fout bij
de Woondienst.
Het lijkt er veeleer op dat de Vlaamse overheid haar
eigen leegstand niet op haar eigen leegstandsinventaris zette.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 juni 2016)

GEEN PREMIE
(dossier: 201602-033)

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

woning in het buitenland heeft, is veel moeilijker te
achterhalen, geeft de Woondienst toe. Maar als de
aanvrager in een gesprek spontaan toegeeft dat hij
nog een woning bezit in het buitenland, kan de
ambtenaar moeilijk om deze informatie heen. Het is
voor een ambtenaar niet toegelaten om verworven
kennis te negeren tijdens de uitoefening van zijn
ambt.

BEOORDELING:
KLACHT:
Verzoekster koopt in het najaar van 2015 een huis
in Brugge. Ze vindt informatie over de functionele
verbeteringspremie. Ze leest dat de aanvrager maar
één huis in eigendom mag hebben. Ze stapt naar de
Woondienst voor meer informatie want ze bezit nog
een huisje in Portugal.
De medewerkster zegt eerst dat de woning in aanmerking komt voor een premie. Als verzoekster de
vraag stelt wat er bedoeld wordt met enige woning,
vraagt de ambtenaar of ze misschien nog een woning in het buitenland heeft. Verzoekster bevestigt
dat, waarop de medewerkster reageert dat zij in dat
geval niet in aanmerking komt.
Verzoekster protesteert omdat het reglement niet
specificeert of het gaat om een enige woning in
Brugge, Vlaanderen, België of de wereld. De
Woondienst vindt deze vraag niet relevant. De verklaring van verzoekster dat ze nog een andere woning bezit, is voldoende om niet in aanmerking te
komen. Verzoekster protesteert dat ze dit niet officieel verklaarde, maar dat ze alleen naar waarheid
antwoordde op de vraag van de ambtenaar. Mocht
ze verzwegen hebben dat ze nog een huis in het buitenland had, dan zou ze wel in aanmerking gekomen zijn.

ONDERZOEK:
In het stedelijk reglement “voor het verlenen van
een premie voor het functioneel verbeteren van woningen” staat: “Bij de aanvraag moet het bewijs
worden voorgelegd dat de aanvrager, de samenwonende partner en/of beiden samen geen andere woning in eigendom bezitten.”
Op de website van de Stad Brugge en in de informatiefolder is altijd sprake van een “enige eigen
woning” en “slechts één woning in eigendom hebben”. Het reglement vermeldt geen beperkingen
met betrekking tot de ligging van eventueel andere
woningen in eigendom. Dat betekent dat de aanvrager geen andere woning(en) in eigendom mag bezitten over de hele wereld.
Dat de aanvrager een enige woning in België bezit,
moet hij bewijzen aan de hand van een attest van
het registratiekantoor. Dat de aanvrager ook een
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Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Het reglement legt geen beperking op
wat de ligging van eventueel andere woningen in
eigendom betreft. De ambtenaar moest rekening
houden met de informatie die verzoekster haar gaf
over haar tweede woning in Portugal.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 mei 2016).

VAKTIJDSCHRIFT
(dossier: 201601-027)

KLACHT:
Kort nadat hij van de Stad een vergunning kreeg
voor het verbouwen van zijn huis, wordt verzoeker
gecontacteerd door tal van bouwfirma’s met de
vraag of ze voor hem werken mogen uitvoeren of
materialen leveren.
Als verzoeker een aannemer vraagt hoe hij aan zijn
telefoonnummer komt, verwijst deze door naar de
Stad. Een andere aannemer zegt dat hij de informatie vond in een vaktijdschrift dat inzage heeft in de
bouwdossiers van de Stad.
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Verzoeker is er niet over te spreken dat de Stad zijn
gegevens aan derden doorgeeft. Hij gaf daar geen
toestemming voor.

ONDERZOEK:
De Dienst Ruimtelijke Ordening kent het probleem.
Het diensthoofd was naar aanleiding van een eerder
voorval al een eigen onderzoek gestart.
Twee firma’s blijken gespecialiseerd in het verzamelen van informatie over bouwprojecten.
De ene firma verzamelt zijn informatie via persberichten, openbare bekendmakingen, websites, enz.
Aannemers kunnen zich hierop abonneren.
Het vaktijdschrift in kwestie stuurt elke maand iemand langs die in de Dienst Ruimtelijke Ordening
de openbare onderzoeken komt inkijken. Uit het
onderzoek blijkt dat de dienst wekelijks de lijstvergunningen doormailt naar het vaktijdschrift. Dit
blijkt een gebruik dat al lang bestaat, maar wie er
ooit de toestemming voor gaf, valt niet meer te achterhalen. Het diensthoofd kan wel achterhalen dat er
vroeger een systeem bestond waarbij firma’s zich
bij de Stad konden abonneren om tegen een vergoeding bepaalde informatie te krijgen. Dat is mogelijk op basis van het decreet van 27 april 2007
“betreffende het hergebruik van overheidsinformatie”. Dat decreet laat toe dat overheidsinformatie
wordt gebruikt voor commerciële doeleinden en dat
de overheid daar een vergoeding voor kan vragen.
Om één of andere reden werd dit systeem afgeschaft. Het diensthoofd vermoedt dat het doormailen van de lijstvergunningen daar nog een uitloper
van is.
Nog voor de klacht bij de dienst Ombudsman had
de Dienst Ruimtelijke Ordening al beslist om geen
lijsten met bouwvergunningen meer door te mailen
naar het vaktijdschrift.
Volgens de dienst toont het dossier aan hoe delicaat
het evenwicht kan zijn tussen verschillende wetgevingen, in casu de decreten “betreffende de openbaarheid van bestuur” en “het hergebruik van
overheidsinformatie” enerzijds en de wet op de privacy anderzijds. Daarbij komt nog dat de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening zelf in sommige gevallen verplichte bekendmakingen oplegt waarbij
de identiteit van de bouwheer wordt vermeld.
In het kader van de omgevingsvergunning zullen
ook alle bouwaanvragen in de gewone procedure
aan een openbaar onderzoek onderworpen worden.
Artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse regering
tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning schrijft voor dat
deze openbare onderzoeken op de website van de
Stad Brugge bekend gemaakt moeten worden. De
artikels 18 en 21 van hetzelfde besluit geven aan
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dat daarbij de naam van de bouwheer en de bouwplaats bekend moeten worden gemaakt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het is vooral de wetgever die warm en koud blaast.
Enerzijds wordt opgelegd dat de gemeenten bepaalde informatie moeten of mogen doorgeven, anderzijds mag de privacy van de burger niet geschonden
worden.
De Ombudsman vindt de beslissing van de Dienst
Ruimtelijke Ordening oké om geen lijsten met
bouwvergunningen meer door te mailen naar het
vaktijdschrift.

BOUWOVERTREDINGEN IN DE TUIN
(dossier: 201604-069)

KLACHT:
Verzoeker krijgt een bouwovertreding in zijn tuin
niet geregulariseerd. Hij hoogde zijn tuin op zonder
bouwvergunning. Zijn regularisatieaanvraag werd
opnieuw geweigerd door het College van burgemeester en schepenen dat besliste de herstelprocedure op te starten. Rond zijn perceel plaatste hij
werfhekken. Ook deze moeten weg. Het dossier
sleept al een paar jaar aan. Verzoeker weet niet
meer hoe hij het probleem kan oplossen.

ONDERZOEK:
De Ombudsman organiseert een overleg met verzoeker, de dossierbehandelaar en de juridisch adviseur van de Dienst Ruimtelijke Ordening. Voor het
probleem met de niet vergunde reliëfwijziging worden hem drie alternatieven geboden. Ofwel probeert
hij met zijn aanpalende buren een akkoord te bereiken, ofwel opteert hij ervoor de opgehoogde grond
over een breedte van één meter af te graven ter
hoogte van de perceelsgrenzen, ofwel dient hij een
nieuwe regularisatieaanvraag in waarbij op zijn eigen terrein een drainagesysteem wordt voorzien.
Voor het probleem met de afsluiting wordt overeengekomen dat verzoeker een regularisatieaanvraag indient. Als het College van burgemeester en
schepenen de aanvraag weigert, kan hij in beroep
gaan bij de Bestendige Deputatie.
De Dienst Ruimtelijke Ordening engageert zich de
strafrechtelijke procedure niet verder te zetten zolang een beroepsprocedure bij de Bestendige Deputatie loopt. Zij brengt daar het Vlaamse Gewest van
op de hoogte. Verzoeker moet zijn aanvragen in-
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dienen voor eind juni 2016. Deze moeten telkens
voorzien zijn van een professioneel getekend plan.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

OPVOLGING:
Verzoeker dient eind juni maar één gezamenlijke
bouwaanvraag in. Dat was niet volgens de afspraak.
Via bemiddeling gaat de Dienst Ruimtelijke Ordening ermee akkoord de deadline te verlengen tot
eind juli. Op die dag dient verzoeker twee aparte
bouwaanvragen in. De dossiers voldoen niet aan de
vormvereisten waardoor ze opnieuw onontvankelijk
worden verklaard. De Dienst Ruimtelijke Ordening
dreigt ermee een proces-verbaal op te maken en het
dossier voor te leggen aan het College van burgemeester en schepenen met het oog op het opleggen
van herstelmaatregelen. Verzoeker betwist dat de
ingediende dossiers niet zouden voldoen. De Ombudsman raadt hem aan een architect onder de arm
te nemen die zijn dossiers volgens de vormvereisten
helpt samenstellen. Doet hij dat niet, dan zal de
Ombudsman zijn bemiddeling stop zetten.

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

ten binnenkwamen over het onthaal in de dienst
Bouwvergunningen. Ze zal de klacht bijhouden.
De Ombudsman maakt het resultaat van het onderzoek over aan verzoekster. Ze reageert niet meer.

BEOORELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat door de
wens van verzoekster om anoniem te blijven tegenover de dienst, het onderzoek geen duidelijkheid
kan brengen.

GEBREKKIG ONTHAAL?
(dossier: 201608-178)

KLACHT:
Verzoekster is niet te spreken over het onthaal en
de informatieverstrekking aan de balie van de
dienst Bouwvergunningen. Ze kocht recent een
huis, wil het renoveren en ging daarvoor verschillende keren langs bij de dienst. De medewerkers
zouden onvriendelijk en niet behulpzaam geweest
zijn. Nu eens werd ze bediend door een man, dan
weer door een vrouw. Twee keer kreeg ze verschillende informatie op dezelfde vraag. Haar vragen
bleven in principe onbeantwoord. Toen ze doorvroeg, merkte ze een lichte irritatie bij de ambtenaar.
Verzoekster wil anoniem blijven tegenover de
dienst.

ONDERZOEK:
Doordat verzoekster anoniem wil blijven, kan de
Ombudsman geen concrete gegevens over de gesprekken overmaken zonder een hint te geven over
haar identiteit. Daardoor kan de Dienst Ruimtelijke
Ordening geen gericht onderzoek naar de klacht
voeren. De dienst reageert dat er nooit eerder klach-
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BEDRIJFSRUIMTE
(dossier: 201602-031)

KLACHT:
Verzoekers zijn jonge ondernemers. Ze runnen een
webshop en gingen op zoek naar een geschikte bedrijfsruimte. Ze kwamen bij een vastgoedbeheerbedrijf terecht dat in opdracht van de Stad lokalen
verhuurt in een voormalige kazerne. Ze kregen een
lokaal toegewezen, ondertekenden eind januari
2016 het huurcontract, betaalden aan het bedrijf 840
euro en investeerden voor 500 euro in opfrissingswerken. Volgens het vastgoedbeheerbedrijf was alleen nog de goedkeuring van de Stad nodig, maar
dat zou zeker in orde komen.
Drie dagen na de ondertekening van het huurcontract laat het vastgoedbeheerbedrijf weten dat de
Stad de verhuring afwees. Achter een deur in het
kantoor zit internetapparatuur waar men altijd bij
moet kunnen. Verzoekers vinden dat geen probleem
en zijn bereid in het gebouw een sleutel te leggen
zodat de internetapparatuur altijd bereikbaar blijft.
Op hun vraag wie besliste dat ze de ruimte niet
kunnen gebruiken, komt geen duidelijk antwoord.

EIGENDOMMEN

Uit het onderzoek blijkt dat niet het College zich
negatief uitsprak over de verhuring, maar wel een
andere huurder in het gebouw. Daardoor aarzelde
het vastgoedbeheerbedrijf om het dossier bij de
Stad in te dienen.
Het vastgoedbeheerbedrijf wordt door het kabinet
van de Burgemeester aangespoord het dossier in te
dienen. Eind februari beslist het College van burgemeester en schepenen positief over de aanvraag.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem wordt opgelost.

GEEN ANTWOORD?
(dossier: 201603-047)

KLACHT:

Het College van burgemeester en schepenen beslist
over de verhuring van de bedrijfsruimten in de
voormalige kazerne. De dienst Eigendommen legt
deze dossiers ter beoordeling voor.

Tijdens een informatiemoment over de toekomst
van een eigendom van de Stad had verzoeker contact met de dienst Eigendommen. Hij wilde een
stuk van de tuin overkopen. Volgens verzoeker bestond er consensus over dat de verkoop van de
grond geen waardevermindering voor het huis zou
betekenen. Nog diezelfde avond, eind september
2015, stuurde verzoeker een e-mail om zijn interesse te bevestigen.
Na een maand had verzoeker nog altijd geen antwoord gekregen. Begin november stuurde hij een
herinnering. Twee dagen later antwoordde de dienst
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Eigendommen dat zij nog wachtte op adviezen van
de Dienst Ruimtelijke Ordening en de Groendienst.
Zodra mogelijk zou verzoeker een antwoord krijgen.
Verzoeker verneemt niets meer. Als hij begin februari 2016 naar de dienst Eigendommen belt,
krijgt hij er te horen dat de verkoop van het pand al
in een volgende fase zit. Volgens de dienst zal de
verkoop van het stuk tuingrond moeilijk lukken
omdat dan een nieuw schattingsplan zou moeten
worden opgemaakt.
Aan de telefoon raamt de dienst Eigendommen de
aankoop van het stuk tuingrond op iets meer dan
1.000 euro. Verzoeker vindt dat een hoog bedrag en
wil weten hoe de dienst aan deze prijs komt. Hijzelf
komt uit op slechts 300 euro.
Verzoeker wil de gebrekkige communicatie en de
onrealistische vraagprijs aankaarten.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Eigendommen stelde verzoeker
zijn vraag tijdens de lopende verkoopprocedure. Op
het moment van de verdeling van het lot met het
oog op de verkoop was zijn vraag nog niet bekend.
Volgens de dienst Eigendommen wees zij verzoeker er in haar e-mail van begin november 2015 op
dat hij een antwoord zou krijgen zodra mogelijk.
Pas eind februari 2016 kreeg de dienst Eigendommen een advies van de Groendienst hoe de stukjes
tuingrond eventueel verkocht zouden kunnen worden aan verzoeker en zijn buur. Volgens de dienst
Eigendommen kon hierover dan ook niet eerder gecommuniceerd worden. De dienst verzekert dat er
hierover ondertussen ook telefonische contacten
waren geweest met verzoeker.
Volgens de dienst Eigendommen is het niet evident
om het stuk tuingrond uit de lopende verkoopprocedure te halen. De Groendienst is nog bezig met
het inrichtingsplan en het is nog niet zeker of er
tuinpoortjes zullen komen. Potentiële kopers werden wel al gewezen op de vragen van verzoeker en
zijn buurman. De dienst Eigendommen drong er bij
deze kandidaat-kopers op aan met hun buren tot een
onderlinge overeenkomst te komen over het afkopen van de stukjes tuingrond. Alleen als de lopende
verkoopprocedure faalt, kan bekeken worden of de
vragen van verzoeker en zijn buurman opgenomen
kunnen worden in een nieuwe gemeenteraadsbeslissing. Verzoeker zou hierover ook mondeling ingelicht zijn.
De dienst bevestigt dat verzoeker belde om te weten
hoeveel de aankoop van het stukje tuin zou kosten.
Op basis van een minimale verkoopprijs van
760.000 euro en een snelle schatting kwam de medewerkster uit op ongeveer 1.000 euro.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Ombudsman kan in de verkoopprocedure
geen onregelmatigheden vaststellen. Het valt niet te
reconstrueren op welke manier verzoeker tijdens de
mondelinge communicatie werd geïnformeerd.

FIETSKLUIS
(dossier: 201604-082)

KLACHT:
Verzoeker wordt in februari 2016 opgebeld door de
dienst Eigendommen omdat hij de huur van zijn
fietskluis nog altijd niet betaald heeft. Het huurcontract werd nochtans al afgesloten in april-mei 2015.
De dienst zou hem twee herinneringen gestuurd
hebben waarop hij niet reageerde. De medewerkster
geeft hem nog één kans om te betalen, anders wordt
het dossier overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.
Verzoeker protesteert dat hij de twee herinneringen
niet heeft ontvangen. Als de medewerkster vraagt
of hij dat kan bewijzen, reageert hij met de vraag of
zij kan bewijzen dat de herinneringen werden verstuurd.
Verzoeker betaalt maar blijft gefrustreerd. Toen hij
vorig jaar het huurcontract afsloot, kreeg hij geen
factuur. Hij is er zeker van dat hij de twee herinneringen niet ontving.

ONDERZOEK:
De dienst Financiën had de dienst Eigendommen
ervan verwittigd dat verzoeker de huur van zijn
fietskluis nog altijd niet betaald had. Om te vermijden dat het dossier overgemaakt zou worden aan de
gerechtsdeurwaarder, belde de medewerkster van
de dienst Eigendommen hem op. Ze raadde verzoeker aan de factuur te betalen. Verzoeker reageerde
daarop dat hij noch een factuur noch de herinneringen had gekregen.
Volgens de dienst Eigendommen worden deze herinneringen automatisch door het boekhoudprogramma aangemaakt op het moment dat de uiterste
betaaldatum van de factuur overschreden wordt.
Van deze herinneringen houdt de dienst geen duplicaten bij, maar zij verzekert dat ze de brieven naar
het juiste adres stuurde. Ze keerden niet terug. Na
het telefoongesprek stuurde de dienst de laatste herinnering opnieuw op naar verzoeker. Kort nadien
betaalde hij de rekening.
De Ombudsman maakt het resultaat van het onderzoek over aan verzoeker. Hij reageert dat de versie
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van de dienst Eigendommen niet helemaal klopt.
Volgens hem betaalde hij louter als reactie op het
telefoongesprek met de medewerkster, maar kreeg
hij de laatste herinnering niet toegestuurd.
De dienst Eigendommen reageert dat zij de inhoud
van het telefoongesprek niet meer exact kan reconstrueren, maar vindt het wel vreemd dat verzoeker
beweert de laatste herinnering niet gekregen te hebben terwijl hij er wel alle details van kent.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat het onderzoek onvoldoende duidelijkheid brengt.

OPVOLGING:
De dienst Eigendommen laat begin juni weten dat
verzoeker zijn factuur voor de huur van een fietstrommel voor de periode april 2016 – april 2017
weer niet betaald heeft. De factuur werd begin april
2016 verstuurd. De dienst stuurt verzoeker een herinnering.
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PARKEERRETRIBUTIE (1)
(dossier: 201601-002)

KLACHT:
Begin december 2015 krijgt verzoeker herinneringen voor onbetaalde parkeerretributies die hij opliep tussen midden mei en begin juni 2015. Hij
klaagt er in januari 2016 over dat deze herinneringen niet binnen een behoorlijke termijn werden opgestuurd. Daardoor heeft hij er geen zicht meer op
over welke retributies het gaat. Zijn parkeertickets
heeft hij niet gespaard. Bovendien is de termijn van
zestig dagen verlopen waarbinnen hij bezwaar kon
indienen.

ONDERZOEK:
Half juni 2015 behandelde de dienst Ombudsman
een gelijkaardig dossier van verzoeker9. Toen kreeg
hij één globale herinnering voor parkeerretributies
die zes tot acht maanden eerder uitgeschreven waren. De dienst Parkeergelden gaf toen toe dat zij
met een structurele achterstand kampte wat het innen van onbetaalde retributies betrof. Zo lang deze
achterstand niet was weggewerkt, aanvaardde zij
9

FINANCIËN

bezwaarschriften buiten de reglementaire termijn
van zestig dagen.
Begin januari 2016, bij het opstarten van het nieuwe klachtdossier, is deze achterstand nog altijd niet
weggewerkt. Herinneringen en aangetekende laatste
waarschuwingen worden nog altijd laattijdig verstuurd. Dat komt onder meer omdat er nog altijd
geen automatische koppeling bestaat tussen het opvolgingsprogramma voor de parkeerretributies en
het rijksregister waardoor de dienst Parkeergelden
de adressen nog altijd manueel op juistheid moet
controleren vooraleer de herinnering en de laatste
waarschuwing verstuurd worden. Dat probleem
werd al in 2015 aangekaart door de dienst Ombudsman, maar tegen midden juni 2016, bij het afsluiten van het klachtdossier, is het nog altijd niet
opgelost. De dienst Informatica en de veiligheidsconsulent informatie van het OCMW laten weten
dat ze eraan werken.
In verzoekers nieuwe klacht werden de herinneringen vijf en zes maanden na het oplopen van de retributies verstuurd. Gezien de achterstand kan hij
nog altijd bezwaar indienen.
Eind februari 2016 laat de dienst Parkeergelden weten dat zij ondertussen is gestart met het wegwerken
van de achterstand in het globale inningsproces
ontvangsten.
Artikel 16 van het parkeerreglement schrijft voor:
“De betalingsuitnodiging is betaalbaar binnen de
30 dagen na het plaatsen van de betalingsuitnodiging achter de ruitenwisser van het voertuig.

Dossier 201506-144, Jaarverslag 2015, p. 63-64.
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Bij niet betaling binnen de 30 dagen wordt een herinnering verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 14 dagen na datum van de herinnering
Bij niet-betaling binnen de 14 dagen na het versturen van de herinnering wordt een laatste waarschuwing aangetekend verstuurd met het verzoek te
betalen binnen de 8 dagen na datum van opmaak
van de aangetekende laatste waarschuwing. Er
wordt bovenop de kosten voor de aangetekende
zending ook een administratiekost aangerekend van
10 euro per dossier.
Bij niet betaling binnen de betaaltermijn van 8 dagen na het versturen van de laatste waarschuwing
wordt het dossier voor invordering overgemaakt
aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor
vallen integraal ten laste van de retributieplichtige.”
Artikel 18 schrijft voor:
“Klachten of betwistingen moeten binnen een termijn van 60 dagen volgend op de datum van de betalingsuitnodiging achter de ruitenwisser van hun
voertuig gericht worden aan het College van burgemeester en schepenen.”

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de herinneringen slaan op onbetaalde parkeerretributies
van vijf tot zes maanden geleden. Dat is te lang. De
reden hiervoor is een structurele achterstand die de
jongste jaren werd opgebouwd wat het innen van
onbetaalde retributies betreft. Oorzaken hiervoor
zijn onder meer de installatie van een nieuw boekhoudkundig programma en het ontbreken van een
automatische koppeling tussen het rijksregister en
het opvolgingsprogramma voor de parkeerretributies.
Hoewel het parkeerreglement geen termijnen oplegt
voor het versturen van de herinnering en de aangetekende laatste waarschuwing, mag men ervan uitgaan dat het de bedoeling is dat de verschillende
stappen in de invorderingsprocedure elkaar vlot opvolgen en minstens binnen een redelijke termijn
worden gezet. Dat het bezwaarschrift ingediend
moet worden binnen de zestig dagen volgend op de
datum van de betalingsuitnodiging wijst in dezelfde
richting.

FINANCIËN

termijn aan de gerechtsdeurwaarder te worden
overgemaakt.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (6 juni 2016).

OPVOLGING:
Het College van burgemeester en schepenen beslist
op 13 september en 21 november 2016 om de opvolging van de betaling van de parkeerretributies
vanaf 16 februari 2017, bij de invoering van het
nieuwe mobiliteitsplan, in handen te geven van een
private firma. De dienst Financiële Administratie
zal het dossier pas overnemen als het moet worden
overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Dat gebeurt als de retributieplichtige geen bezwaar indient
maar toch niet betaalt, of als de retributieplichtige
na het afwijzen van zijn bezwaar de zaak niet verder betwist maar ook niet betaalt.

PARKEERRETRIBUTIE (2)
(dossier: 201603-045)

KLACHT:
Verzoeker krijgt eind februari 2016 een brief van de
dienst Parkeergelden. Hij moet 45 euro betalen omdat hij een parkeerretributie uit april 2012 nog altijd
niet betaald heeft. Bij de brief zit een onduidelijk
overzicht van nog onbetaalde parkeerbonnen. De
dienst Parkeergelden zou hem een herinnering en
een aangetekende laatste waarschuwing gestuurd
hebben waarop hij niet reageerde. Hij krijgt zeven
dagen de tijd om te betalen, zo niet wordt het dossier aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt.
Verzoeker ontkent dat hij de herinnering en de laatste waarschuwing kreeg. Hij begrijpt niet hoe het
komt dat de dienst Parkeergelden pas na bijna vier
jaar het bedrag vordert.

ONDERZOEK:

“De herinneringen en aangetekende laatste waarschuwingen voor onbetaalde parkeerretributies
moeten in de toekomst binnen een redelijke termijn
worden verstuurd. Vertrek van de termijnen in het
parkeerreglement om te bepalen wat redelijk is. Bij
niet betaling dient het dossier binnen een redelijke

Verzoeker kreeg eind april 2012 een parkeerretributie omdat zijn bewonerskaart verlopen was. Midden
januari 2013 stuurde de dienst Parkeergelden hem
een herinnering. Als reactie hierop diende verzoeker een bezwaarschrift in. Het College van burgemeester en schepenen besliste begin mei 2013 ongunstig over zijn bezwaar. Verzoeker werd hiervan
aangetekend op de hoogte gebracht. Een maand later stuurde de dienst Parkeergelden hem een aangetekende laatste waarschuwing, maar verzoeker betaalde niet.

JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

114

AANBEVELING:

DOSSIERS 2016 IN DETAIL

FINANCIËN

Normaliter moest het dossier aan de gerechtsdeurwaarder worden overgemaakt, maar de dienst Parkeergelden bouwde een structurele achterstand op
wat het innen van onbetaalde retributies betreft.
Daardoor bleef het dossier gedurende meer dan
tweeëneenhalf jaar liggen.
Vanaf februari 2016 startte de dienst Financiële
Administratie met het wegwerken van de achterstand. Normaliter had de dienst Parkeergelden het
dossier onmiddellijk aan de gerechtsdeurwaarder
kunnen overmaken, maar gezien de lange tussenperiode gaf zij de wanbetalers alsnog de kans spontaan te betalen. Dat werd verzoeker gemeld in de
brief van februari 2016.
Wettelijk gesproken kan de dienst Parkeergelden
het bedrag nog altijd vorderen want een parkeerretributie vervalt pas na tien jaar.
De dienst Ombudsman evalueert het overzicht van
de nog openstaande parkeerbonnen. Het overzicht
vermeldt ook de reeds betaalde retributiebonnen.
Ernaast staat het woord “afgewerkt”. Naast de bonnen waarvan de retributie werd betaald maar niet de
administratiekosten (15 euro) staat het woord
“klaar”. De dienst Parkeergelden geeft toe dat het
overzicht onduidelijk zou kunnen overkomen, maar
meent dat de begeleidende brief wel duidelijk is. Zij
vermeldt het telefoonnummer van de dossierbehandelaar en verwijst expliciet naar twee telefoonnummers voor meer info.
De dienst Ombudsman raadt verzoeker aan te betalen.
De structurele achterstand bij de dienst Parkeergelden was te wijten aan de invoering van een nieuw
boekhoudprogramma enkele jaren geleden en aan
het ontbreken van een automatische koppeling tussen het computerprogramma voor de parkeerretributies en het rijksregister waardoor alle herinneringen en aangetekende laatste waarschuwingen
manueel op adres moeten worden gecontroleerd
vooraleer ze verstuurd worden.
Artikel 16 van het parkeerreglement schrijft voor:
“De betalingsuitnodiging is betaalbaar binnen de
30 dagen na het plaatsen van de betalingsuitnodiging achter de ruitenwisser van het voertuig.
Bij niet betaling binnen de 30 dagen wordt een herinnering verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 14 dagen na datum van de herinnering
Bij niet-betaling binnen de 14 dagen na het versturen van de herinnering wordt een laatste waarschuwing aangetekend verstuurd met het verzoek te
betalen binnen de 8 dagen na datum van opmaak
van de aangetekende laatste waarschuwing. Er
wordt bovenop de kosten voor de aangetekende
zending ook een administratiekost aangerekend van
10 euro per dossier.

Bij niet betaling binnen de betaaltermijn van 8 dagen na het versturen van de laatste waarschuwing
wordt het dossier voor invordering overgemaakt
aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor
vallen integraal ten laste van de retributieplichtige.”
Artikel 18 schrijft voor:
“Klachten of betwistingen moeten binnen een termijn van 60 dagen volgend op de datum van de betalingsuitnodiging achter de ruitenwisser van het
voertuig, gericht worden aan het College van burgemeester en schepenen.”
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BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: wettelijk
gesproken kan de dienst Parkeergelden de openstaande parkeerretributie nog altijd vorderen. Maar
het getuigt niet van behoorlijk bestuur om een invorderingsdossier meer dan tweeëneenhalf jaar te
laten liggen. De kans is groot dat de burger mogelijke bewijsstukken al lang heeft weggegooid. In
verzoekers dossier duurde het negen maanden
vooraleer de dienst Parkeergelden de eerste herinnering verstuurde. Dat is te lang.
Hoewel het parkeerreglement geen termijnen oplegt
voor het versturen van de herinnering en de aangetekende laatste waarschuwing, mag men ervan uitgaan dat het de bedoeling is dat de verschillende
stappen in de invorderingsprocedure elkaar vlot opvolgen en minstens binnen een redelijke termijn
worden gezet. Dat het bezwaarschrift ingediend
moet worden binnen de zestig dagen volgend op de
datum van de betalingsuitnodiging wijst in dezelfde
richting.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: het overzicht
van de nog openstaande parkeerbonnen is een goed
initiatief maar zou nog duidelijker kunnen.
De klacht is slechts deels gegrond. Verzoeker betaalde ten onrechte de retributie en de administratiekosten niet. Dat verzoeker geen herinnering of
aangetekende laatste waarschuwing zou hebben gekregen, klopt niet.

AANBEVELINGEN:
“De herinneringen en aangetekende laatste waarschuwingen voor onbetaalde parkeerretributies
moeten in de toekomst binnen een redelijke termijn
worden verstuurd. Vertrek van de termijnen in het
parkeerreglement om te bepalen wat redelijk is. Bij
niet betaling dient het dossier binnen een redelijke
termijn aan de gerechtsdeurwaarder te worden
overgemaakt.”
“Maak de overzichten van nog openstaande parkeerbonnen duidelijker.”
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (6 juni 2016).

OPVOLGING:
Het College van burgemeester en schepenen beslist
op 13 september en 21 november 2016 om de opvolging van de betaling van de parkeerretributies
vanaf 16 februari 2017, bij de invoering van het
nieuwe mobiliteitsplan, in handen te geven van een
private firma. De dienst Financiële Administratie
zal het dossier pas overnemen als het moet worden
overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Dat gebeurt als de retributieplichtige geen bezwaar indient
maar toch niet betaalt, of als de retributieplichtige
na het afwijzen van zijn bezwaar de zaak niet verder betwist maar ook niet betaalt.

PARKEERRETRIBUTIE (3)
(dossier: 201603-056)

KLACHT:
De moeder van verzoekster krijgt in maart 2016 van
de dienst Parkeergelden een aangetekende laatste
waarschuwing omdat zij een parkeerretributie van
november 2012 nog altijd niet betaald heeft.
Volgens verzoekster kreeg haar moeder nooit eerder een herinnering. Ze betaalt haar rekeningen altijd op tijd en ze reageert altijd op herinneringen.
Verzoekster vindt het ongepast dat haar moeder pas
na drie en een half jaar een waarschuwing krijgt
waarin onmiddellijk gedreigd wordt met de gerechtsdeurwaarder.
Ze neemt contact op met de dienst Parkeergelden
die beweert dat de nodige brieven werden opgestuurd.

ONDERZOEK:
De moeder van verzoekster liep begin november
2012 een parkeerretributie op. De retributie werd
niet betaald. Eind februari 2013 stuurde de dienst
Parkeergelden een eerste herinnering naar het juiste
adres. Omdat de retributie niet betaald werd, stuurde de dienst Parkeergelden begin juni 2013 een
aangetekende laatste waarschuwing. De moeder van
verzoekster betaalde de retributie niet. Beide brieven werden naar het juiste adres gestuurd.
Normaliter moest het dossier daarna overgemaakt
worden aan de gerechtsdeurwaarder. Dat gebeurde
niet omdat de dienst Parkeergelden een structurele
achterstand opbouwde bij het innen van onbetaalde
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retributies. Daardoor bleef het dossier bijna drie
jaar liggen.
Vanaf midden februari 2016 start de dienst Financiele Administratie met het wegwerken van de achterstand. Normaliter had de dienst Parkeergelden
het dossier onmiddellijk aan de gerechtsdeurwaarder kunnen overmaken maar gezien de lange tussenperiode gaf zij de wanbetalers nog een ultieme
kans om de retributie alsnog te betalen. Dat gebeurde met de brief van maart 2016.
De Ombudsman raadt de moeder van verzoekster
aan de retributie te betalen.
Voor de rest van het onderzoek: zie dossier 201603045 hiervoor.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: wettelijk
gesproken kan de dienst Parkeergelden de openstaande parkeerretributie nog altijd vorderen. Maar
het getuigt niet van behoorlijk bestuur dat een invorderingsdossier bijna drie jaar blijft liggen. De
kans is groot dat de burger mogelijke bewijsstukken
al lang heeft weggegooid. Dat de eerste herinnering
pas drie maanden na het verstrijken van de betalingstermijn van dertig dagen werd verstuurd, is
ook wat lang. De aangetekende laatste waarschuwing volgde wel vlotter.
Hoewel het parkeerreglement geen termijnen oplegt
voor het versturen van de herinnering en de aangetekende laatste waarschuwing, mag men ervan uitgaan dat het de bedoeling is dat de verschillende
stappen in de invorderingsprocedure elkaar vlot opvolgen en minstens binnen een redelijke termijn
worden gezet. Dat het bezwaarschrift ingediend
moet worden binnen de zestig dagen volgend op de
datum van de betalingsuitnodiging wijst in dezelfde
richting.
De klacht is slechts deels gegrond. Verzoekster betaalde ten onrechte de retributie niet. Dat ze geen
herinnering of aangetekende laatste waarschuwing
kreeg klopt niet.

AANBEVELING:
Voor de aanbeveling, zie dossier 201603-045 hiervoor.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (6 juni 2016).

OPVOLGING:
Voor de opvolging, zie dossier 201603-045 hiervoor.
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PARKEERRETRIBUTIE (4)
(dossier: 201603-060)

KLACHT:
Verzoekster kreeg in 2012 een parkeerretributie
omdat haar parkeerticket omgekeerd achter de
voorruit lag. Ze betaalde de parkeerretributie van 30
euro enige tijd later.
Begin maart 2016 maant de dienst Parkeergelden
haar schriftelijk aan om 15 euro te betalen voor nog
openstaande aanmanings- en administratiekosten.
Ze krijgt hiervoor zeven dagen de tijd, zo niet wordt
het dossier overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.
Verzoekster is hierover niet te spreken. Volgens de
dienst Parkeergelden zou zij in 2013 een herinnering en een aangetekende laatste waarschuwing
naar het adres van verzoekster hebben gestuurd
omdat de retributie onbetaald bleef. Verzoekster
herinnert zich niet dat ze deze brieven ontving. Het
is mogelijk dat ze toekwamen nadat ze de retributie
al had betaald, maar dat kan ze niet meer bewijzen.
Ze vindt het niet kunnen dat de dienst Parkeergelden haar pas na vier jaar herinnert aan een openstaande rekening uit 2012 en meteen dreigt met de
invordering via een gerechtsdeurwaarder.
Toen ze over de brief haar ongenoegen uitte, gooide
de medewerker van de dienst Parkeergelden de telefoon dicht.

ONDERZOEK:
Verzoekster kreeg de parkeerretributie begin mei
2012. Midden januari 2013 herinnerde de dienst
Parkeergelden haar aan de openstaande retributie,
maar verzoekster betaalde niet. Een aangetekende
laatste waarschuwing werd begin juni 2013 opgestuurd naar het adres van verzoekster. Een week later betaalde verzoekster de parkeertaks van 30 euro
maar niet de administratie- en aanmaningskosten
van 15 euro.
Normaliter moest het dossier daarna overgemaakt
worden aan de gerechtsdeurwaarder. Dat gebeurde
niet omdat de dienst Parkeergelden een structurele
achterstand opbouwde bij het innen van onbetaalde
retributies. Daardoor bleef het dossier bijna drie
jaar liggen.
Vanaf midden februari 2016 start de dienst Financiele Administratie met het wegwerken van de achterstand. In principe kon de dienst Parkeergelden
het dossier onmiddellijk overmaken aan de gerechtsdeurwaarder maar gezien de lange tussenperiode gaf zij de wanbetalers nog een ultieme kans
om spontaan te betalen.
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Verzoekster betaalt midden maart 2016 het openstaande saldo.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: wettelijk
gesproken kan de dienst Parkeergelden de openstaande kosten nog vorderen. Maar het getuigt niet
van behoorlijk bestuur om een invorderingsdossier
bijna drie jaar te laten liggen. De kans is groot dat
de burger mogelijke bewijsstukken al lang heeft
weggegooid. Het duurde meer dan zeven maanden
na het verstrijken van de betalingstermijn van dertig
dagen vooraleer de dienst Parkeergelden een herinnering verstuurde. Dat is te lang. Daarna duurde het
weer meer dan vier maanden na het verstrijken van
de betalingstermijn van veertien dagen vooraleer de
aangetekende laatste waarschuwing werd verstuurd.
Hoewel het parkeerreglement geen termijnen oplegt
voor het versturen van de herinnering en de aangetekende laatste waarschuwing mag men ervan uitgaan dat het de bedoeling is dat de verschillende
stappen in de invorderingsprocedure elkaar vlot opvolgen en minstens binnen een redelijke termijn
worden gezet. Dat het bezwaarschrift ingediend
moet worden binnen de zestig dagen volgend op de
datum van de betalingsuitnodiging wijst in dezelfde
richting.
De klacht is slechts deels gegrond. Verzoekster betaalde wel de parkeerretributie maar niet de kosten.
Dat ze geen herinnering of aangetekende laatste
waarschuwing kreeg, klopt niet.

AANBEVELING:
Voor de aanbeveling, zie dossier 201603-045 hiervoor

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (6 juni 2016).

OPVOLGING:
Voor de opvolging, zie dossier 201603-045 hiervoor.

PARKEERRETRIBUTIE (5)
(dossier: 201604-074)

KLACHT:
Verzoeker vond in de loop van 2015 een parkeerretributie van 30 euro plus 15 euro administratiekosten in de bus. Hij had geen parkeerbon achter de
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ruitenwisser gevonden. Omdat het volgens hem om
de eerste kennisgeving ging, belde hij naar de
dienst Parkeergelden. Hij deelde mee dat hij de retributie niet betwistte en nog diezelfde dag zou betalen, maar dat hij niet akkoord ging met de administratiekosten omdat het volgens hem nog maar om
een eerste kennisgeving ging.
Begin april 2016 vindt verzoeker een brief van een
gerechtsdeurwaarder in de bus waarin hij aangemaand wordt de openstaande administratiekosten
van 15 euro en de deurwaarderskosten te betalen.
Na advies van Test Aankoop betaalt verzoeker onder voorbehoud, maar hij wil dat de Ombudsman
het dossier onderzoekt.

ONDERZOEK:
Verzoeker kreeg op 20 januari 2015 een parkeerretributie. De bon werd achter de ruitenwisser gestoken. De parkeerwachter nam er foto’s van.
Omdat verzoeker niet betaalde, stuurde de dienst
Parkeergelden hem midden juni 2015 een herinnering. Vooraf controleerde de dienst het adres in het
bevolkingsregister. De brief keerde niet terug.
Omdat verzoeker nog niet betaalde, stuurde de
dienst Parkeergelden verzoeker eind november
2015 een aangetekende laatste waarschuwing. Opnieuw werd vooraf het adres op juistheid gecontroleerd. De brief keerde niet terug, wat betekent dat
verzoeker hem ontving.
Verzoeker diende geen bezwaar in tegen de retributie en/of de administratiekosten. De dienst Parkeergelden vindt geen spoor van het telefoongesprek terug, hoewel verzoeker bewijst dat hij met de dienst
belde. Normaliter wordt elk telefoongesprek geregistreerd. Het blijft onduidelijk wat er tijdens dit gesprek gezegd werd.
Verzoeker betaalde midden december 2015 de parkeerretributie van 30 euro maar niet de administratiekosten. Zoals het reglement voorschrijft, maakte
de dienst Parkeergelden het dossier over aan de gerechtsdeurwaarder voor de invordering van deze
kosten. De deurwaarder rekent ook zelf kosten aan.
Dat is wettelijk.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de parkeerbon dateerde van januari 2015. Pas vier maanden na het verstrijken van de betalingstermijn van
dertig dagen werd de eerste herinnering gestuurd.
De laatste aangetekende waarschuwing werd bijna
vijf maanden na het verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen verstuurd. Dat is te lang.
De klacht is slechts deels gegrond. Verzoeker betaalde de administratiekosten niet, dus werd een
deurwaarder ingeschakeld. Dat is voorzien in het
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parkeerreglement. Ook de deurwaarder rekent kosten aan. Ook dat is wettelijk.

AANBEVELING:
Voor de aanbeveling, zie dossier 201603-045 hiervoor.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (6 juni 2016)

OPVOLGING:
Voor de opvolging, zie dossier 201603-045 hiervoor.

PARKEERRETRIBUTIE (6)
(dossier: 201605-123)

KLACHT:
Midden mei krijgt verzoeker van een gerechtsdeurwaarder een dwangbevel omdat hij naliet 15 euro
administratiekosten in verband met een parkeerretributie van juni 2012 te betalen. Hij moet in 47 euro betalen want ook de deurwaarder rekent kosten
aan.
Verzoeker betaalt de rekening maar vindt het getuigen van onbehoorlijk bestuur dat de Stad pas na
bijna drie jaar een gerechtsdeurwaarder uitstuurt om
deze kosten te innen. De retributie zelf betaalde hij
al midden juli 2013.

ONDERZOEK:
Verzoeker kreeg op 17 juni 2012 een parkeerretributie omdat de parkeertijd op zijn ticket verstreken
was. Omdat hij niet spontaan betaalde, stuurde de
dienst Parkeergelden hem een herinnering. Omdat
verzoeker niet reageerde, stuurde de dienst hem begin juni 2013 een aangetekende laatste waarschuwing, waarbij 15 euro administratiekosten werden
aangerekend. Midden juli 2013 betaalde verzoeker
de retributie van 30 euro maar niet de administratiekosten van 15 euro.
Normaliter moest het dossier daarna overgemaakt
worden aan de gerechtsdeurwaarder voor invordering van het openstaande saldo. Dat gebeurde niet
omdat de dienst Parkeergelden een structurele achterstand opbouwde bij het innen van onbetaalde retributies. Daardoor bleef het dossier bijna drie jaar
liggen.
Midden februari 2016 start de dienst Parkeergelden
met het wegwerken van de achterstand. Omwille
van de lange tussenperiode stuurt de dienst Par-
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keergelden verzoeker eind 23 februari 2016 een
brief om hem de kans te geven de onbetaalde administratiekosten spontaan te betalen. Doet hij dat
niet, dan zal het dossier overgemaakt worden aan
de gerechtsdeurwaarder. Verzoeker betaalt niet.
De dienst Parkeergelden maakt het dossier over aan
de gerechtsdeurwaarder die midden mei de openstaande rekening, verhoogd met innings- en dossierkosten, invordert.
Wettelijk gezien kan de dienst Parkeergelden het
bedrag nog altijd invorderen want een parkeerretributie vervalt pas na tien jaar.
De structurele achterstand bij de dienst Parkeergelden ontstond door het invoeren van een nieuw
boekhoudkundig programma en door het ontbreken
van een automatische koppeling tussen het computerprogramma voor de parkeerretributies en het
rijksregister.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: wettelijk
gezien kan de dienst Parkeergelden de openstaande
administratiekosten nog altijd vorderen, maar het
getuigt niet van behoorlijk bestuur dat het invorderingsdossier bijna drie jaar bleef liggen vooraleer
het weer werd geactiveerd. De kans is groot is dat
de burger mogelijke bewijsstukken al lang heeft
weggegooid. Bovendien werd de aangetekende
laatste waarschuwing van juni 2013 bijna één jaar
na het uitschrijven van de parkeerretributie verstuurd. Dat is veel te laat.
Hoewel het parkeerreglement geen termijnen oplegt
voor het versturen van de herinnering en de aangetekende laatste waarschuwing, mag men ervan uitgaan dat het de bedoeling is dat de verschillende
stappen in de invorderingsprocedure elkaar vlot opvolgen en binnen een redelijke termijn worden gezet. De Ombudsman verwijst naar zijn door het
College van burgemeester en schepenen goedgekeurde aanbeveling van 6 juni 2016 met betrekking
tot gelijkaardige dossiers.
De klacht is slechts deels gegrond. Verzoeker betaalde wel de retributie maar niet de administratiekosten. De dienst Parkeergelden stuurde de herinnering en de laatste waarschuwing naar het juiste
adres. Verzoeker reageerde niet op de laatste brief
van februari 2016 waarna het dossier, zoals voorzien in het reglement, aan de gerechtsdeurwaarder
werd overgemaakt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 augustus 2016).
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OPVOLGING:
Voor de opvolging, zie dossier 201603-045 hiervoor.

PARKEERRETRIBUTIE (7)
(dossier: 201606-140)

KLACHT:
Verzoeker krijgt begin maart 2016 een brief van de
dienst Parkeergelden dat bij nazicht gebleken is dat
een parkeerbon van 15 euro nog altijd niet betaald
is. De bon dateert van eind februari 2012. Bovendien staat in de brief dat hij “enige tijd geleden”
een eerste herinnering en een laatste waarschuwing
zou gekregen hebben. Verzoeker herinnert zich na
vier jaar noch de overtreding, noch de herinnering
noch de laatste waarschuwing.
Hij belt naar de dienst Parkeergelden en vraagt naar
de bewijzen van de briefwisseling waarnaar verwezen wordt. Hij ontvangt ze niet, maar hij krijgt begin juni wel een brief van de deurwaarder dat hij 46
euro moet betalen. Het gaat om de openstaande
administratiekosten van de parkeerretributie en
deurwaarderskosten.
Om meer kosten te vermijden betaalt verzoeker de
factuur. Toch vindt hij dat de redelijke termijn
overschreden is waarbinnen de dienst Parkeergelden de administratiekosten int. Bovendien stuurde
de dienst Parkeergelden hem de gevraagde kopieën
van de briefwisseling niet op. Daardoor wachtte hij
met betalen. Ondertussen stuurde de dienst Parkeergelden het dossier naar de gerechtsdeurwaarder
met extra kosten tot gevolg.

ONDERZOEK:
Verzoeker kreeg op 25 februari 2012 een parkeerretributie. Omdat hij niet betaalde, stuurde de dienst
Parkeergelden hem midden mei 2012 een herinnering en eind oktober 2012 een aangetekende laatste
waarschuwing. Enkele dagen later betaalde verzoeker de retributie van 30 euro maar niet de administratiekosten van 15 euro.
Normaliter moest het dossier daarna overgemaakt
worden aan de gerechtsdeurwaarder. Dat gebeurde
niet omdat de dienst Parkeergelden een structurele
achterstand opbouwde bij het innen van de onbetaalde retributies. Daardoor bleef het dossier meer
dan drie jaar liggen.
Midden februari 2016 start de dienst Parkeergelden
met het wegwerken van de achterstand. Gezien de
lange tussenperiode geeft zij de wanbetalers nog
een ultieme kans om de openstaande retributie of de
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onbetaalde administratiekosten spontaan te betalen
vooraleer het dossier wordt overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Voor verzoeker gebeurde dat
met een brief van 7 maart 2016. Omdat verzoeker
de 15 euro niet betaalde, werd het dossier na het
verstrijken van de termijn van zeven dagen aan de
gerechtsdeurwaarder overgemaakt.
Wettelijk gesproken kan de dienst Parkeergelden
het bedrag nog altijd vorderen want pas na tien jaar
vervalt een parkeerretributie.
Volgens de dienst Parkeergelden worden bewijsstukken altijd opgestuurd naar de burger als hij ze
opvraagt. Dat zou steeds genoteerd worden in het
computerprogramma voor de parkeerretributies. In
verzoekers dossier is zijn telefonische vraag niet terug te vinden. Volgens de dienst Parkeergelden
werd ofwel niet gebeld of heeft de ambtenaar de
vraag vergeten te noteren als gevolg van de hoge
werkdruk.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: wettelijk
gesproken kon de dienst Parkeergelden de openstaande administratiekosten nog altijd vorderen.
Maar het getuigt niet van behoorlijk bestuur om een
invorderingsdossier meer dan drie jaar te laten liggen. De kans is groot dat de burger mogelijke bewijsstukken al lang heeft weggegooid. Bovendien
werd de aangetekende laatste waarschuwing bijna
vijf maanden na het verstrijken van de tweede betalingstermijn van veertien dagen verstuurd. Dat is te
lang.
Hoewel het parkeerreglement geen termijnen oplegt
voor het versturen van de herinnering en de aangetekende laatste waarschuwing mag men ervan uitgaan dat het de bedoeling is dat de verschillende
stappen in de invorderingsprocedure elkaar vlot opvolgen en minstens binnen een redelijke termijn
worden gezet. De Ombudsman verwijst naar zijn
door het College goedgekeurde aanbeveling van 6
juni 2016 met betrekking tot enkele gelijkaardige
dossiers.
De klacht is slechts deels gegrond. Verzoeker betaalde wel de retributie maar niet de administratiekosten. De dienst Parkeergelden stuurde de herinnering en de laatste waarschuwing naar het correcte
adres. Waarom verzoeker de gevraagde bewijsstukken niet kreeg, kan het onderzoek niet uitmaken.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 augustus 2016).
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OPVOLGING:
Voor de opvolging, zie dossier 201603-045 hiervoor.

PARKEERRETRIBUTIE (8)
(dossier: 201607-170)

KLACHT:
Verzoekster woont sinds oktober 2014 in Gent.
Eind juli 2016 geeft een Gentse gerechtsdeurwaarder haar een dwangbevel af omdat een Brugse parkeerretributie van midden augustus 2014 onbetaald
bleef. De factuur bedraagt 210 euro. Verzoekster
protesteert omdat ze de eerste herinnering van eind
januari 2015 en de aangetekende laatste waarschuwing van eind september 2015 niet ontvangen zou
hebben. Het dwangbevel vermeldt nog haar oude
adres in Brugge. Volgens verzoekster is het al de
tweede keer dat zij een dwangbevel krijgt voor een
onbetaalde Brugse parkeerretributie uit 2014.

ONDERZOEK:
Verzoekster liep de parkeerretributie op omdat de
tijd op haar blauwe schijf verstreken was. Omdat
verzoekster niet betaalde, stuurde de dienst Parkeergelden haar eind januari 2015 een herinnering.
Vooraleer de brief werd verstuurd, werd het adres
gecontroleerd. De brief werd naar verzoeksters
nieuwe adres in Gent gestuurd.
De herinnering keerde niet terug. Verzoekster betaalde niet. Daarom stuurde de dienst Parkeergelden
haar eind september 2015 een aangetekende laatste
waarschuwing. Ook nu werd het adres gecontroleerd en werd de brief naar verzoeksters adres in
Gent gestuurd.
Verzoekster haalde de aangetekende brief niet af in
de post in Gent. De postbode had nochtans in de
brievenbus een bericht achtergelaten. De post
stuurde de brief begin oktober 2015 terug naar de
dienst Parkeergelden. De dienst maakte het dossier
midden februari 2016 over aan de gerechtsdeurwaarder. Hij rekent kosten aan. De deurwaarder
kwam in juli 2016 bij verzoekster in Gent langs.
Dat op het dwangbevel het oude adres van verzoekster stond, wil niet zeggen dat de herinnering en de
aangetekende laatste waarschuwing naar verzoeksters oude adres werden verstuurd. Deze brieven
worden standaard opgemaakt. Door een technische
oorzaak kan het oorspronkelijke adres niet gecorrigeerd worden. De dienst Parkeergelden corrigeert
het adres op de enveloppe zelf. Ook de deurwaarder
zoekt het correcte adres op.
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De dienst Parkeergelden geeft ook informatie over
de andere parkeerretributie waar verzoekster naar
verwijst. Deze retributie liep ze begin augustus
2014 op. Omdat verzoekster ook deze retributie niet
betaalde, stuurde de dienst Parkeergelden midden
augustus 2015 een aangetekende laatste waarschuwing naar haar adres in Gent. Ook deze zending
haalde ze niet af waarna ook dit dossier aan de gerechtsdeurwaarder werd overgemaakt.
De Ombudsman vraagt verzoekster of er verwarring
kan bestaan met de brievenbussen op haar adres
waardoor ze de berichten van de postbode niet ontvangt. Verzoekster reageert niet op deze vraag.
De Ombudsman raadt haar aan de factuur van de
gerechtsdeurwaarder te betalen.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE
DOSSIEROPVOLGING:
het
duurde vijf maanden vooraleer de dienst Parkeergelden de eerste herinnering verstuurde. Daarna
duurde het bijna acht maanden vooraleer zij de aangetekende laatste waarschuwing verzond. Dat is te
lang. Daarna duurde het nog eens vier maanden
vooraleer het dossier werd overgemaakt aan de
deurwaarder. De Ombudsman verwijst naar zijn
door het College goedgekeurde aanbeveling van 6
juni 2016 over de opvolging van parkeerretributiedossiers.
Voor het optreden van de deurwaarder is de Ombudsman niet bevoegd.
De klacht is slechts deels gegrond omdat uit het onderzoek geen argumenten blijken op basis waarvan
verzoekster niet zou moeten betalen. Er zijn geen
redenen om aan te nemen dat de dienst Parkeergelden de brieven naar het verkeerde adres stuurde. De
aangetekende laatste waarschuwing werd niet afgehaald door verzoekster.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 januari 2017).

OPVOLGING:
Voor de opvolging, zie dossier 201603-045 hiervoor.
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PARKEERRETRIBUTIE (9)
(dossier: 201611-247)

KLACHT:
Verzoeker woont in Vlaams-Brabant. Eind oktober
komt een gerechtsdeurwaarder een niet betaalde
parkeerretributie van de Stad Brugge bij hem vorderen. Hij krijgt één dag de tijd om 205 euro te betalen. De familie is afwezig tot 7 november. Op 9
november keert de deurwaarder terug voor een uitvoerend roerend beslag. De rekening is opgelopen
tot net geen 400 euro. De deurwaarder noteert
voorwerpen die hij de volgende keer mee zal nemen.
Verzoeker is niet te spreken over de houding van de
Stad. De parkeerretributie dateert van eind juni
2012. Pas acht maanden later, eind februari 2013,
kreeg hij een herinnering. Hij diende bezwaar in
maar dat werd zonder enige motivering verworpen.
Hij vroeg naar de foto’s van de parkeerwachter
maar die maakte de Stad nooit over. Hij moest ze
ter plekke komen bekijken. Deze verplaatsing had
hij er niet voor over.
Midden oktober 2013 kreeg hij een aangetekende
laatste waarschuwing van 45,30 euro, opnieuw
zonder enige uitleg of foto’s. Omdat hij niet de informatie kreeg die hij had gevraagd, betaalde hij
niet. Daarna vernam hij niets meer, tot eind oktober
2016 de deurwaarder voor zijn deur stond en de betaling opeiste binnen de 24 uur.
Verzoeker beschuldigt de Stad van nalatigheid en
onregelmatigheden in het dossier.

ONDERZOEK:
Verzoeker parkeerde eind juni 2012 op de Burg
zonder te betalen. Op de foto van de parkeerwachter is duidelijk te zien dat er geen ticket of ander
parkeerbewijs achter de voorruit lag.
Omdat verzoeker niet betaalde, stuurde de dienst
Parkeergelden hem acht maanden later, eind februari 2013, een herinnering. Daarop diende verzoeker
eind maart 2013 een bezwaarschrift in waarin hij
ook vroeg om de foto’s van de parkeerwachter te
mogen zien. Volgens de dienst Parkeergelden werden deze foto’s in 2013 nog niet digitaal doorgestuurd. De burger moest ze in de dienst Parkeergelden zelf komen inzien. De dienst Parkeergelden
stuurde verzoeker een ontvangstmelding en nodigde
hem uit de foto’s op het kantoor te komen bekijken.
Verzoeker ging daar niet op in.
Begin juni 2013 besliste het College van burgemeester en schepenen ongunstig over verzoekers
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bezwaar. Deze beslissing werd niet gemotiveerd
overgemaakt aan verzoeker. De motivering werd
toen nog niet meegedeeld aan de burger. Hij kon
wel contact opnemen met de dienst Parkeergelden
om meer informatie te krijgen. Verzoeker nam geen
contact op.
Omdat verzoeker niet betaalde, stuurde de dienst
Parkeergelden verzoeker midden oktober 2013 een
aangetekende laatste waarschuwing, met informatie
dat het dossier aan de gerechtsdeurwaarder zou
worden overgemaakt als verzoeker niet betaalde.
Verzoeker reageerde noch betaalde.
De dienst Parkeergelden liep een forse achterstand
op wat het invorderen van de parkeerretributies betreft, als gevolg van de installatie van een nieuw digitaal boekhoudprogramma en als gevolg van het
feit dat de adressen van wanbetalers manueel op
hun juistheid moesten worden gecontroleerd in het
bevolkingsregister of de kruispuntbank voor ondernemingen. Verzoekers dossiers bleef daardoor bijna
tweeëneenhalf jaar liggen.
In februari 2016 werd gestart met het wegwerken
van de achterstand. De dienst Parkeergelden stuurde verzoeker eind februari een brief waarin hem een
laatste kans werd gegeven spontaan te betalen. Een
dergelijke brief is reglementair niet voorzien maar
werd door de dienst Parkeergelden naar alle wanbetalers gestuurd omdat zij besefte dat het niet zou getuigen van behoorlijk bestuur mocht zij de dossiers
onmiddellijk overmaken aan de deurwaarder terwijl
ze zelf twee tot drie jaar had gewacht om de invorderingsprocedure verder te zetten. Of deze brief bij
verzoeker toekwam, is niet duidelijk.
Verzoeker betaalde niet, waarna het dwangbevel
midden april uitvoerbaar werd verklaard. Het dossier werd overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder
die de betaling bij verzoeker kwam opeisen.
De dienst Parkeergelden verzekert dat de foto’s van
de parkeerwachters sinds 2014 wel digitaal worden
overgemaakt als de burger daarom verzoekt.
In december 2013 behandelde de Ombudsman een
klacht over het feit dat de beslissing van het College over een bezwaarschrift tegen een parkeerretributie niet gemotiveerd aan de burger werd overgemaakt. Als gevolg hiervan paste de dienst
Parkeergelden haar werkwijze vanaf 2014 aan.
Onbetaalde parkeerretributies verjaren pas na tien
jaar.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de Ombudsman ziet geen reden waarom verzoeker
de foto’s van de parkeerwachter niet digitaal kreeg
doorgestuurd. Op deze foto’s is duidelijk te zien dat
er geen ticket noch enig ander parkeerbewijs achter
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de voorruit lag. Mochten ze overgemaakt zijn, dan
zou dat de discussie meteen hebben beslecht en zou
bij verzoeker alle twijfel weggenomen zijn. Positief
is dat sinds 2014 de foto’s van de parkeerwachter
wel worden doorgestuurd als de burger daarom verzoekt.
SCHENDING MOTIVERINGSBEGINSEL: de beslissing van het College om verzoekers bezwaar te
verwerpen, werd ongemotiveerd aan hem overgemaakt. Dat was onbehoorlijk. Positief is dat sinds
2014 deze beslissingen wel gemotiveerd worden
overgemaakt aan de bezwaarschrijvers.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Parkeergelden wachtte acht maanden vooraleer zij
verzoeker de eerste herinnering stuurde. Tussen oktober 2013 en februari 2016 liet zij het dossier onbehandeld liggen. De Ombudsman wijst op zijn
eerdere aanbeveling van 6 juni 2016.
Dit betekent niet dat verzoeker de retributie en de
deurwaarderskosten niet zou hoeven te betalen. De
retributie was terecht. Wettelijk kan de dienst Parkeergelden de onbetaalde retributie nog altijd vorderen. Dat daarvoor de deurwaarder wordt ingeschakeld, is voorzien in het parkeerreglement.
Verzoeker betwistte de zaak niet verder nadat het
College zijn bezwaar had verworpen. Dat de deurwaarder kosten aanrekent is wettelijk. De Ombudsman raadt verzoeker aan de retributie en de
kosten te betalen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 december 2016).

OPVOLGING:
Voor de opvolging, zie dossier 201603-045 hiervoor.

PARKEERRETRIBUTIE (10)
(dossier: 201612-272)

KLACHT:
Verzoeker liep in januari 2013 op de kiss and ridezone aan het station een parkeerretributie op omdat
hij er met zijn parkeerkaart voor een persoon met
een handicap geparkeerd had zonder te betalen. Op
de kiss and ridezone moeten ook houders van een
dergelijke kaart betalen. Hij diende bezwaar in
maar dat werd verworpen. In juni 2013 kreeg hij
een aangetekende laatste waarschuwing.
Verzoeker vernam niets meer tot hij begin juli 2016
een dwangbevel van een deurwaarder kreeg. Hij be-
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taalde niet. Daardoor liep het bedrag verder op tot
meer dan 220 euro. Dat bedrag is hij nu aan het afbetalen.
Verzoeker vindt het niet kunnen dat de dienst Parkeergelden de onbetaalde retributie pas na drie jaar
vorderde. Hij beweert geen brief gekregen te hebben waarin hij nog een laatste kans kreeg om te betalen vooraleer het dossier aan de deurwaarder zou
worden overgemaakt.
Verzoeker is ervan overtuigd dat er op de parkeerautomaat op de kiss and ridezone aan het station
een logo stond dat vermeldde dat houders van een
parkeerkaart voor personen met een handicap er
gratis mochten parkeren. Deze informatie was in
tegenspraak met het bord aan de ingang van de kiss
and ridezone dat vermeldde dat houders van een
parkeerkaart voor personen met een handicap er
wel moesten betalen.

In maart 2016 nam de dienst Parkeergelden verzoekers dossier weer op. Wettelijk kan dat want een
parkeerretributie verjaart pas na tien jaar.
Omdat de dienst Parkeergelden verzoekers dossiers
(en andere gelijkaardige dossiers) zo lang had laten
liggen, kreeg hij nog een laatste kans om spontaan
te betalen, vooraleer het dossier aan de deurwaarder
zou worden overgemaakt. Dat gebeurde met een
brief van begin maart 2016. Verzoeker blijkt deze
brief wel degelijk te hebben ontvangen want de
Ombudsman vindt hem terug tussen de papieren
van verzoeker.
Verzoeker betaalde niet, met als gevolg dat de
dienst Parkeergelden het dossier in mei 2016 overmaakte aan de gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder rekent kosten aan. De Ombudsman raadt verzoeker aan zijn afbetalingsplan verder te zetten dat
hij met de deurwaarder heeft afgesproken.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

Verzoeker liep op 8 januari 2013 een parkeerretributie op op de kiss and ridezone aan het station
omdat hij geen ticket had genomen. Bij het binnenrijden van de zone stond een bord dat ervoor waarschuwde dat ook houders van een parkeerkaart voor
personen met een handicap er moesten betalen.
De bewering dat op de parkeerautomaat vermeld
stond dat de houders van een dergelijke parkeerkaart gratis mochten parkeren, klopt niet. Op de
parkeerautomaat was het woordje “gratis” onder
het logo met een rood kruis doorstreept. De dienst
Mobiliteit is dat zeker omdat dezelfde automaat nu
op de kiss and ridezone aan de Ketsbruggestraat
staat. Zij maakt hiervan foto’s over. De parkeerretributie was terecht.
Verzoeker diende eind januari 2013 bezwaar in tegen de parkeerretributie. Het College van burgemeester en schepenen verwierp eind maart zijn bezwaar. Deze beslissing werd niet gemotiveerd
overgemaakt aan verzoeker. De motivering werd
toen nog niet meegedeeld aan de burger. Sinds
2014 gebeurt dat wel.
Eind april 2013 stuurde de dienst Parkeergelden
verzoeker een herinnering. Hij betaalde niet. Eind
mei 2013 stuurde de dienst hem een aangetekende
laatste waarschuwing met administratiekosten. Hij
betaalde niet. In de aangetekende brief stond dat het
dossier aan de gerechtsdeurwaarder zou worden
overgemaakt als hij niet betaalde.
De dienst Parkeergelden maakte het dossier niet
over aan de gerechtsdeurwaarder omdat zij een
zware dossierachterstand opliep doordat een nieuw
boekhoudprogramma werd geïnstalleerd en doordat
alle briefwisseling over parkeerretributies manueel
op adres moet worden gecontroleerd. Verzoekers
dossier bleef bijna drie jaar liggen.

De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
SCHENDING MOTIVERINGSBEGINSEL: de beslissing van het College van burgemeester en schepenen om verzoekers bezwaar te verwerpen, werd
ongemotiveerd aan hem overgemaakt. Dat was niet
behoorlijk. Positief is dat sinds 2014 deze beslissingen wel altijd gemotiveerd worden overgemaakt
aan de bezwaarschrijvers.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Parkeergelden liet het dossier tussen juni 2013 en
maart 2016 onbehandeld liggen. Dat was niet behoorlijk. De Ombudsman wijst op zijn eerdere aanbeveling van 6 juni 2016.
De gedeeltelijke gegrondheid betekent niet dat verzoeker de retributie en de deurwaarderskosten niet
zou moeten betalen. De retributie was terecht. Verzoeker kreeg een herinnering, een aangetekende
laatste waarschuwing en de brief die hem de laatste
kans gaf spontaan te betalen. Een parkeerretributie
verjaart pas na tien jaar. Als de retributieplichtige
niet betaalt en de betaling niet meer verder betwist,
wordt de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Dat de
deurwaarder kosten aanrekent, is wettelijk.
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REACTIE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN:
Akte genomen (9 januari 2017).

OPVOLGING:
Voor de opvolging, zie dossier 201603-045 hiervoor.

DOSSIERS 2016 IN DETAIL

PARKEERRETRIBUTIE (11)
(dossier: 201604-094)

KLACHT:
Eind maart 2016 eist een gerechtsdeurwaarder de
betaling van een onbetaalde parkeerretributie van
begin maart 2015, verhoogd met administratie- en
inningskosten. De factuur bedraagt 200 euro. Verzoekers, die in Oostende wonen, betalen om meer
kosten te vermijden.
Verzoekster herinnert zich vaag dat haar man vorig
jaar een opmerking maakte over een parkeerretributie die hij ten onrechte zou hebben opgelopen in
Brugge, maar niet of die toen betaald werd of niet.
Ze is er van overtuigd dat ze geen herinnering noch
aangetekende laatste waarschuwing kreeg zoals het
dwangbevel vermeldt.
Verzoekster en haar man zijn er niet over te spreken
dat de Stad Brugge pas in november 2015, acht
maanden na de retributie, een laatste waarschuwing
stuurde en nog eens vier maanden later een gerechtsdeurwaarder uitstuurt om de schuld te innen.

ONDERZOEK:
De parkeerretributie dateert van begin maart 2015.
Omdat de retributie niet betaald werd, stuurde de
dienst Parkeergelden midden juni 2015 een herinnering. Omdat ook op de herinnering niet gereageerd
werd, stuurde de dienst Parkeergelden eind november 2015 een aangetekende laatste waarschuwing.
Ook nu betaalden verzoekers niet. Gevolg was dat
het dossier per collegebeslissing van midden februari 2016 aan de gerechtsdeurwaarder werd overgemaakt.
De dienst Parkeergelden verstuurde zowel de herinneringsbrief als de aangetekende laatste waarschuwing naar het juiste adres. De aangetekende brief
werd door de Post van Oostende teruggestuurd naar
de dienst Parkeergelden met als reden “ontvangt de
briefwisseling niet meer op aangeduid adres”. Volgens de dienst betekent dat dat verzoekers de brief
weigerden.
Tussen het verstrijken van de tweede betalingstermijn van veertien dagen en het versturen van de
aangetekende laatste waarschuwing liggen vijf
maanden.

FINANCIËN

zou hebben gestuurd. De aangetekende laatste
waarschuwing keerde terug. Beide brieven werden
naar het juiste adres gestuurd. Dat het dossier werd
overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder is reglementair. Dat laatste gebeurde binnen een redelijke
termijn.
De Ombudsman neemt als terechte opmerking mee
dat de aangetekende laatste waarschuwing pas vijf
maanden na het verstrijken van de tweede betalingstermijn van veertien dagen werd verstuurd. Dat
is te lang. Hoewel het parkeerreglement geen termijnen oplegt voor het versturen van de herinnering
en de laatste waarschuwing mag men ervan uitgaan
dat het de bedoeling is dat de verschillende stappen
in de invorderingsprocedure elkaar vlot opvolgen.
De Ombudsman verwijst naar zijn aanbeveling van
6 juni 2016 m.b.t. gelijkaardige dossiers.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 augustus 2016).

OPVOLGING:
Voor de opvolging, zie dossier 201603-045 hiervoor.

PARKEERRETRIBUTIE (12)
(dossier: 201606-146)

KLACHT:
Verzoeker krijgt in juni van zijn werkgever een onbetaalde parkeerretributie van eind juli 2015 doorgespeeld die toekwam bij de leasingmaatschappij.
Hij moet 45,30 euro betalen aan de leasingmaatschappij die de retributie en de administratiekosten
voor de aangetekende laatste waarschuwing ondertussen vooruit betaalde aan de Stad.
Volgens verzoeker vond hij de retributie niet achter
de ruitenwisser. Bovendien verklaarde de leasingmaatschappij tegenover zijn werkgever dat zij alleen de aangetekende laatste waarschuwing had
ontvangen maar niet de herinnering. Aangezien het
gaat om een eerste kennisgeving wil verzoeker de
administratiekosten terugbetaald krijgen van de
Stad. Verzoeker contacteert de dienst Parkeergelden
maar zij wil niet ingaan op zijn vraag.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Ombudsman heeft geen reden om aan te nemen
dat de dienst Parkeergelden geen eerste herinnering

Verzoeker liep de parkeerretributie eind juli 2015
op. Omdat de betaling uitbleef, stuurde de dienst
Parkeergelden begin december 2015 een herinnering naar de leasingmaatschappij. De dienst maakt
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een kopie van de brief over. Het adres was correct.
De brief keerde niet terug.
Omdat de retributie niet betaald werd, stuurde de
dienst Parkeergelden eind april 2016 een aangetekende laatste waarschuwing naar de leasingmaatschappij. Deze betaalde de retributie en de administratiekosten.
Volgens de dienst Parkeergelden kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat de
eerste herinnering niet toegekomen zou zijn bij de
leasingmaatschappij. Zij adviseert dat verzoeker
met de leasingmaatschappij tot een vergelijk zou
komen over de terugbetaling van de administratiekosten.
De leasingmaatschappij wil de administratiekosten
niet op zich nemen omdat ze alle inkomende briefwisseling nauwgezet bijhoudt. Ze zegt er zeker van
te zijn dat ze de eerste herinnering niet ontving. Ze
vraagt dat de Stad de administratiekosten op zich
zou nemen.
De dienst Parkeergelden weigert op deze vraag in te
gaan. De eerste herinnering werd niet aangetekend
verstuurd maar alle uitgaande briefwisseling wordt
vooraf op adres gecontroleerd in het bevolkingsregister of de kruispuntbank voor ondernemingen.
Bovendien weigerde de Stad in vorige gelijkaardige
dossiers altijd om de kosten kwijt te schelden of ze
gedeeltelijk op zich te nemen.
De Ombudsman kan niet bewijzen dat de dienst
Parkeergelden bij het versturen van de eerste herinnering een fout zou hebben gemaakt. Evenmin kan
bewezen worden dat de leasingmaatschappij verantwoordelijk zou zijn voor het verlies van de eerste herinnering. Hetzelfde geldt voor Bpost.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging)
De Ombudsman kan niet bewijzen dat de dienst
Parkeergelden geen eerste herinnering naar de leasingmaatschappij zou hebben gestuurd.
De Ombudsman neemt wel als terechte opmerking
mee dat de eerste herinnering pas drie maanden na
het verstrijken van de eerste betalingstermijn van
dertig dagen werd verstuurd. Dat is wat lang. De
aangetekende laatste waarschuwing volgde vier
maanden na het verstrijken van de tweede betalingstermijn van veertien dagen. Ook dat is wat
lang. Hoewel het parkeerreglement geen termijnen
oplegt voor het versturen van de herinnering en de
aangetekende laatste waarschuwing mag men ervan
uitgaan dat het de bedoeling is dat de verschillende
stappen in de invorderingsprocedure elkaar vlot opvolgen. De Ombudsman verwijst naar zijn door het
College goedgekeurde aanbeveling van 6 juni 2016.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (9 januari 2017).

OPVOLGING:
Voor de opvolging, zie dossier 201603-045 hiervoor.

PARKEERRETRIBUTIE (13)
(dossier: 201612-279)

KLACHT:
Verzoekster krijgt in januari 2016 een parkeerretributie. Enige tijd later krijgt ze een herinnering omdat ze de retributie nog niet betaalde. Verzoekster
reageert niet op de herinnering en verliest de retributie uit het oog.
Verzoekster verneemt niets meer tot ze eind december het bezoek krijgt van een gerechtsdeurwaarder. Hij vordert de betaling van de retributie en
de onkosten. Verzoekster moet meer dan 200 euro
betalen.
Verzoekster is bereid de retributie en de herinneringskosten te betalen maar niet de deurwaarderskosten. Volgens haar kreeg ze alleen de herinnering
maar niet de laatste aangetekende waarschuwing.

ONDERZOEK:
Verzoekster liep eind januari de retributie op. Een
parkeerbon werd achter de ruitenwisser achtergelaten.
Omdat verzoekster niet betaalde, herinnerde de
dienst Parkeergelden haar midden april aan de
openstaande retributie. Ook nu betaalde verzoekster
niet.
Eind mei stuurde de dienst Parkeergelden haar een
aangetekende laatste waarschuwing. Daarin waarschuwde de Stad haar ervoor dat het dossier overgemaakt zou worden aan de gerechtsdeurwaarder
als ze niet betaalde.
De postbode kon de brief niet afgeven. Hoewel hij
een bericht in verzoeksters brievenbus achterliet,
haalde zij de brief niet af. De Post stuurde de brief
terug naar de dienst Parkeergelden. De dienst maakt
hiervan de bewijzen over.
Daarop werd het dossier overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Dat is voorzien in het retributiereglement. De deurwaarder rekent kosten aan. Ook
dat is wettelijk.
De dienst Ombudsman adviseert verzoekster de factuur te betalen.
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BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Het retributiereglement werd correct
toegepast. Dat verzoekster de aangetekende brief
niet afhaalde, is haar eigen verantwoordelijkheid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 februari 2017).

UITBLIJVENDE TERUGBETALING
(dossier: 201608-173)

KLACHT:
Verzoeker diende begin oktober 2015 bezwaar in
tegen een parkeerretributie. Hij vernam niets meer.
Begin december 2015 informeerde hij bij de dienst
Ombudsman. De dienst verzekerde hem dat het bezwaar administratief was behandeld en dat het met
gunstig advies aan het College van burgemeester en
schepenen zou worden voorgelegd.
Eind februari 2016 laat verzoeker de dienst Ombudsman weten dat hij nog altijd niets vernomen
heeft. De dienst informeert verzoeker dat hij eerstdaags een brief zal ontvangen over de gunstige beslissing van het College. Daarna zal de terugbetaling volgen.
Begin augustus laat verzoeker weten dat de retributie nog altijd niet terugbetaald is. Sinds de collegebeslissing van begin februari zijn vijf maanden
voorbij.
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kracht werd voorzien maar er moesten prioriteiten
gelegd worden. Ook daardoor werd de terugbetaling uitgesteld.
De brieven met de beslissingen van het College van
burgemeester en schepenen van begin februari werden een tijdje on hold gezet omdat ze herwerkt
moesten worden in functie van een project “klare
taal”.
De dienst Parkeergelden verzekert dat in normale
omstandigheden, op het moment van het afdrukken
van de brief met de gunstige collegebeslissing, dossier per dossier wordt bekeken of er terugbetaald
moet worden. De terugbetalingen worden op dat
moment klaargezet voor uitvoering.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: de retributie werd
laattijdig terugbetaald.
Dat een personeelslid zich moest inwerken en daardoor een steek liet vallen, is een verzachtende omstandigheid. Maar dat terugbetalingen aan de burger
minder prioritair worden beschouwd dan het innen
van jaren- tot maandenlang openstaande vorderingen, is minder klantgericht, zeker omdat de Stad
zelf eist dat burgers hun retributie binnen de dertig
dagen betalen, wat verzoeker ook deed.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker wordt terugbetaald.

REACTIE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN:
Akte genomen (10 oktober 2016).

ONTERECHTE ADMINISTRATIEKOSTEN
(dossier: 201609-206)

ONDERZOEK:
Onmiddellijk na de klacht stort de dienst Financiën
de 30 euro terug. Ze geeft toe dat de parkeerretributie later dan normaal terugbetaald werd. Daar zijn
drie redenen voor.
Er was een personeelswissel waarbij een nieuwe
ambtenaar de dossiers in verband met de parkeergelden moest overnemen. Ze miste nog de kennis
en er waren heel wat bezwaarschriften over parkeerretributies te verwerken, waardoor de terugbetaling van de gunstige bezwaren op de achtergrond
geraakte.
Midden februari 2016 startte de dienst Financiën
met het wegwerken van haar achterstand op het
vlak van de openstaande vorderingen. Extra man-
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KLACHT:
In februari 2016 onderzocht de Ombudsman een
klacht over een volgens verzoeker onterechte parkeerretributie die hij begin december 2015 opliep in
de Ezelstraat10. Hij diende een bezwaarschrift in.
Omdat hij het parkeerticket niet kon voorleggen
waaruit moest blijken dat hij kortparkeerde, werd
zijn bezwaar verworpen.

10

Zie dossier 201602-044 hiervoor.
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Eind september contacteert verzoeker de Ombudsman opnieuw. Hij is niet te spreken over het verdere verloop van zijn dossier.
Eind april, nog vóór de definitieve uitspraak over
zijn bezwaarschrift, kreeg verzoeker al een aangetekende laatste waarschuwing. Daarbij werden
15,30 euro administratiekosten aangerekend. Verzoeker, die intussen had vernomen dat zijn bezwaarschrift met ongunstig advies zou voorgelegd
worden aan het College van burgemeester en schepenen, betaalde 45,30 euro om bijkomende kosten
te vermijden.
Midden september kreeg verzoeker een brief van de
dienst Parkeergelden waarin staat dat het College
van burgemeester en schepenen zijn bezwaar verworpen heeft. Hij moet de retributie van 30 euro zo
snel mogelijk betalen. Verzoeker is verbaasd omdat
hij intussen 45,30 euro betaalde. Hij neemt contact
op met de dienst Parkeergelden, maar daar kan men
hem niet meteen helpen. De medewerkster belooft
de zaak te onderzoeken en terug te bellen.
Verzoeker is niet te spreken over de communicatie.
Het stoort hem dat hij pas midden september ingelicht werd over het verwerpen van zijn bezwaar van
februari 2016. In de brief ontbreekt de datum van
de Collegebeslissing en de motivering. Hij heeft het
er moeilijk mee dat zijn betaling uit het oog verloren werd. Hij vraagt de terugbetaling van de administratiekosten.

ONDERZOEK:
Midden februari 2016 stuurde de dienst Parkeergelden verzoeker een herinnering met de vraag de retributie van 30 euro te betalen. Daarop diende hij
een bezwaarschrift in. De dienst Parkeergelden
vroeg hem naar zijn parkeerticket, maar verzoeker
liet niets van zich horen. Aangezien hij geen bewijsstuk kon voorleggen, liet de dienst hem midden
maart gemotiveerd weten waarom zijn bezwaar met
ongunstig advies overgemaakt zou worden aan het
College van burgemeester en schepenen.
De dienst Parkeergelden vergat daarbij te noteren
dat verzoeker een bezwaarschrift had ingediend.
Hierdoor bleef de inningsprocedure lopen en kreeg
verzoeker eind april ten onrechte een aangetekende
laatste waarschuwing met 15,30 euro kosten.
Het College verwierp het bezwaar eind juni. De
procedure schrijft voor dat alle bezwaarschrijvers
wiens bezwaarschrift ongunstig werd beoordeeld,
een gepersonaliseerde brief krijgen. Door het grote
aantal dossiers (een kleine duizend betwistingen) en
de overdracht midden augustus van de dienst Parkeergelden van de dienst Financiële Administratie
naar de dienst Mobiliteit, werd niet opgemerkt dat
verzoeker al betaald had. Enkele personeelsleden
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waren nieuw. De brief aan verzoeker werd pas
midden september verstuurd.
De dienst Parkeergelden vraagt de dienst Financiële
Administratie om de onterecht aangerekende administratiekosten terug te storten.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Parkeergelden noteerde niet dat verzoeker een bezwaarschrift had ingediend. Daardoor werd de inningsprocedure ten onrechte verder gezet.
Bij het opmaken van de brief over de ongunstige
collegebeslissing merkte de dienst Parkeergelden
niet op dat verzoeker al betaald had. Verzachtende
omstandigheid is dat deze fout werd gemaakt bij de
overgang van de dienst Parkeergelden naar de
dienst Mobiliteit. Deze overgang zorgde er ook
voor dat verzoeker pas in september werd ingelicht
over de collegebeslissing van juni.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt de
administratiekosten terugbetaald.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 december 2016).

IN HET VERKEER GEBRACHT?
(dossier: 201603-050)

KLACHT:
De zoon van verzoeker liep een parkeerretributie op
in de buurt van de school waar hij les volgt. Hij zou
na vier uur parkeren in de blauwe zone zijn wagen
niet verplaatst hebben, maar zijn parkeerschijf hebben verdraaid. Verzoeker betwist de retributie. Volgens hem verplaatste zijn zoon zijn wagen wel maar
zette hij hem op exact dezelfde plaats terug. Hij
vraagt zich af hoe de parkeerwachter kan bewijzen
dat de bestuurder zijn auto niet verplaatste.
Verzoeker heeft vragen over de manier waarop de
vaststellingen gebeuren. De parkeerwachter nam ’s
morgens en ’s namiddags foto’s en concludeerde
daaruit dat de wagen niet verplaatst was. Volgens
verzoeker zou de parkeerwachter niet bevoegd zijn
om proactief te observeren omdat dit een schending
van de privacy zou inhouden.
Verzoeker protesteerde twee keer bij de dienst Financiële Administratie. De ambtenaar lichtte de reglementering en de wetgeving toe en verwees ver127
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zoeker naar de bezwaarprocedure en naar de rechtbank mocht hij niet akkoord gaan met de beslissing
van het College van burgemeester en schepenen
over zijn bezwaar. Verzoeker kan zich hier niet in
vinden.

Brugge zijn vaststellingen doet, is niet in tegenspraak met de wet.
De dienst Ombudsman is niet bevoegd om te oordelen over het feit of de retributie al dan niet terecht
was.

ONDERZOEK:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

De dienst Ombudsman kan niet oordelen of de parkeerretributie terecht of onterecht was. Daarvoor is
zij niet bevoegd. Verzoeker wordt geïnformeerd
over de bezwaarprocedure.
Het parkeerbedrijf beschikt over een vergunning
van de federale overheid voor het exploiteren van
een bewakingsonderneming. De vergunning heeft
onder meer betrekking op “het verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de
onmiddellijke waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in
opdracht van de bevoegde overheid, of van de houder van een overheidsconcessie”, in dit geval dus in
opdracht van de Stad Brugge. Dat is conform artikel 1 §1 6° van de wet “tot regeling van de bijzondere en private veiligheid”.
Dat artikel bepaalt dat de vaststellingen van een
parkeerwachter de waarde hebben van het feitelijk
vermoeden zoals bedoeld in artikel 1353 van het
Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen dus de vaststelling
van inbreuken inhouden voor zover deze uitsluitend
bestraft kunnen worden met een administratieve
sanctie. Een parkeerretributie valt hieronder.
De wet bepaalt niet waaruit deze vaststellingen
moeten bestaan. Zij verplicht niet dat de parkeerwachter foto’s moet nemen en GPS-coördinaten
moet noteren, maar verbiedt dat evenmin. In feite
heeft de vaststellingsfiche van de parkeerwachter
evenveel bewijswaarde als de genomen foto’s. De
foto’s en de GPS-coördinaten ondersteunen slechts
de vaststellingen van de parkeerwachter die sowieso, ook zonder foto’ s en GPS-coördinaten, bewijswaarde hebben.
Om te kunnen bewijzen dat de bestuurder zijn parkeerschijf verdraaid heeft zonder het voertuig te
verplaatsen, werkt het parkeerbedrijf met twee vaststellingen die ondersteund worden met foto’s en
GPS-coördinaten.
De Stad Brugge beschikt over een overeenkomst
met de DIV (Dienst voor de Inschrijving van Voertuigen), met achterliggend een toestemming van de
privacycommissie, dat zij gegevens van de DIV
mag opvragen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De klacht is ongegrond wat het aspect betreft waarvoor de dienst Ombudsman bevoegd is: de manier
waarop het parkeerbedrijf in opdracht van de Stad
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Akte genomen (20 juni 2016).

GEEN PARKEERTICKET
(dossier: 201602-044)

KLACHT:
Verzoeker gaat met zijn echtgenote inkopen doen in
de Ezelstraat. Terwijl zijn vrouw de winkel binnenstapt, gaat verzoeker naar de parkeerautomaat een
ticket halen voor een kwartier parkeren. Hij heeft
geen kleingeld bij en keert terug om 10 cent te vragen aan zijn echtgenote. Bij het buitenkomen merkt
hij dat een parkeerwachter de gegevens van zijn auto aan het intikken is. Verzoeker legt uit dat hij op
weg is naar de automaat om een ticket te halen. De
parkeerwachter repliceert: "Dat had je moeten zeggen voor ik begon te tikken". Verzoeker en de parkeerwachter stappen samen naar de parkeerautomaat. Verzoeker neemt een ticket, legt het achter de
voorruit en keert terug naar de winkel.
Halfweg februari 2016 krijgt verzoeker een herinnering van de dienst Parkeergelden. Hij moet 30 euro betalen omdat hij parkeerde zonder geldig ticket.
Verzoeker belt naar de dienst Parkeergelden en legt
uit wat er gebeurd is. Jammer genoeg kan hij het
parkeerticket niet meer voorleggen. Hij gooide het
weg toen hij zijn auto waste. De dienst geeft toe dat
er geen foto’s in het dossier zitten. De medewerkster belooft het dossier na te zien en hem terug te
bellen, maar dat gebeurt niet.
Verzoeker dient bezwaar in. De dienst Parkeergelden vraagt hem het parkeerticket als bewijs op te
sturen. Hij belt terug naar de dienst maar de dossierbehandelaar is er niet. Een collega belooft haar
terug te laten bellen, maar dat gebeurt niet. Verzoeker belt een derde keer naar de dienst Parkeergelden. Weer is de dossierbehandelaar er niet. Opnieuw wordt beloofd dat er teruggebeld zal worden.
Weer gebeurt dat niet.

ONDERZOEK:
De dienst Parkeergelden vindt geen enkel spoor terug van de telefoongesprekken. Zij verzekert dat als
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er beloofd wordt dat er teruggebeld zal worden, dat
altijd gebeurt.
In het dossier zitten wel foto’s. Elke medewerker
weet hoe ze op te zoeken. Daarop is duidelijk te
zien dat er geen ticket achter de voorruit lag. Het
dossier bevat een opmerking van de parkeerwachter
dat verzoeker verklaarde dat hij geen ticket had genomen omdat de automaat defectwas. Deze opmerking komt niet overeen met de verklaring van verzoeker dat hij zijn ticket weggegooid had. Ook de
opmerking van verzoeker dat de parkeerwachter
gezegd zou hebben “Dat had je moeten zeggen voor
ik begon te tikken” doet vermoeden dat hij de parkeerwachter voordien kruiste.
Het parkeerticket is essentieel voor de dienst, wil
zij het bezwaar met gunstig advies kunnen voorleggen aan het College van burgemeester en schepenen.
Verzoeker gaat niet akkoord met het standpunt van
de dienst. Bij het afsluiten van het dossier heeft hij
nog altijd niet betaald.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het relaas van
verzoeker wijkt op verschillende punten af van de
vaststellingen van de dienst Parkeergelden.

TAKS TWEEDE VERBLIJF
(dossier: 201604-080)

KLACHT:
Verzoekster en haar man hebben een zeer klein
tweede verblijf in Zeebrugge. De studio bestaat uit
één kamer met een klapbed en een open keukentje
in dezelfde ruimte. Daarnaast is er een kleine badkamer.
Verzoekster vindt het oneerlijk dat ze hiervoor
1.000 euro taks op een tweede verblijf moet betalen. Eigenaars die een veel groter tweede verblijf
hebben, betalen evenveel. Ze vindt dat het reglement een onderscheid zou moeten maken tussen
verschillende categorieën tweede verblijven.
Ze uitte hierover al verschillende keren telefonisch
haar ongenoegen. Ook op een formulier dat ze jaar-
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lijks moet invullen, noteerde ze haar opmerkingen.
Ze kreeg geen antwoord.

ONDERZOEK:
De dienst Fiscaliteit bevestigt dat ze verzoekster
aan de lijn had en dat ze haar uitlegde dat de Stad er
in haar taksreglement niet voor gekozen had om de
taks te differentiëren. De dienst vermoedt dat het
formulier waarnaar verzoekster verwijst, een document is van de provincie West-Vlaanderen die ook
een taks op een tweede verblijf heft. De provincie
werkt met een jaarlijkse aangifte, de Stad niet.
Over de vraag of het rechtvaardiger is om een taks
op een tweede verblijf eenvormig dan wel gedifferentieerd aan te rekenen, is al veel inkt gevloeid.
Sommige gemeenten werken met een eenvormige
taks, andere met een gedifferentieerde.
De Brugse Gemeenteraad besliste op 23 november
2015 om niet te kiezen voor een gedifferentieerde
taks maar wel voor een eenvormig, forfaitair tarief
voor alle tweede verblijven, ongeacht de grootte, de
ligging of de waarde ervan. De reden hiervoor is dat
het moeilijk is om objectieve criteria te vinden om
de aanslagvoet te differentiëren. Verschillende tarieven omschrijven volgens grootte, ligging of
waarde van het tweede verblijf is nooit helemaal
sluitend en laat altijd ruimte voor betwistingen.
Een taks op een tweede verblijf heeft tot doel om
niet-bewoners van de gemeente mee te doen betalen
voor de dienstverlening die de betrokken gemeente
ook aan tweedeverblijvers aanbiedt. De Raad van
State meent in haar arrest van 13 juli 2015 dat het
daarom niet van belang is hoe groot of hoe klein het
tweede verblijf is, wat het kadastraal inkomen ervan
is, welke comfortwaarde het heeft, of het al dan niet
in een toeristische zone ligt, enz. Daarom ook houdt
volgens de Raad van State het eenvormige karakter
van een taks op een tweede verblijf geen schending
van het gelijkheidsbeginsel in.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
De Ombudsman kan geen argumenten vinden om te
bepleiten dat de Stad Brugge de eenvormige, forfaitaire taks zou vervangen door een gedifferentieerde
taks.
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AFGEBROKEN TAK
(dossier: 201608-187)

GROEN

Verzoeker meldt naderhand dat hij de regieploeg de
weg moest tonen naar de juiste plaats. Ondertussen
had een ophaler al een van de twee takken weggehaald omdat die het ledigen van de glascontainer
hinderde. De Groendienst verwijdert de andere loshangende tak.

BEOORDELING:
KLACHT:
Begin juni vraagt verzoeker per e-mail aan de
Groendienst om ter hoogte van een glascontainer
een half afgekraakte tak van een stadsboom te verwijderen. Hij vreest dat de tak op een auto of voetganger terecht zal komen. De Groendienst stuurt
een automatische ontvangstmelding, maar niemand
komt langs.
Bijna twee maanden later klopt verzoeker aan bij de
dienst Ombudsman. Hij begrijpt niet waarom de
Groendienst geen gevolg geeft aan zijn melding.

ONDERZOEK:
De melding werd niet geregistreerd in het Meldpunt.
De Groendienst bevestigt dat er iets misliep met de
afhandeling van de vraag. In de grote vakantie zijn
er minder medewerkers die vragen van burgers behandelen. De melding van verzoeker raakte op de
achtergrond door afwisselende vakanties van de regioverantwoordelijke. Beloofd wordt dat de regieploeg de tak zo snel mogelijk weg zal halen.
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De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de opvolging van de melding liet te wensen over.
Het dossier bewijst voor zover nog nodig dat de afhandeling van meldingen die niet geregistreerd
worden, fout kan lopen omdat het dossier dan niet
via het Meldpunt opgevolgd wordt. Ook over de
juiste locatie kan er dan onduidelijkheid ontstaan.
De klacht is gecorrigeerd: de Groendienst haalt een
tak weg.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 oktober 2016).
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GROEN

MISGELOPEN MELDING

Midden december contacteert hij de Ombudsman.

(dossier: 201610-213)

ONDERZOEK:

KLACHT:
Verzoeker telefoneert midden augustus met de
Groendienst om te melden dat het onkruid welig
tiert in de parkeerstroken in zijn straat. In 2015
moest hij daarvoor ook al eens bellen. De Groendienst leek op de hoogte en beloofde het nodige te
doen.
Zes weken later is de Groendienst nog altijd niet
langs geweest.

ONDERZOEK:
De telefonische melding werd niet geregistreerd in
het Meldpunt en werd uit het oog verloren.
Na de klacht gaat de Groendienst ter plaatse. In de
parkeervakken staat enig onkruid. De regieploeg
haalt het weg. Aan de ploeg wordt gevraagd in het
vervolg aandacht te hebben voor het onkruid in de
parkeervakken in de straat.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd niet geregistreerd in het Meldpunt en
ging verloren.
De klacht wordt gecorrigeerd: het onkruid wordt
verwijderd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 december 2016).

KASTANJEBOOM
(dossier: 201612-271)

KLACHT:
In het najaar van 2015 beloofde de Groendienst een
kastanjeboom voor het huis van verzoeker bij te
snoeien omdat de takken te dicht bij de gevel kwamen.
Verzoeker ziet niets gebeuren. Eind oktober 2016
herinnert hij de Groendienst aan haar belofte. Hij
krijgt geen reactie.
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De Groendienst geeft toe dat zij verzoeker in oktober van 2015 beloofde de boom voor zijn huis bij te
snoeien. Dat lukte niet als gevolg van de hoge
werklast, de onderbezetting van de snoeiploeg en
van meer prioritair werk.
De Groendienst excuseert zich en snoeit de boom in
de winter 2016-2017.
Er wordt een aanwerving voor technisch assistent
georganiseerd die onder meer als doel heeft de bezetting van de snoeiploeg opnieuw op punt te zetten.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING VERTROUWENSBEGINSEL: de
Groendienst kwam haar belofte niet na en liet verzoeker ook niets weten.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Groendienst antwoordde niet op verzoekers eerste herinnering van eind oktober 2016.
De klacht wordt gecorrigeerd: de boom wordt gesnoeid. Er wordt personeel aangeworven.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 maart 2017).

UITGESTELD SNOEIWERK
(dossier: 201605-112)

KLACHT:
De moeder van verzoekster woont in een laan met
hoog opgeschoten straatbomen. Regelmatig vallen
er takken op de weg, op de opritten en in de tuinen.
Vroeger raapte de vrouw ze op, maar dat kan ze
niet meer gezien haar leeftijd.
Verzoekster vroeg de Groendienst om de straatbomen te snoeien. Een medewerkster kwam langs en
gaf toe dat een snoeibeurt dringend nodig was. Ze
beloofde een aannemer de opdracht te geven de
bomen in het voorjaar aan te pakken. Toch gebeurt
er niets.

ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat in haar werkprogramma het snoeien van de linden voorzien was.
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Door de hoge werklast en onderbezetting van de
snoeiploeg kon het snoeien tijdens het voorjaar niet
doorgaan. De dienst verontschuldigt zich en belooft
de bomen in de loop van de maand juli te snoeien.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (schending vertrouwensbeginsel).
De Groendienst kon haar belofte niet nakomen de
bomen in het voorjaar te snoeien. Het is een aandachtspunt dat dit niet lukte als gevolg van de
werklast en de onderbezetting van de snoeiploeg.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

GROEN

leid dat in april 2015 aan de achterbuur werd toegelicht.
De Groendienst reageert dat zij naar aanleiding van
de klachten van de achterbuur koos voor een snoei
en niet voor het rooien van de bomen. De dienst
geeft toe dat het uitgevoerde snoeiwerk drastisch
oogt, maar sust dat de takken de komende jaren terug zullen groeien. Het gaat om een eenmalige ingreep.
Verzoekers twijfelen hier aan. Eerder al sprak de
achterbuur hun eigen tuinman aan met de vraag om
tijdens snoeiwerken in hun tuin meteen ook de
kruinen van de twee overblijvende bomen langs het
pad aan te pakken. Zij vrezen dat de achterbuur er
alles aan zal doen om de bomen te laten kappen.

Akte genomen (22 augustus 2016).

ONDERZOEK:

OPVOLGING:

De Groendienst bevestigt dat zij naar aanleiding
van de klachten van de achterbuur koos voor een
snoei en niet voor het rooien van de bomen. Zij begrijpt dat het snoeiwerk vanuit het eigendom van
verzoekers drastisch oogt en verontschuldigt zich
ervoor dat zij onvoldoende rekening hield met het
feit dat de bomen voor verzoekers een belangrijke
buffer waren. Zij belooft bij eventuele nieuwe vragen om te snoeien rekening te houden met hun opmerkingen.

Er wordt een aanwerving georganiseerd voor technisch assistent, onder meer voor het versterken van
de snoeiploeg.

TE HOOG OPGESNOEID
(dossier: 201607-158)

KLACHT:
Naast de woning van verzoekers loopt een openbaar
wandelpad. Er staan mooie, oude eiken. De bomen
worden regelmatig onderhouden maar het snoeien
bleef tot nog toe beperkt tot het verwijderen van
dode takken, hoewel een achterbuur de voorbije jaren geregeld vroeg om de bomen grondiger te
snoeien.
Toen de achterbuur verhuisde, klaagde ook de
nieuwe eigenaar bij het kabinet van de schepen van
Groen over een tekort aan zonlicht. Midden april
2015 kreeg hij te horen dat de Groendienst in de
zomer van 2015 een onderhoudsnoei zou uitvoeren,
maar meer niet. Het wandelpad ligt in een woonpark wat betekent dat het groen er maximaal behouden moet blijven.
Tot hun verbazing stelden verzoekers in mei 2015
vast dat de Groendienst alle bomen, die een buffer
vormden tussen hun eigendom en deze van de achterbuur, volledig opsnoeide van beneden af. Alle
takken onder de kruinen werden verwijderd waardoor verzoekers hun privacy en het zicht op het
groenscherm kwijt geraakten.
Zij nemen in mei 2016 contact op met de Groendienst en wijzen erop dat de uitgevoerde snoeiwerken niet overeenkomen met het algemene groenbe-
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BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
De bomen werden te drastisch gesnoeid. Het ging
niet langer om een beperkte onderhoudsnoei zoals
aangekondigd in april 2015.
Het snoeiwerk was niet in overeenstemming met
het algemene groenbeheer dat steeds door de
Groendienst verdedigd wordt, met name dat bij gezonde bomen alleen een onderhoudsnoei wordt uitgevoerd. De Groendienst hield evenmin rekening
met het effect van de snoei op het uitzicht en de
privacy van verzoekers.
Positief is dat hier in het vervolg wel rekening mee
zal worden gehouden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 oktober 2016).
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GROEN

GEEN ANTWOORD

SNOEIEN

(dossier: 201611-251)

(dossier: 201612-275)

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker stuurt eind september een e-mail naar de
Groendienst over het onderhoud van de beuken in
zijn straat. Enkele dagen later stuurde hij een herinnering. Midden oktober kwam een medewerkster
van de Groendienst langs. Zij beloofde een schriftelijk antwoord op verzoekers vragen te formuleren.
Tegen midden november heeft verzoeker dat antwoord nog altijd niet gekregen.

Verzoeker klaagt opnieuw dat de Groendienst de
struiken en bomen op een perceel dat paalt aan het
zijne, onvoldoende snoeit. Al in 2009 en 2010
klaagde hij hierover11. De Groendienst rooide toen
enkele bomen en deed wat snoeiwerk, maar ondertussen is de situatie weer onaanvaardbaar geworden. De stadsbomen staan te dicht bij de perceelsgrens, er zijn overhangende takken en de struiken
zijn te hoog uitgegroeid. Hij wil dat de Groendienst
het groenscherm in overeenstemming brengt met de
bepalingen van het Veldwetboek.
Hij stuurt zijn grieven begin november door naar de
Groendienst, maar er komt geen reactie. Midden
november stuurt hij een herinnering waarop alleen
een ontvangstmelding volgt.

ONDERZOEK:
De medewerkster vond het moeilijk een schriftelijk
antwoord op verzoekers klachten te formuleren
omdat ze er geen oplossing voor kon bieden. Daarna verloor ze het dossier uit het oog. Ze biedt haar
verontschuldigingen aan.
Ten gronde wenst de Groendienst niet in te gaan op
verzoekers vraag om de bomen drastisch te snoeien
of te kappen. Haar beleid bestaat erin dat bomen op
het openbare domein in zekere mate gedoogd moeten worden en dat er niet gesnoeid wordt op grond
van overlast door zonafname, bladval en/of vruchten. Het snoeien van de beuken in de straat blijft
beperkt tot een onderhoudssnoei binnen de volwassen kroon. Dat gebeurde in 2012 en 2015. De overlast door bladeren en vruchten probeert de Groendienst zoveel mogelijk te beperken door het
inzetten van bladzuigers en veegmachines.
Aan verzoekers oprit hebben boomwortels enige
schade aangericht. De Groendienst geeft de schade
aan aan de verzekeringsmaatschappij van de Stad.
De Ombudsman maakt het antwoord van de Groendienst over aan verzoeker.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
De Groendienst verloor uit het oog dat zij ook een
schriftelijk antwoord op verzoekers klachten had
beloofd.
Ten gronde kan de Ombudsman geen argumenten
vinden om een drastische snoei of een vervanging
van de beuken te bepleiten.

REACTIE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN:

ONDERZOEK:
Nog vóór de Groendienst reageert op de vragen van
de dienst Ombudsman, laat verzoeker weten dat de
regieploeg de struiken snoeide maar de overhangende takken ongemoeid liet. De verantwoordelijk
was verwonderd dat hij geen antwoord op zijn melding had gekregen.
Na de melding van november ging de Groendienst
ter plaatse. Er werd beslist het hakhout af te zetten
tijdens de winter 2016-2017. De bomen in de
groenzone moesten behouden blijven. Na het afzetten van de struiken zou bekeken worden of ze gesnoeid dienden te worden. De Groendienst voerde
dit antwoord in in het Meldpunt maar dat werd niet
doorgestuurd naar verzoeker omdat de dienst zijn emailadres verkeerd had gespeld. De Groendienst
kreeg geen foutmelding omdat dergelijke e-mails
niet worden verstuurd vanuit het Meldpunt.
Na de klacht gaat de Groendienst opnieuw ter plaatse. Zij beslist om alleen een onderhoudssnoei uit te
voeren. Daarbij zal in het voorjaar van 2017 een
zware horizontale tak van één boom verwijderd
worden.
Verzoeker gaat er niet mee akkoord dat art. 35 van
het Veldwetboek over de minimum plantafstand
van bomen niet van toepassing zou zijn voor de
overheid. De dienst Ombudsman bezorgt hierover
informatie aan verzoeker.

Akte genomen (9 januari 2017).
11
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Dossier 201001-009, Jaarverslag 2010, p. 142.
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BEOORDELING:

GROEN

Akte genomen (6 maart 2017).

cember 2015 langs. Verzoeker kreeg een brief
waarin de kap van vier bomen werd aangekondigd.
In januari 2016 worden de bomen gemerkt. Verzoeker reageert dat de maatregel een stap in de
goede richting is maar dat hij en zijn buren vaststellen dat de boom die voor gevaar kan zorgen, niet
gemerkt wordt, hoewel hij tijdens het bezoek nadrukkelijk werd aangeduid. Van deze boom brak
recent een grote tak af.
Verzoeker stuurt hierover midden januari 2016 een
e-mail naar de dossierbehandelaar bij de Groendienst. Een week later heeft ze nog niet geantwoord.

NIET UITBETAALD ?

ONDERZOEK:

Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
Doordat de Groendienst in het Meldpunt een fout emailadres van verzoeker registreerde, kwam het
antwoord op zijn melding niet bij hem toe.
De klacht wordt gecorrigeerd. Verzoeker wordt geinformeerd en het nodige snoeiwerk wordt uitgevoerd of ingepland.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

(dossier: 201605-127)

KLACHT:
Verzoekster verzorgde eind mei 2015 een gidsbeurt
langs de vesten. Ze zou daarvoor 25 euro krijgen
van de Groendienst, maar het geld werd niet gestort. Omdat de storting uitbleef, mailde ze naar de
verantwoordelijke. Hij beloofde dat het geld binnen
de twee weken gestort zou worden, maar dat gebeurde niet.

ONDERZOEK:
De Groendienst betaalde verzoekster begin augustus 2015 al uit. Ze zag dat over het hoofd.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Verzoekster werd wel degelijk uitbetaald.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 oktober 2016).

BOMEN VELLEN
(dossier: 201601-022)

KLACHT:
De woning van verzoeker en zijn buren ligt aan de
rand van een bosje in Sint-Michiels. Zij vroegen al
geruime tijd aan de Groendienst om de bomen
grondig te snoeien en er enkele te vellen. Een medewerkster van de Groendienst kwam midden deJAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Naar aanleiding van verzoekers e-mail van midden
januari gaat de Groendienst opnieuw ter plaatse
maar blijft bij haar standpunt dat de niet gemarkeerde bomen behouden blijven. Ze zijn gezond en
vormen geen gevaar. De Groendienst maakt haar
standpunt begin februari aan verzoeker over.
Na de klacht gaat de dienst Ombudsman nog eens
ter plaatse met de Groendienst. De dienst toont aan
dat de boom in kwestie gezond is en geen uiterlijke
gebreken vertoont. Dat de boom zou omwaaien, is
onbestaande. Bovendien werd hij in het verleden
oordeelkundig gesnoeid. De niet gemarkeerde bomen zullen wel een onderhoudssnoei krijgen.
Verzoeker is niet tevreden met het antwoord en
blijft aandringen om de boom achter zijn huis te
vellen. De Groendienst vraagt de boomdeskundigen
die het onderhoud uitvoeren, om een stabiliteitsonderzoek uit te voeren. Daaruit blijkt dat de boom
niet geveld hoeft te worden mits hij correct gesnoeid en om de twee jaar opgevolgd wordt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Er zijn geen argumenten om de boom achter verzoekers eigendom te kappen. De Groendienst belooft de toestand van de boom verder op te volgen.

HOGE BOMEN
(dossier: 201602-039)

KLACHT:
Verzoekers klagen dat twee volwassen eiken bij
hun woning zonlicht en warmte wegnemen in hun
huis en in de tuin. De kruinen groeien in elkaar.
Verzoekers moeten meer stoken en verbruiken meer
elektriciteit. Het dak zit vol mos en de dakgoten ra134
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ken vol met bladeren en eikels. Het terras wordt
groen. Ze worden een dagje ouder en het schoonmaken van hun terras en de dakgoten zien ze niet
meer zitten.
Verzoekers vinden dat de Groendienst destijds de
verkeerde bomen aanplantte en willen de kosten
voor het ontmossen van het dak verhalen op de
Stad. Ze voelen zich ongelijk behandeld omdat de
Groendienst in enkele aanpalende straten wel bomen rooide. De dienst heeft geen oren naar hun
klachten.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman gaat ter plaatse en formuleert argumenten ten gunste van verzoekers.
De Groendienst is niet bereid de bomen drastisch te
snoeien of te rooien. De eiken maken deel uit van
de rijbeplanting in de straat. Het uitlichten van de
kronen om meer zonlicht door te laten is niet alleen
technisch moeilijk, het zou binnen het jaar ook leiden tot een nieuwe volgroeide kruin. De dienst ontkent dat de verkeerde bomen werden aangeplant.
De straat is breed genoeg en de plantafstanden werden gerespecteerd. Dat het dak bedekt is met
korstmossen houdt volgens de Groendienst verband
met de graad van de luchtverontreiniging en niet
met de schaduw van de bomen. Volgens de Groendienst zijn de eiken gezond waardoor kappen onverantwoord zou zijn. Zij verzekert dat de bomen
voldoende onderhouden worden en er tijdig een onderhoudssnoei uitgevoerd zal worden. Er is volgens
de dienst evenmin sprake van ongelijke behandeling. De elf paardenkastanjes die gerooid werden in
een straat in de buurt, waren ongezond.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De bemiddeling door de dienst Ombudsman leidt
niet tot een oplossing. De Groendienst blijft bij haar
standpunt.

GROEN

snoeide in het dorp van Zeebrugge. Hij toont foto’s
waarop te zien is dat in de gemaaide grasstroken
veel zwerfvuil achtergebleven is. Hij vraagt zich af
waarom hij dat elk jaar opnieuw moet aankaarten.

ONDERZOEK:
Midden maart 2016 maaide de Groendienst het riet
in de wadi in het Sint-Donaaspark met het oog op
het weghalen van de beplanting. Daardoor werd het
zwerfvuil zichtbaar. Volgens de Groendienst werd
de wadi al twee dagen later met een kraan gereten
waarbij de beplanting, het maaisel en het zwerfvuil
werden weggehaald.
Volgens de Groendienst legde zij eerder al aan verzoeker uit dat het zwerfvuil in het Sint-Donaaspark
voor een groot deel afkomstig is van de Kustlaan.
Daarom wordt het zwerfvuil in de Kustlaan het hele
jaar door wekelijks weggehaald door personeel van
een sociaal tewerkstellingsproject. In de Heiststraat
ruimt personeel van het containerpark wekelijks het
zwerfvuil op. De gracht aan de voet van het talud
langs de Zeesluisstraat moet onderhouden worden
door het Vlaamse Gewest. Eerdere meldingen van
verzoeker hierover maakte de Groendienst telkens
aan het Vlaamse Gewest over.
Verzoeker reageert dat er toch nog heel wat zwerfvuil is blijven liggen in het Sint-Donaaspark. In mei
stuurt de Groendienst de regieploeg opnieuw langs
om het vuil op te ruimen. Verzoeker reageert tevreden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking en bemiddeling.

OPGESTOKEN VOETPADTEGELS
(dossier: 201604-064)

OPVOLGING:
Verzoekers nemen contact op met de schepen van
Groen. Tijdens een plaatsbezoek met het diensthoofd wordt beslist om toch een van de bomen te
vellen en te vervangen door een nieuwe boom.

ZWERFVUIL
(dossier: 201603-059)

KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de Groendienst opnieuw het
zwerfvuil liet liggen toen zij struiken en bomen
JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Verzoeker meldde al een aantal keer aan de Groendienst dat de wortels van een Japanse kerselaar de
voetpadtegels opsteken. Ze zitten ook al onder zijn
pas vernieuwde oprit. Verzoeker vreest voor schade.
De Groendienst reageert telkens dat hij zich geen
zorgen hoeft te maken omdat de Stad hiervoor verzekerd is. Maar zijn advocaat zegt hem dat de verzekering niet zal tussenkomen in schade die voortkomt uit een vooraf gekend risico waaraan geen
gevolg werd gegeven. Ondertussen zijn al enkele
voetgangers gestruikeld over de opstekende tegels.
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ONDERZOEK:
De Groendienst vindt de meldingen van verzoeker
niet terug.
De dienst stelt ter plaatse vast dat de boomwortels
de voetpadtegels ernstig opsteken. Beslist wordt
een kapvergunning aan te vragen. In afwachting
wordt het voetpad voorlopig hersteld.
Wie verzoeker gezegd zou hebben dat hij zich geen
zorgen hoefde te maken omdat de Stad verzekerd
is, blijft onduidelijk. Als deze informatie gegeven
is, was ze fout. De verzekeringsmaatschappij van
de Stad komt niet tussen in schade die voortkomt
uit een vooraf gekend risico waar niets aan gedaan
werd. Dat is gebleken uit een klachtdossier dat de
Ombudsman in 2014-2015 behandelde12. De
Groendienst verzekert dat sinds dit klachtdossier
deze informatie nooit meer gegeven zou worden.

BEOORDELING:

GROEN

huis van verzoekers gemaaid wordt met een cirkelmaaier die bediend wordt door één medewerker. Op
het einde van zijn ronde blaast hij met een bladblazer de voetpaden en opritten af waar veel gras achtergebleven is. Het is niet mogelijk om telkens na
het maaien van een stuk gazon onmiddellijk de
voetpaden en opritten af te blazen. Het is evenmin
de bedoeling dat kleine hoeveelheden gras worden
weggeblazen, noch dat na elke maaibeurt alle voetpaden en opritten schoon worden gemaakt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Of de Groendienst veel of weinig gras achterliet,
kan het onderzoek niet achterhalen.

GRASPERKJE MET BOOM

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Over eerdere meldingen aan de Groendienst brengt
het onderzoek geen duidelijkheid.

(dossier: 201605-119)

ACHTERGELATEN GRAS

Op vraag van verzoeker werden een paar jaar geleden de struiken in de groenstrook voor zijn woning
vervangen door een grasperkje met een boom.
Verzoeker klaagt dat er van dat mooie grasperkje
niet veel meer over is. Het staat vol onkruid en doet
dienst als kattenbak. Arbeiders van de Groendienst
zouden verzoeker gezegd hebben dat de grond verzuurd is en dat de boom te veel vocht opneemt. Hun
voorstel om de grond af te graven en te vervangen
werd niet weerhouden door hun chef.

(dossier: 201604-070)

KLACHT:
Verzoekers klagen over het groenonderhoud in hun
wijk. Bij het maaien van het gras voor hun woning
liet de arbeider van de Groendienst de helft van de
groenzone ongemoeid. Bovendien lagen het voetpad en de oprit vol afgemaaid gras. De arbeider
weigerde het gras op te vegen.

ONDERZOEK:
De grasstrook voor het huis van verzoekers wordt
gemaaid zonder opvangbak. Om overlast te voorkomen, werden voor de medewerkers die gras
maaien, een aantal richtlijnen uitgewerkt. Als grotere hoeveelheden gras achterblijven op het voetpad
of de oprit, is het de taak van de medewerkers het
gras te verwijderen. De Groendienst belooft om aan
de ploeg van Sint-Pieters te vragen hiervoor de nodige aandacht te hebben.
Na een volgende maaibeurt nemen verzoekers weer
contact op. Opnieuw bleef er gras liggen. De
Groendienst verduidelijkt dat de grasstrook voor het
12

KLACHT:

ONDERZOEK:
De Groendienst is van mening dat het niet aangewezen is de boom te kappen om het gras beter te laten groeien.
Dat het gras niet groeit komt niet door verzuurde
grond of door de boom maar door een gebrek aan
zonlicht. De grasstrook ligt aan de noordkant van
de huizen.
Om tegemoet te komen aan de vraag van verzoeker
belooft de Groendienst het perk opnieuw met gras
in te zaaien.
Verzoeker reageert tevreden als de Groendienst enkele dagen later langs komt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Dossier 201408-201, Jaarverslag 2014, p. 127128 en Jaarverslag 2015, p. 237-238.
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BERM
(dossier: 201606-150)

KLACHT:
Na openbare werken blijft de groenzone voor verzoekers huis onafgewerkt. Tijdens de werkzaamheden werd een betonmixer ingezet. Hij reed de berm
kapot. Verzoeker ging dat melden aan de ploegbaas
van de Groendienst. “Dat komt in orde”, verzekerde die, maar de situatie blijft zoals ze is.

ONDERZOEK:
De Groendienst is niet op de hoogte van de melding
aan de ploegbaas.
De dienst gaat ter plaatse en bemerkt een flauw
bandenspoor in de berm. Ter hoogte van een straatboom is de berm wat oneffen. De Groendienst vult
de berm weer aan met enkele kruiwagens aarde en
zaait het gras weer in waar nodig.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

DISTELS
(dossier: 201606-152)

KLACHT:
Midden mei meldt verzoeker aan Infrabel, de
Vlaamse Landmaatschappij en de Stad een distelplaag aan de nieuwe spoorwegbrug in Zwankendamme.
De Groendienst reageert dat zij begin juni ter hoogte van Wulfsberge de bermen zal maaien die onder
haar bevoegdheid vallen. Infrabel antwoordt dat er
geklepeld zal worden na 15 juni.
Eind juni is er nog altijd niets gebeurd. Verzoeker
klaagt dat zich in 2015 hetzelfde probleem voordeed. Toen werd er gemaaid nadat de distels al uitgezaaid waren. De buurt vreest dat het dit jaar dezelfde kant uitgaat.

GROEN

werken uit zou voeren in de eerste helft van juni,
maar liet dat na. De Groendienst moest bij de aannemer aandringen. Hij plande het maaien in op 27
juni maar ter plaatse stelde hij vast dat de zone die
door de Stad Brugge onderhouden moest worden, al
gemaaid was. De Groendienst vermoedt dat dit door
de diensten van het Vlaamse Gewest gebeurde.
Om in de toekomst gelijkaardige problemen met de
aannemer te vermijden wordt voor het werkjaar
2017 een nieuwe aanbesteding uitgeschreven met
een aparte omschrijving van het onderhoud in
Wulfsberge en met een strikt te respecteren uitvoeringsperiode.
De Ombudsman maakt het resultaat van zijn onderzoek over aan verzoeker die reageert dat het klopt
dat er langs de brug één meter berm werd gemaaid,
maar dat de distels ernaast er nog altijd staan en beginnen uit te zaaien.
De Groendienst reageert dat de aanleg van de nieuwe boogbrug in Wulfsberge nog maar voorlopig
opgeleverd is, wat inhoudt dat het onderhoud van
de groenzone nog ten laste van de aannemer valt.
Voor de definitieve oplevering voorziet de onderhoudsaannemer nog één maal een maaibeurt van
het talud. In een samenwerkingsovereenkomst is
vastgelegd dat het onderhoud van de brug zelf en
van het gedeelte vanaf de brug tot de N31 na de definitieve oplevering ten laste valt van het Vlaamse
Agentschap Wegen en Verkeer. Vanaf de brug tot
het dorp van Zwankendamme is het groenonderhoud voor de Stad Brugge.
In afwachting van de definitieve oplevering voert
de Groendienst begin augustus een extra maaibeurt
van het talud uit.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking en bemiddeling.

BERKEN
(dossier: 201607-157)

KLACHT:

De Groendienst antwoordt dat zij tussen de brug en
het dorp van Zwankendamme zowel aan de kant
van de rijweg als aan de kant van het wandel- en
fietspad één meter berm moet maaien. Een aannemer beloofde aan de Groendienst dat hij deze

Al meer dan tien jaar proberen de bewoners van de
Lorreinendreef het stadsbestuur ervan te overtuigen
om de berken in de straat te vervangen. De voorbije
jaren zijn een aantal bomen omgewaaid en de resterende berken vragen niet alleen veel onderhoud
door bladafval en afbrekende takken, maar zijn volgens de bewoners ook hinderlijk door het berkenstuifmeel, de bloesems en de rondvliegende zaden.
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Verzoekster hekelt de houding van de Groendienst
die vasthoudt aan het principe dat bomen alleen gekapt worden als ze ziek, stervende of afgestorven
zijn of schade kunnen veroorzaken. Zij herhaalt
haar voorstel om een ander soort bomen aan te
planten.

ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat verzoekster de voorbije jaren al verschillende keren heeft gevraagd om
de berken te rooien en te vervangen door andere
bomen. De dienst blijft bij haar standpunt dat ze de
bomen niet zal vellen. In de Lorreinendreef staan
120 berken die nog in goede gezondheid zijn. Hen
vervangen zou geen goede beheersmaatregel zijn.
Bomen worden alleen geveld als ze ziek, dood of
stervende zijn of bij kans op schade of gevaar. Een
uitzondering wordt gemaakt bij de heraanleg van
straten of bij boomverjonging. Volgens de Groendienst moeten bomen op het openbare domein gedoogd worden. Zij kunnen niet geveld worden op
basis van overlast door zonafname, bladval of hinder door stuifmeel, vruchten of zaden.
In het kader van het beheer van de dreef werd in
2014 wel beslist dat berken die geveld moeten worden om gezondheidsredenen, niet meer vervangen
zullen worden. Zodra veertig procent van de bomen
geveld is kan een dossier voor boomverjonging
worden opgestart. Dat is de regel die de Groendienst hanteert.
Op de opmerking van verzoekster dat de voetpaden
er slecht bij liggen door opstekende wortels, merkt
de Groendienst op dat er maar in een kort stuk van
de Lorreinendreef voetpaden liggen. Zij vraagt de
Wegendienst om plaatselijk herstellingen uit te voeren.

GROEN

raar komen foto’s van de schade nemen. De dag
nadien verwijdert de Groendienst de afgebroken
tak.
De verzekeringsmaatschappij van verzoekster
maakt een schadebestek over aan de Stad die dat
doorgeeft aan haar verzekeraar. Verzoekster laat de
afsluiting herstellen. Haar verzekeringsmaatschappij betaalt een deel van de kosten, maar voor de rest
moet ze aankloppen bij de Stad.
De verzekeringsmaatschappij van de Stad wijst de
schadeclaim af omdat de Stad volgens haar niet
aansprakelijk kan worden gesteld voor het afbreken
van de tak. Verzoekster is boos omdat ze moet opdraaien voor kosten die vermeden hadden kunnen
worden, mocht de Stad haar bomen beter onderhouden.
Enige tijd later stelt ze vast dat opnieuw takken
dreigen af te breken. Ze waarschuwt de Groendienst. De dienst haalt één tak weg, maar van een
grondige controle, laat staan van een snoeibeurt is
geen sprake.

ONDERZOEK:

BESCHADIGDE TUINAFSLUITING

De Groendienst toont aan dat zij het aangifteformulier burgerlijke aansprakelijkheid degelijk invulde.
Het dossier werd gestoffeerd met enkele foto’s.
Toch oordeelde de verzekeringsmaatschappij dat de
Stad niet aansprakelijk kon worden gesteld omdat
de eisende partij niet alleen de schade moet aantonen maar ook “enig gebrek van de zaak”. Zij baseert zich hiervoor op eerdere rechtspraak.
Na de nieuwe melding over loshangende takken
gaat de Groendienst opnieuw langs. Omdat er geen
onmiddellijk gevaar is, wordt één afhangende tak
verwijderd en wordt de boom met een hoogtewerker gecontroleerd. Omdat er geen andere dode of
breukgevoelige takken gevonden worden, beslist de
Groendienst in de winter een nieuwe controle uit te
voeren als de bladeren afgevallen zijn.
De Ombudsman is niet bevoegd klachten over de
verzekeringsmaatschappij van de Stad te behandelen. Verzoekster kan hiervoor terecht bij de Ombudsvrouw van de verzekeringsondernemingen.

(dossier: 201607-168)

BEOORDELING:

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan geen argumenten vinden om
de vervanging van de berken te bepleiten.

KLACHT:
De woning van verzoekster ligt vlak naast een bosje
dat stadseigendom is. Tijdens een storm breekt een
grote tak van een boom af. Hij valt op de tuinafsluiting die beschadigd raakt.
Verzoekster verwittigt de Groendienst en haar eigen
verzekeringsagent. Zowel de dienst als de verzeke-
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Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen of de Groendienst meer had kunnen doen om te voorkomen dat
de tak afbrak.
Op het schadegeval zelf en op de tweede melding
van verzoekster reageerde de Groendienst correct.
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SPEELPLEIN HERMITAGE
(dossier: 201608-171)

GROEN

Nochtans zouden de wortels schade aanrichten aan
zijn oprit. Eén plataan zou ook gevaarlijk schuin
staan.

ONDERZOEK:
KLACHT:
Verzoekster klaagt er begin augustus over dat het
speelplein Hermitage, dat pas twee jaar geleden
werd aangelegd, vol brandnetels en onkruid staat.
Kinderen komen er nog amper spelen. Veel buurtbewoners ergeren zich aan het gebrekkige groenonderhoud. Bewoners zouden al contact genomen
hebben met de Groendienst, zonder resultaat.

ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat zij in juli twee meldingen ontving over netels en onkruid op het speelplein. Daarop reageert zij kort na de klacht met een
onderhoudsbeurt.
Het maaien van het gras op het speelplein is opgenomen in de grastoer die om de tien dagen plaats
vindt. De Groendienst geeft toe dat er op het speelplein ook bermen aangelegd zijn die niet gemaaid
kunnen worden met een grasmachine. Daar wordt
een bosmaaier ingezet. De vorige maaibeurt dateerde van mei. De volgende onderhoudsbeurt gebeurt
in de tweede helft van september.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Groendienst reageerde tijdig op de meldingen
van juli. Dat er onkruid op de bermen stond, was
mogelijk aangezien de vorige maaibeurt al dateerde
van mei. Misschien is het aangewezen om de maaibeurten met de bosmaaier sneller op elkaar te laten
volgen.

PLATANEN

De Groendienst verwijst naar haar antwoord uit
2011 toen een petitie over de bomen werd ingediend. De straat ligt in een BPA dat expliciet vermeldt dat de bomen behouden moeten worden. Dat
er enkele schuin staan, houdt volgens de Groendienst geen risico in. Vallende bladeren of vruchten
of afname van zonlicht moeten gedoogd worden.
Tijdens een bezoek ter plaatse stelt de Groendienst
wel lichte schade vast op de hoek van verzoekers
oprit. Verzoeker dient een schadebestek in dat de
Groendienst laat overmaken aan de verzekeraar van
de Stad.
Rond de stam van vijf platanen is er schade aan de
openbare wegverharding door opstekende wortels.
De Groendienst stelt aan de Wegendienst voor om
de plantvakken te vergroten en de verharding te
herstellen. De Wegendienst wil daar niet op ingaan
omdat de schade te beperkt is.
De Groendienst stelt een nieuwe onderhoudssnoei
van de platanen in het vooruitzicht in het najaar van
2017.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking en bemiddeling.
De Ombudsman beschikt niet over argumenten om
een doorgedreven snoei of een vervanging van de
platanen te bepleiten.

MINNELIJKE SCHIKKING
(dossier: 201608-181)

(dossier: 201608-174)

KLACHT:
KLACHT:
Verzoeker klaagt na vijf jaar opnieuw over de platanen in zijn straat die voor veel hinder zouden zorgen13. De bomen zijn twintig meter hoog, nemen
veel zonlicht af en zorgen voor massa’s bladeren.
Recent pleitte verzoeker andermaal bij de Groendienst voor een grondige snoei of een vervanging
van de bomen. Hij vond opnieuw geen gehoor.
13

Dossier 201107-183, Jaarverslag 2011, p. 147.
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Verzoekster verwijst naar dossier 201105-11214
waarin ze vroeg een eik voor haar huis te snoeien.
De Groendienst wilde daar toen niet op in gaan.
Daarop stapte verzoekster naar de vrederechter en
die sprak eind oktober 2011 bij wijze van minnelijke schikking uit dat de Groendienst de boom elk
jaar moest snoeien. Bij het overleg zat een vertegenwoordiger van de Stad, maar het was geen medewerker van de Groendienst.

14

Jaarverslag 2011, p. 144-145.
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Verzoekster stelt vast dat de Groendienst de minnelijke schikking niet nakomt. Ze is onthaalmoeder.
In de tuin is er geen zon meer. In de herfst vallen de
eikels op de kinderen. Daardoor kunnen ze niet buiten spelen.

ONDERZOEK:
De Groendienst is niet op de hoogte van de minnelijke schikking en vraagt naar een kopie. Ze gaat
ook ter plaatse. De eik heeft een smalle kruin en er
zijn geen overhangende takken. De dienst ziet geen
reden om de boom te snoeien.
De Ombudsman vraagt verzoekster naar een kopie
van de minnelijke schikking. Verzoekster vindt de
minnelijke schikking niet terug. Ze belooft een kopie op te vragen bij het vredegerecht, maar laat
niets meer van zich horen.

GROEN

licht. De Groendienst dringt er bij hem op aan zo
snel mogelijk al het onkruid weg te halen. Dat gebeurt kort nadien.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling en informatieverstrekking.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman sluit het dossier af omdat verzoekster niet meer reageert.

WELIG TIEREND ONKRUID

DRAADAFSLUITING
(dossier: 201610-217)

(dossier: 201608-191)

KLACHT:
KLACHT:
Verzoeker merkt dat langs een braakliggend stuk
bouwgrond in een nieuwe wijk in Assebroek het
onkruid hoog opschiet en over het voetpad groeit.
Eind juni vraagt hij via het Meldpunt of de Groendienst het onkruid kan verwijderen. Nu gebeurt dat
alleen op de hoeken.
De Groendienst stuurt verzoeker een antwoord met
de boodschap: “Het onderhoud in deze straat gebeurt in het beheer van een aannemer. De Groendienst zal de aannemer contacteren met deze
vraag”.
Twee maanden later is de situatie er alleen maar op
verslechterd. Verzoeker neemt opnieuw contact op
met de Groendienst om te melden dat hij niets zag
gebeuren. Als een paar dagen later opnieuw alleen
de hoeken aangepakt worden, contacteert hij de
dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
Niet de Groendienst maar de verkavelaar of een
door hem aangestelde aannemer moet instaan voor
het weghalen van het onkruid. De dienst vermoedt
dat tijdens de grote vakantie een en ander fout liep
bij de firma waardoor maar een deel van het onkruid verwijderd werd. De aannemer wordt inge-
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Het perceel van verzoekster paalt aan een groenzone die de Stad aan het inrichten is als openbaar
park. Het park was ommuurd met hoge betonplaten.
Zij verzekerden haar privacy.
In mei bereikten verzoekster en de Groendienst een
compromis over het weghalen van de betonplaten
en het vervangen ervan door een draadafsluiting.
Verzoekster kreeg de toelating om tijdelijk een
zeildoek aan de afsluiting te hangen in afwachting
dat de struiken van de Stad voor voldoende privacy
zouden zorgen.
Midden oktober krijgt verzoekster van de Groendienst een e-mail met de vraag welk doek zij wil
hangen, zodat het voor goedkeuring kan voorgelegd
worden aan de firma die de draadafsluiting aan het
plaatsen is. Verzoekster schrikt want ze heeft al
doeken gekocht. De Groendienst waarschuwt haar
er ook voor dat ze geen doek mag hangen zolang de
herinrichting van het park bezig is. Dat was niet
volgens de afspraak, meent verzoekster.
Verzoekster neemt contact op met de firma. De
aannemer waarschuwt haar ervoor dat de palen van
de draadafsluiting niet sterk genoeg zijn om er doek
aan te hangen. Volgens de firma zou de Groendienst hiervan op de hoogte zijn. Verzoekster probeert hierover met de Groendienst in contact te komen maar dat lukt niet.
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ONDERZOEK:
Volgens de Groendienst contacteerde verzoekster
de Ombudsman te vroeg. Op donderdagmorgen 13
oktober had ze naar de Groendienst gebeld met de
boodschap dat de draadafsluiting niet geschikt was
om er doek aan te hangen. De dossierbehandelaar
en het afdelingshoofd waren in het buitenland maar
een collega slaagde erin hen te contacteren.
Het afdelingshoofd nam contact op met verzoekster. Hij beloofde haar dat hij onmiddellijk de firma
zou contacteren om aan te dringen dat deze zwaardere palen zou zetten. Er werd afgesproken om op
14 oktober samen te komen om de zaak verder te
bespreken. De Groendienst contacteerde de aannemer die onmiddellijk zwaardere palen plaatste.
De dienst geeft toe dat er door een foute communicatie eerst te lichte palen waren geplaatst.
Tijdens het plaatsbezoek wordt afgesproken dat
verzoekster tien dagen wacht vooraleer ze de doeken hangt zodat de fundering van de draadafsluiting
kan drogen. Ze hoeft niet te wachten tot het einde
van de herinrichting van het park. Ondertussen licht
de Groendienst de firma in over het type doek dat
verzoekster wil hangen. De firma geeft kort daarop
de toestemming waarna verzoekster de doeken
hangt.

BEOORDELING:

GROEN

worden. De Groendienst reageerde niet meer op deze opmerking.
Begin november 2016 herhaalt verzoeker zijn
klacht. In het voorjaar van 2016 werden de twaalf
dode eiken langs de vest vervangen. De aannemer
plaatste de aanplant zonder bewateringsbuis. Volgens verzoeker werden de boompjes niet bewaterd.
Het resultaat is dat er opnieuw elf bomen dood zijn.
Verzoeker verwijt de Groendienst opnieuw het dossier niet goed op te volgen.

ONDERZOEK:
De Groendienst ontkent opnieuw dat ze de heraanplant niet goed zou opvolgen. In augustusseptember 2016 was het gedurende een lange tijd
zeer droog. Volgens de Groendienst gaf de aannemer toen wel degelijk regelmatig water aan de
bomen. Toch kon dat niet voorkomen dat er opnieuw bomen afstierven. Een eik is een boomsoort
die minder gemakkelijk aanslaat.
Aangezien de werken op de vest nog niet definitief
opgeleverd zijn, moet de aannemer opnieuw de afgestorven bomen vervangen. Net als de vorige keer
is ook deze inboet in de prijs inbegrepen en zijn er
geen nadelige financiële gevolgen voor de Stad.

BEOORDELING:

BOMEN KAZERNEVEST

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
De Ombudsman kan niet oordelen of de Groendienst de aanplant van de eiken minder goed opgevolgd zou hebben.

(dossier: 201611-238)

GREPPELS VEGEN

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

(dossier: 201611-245)

KLACHT:
Verzoeker vindt dat de Groendienst de heraanplant
van eiken langs een vest niet goed opvolgt.
In juni 2015 stelde verzoeker vast dat twaalf eiken
dood waren die in het voorjaar van 2014 heraangeplant waren. Hij weet dit aan het feit dat de firma
het plantgoed drie weken ongeplant op de vest had
laten liggen en dat de Groendienst het dossier niet
goed had opgevolgd. De Groendienst ontkende dat.
De bomen die verzoeker had zien liggen, waren
bomen die de Stad had afgekeurd. Zij waren twee
weken blijven liggen vooraleer de aannemer ze had
afgevoerd en vervangen had door andere bomen die
wel aan de technische vereisten voldeden. Verzoeker reageerde nog dat de afgekeurde bomen toch
waren aangeplant. Het waren exact die bomen die
tegen juni 2015 dood waren en vervangen moesten
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KLACHT:
Verzoeker woont in een straat met veel platanen.
De bladeren vullen in de herfst continu de straatgoten.
Begin september komt de borstelmachine van de
Groendienst langs om de goten te vegen. Verzoeker
gaat naar buiten en wil nog wat bladeren van het
voetpad in de goot vegen. De arbeider roept: “Riskeer u niet!”. Verzoeker stopt met vegen en ziet de
werkman telefoneren. Daarop gaat de arbeider verder met het vegen van de goot maar hij laat de
greppel voor het huis van verzoeker over.
Midden november komt de borstelmachine weer
langs met dezelfde arbeider aan het stuur. Opnieuw
vertikt hij het om de greppel voor huis van verzoeker te vegen. Verzoeker vindt niet dat hij op een
141
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dergelijke manier gesanctioneerd moet worden door
de Groendienst.

ONDERZOEK:
Volgens de arbeider had hij de greppel al geveegd
toen verzoeker naar buiten kwam en bladeren in de
goot probeerde te vegen. Daarop zei hij tegen verzoeker dat hij de bladeren op een hoop in de grasstrook moest leggen. Op de vraag van verzoeker om
de greppel nog eens te vegen, ging de arbeider na
telefonisch overleg met zijn overste niet in omdat
een andere ploeg later langs zou komen met de
bladkar. Dat is een tractor met kar en pendelbuis
waarmee de bladeren opgezogen worden. Een
veegmachine heeft maar een beperkte inhoud van
twee kubieke meter en wordt ingezet om zand, gras,
onkruid en sigarettenpeuken op te vegen. Voor grotere hoeveelheden bladeren is ze niet bedoeld.
Volgens de Groendienst werd de wijk midden november volledig opgekuist. De bladkar haalde de
bladeren op. De volgende dag werden de greppels
schoon geveegd. De arbeider ontkent met klem dat
hij de greppel voor het huis van verzoeker niet geveegd zou hebben. De werkman staat bekend als
iemand die zijn job met hart en ziel doet.
Eind januari 2017 laat verzoeker weten dat tijdens
de jongste beurt de greppels prima werden geveegd.

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

GROEN

ONDERZOEK:
De medewerker vond de bank eerst niet. Hij contacteerde de Gemeenschapswachten niet voor meer
uitleg. De melding bleef liggen en ging overtijd.
Volgens de Groendienst gaat het om een eenmalig
feit. Meldingen over zitbanken worden gemiddeld
na achttien kalenderdagen behandeld.
De bank wordt hersteld.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding ging overtijd doordat de dossierbehandelaar
geen initiatief nam om feedback te vragen aan de
melder. Hij handelde de melding op de zestigste
dag af met de boodschap aan de melder dat het herstel in het voorjaar van 2016 uitgevoerd zou worden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Meldingen dienen zowel in het veld als administratief binnen de
zestig dagen afgewerkt te worden.
De klacht wordt gecorrigeerd: de bank wordt hersteld. De Groendienst zal in het vervolg bij onduidelijkheid feedback vragen aan de melder.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 mei 2016).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)
(dossier: 201601-005)

MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201602-035)

KLACHT:
Midden december 2015 melden de Gemeenschapswachten via het Meldpunt dat de rugleuning van
een zitbank in de Legeweg los hangt.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.
Op de zestigste dag handelt de Groendienst de melding af met de mededeling dat een personeelslid
naar de bank ging kijken maar hem niet vond. Pas
bij een tweede bezoek vond hij de bank in het domein Koude Keuken. Het herstel zal in het voorjaar
van 2016 worden uitgevoerd.
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KLACHT:
Verzoeker vraagt begin november 2015 via het
Meldpunt om de rioolkolk op de hoek van de
Oostmeers en de Buiten Begijnenvest grondig
schoon te maken. Als het regent staat er altijd een
grote plas water. Verzoeker vermoedt dat de kolken
vol bladeren zitten.
Na zestig dagen komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Het Meldpunt maakte de melding op 6 november
2015 over aan de Wegendienst. De Wegendienst
maakte ze op 16 november over aan de Groendienst
met de vraag eerst de bladeren op te ruimen en de
melding daarna over te maken aan de dienst Stadsreiniging voor het reinigen van de slikputten.
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Een medewerker van de Groendienst zag de situatie
ter plaatse na maar kon geen overlast door bladeren
vaststellen. Omdat de rioolkolk verstopt zat, belde
hij een medewerkster van de dienst Stadsreiniging
met de vraag of hij de melding mocht overmaken
met het verzoek de slikputten te reinigen.
De medewerker van de Groendienst stuurde de
melding niet door naar de medewerkster van de
dienst Stadsreiniging maar per abuis naar een nieuwe hoofdmedewerkster van de Groendienst die nog
in dienst moest treden en die nog geen rechten op
het Meldpunt had. De vergissing was het gevolg
van het feit dat de medewerkster van de dienst
Stadsreiniging dezelfde voornaam heeft.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
De melding werd per vergissing toegewezen aan de
verkeerde persoon, waardoor ze niet afgewerkt
werd.

GROEN

dat verzoeker ondertussen een ontwikkelaar contacteerde die een plan opmaakte. Dat plan werd met de
Dienst Ruimtelijke Ordening besproken maar de
Stad heeft geen intenties om de tuin over te nemen.
De Groendienst neemt contact op met verzoeker
aan wie het advies gegeven wordt een boomchirurg
in te schakelen. Indien nodig kan verzoeker een
kapvergunning aanvragen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
De Groendienst behandelde de melding en informeerde verzoeker ter plaatse. Daarmee werden de
belangrijkste doelstellingen van het Meldpunt vervuld. Alleen de administratieve afhandeling van de
melding liet te wensen over.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 juni 2016).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)
(dossier: 201608-184)

KLACHT:
Midden juni vraagt verzoeker via het Meldpunt of
het niet aangewezen is een kastanjeboom in zijn
tuin te kappen. De boom is aangetast door de kastanjeziekte. Hij vraagt dat de Groendienst langs zou
komen voor advies.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd overgemaakt aan de dossierbehandelaar van de Groendienst die ze op “geaccepteerd” liet staan.
De dossierbehandelaar ging eind juni wel degelijk
ter plaatse. Verzoeker opperde tijdens dat bezoek
dat de tuin opgenomen was in het open ruimtebeleidsplan van de Stad en behouden moest worden.
Hij vond dat de Stad de boom op haar kosten moest
vellen.
De dossierbehandelaar liet na de melding af te sluiten.
Na het overnemen van de melding door de dienst
Ombudsman neemt de Groendienst het dossier weer
op. De Dienst Ruimtelijke Ordening laat haar weten
JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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(dossier: 201611-258)

Al in september 2016 werd overlegd over de toegankelijkheid van het Huis van de Bruggeling voor
personen met een handicap.
In januari 2017 worden de wegwijzers naar de liften
opgehangen. Het Huis van de Bruggeling overweegt nog extra signalisatie te voorzien.

KLACHT:

BEOORDELING:

WAAR IS DE LIFT?

Verzoekster wil in november naar het Huis van de
Bruggeling. Ze verplaatst zich met een scootmobiel.
Op het stationsplein gaat ze tevergeefs op zoek naar
een lift. Ze spreekt een Gemeenschapswacht aan die
na enig zoeken een lift vindt aan de kant van het
station. De scootmobiel past met moeite in de lift.
Boven moet verzoekster nog een helling over voor
ze de ingang bereikt. Ze vraagt zich af hoe iemand
met een manuele rolstoel het traject kan afleggen.
De helling is lang en moeilijk te nemen. Nergens
hangen er wegwijzers naar de lift.

ONDERZOEK:
Er zijn twee liften voor bezoekers aan het Huis van
de Bruggeling: één aan de kant van het station en
één in de parking van Interparking. De eerste lift is
klein en minder geschikt voor rolstoelgebruikers en
scootmobiels. Boven moet men een brug over die
moeilijk haalbaar is voor rolstoelgebruikers. De lift
van Interparking is wel geschikt.
De verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling geven toe dat de bewegwijzering naar de liften nog niet in orde is.
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De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd:
De klacht is gegrond om volgende reden
GEBREKKIGE TOEGANKELIJKHEID: hoewel
het Huis van de Bruggeling al midden oktober
opende, werden de wegwijzers naar de liften pas in
januari 2017 opgehangen. Dat had eerder moeten
gebeuren.
De klacht wordt gecorrigeerd: de bewegwijzering
wordt voorzien.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 maart 2017).
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WACHTRIJ
(dossier: 201611-250)

HUIS VAN DE BRUGGELING (FRONTOFFICE)

De verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling kondigen aan verder aan de signalisatie en
aan de wachtrijen te werken.

BEOORDELING:
KLACHT:
Verzoekster gaat op een zaterdagmorgen in november naar het Huis van de Bruggeling om haar
adreswijziging in orde te brengen. Het is er erg druk
en er staan lange wachtrijen. Verzoekster weet niet
wat ze moet doen of waar ze moet staan. Bij een
zuil staat een medewerker die zegt dat ze aan de
onthaalbalie moet zijn.
Daar heerst chaos. Verzoekster moet eerst van rij
veranderen en dan weer niet. Als ze terugkeert naar
de oude rij noemt een baliemedewerkster haar in
het publiek een voorkruiper. Verzoekster reageert
prompt. Ook andere wachtenden delen haar frustratie. Uiteindelijk wordt ze vriendelijk geholpen door
een andere medewerkster aan het onthaal.
Verzoekster dringt aan op betere signalisatie en uitleg bij het binnenkomen. Ze zag een overvolle onthaalbalie en daarachter lege loketten. Ze wist niet
waar naartoe. Zelf werd ze twee keer aangesproken
door anderstaligen die evenmin wisten waarheen.

ONDERZOEK:
Op het moment dat verzoekster binnen kwam, was
het zeer druk in het Huis van de Bruggeling. Er was
net beslist om het onthaal te versterken met een extra baliemedewerkster en de rijen uit te breiden van
vier naar vijf. De wachtenden konden een nieuwe
rij kiezen en dat zorgde voor een zekere wanorde.
Tegelijkertijd kampten twee baliemedewerkers met
een computerprobleem waardoor ze geen identiteitskaarten meer konden activeren. Dat had opnieuw invloed op de wachtrij want mensen die
stonden aan te schuiven voor hun identiteitskaart
konden niet meer aan elke balie terecht. Om chaos
te vermijden werd aan de wachtenden die voor hun
identiteitskaart kwamen, gevraagd om van rij te
veranderen. Daardoor ontstond gemopper.
Het Huis van de Bruggeling verontschuldigt zich
tegenover verzoekster omdat de tussenkomst van de
baliemedewerkster haar een slecht gevoel gaf. De
medewerkster werd duidelijk gemaakt dat burgers
aanspreken met “voorkruipen kan niet” niet past in
de klantvriendelijkheid die het Huis van de Bruggeling wil uitdragen, ook al was haar uitspraak goed
bedoeld tegenover de andere wachtenden. Volgens
de verantwoordelijken van het Huis van de Bruggeling had men op dat moment paaltjes moeten gebruiken zodat de rijen beter gevormd konden worden en er voldoende afstand werd gecreëerd.
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Terechte opmerking (geen correcte bejegening,
minder goede bereikbaarheid, minder goede communicatie).
De opmerking van de baliemedewerkster was minder gepast.
Het was beter geweest dat de paaltjes waren gebruikt om de rijen duidelijker te vormen.
De wachtrijen waren een feit en ook de signalisatie
kon nog beter.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 december 2016).

GEBREKKIG ONTHAAL?
(dossier: 201612-278)

KLACHT:
Verzoekster bezoekt onder begeleiding het Huis
van de Bruggeling. Tijdens de rondleiding hoort ze
dat ze voor het afhalen van huisvuilzakken geen afspraak moet maken. Afvalzakken kunnen aangekocht worden aan de zijkant van de infobalie.
Na de rondleiding stapt verzoekster naar de zijbalie
om vuilniszakken te kopen. Op dat moment is er
geen baliemedewerker aanwezig. Ze wacht tot die
terugkeert.
Plots roept een vrouw van achter een andere balie
dat verzoekster daar niet moet staan, maar dat ze
moet aanschuiven in de wachtrij zoals iedereen.
Verzoekster legt uit dat ze begrepen had dat ze voor
vuilniszakken niet hoefde aan te schuiven. Toch
sluit ze aan in de wachtrij.
Als ze bijna vooraan staat, roept de vrouw haar toe:
“Je gaat toch niet zeggen dat je lang hebt moeten
wachten, hé”. Verzoekster vraagt de medewerkster
niet zo te roepen. De ambtenaar draait zich boos
om, grabbelt dossiers samen en stapt weg naar achteren.
Verzoekster vindt de houding van de medewerkster
beneden alle peil.

ONDERZOEK:
Een aantal baliemedewerkers herinnert zich verzoekster nog. Zij had de rondleiding gevolgd en
stond even later aan een onbemande balie te wach-
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ten om vuilniszakken aan te kopen. Het onthaal
werkt evenwel als één eenheid. Er is maar één
wachtrij, zonder onderscheid of het gaat om klanten
voor het onthaal of de snelbalie. De verwarring van
verzoekster kwam vermoedelijk voort uit haar interpretatie van informatie die zij kreeg tijdens de
rondleiding. Niemand van de baliemedewerkers kan
zich herinneren dat er geroepen werd.
Volgens de baliemedewerkster in kwestie ging verzoekster rechts van de onthaalbalie staan nog voor
de rondleiding gedaan was. De wachtrij bevond
zich toen op een andere plaats. De medewerkster
vroeg verzoekster of zij haar kon helpen. Toen verzoekster aangaf dat zij vuilniszakken wilde aankopen, verwees de medewerkster haar naar de wachtrij. Er stonden toen twee mensen te wachten. Met
tegenzin ging verzoekster in de rij staan en merkte
op dat tijdens de rondleiding gezegd was dat ze

rechts van de onthaalbalie kon aanschuiven voor
vuilniszakken. De medewerkster zou gereageerd
hebben dat deze balie op dat moment niet open was
en dat zij kon aanschuiven achteraan de wachtrij,
wat verzoekster ook deed.
Het diensthoofd van de cluster Klant verontschuldigt zich voor de mogelijk verkeerde informatie die
verzoekster tijdens de rondleiding kreeg.
Verzoekster reageert dat de uitleg van de medewerkster niet strookt met de waarheid.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
mondt uit in een woord tegen woordsituatie die niet
objectief te beoordelen valt.
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SPONTAAN SOLLICITEREN
(dossier: 201606-137)

KLACHT:
Verzoeker probeert via de website werkenbijbrugge.brugge.be spontaan te solliciteren bij de Stad
Brugge. De site blijkt niet meer online. Verzoeker
vraagt begin april 2016 via het Meldpunt hoe dat
komt en wat de alternatieven zijn.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Het hoofd van de dienst Informatica accepteerde de
melding, maar hij verloor ze uit het oog als gevolg
van het vele werk voor het Huis van de Bruggeling.
Bovendien kwamen de herinneringsmails die het
Meldpunt automatisch verstuurt, niet in zijn mailbox terecht. Mogelijk als gevolg van de inhoud van
de melding werden zij door het e-mailprogramma
ten onrechte als spam herkend en als ongewenst tegengehouden. Daardoor werd het diensthoofd niet
aan de openstaande melding herinnerd. Hij neemt
maatregelen om dit in de toekomst te vermijden.
Het e-mailprogramma wordt aangepast zodat geen
enkele e-mail van het Meldpunt nog als spam kan
worden geklasseerd.
Het was niet zo dat het e-mailprogramma alle herinneringsmails van het Meldpunt als spam tegen-
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hield. Dat was alleen het geval voor de specifieke emails in verband met de melding van verzoeker.
Wat de onbereikbaarheid van de website werkenbijbrugge.brugge.be betreft, merkt de dienst Informatica op dat zij al een hele poos geleden offline
werd gezet omdat ze niet goed werkte. De leverancier beloofde een oplossing te zoeken samen met de
fabrikant van de software, maar verdere feedback
bleef uit. Alle verder communicatie over de website
werd door de Stad stopgezet. Toch kende verzoeker
de website kennelijk nog.
Verzoeker wordt door de dienst Ombudsman ingelicht over een andere manier van spontaan solliciteren via de stedelijke website.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd niet binnen de reglementaire termijn van
zestig dagen afgewerkt. Het diensthoofd verloor ze
uit het oog door het vele werk. Bovendien bereikten
buiten zijn wil de herinneringsmails van het Meldpunt hem niet door een scherpe spamfilter.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
antwoord en het e-mailprogramma wordt aangepast.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 augustus 2016).
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LAWAAIHINDER
(dossier: 201603-051)

KLACHT:
Verzoekster kampen al een hele tijd met zwaar
nachtlawaai van twee jeugdbewegingen. Al eind
september 2015 meldden zij aan de Jeugddienst en
aan de Burgemeester verschillende feiten. Midden
november 2015 vernamen zij van het kabinet van
de Burgemeester dat de Jeugddienst met de jeugdbewegingen afspraken had gemaakt. Zo mocht er na
22 uur geen luide muziek meer gespeeld worden en
werden feestweekends niet langer toegelaten. Bij
problemen konden verzoeksters naar de hoofdleiders bellen.
Midden maart 2016 meldden verzoeksters opnieuw
nachtlawaai tot in de vroege ochtend gedurende
vier nachten in februari en maart. De hoofdleiders
waren telkens onbereikbaar. Ten einde raad belden
zij de Politie.
Daarop krijgen zij van een hoofdleider een sussende e-mail en een aanbod tot dialoog, maar verzoeksters zijn hun vertrouwen kwijt. Ze vragen structurele maatregelen die effectief uitgevoerd en
opgevolgd worden.
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ONDERZOEK:
De Jeugddienst en de dienst Leefmilieu kennen het
probleem. Door de klacht bij de dienst Ombudsman
stellen zij vast dat de eerder gemaakte afspraken
onvoldoende zijn en dat de jeugdbewegingen er niet
in slagen het probleem zelf op te lossen. Daarom
stellen zij tijdens een overleg met de jeugdbewegingen voor om ofwel verplicht een geluidsmeter
ofwel een begrenzer voor hun muziekinstallatie te
plaatsen. Een werfradio mag verder gebruikt worden op voorwaarde dat hij niet te luid staat. Hij mag
niet gebruikt worden voor feestjes.
Beide stadsdiensten willen elke vereniging nog
jaarlijks één fuif gunnen mits volgende voorwaarden: minstens twee maanden vooraf een afwijking
op de geluidsnormen aanvragen bij de dienst Leefmilieu en tijdens de fuif een decibelmeter gebruiken
waarmee de hele avond het geluid gemeten en geregistreerd wordt. Eerdere organisatorische maatregelen zoals het sluiten van de deur en het niet blijven napraten buiten blijven van kracht.
Nieuwe klachten van verzoeksters bij de dienst
Ombudsman blijven uit.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
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GEEN REACTIE
(dossier: 201606-153)

KLACHT:
Verzoekster kaartte in het najaar van 2014, tijdens
een bezoek van een politieke partij, aan dat de auto’s in zijn straat niet ordentelijk achter elkaar parkeren waardoor er parkeerplaatsen verloren gaan.
Zij stelde voor om parkeermarkeringen aan te brengen. Begin september 2014 laat het betrokken gemeenteraadslid haar via e-mail weten dat haar vraag
overgemaakt werd aan de schepen van Openbare
Werken. De schepen zou contact met haar opnemen
en eventueel persoonlijk langs komen.
Twee weken later laat verzoekster per e-mail aan
het gemeenteraadslid weten dat de schepen nog niet
gereageerd heeft. Begin oktober 2014 vraagt het
gemeenteraadslid per e-mail of de schepen ondertussen al langs is geweest. Dit is nog niet het geval,
waarna het gemeenteraadslid haar via e-mail laat
weten dat hij de schepen aan haar vraag zal herinneren.
Twee jaar later komt verzoekster met haar vraag
naar de dienst Ombudsman omdat ze nooit enige
reactie kreeg.

KABINETTEN

spoor terug van het doorgeven van de vraag aan de
bevoegde dienst. Het kabinet spreekt van een administratieve fout waarvoor het zich verontschuldigt.
Het kabinet stuurt verzoekster een brief. Haar vraag
wordt op de agenda van de Stedelijke Werkgroep
Verkeer van begin september geplaatst. Ze zal verder op de hoogte gehouden worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: het kabinet
van de schepen van Openbare Werken reageerde
niet op de vraag van verzoekster. Het gaat vermoedelijk om een administratieve fout.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt
een voorlopig antwoord en haar vraag wordt voorgelegd aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 oktober 2016).

OPVOLGING:
De Stedelijke Werkgroep Verkeer beslist niets aan
de parkeerregeling in de straat te veranderen.

ONDERZOEK:
Het kabinet van de schepen van Openbare Werken
vindt de vraag niet terug. Evenmin vindt het een
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GEEN REACTIE

GEEN ANTWOORD

(dossier: 201611-253)

(Dossier: 201612-260)

KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster stuurt eind oktober een e-mail naar het
kabinet van de Burgemeester met een aantal kritische opmerkingen over de digitale parkeervergunning. Meer dan een maand later heeft ze nog altijd
geen ontvangstmelding of antwoord gekregen.

Midden april 2016 mailt verzoeker naar de schepen
van Ruimtelijke Ordening om zijn bezorgdheid te
uiten over de brandveiligheid van een bouwproject.
Hij krijgt geen antwoord.
Midden oktober mailt hij hierover ook naar de
OCMW-voorzitter. Hij legt daarbij een verband met
de brandveiligheid van een woon- en zorgcentrum
van het OCMW. Hij stuurt de e-mail in kopie ook
naar de schepen van Ruimtelijke Ordening.
Ook op deze e-mail heeft verzoeker tegen begin december nog altijd geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK:
Door een administratieve fout stuurde het kabinet
van de Burgemeester verzoekster geen ontvangstmelding. Het kabinet maakte haar vraag pas midden
november over aan de dienst Mobiliteit. Na de
klacht bij de dienst Ombudsman stuurt het kabinet
haar eind november alsnog een ontvangstmelding.
Midden december informeert de dienst Mobiliteit
verzoekster.
Begin januari 2017 stuurt verzoekster nieuwe opmerkingen naar de Burgemeester over de digitale
parkeervergunning. De Burgemeester beantwoordt
haar vraag midden januari en belooft haar opmerkingen mee te nemen in de evaluatie.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: het kabinet
van de Burgemeester verloor de e-mail van verzoekster uit het oog waardoor geen ontvangstmelding gestuurd werd. Het kabinet maakte haar vraag
pas midden november over aan de dienst Mobiliteit.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt
een antwoord van de dienst Mobiliteit. Het kabinet
van de Burgemeester verontschuldigt zich.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 maart 2017).
Het College merkt op dat de melding aan het kabinet dubbel gebruik vormde met een vraag die rechtstreeks aan de dienst Mobiliteit was gericht en via
deze dienst meteen beantwoord werd.
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ONDERZOEK:
Na de klacht krijgt verzoeker antwoorden van het
kabinet van de OCMW-voorzitter en van de schepen van Ruimtelijke Ordening.
De e-mail van midden april werd volgens de schepen over het hoofd gezien. Verzoeker kreeg geen
ontvangstmelding.
Ook de e-mail aan de OCMW-voorzitter bleef liggen. Ook hier werd geen ontvangstmelding gestuurd.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoeker
kreeg geen antwoord op zijn e-mails.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
antwoord, zij het zeven maanden na datum, wat het
kabinet van de schepen van Ruimtelijke Ordening
betreft, en twee maanden na datum, wat het kabinet
van de OCMW-voorzitter betreft.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 februari 2017).
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GEEN KERSTBOOM

Verzoekster is er niet over te spreken dat hierover
geen voorafgaand overleg is gepleegd en dat de
Stad de bewoners en handelaars over haar beslissing niet actief informeerde. Sinds jaar en dag
wordt aan de Molenbrug een kerstboom geplaatst.

(dossier: 201612-264)

KLACHT:
Verzoekster klaagt begin december dat de Stad
geen kerstboom heeft geplaatst aan de Molenbrug.
Als ze naar de Groendienst belt, krijgt ze te horen
dat het College van burgemeester en schepen besliste om daar geen kerstboom meer te plaatsen
omdat hij er niet goed zou staan. De Groendienst
noteert haar klacht met het oog op volgend jaar,
maar verzoekster gaat niet akkoord. Ze wil nog dit
jaar een kerstboom.
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ONDERZOEK:
De Groendienst wijst erop dat het om een beslissing
van het stadsbestuur gaat.
De schepen van Groen beslist om toch een kerstboom aan de Molenbrug te plaatsen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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GEURHINDER
(dossier: 201601-001)

KLACHT:
Verzoeker woont in Dudzele. Sinds een firma aan
de overzijde van het kanaal een asfaltcentrale
bouwde, heeft hij last van geurhinder.
De dienst Leefmilieu kwam al verschillende keren
langs en gaf de geurhinder toe. Zij beloofde de firma aan te spreken en aan te sturen op een structurele oplossing. Toch verbetert de situatie niet.
Verzoeker stuurde een brief naar het College van
burgemeester en schepenen met de vraag dringend
op te treden. Dat gebeurt niet.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu kent het probleem dat al jaren
aansleept. Er zijn al verschillende maatregelen genomen, gaande van een verbod op het hergebruik
van bepaalde stoffen tot infrastructurele ingrepen
aan de installaties. Ondanks deze ingrepen blijft de
geurhinder bestaan.
De dienst bevestigt dat zij tijdens verschillende
huisbezoeken zelf geurhinder constateerde. Deze
vaststellingen werden telkens overgemaakt aan de
Vlaamse milieu-inspectie. De Stad kan zelf geen
proces-verbaal tegen het klasse-1 bedrijf opmaken.
Recent stelde de Vlaamse milieu-inspectie zelf
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geurhinder vast. De dienst Leefmilieu drong er toen
op aan een proces-verbaal op te maken.
Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van
verzoeker schakelt de dienst Leefmilieu een erkend
labo in om stalen te nemen. De resultaten van het
onderzoek zullen overgemaakt worden aan de hogere overheid. De dienst Leefmilieu plaatst bij verzoeker thuis een toestel om de kwaliteit van de
lucht te meten. Zodra er geurhinder wordt vastgesteld, neemt zij ter plaatse stalen. Alle vaststellingen worden overgemaakt aan het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
Het probleem is dat de dienst Leefmilieu niet rechtstreeks kan optreden. Dat is de bevoegdheid van de
Vlaamse overheid. De dienst Leefmilieu kan alleen
de Vlaamse overheid informeren over haar bevindingen, wat zij ook doet.

GELUIDSHINDER?
(dossier: 201601-010)

KLACHT:
Verzoeker klaagt over geluidshinder. In de vooravond hoort hij telkens een zoemend geluid, alsof
de buren een toestel aan en uit zetten. Hij vroeg al
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LEEFMILIEU

herhaaldelijk aan de Politie om een proces-verbaal
op te maken maar dat werd telkens geweigerd. Omdat de Politie niets wilde ondernemen, diende hij
klacht in bij de Algemene Inspectie van de Politiediensten. De conclusie van dit onderzoek was dat
noch de Politie, noch de sociale huisvestingsmaatschappij noch de dienst Leefmilieu ter plaatse ooit
geluidshinder hadden kunnen vaststellen. Verzoeker vroeg aan de dienst Leefmilieu om een geluidsmeting uit te voeren maar ze weigerde daarop
in te gaan.

ONDERZOEK:
Op zijn vorige adres klaagde verzoeker ook steeds
over lawaaihinder zonder dat dit ooit vastgesteld
werd.
De dienst Leefmilieu voert in februari 2016 op
vraag van de Ombudsman een geluidsmeting uit in
verzoekers huis. Er worden zeer lage geluidsniveaus gemeten. Er wordt geen hoogfrequent geluid
vastgesteld. De dienst sluit het dossier af.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling, maar de meting
wijst uit dat er geen geluidshinder is.
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FIETSKLUIS
(dossier: 201608-180)

KLACHT:
Verzoekster woont buiten Brugge en geeft les in
een school in de binnenstad. Haar dochter volgt les
in een school in Sint-Andries. Met het nieuwe mobiliteitsplan in het vooruitzicht is verzoekster van
plan haar auto vanaf 1 september te parkeren op de
randparking aan de Lodewijk Coiseaukaai en dan
met de fiets naar school te rijden. Ook haar dochter
zal van daar met de fiets naar school rijden. Verzoekster wil daarom twee fietskluizen huren op de
randparking.
Verzoekster dient begin mei haar aanvraag in bij de
dienst Mobiliteit en mailt de nodige attesten door
naar de dossierbehandelaar. Midden juni krijgt ze
een e-mail van de dienst Mobiliteit dat haar aanvraag voor twee fietskluizen goedgekeurd is. De
huur zal ingaan vanaf 1 september. Ze mag naar de
dienst Mobiliteit komen om het contract te ondertekenen en te betalen.
Door omstandigheden (proefwerken en vakantie)
gaat verzoekster pas begin augustus naar de dienst
Mobiliteit. Ze krijgt er te horen dat het contract de
dag ervoor werd verscheurd omdat ze niet gereageerd had. Verzoekster dringt erop aan een nieuw
contract op te maken. Dat kan niet onmiddellijk.
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Midden augustus keert verzoekster naar de dienst
Mobiliteit terug om het contract te tekenen. Nu
krijgt ze te horen dat ze een afspraak moet maken
met de dossierbehandelaar. Als verzoekster vraagt
om de dossierbehandelaar te halen, kan dat niet
want ze moet dringend naar een vergadering. Nooit
eerder werd gezegd dat ze met de dossierbehandelaar een afspraak moest maken.

ONDERZOEK:
Verzoekster diende eind mei online haar aanvraag
in voor één fietskluis. Twee dagen later bracht ze
het attest van haar werkgever binnen zoals de dossierbehandelaar haar in een e-mail had gevraagd. In
deze e-mail stond ook vermeld dat fietskluizen alleen gehuurd kunnen worden door werknemers die
in de binnenstad werken en die buiten de stad wonen.
Tijdens het gesprek aan de balie vroeg verzoekster
of ze ook een kluis voor haar dochter kon huren.
Daarop mailde de dossierbehandelaar nog diezelfde
dag terug dat dit mogelijk was. Ze vroeg de gegevens van de dochter door te sturen, wat verzoekster
nog diezelfde dag deed.
De dossierbehandelaar merkte niet op dat verzoekster in haar e-mail vermeldde dat haar dochter nog
school liep. School lopen wordt niet beschouwd als
voorwaarde om een fietskluis te kunnen huren.
Toch mailde de dossierbehandelaar verzoekster
midden juni dat de kluizen gecontroleerd waren en
dat ze de sleuteltjes van de twee kluizen mocht afhalen aan de balie. In de e-mail verzoekt de dossierbehandelaar om het rijksregisternummer van de
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dochter door te geven en vraagt ze verzoekster:
“Laat u mij weten wanneer het u het best past om
de sleuteltjes van de twee kluizen af te halen?”
Verzoekster reageerde niet op deze e-mail.
Omdat verzoekster niets meer van zich liet horen,
veronderstelde de dienst Mobiliteit na verloop van
tijd dat ze geen interesse meer had. Het gebeurt nog
dat personen afzien van de huur van een fietskluis.
Het contract werd vernietigd.
Begin augustus meldde verzoekster zich aan aan de
balie van de dienst Mobiliteit. Volgens de dienst
vroeg ze toen om onmiddellijk twee fietskluizen op
de randparking van de Lodewijk Coiseaukaai te
kunnen gebruiken. Via de baliemedewerker liet de
dossierbehandelaar weten dat zij midden juni een email naar verzoekster had gestuurd met uitleg en
met de vraag een afspraak te maken. Meegedeeld
werd ook dat de administratieve procedure opnieuw
opgestart moest worden omdat het contract vernietigd was.
Midden augustus keerde verzoekster terug naar de
dienst Mobiliteit zonder een afspraak met de dossierbehandelaar te maken. Als gevolg van andere
prioriteiten kon de dossierbehandelaar haar niet te
woord staan.
De dienst Mobiliteit wijst erop dat de dochter van
verzoekster niet in aanmerking komt voor een fietskluis. Ze is wel bereid de procedure opnieuw op te
starten voor verzoekster. Verzoekster reageert dat
zij afziet van het huren van een fietskluis als ze
voor haar dochter geen kluis kan huren. Verzoekster ziet geen andere oplossing dan samen met haar
dochter met de auto naar Brugge te blijven rijden.
De Ombudsman suggereert de dienst Mobiliteit om
in het licht van het nieuwe mobiliteitsplan na te
denken over de voorwaarden om een fietskluis te
huren. De dienst Mobiliteit gaat op deze suggestie
in.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
de dienst Mobiliteit sloeg er geen acht op dat de
dochter van verzoekster nog school liep. Hoewel
een fietskluis volgens het reglement niet gehuurd
kan worden door een leerling van een school, stond
de dienst dat in eerste instantie wel toe, waardoor
bij verzoekster verwachtingen werden gecreëerd die
niet konden worden ingelost.
De klacht is slechts deels gegrond omdat ook verzoekster verantwoordelijkheid draagt. Ze reageerde
niet op de e-mail van midden juni. Ze wachtte redelijk lang om zich aan te bieden. Gevolg was dat het
contract was vernietigd.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 december 2016).

OPVOLGING:
Het College van burgemeester en schepenen beslist
op 12 december de voorwaarden voor het huren van
een fietskluis te versoepelen. Het reglement wordt
aangepast in volgende zin: “Een fietskluis kan gehuurd worden door personen, gedomicilieerd buiten de binnenstad, die als werknemer in de binnenstad tewerkgesteld zijn en daarvoor hun wagen op
de randparking komen parkeren. Via de bevolkingsregisters wordt het domicilie-adres nagegaan.
Met betrekking tot de plaats van tewerkstelling
dient een attest van de werkgever te worden voorgelegd.
De werknemer-huurder kan dan op de randparking
niet enkel voor zichzelf een fietskluis huren, maar
ook een of meerdere fietskluizen ten behoeve van bij
hem/haar inwonende kinderen die in Brugge school
lopen/studeren. Via de bevolkingsregisters wordt de
gezinssamenstelling nagegaan. Een schoolattest
moet voor elk van de betrokken kinderen worden
voorgelegd.”

HINDERENDE FIETSTROMMELS?
(dossier: 201601-017)

KLACHT:
Verzoeker vindt dat de vier fietstrommels die de
Stad vlak bij zijn huis heeft geplaatst, daar niet
thuis horen. De dienst Mobiliteit wil niet ingaan op
zijn vraag om ten minste tijdelijk twee niet verhuurde trommels weg te halen zodat hij zijn dak
kan herstellen.

ONDERZOEK:
De fietstrommels werden geplaatst op vraag van
buurtbewoners die geen plaats hebben om ’s avonds
hun fiets in huis te stallen.
Als gevolg van een petitie die verzoeker indiende
tegen de fietstrommels, besliste de dienst Mobiliteit
de verdere verhuur van twee fietstrommels on hold
te plaatsen tot het College van burgemeester en
schepenen een beslissing had genomen over het al
of niet behouden van de trommels.
Ondertussen vroeg verzoeker aan de dienst Mobiliteit om tijdelijk twee fietstrommels te verplaatsen
omdat hij een container wilde plaatsen. De dienst
wilde daar niet op ingaan omdat er in de onmiddellijke omgeving plaats genoeg was voor een contai-
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ner. Bovendien worden vaste openbare constructies
slechts zeer uitzonderlijk weggenomen voor werkzaamheden bij particulieren. Daarbij komt nog dat
de fietstrommels verplaatst moeten worden door de
leverancier.
De dienst Mobiliteit verzamelt alle argumenten pro
en contra. Het College beslist midden maart 2016
om de trommels te behouden en verder te verhuren.
Verzoeker legt zich neer bij de beslissing.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De klacht wordt beslecht door een collegebeslissing.

ONBEREIKBARE GARAGE?
(dossier: 201601-019)

KLACHT:
Verzoekster woont in het centrum. Ze heeft een garage waarvan de ingang aan de achterkant van een
kerk ligt. Daardoor is hij alleen bereikbaar als er tegen de rijrichting in gereden wordt. Er is nauwelijks
plaats om te manoeuvreren in de smalle straat. Tijdens de autoluwe weekends ligt de garage in de zone voor beperkt verkeer.
Verzoekster vraagt de dienst Mobiliteit een doorgangsbewijs naar haar garage. De dienst eist een
bewijs dat zij eigenaar van de garage is. Verzoekster vraagt zich af waarom zij dat bewijs moet leveren. Ze contacteert de dienst Ombudsman en keert
terug naar de dienst Mobiliteit. Ze krijgt geen doorgangsbewijs. Volgens de medewerker kan ze haar
garage perfect bereiken via de voorziene wegomlegging.
Verzoekster protesteert. Ze moet een grote omweg
maken en rijdt met een grote wagen waardoor ze
vreest op sommige plaatsen vast te zullen geraken
als bestuurders hun auto slordig of fout parkeren.

ONDERZOEK:
Tijdens de autoluwe weekends wordt het verkeer
beperkt
op
de
assen
GeldmuntstraatNoordzandstraat en Steenstraat-Zuidzandstraat.
Bewoners die door het autoluwe regime hun woning of garage niet kunnen bereiken, kunnen een
doorgangsbewijs vragen aan de dienst Mobiliteit.
Als de woning of de garage via een andere route bereikbaar zijn, moeten de bewoners de wegomlegging volgen. Verzoekster is in dat geval.
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De dienst Mobiliteit raadt verzoekster aan de Politie
te bellen mocht ze op haar route problemen ondervinden met slecht geparkeerde voertuigen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

EEN KWARTIER OP DE UITKIJK?
(dossier: 201605-102)

KLACHT:
Iets na 17 uur stelt verzoeker vast dat hij een parkeerretributie opliep langs de Hoefijzerlaan. De
parkeerduur van vier uur was verstreken.
Verzoeker spreekt de parkeerwachter aan, legt hem
uit dat hij zijn parkeerschijf iets na 13 uur achter de
voorruit legde en dat hij niet begrijpt waarom hij al
om 17.09 uur een retributie kreeg.
De parkeerwachter reageert dat de parkeerschijf per
half uur werkt en dat verzoeker zich met zijn klacht
tot de Stad Brugge moet wenden. Hij kan de retributie niet annuleren. Opmerkingen over de vele
werken in de omgeving lacht hij weg.
Als de parkeerwachter vertrokken is, spreekt een
buurtbewoner verzoeker aan. De parkeerwachter
zou de auto van verzoeker al een kwartier in de gaten gehouden hebben. Verzoeker vindt dat niet
kunnen en vraagt de dienst Ombudsman de retributie te laten annuleren.

ONDERZOEK:
De parkeerwachter verwijst naar de foto’s die hij bij
zijn vaststelling voegde. Daarop is duidelijk te zien
dat de parkeerschijf op 13 uur stond. De parkeerretributie werd uitgeschreven om 17.09 uur, dus buiten de toegelaten parkeertijd. Parkeerde verzoeker
zijn auto na 13 uur, dan had hij zijn parkeerschrijf
op 13.30 uur moeten zetten. Dan had hij geen retributie gekregen.
De parkeerwachter ontkent dat hij niet correct gereageerd zou hebben. Hij verwees zoals altijd naar de
Stad waar verzoeker bezwaar kon indienen. De parkeerwachter kan niet zelf een retributie annuleren.
Hij ontkent dat hij de opmerkingen over de werken
in de omgeving weggelachen zou hebben en dat hij
gewacht zou hebben tot de parkeertijd verlopen
was. Verzoeker zou wel gesuggereerd hebben dat
de parkeerwachter een kwartier had moeten wachten vooraleer hij de retributie uitschreef, maar de
parkeerwachter deelde hem mee dat deze regel niet
geldt voor parkeerretributies.
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Bij nazicht van alle retributies die de parkeerwachter die namiddag uitschreef, stelt de dienst Mobiliteit vast dat het onmogelijk is dat de parkeerwachter
een kwartier gewacht zou hebben om de retributie
uit te schrijven.
De dienst Ombudsman maakt de resultaten van het
onderzoek over aan verzoeker. Hij betaalt de retributie.

MOBILITEIT

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

PARKEREN IN LISSEWEGE
(dossier: 201606-132)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen over de manier
waarop het contact verliep tussen de parkeerwachter en verzoeker. Het gaat om een woord-tegenwoordsituatie. De retributie lijkt terecht.

DOORLAATBEWIJZEN
(dossier: 201605-108)

KLACHT:
Verzoekster en haar echtgenoot wonen in een appartement in de binnenstad. Op zaterdag is hun woning met de auto niet bereikbaar voor hun kinderen
omdat de Zuidzandstraat en de Steenstraat afgesloten zijn voor alle verkeer. Dat maakt hen ongerust
want ze zijn niet meer van de jongsten.
Verzoekster kreeg zonder problemen in de Mobiliteitswinkel doorlaatbewijzen voor haar ene zoon en
schoondochter.
Omdat haar ene zoon veel in het buitenland is, ging
verzoekster een maand later ook doorlaatbewijzen
vragen voor haar andere zoon en schoondochter. De
medewerkster in de Mobiliteitswinkel contacteerde
de backoffice en liet weten dat ze geen doorlaatbewijzen meer mocht geven. Een reden hiervoor werd
niet gegeven.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Mobiliteit legde de medewerkster
wel uit waarom verzoekster geen twee extra doorlaatbewijzen kon krijgen. Ze had al twee doorlaatbewijzen gekregen. Nog eens twee doorlaatbewijzen afleveren vond de dienst van het goede teveel.
Zij wil het autoluwe karakter van de winkelstraten
behouden.
De dienst stelt volgende oplossing voor: een van
beide doorlaatbewijzen voor het gezin van de ene
zoon kan verzoekster komen omruilen voor een
doorlaatbewijs voor het gezin van de andere zoon,
mits het voorleggen van de nodige documenten.
Verzoekster gaat hierop in.
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Verzoeker vindt het onverantwoord dat zes parkeerplaatsen voor het station van Lissewege plaats
moesten ruimen voor een graspleintje. Volgens hem
is de parkeerdruk in de onmiddellijke buurt van het
station groot.
Volgens verzoeker organiseerde de Stad enkele jaren geleden een rondvraag over de toekomst van het
graspleintje. De bewoners opteerden voor het behoud. Hij meent dat deze enquête niet representatief
was en gemanipuleerd werd.
Mocht het graspleintje toch behouden blijven, dan
stelt verzoeker voor het samen met het aanpalende
trottoir wat te versmallen zodat er meer ruimte ontstaat voor het doorgaand verkeer dat volgens hem
moeilijk voorbij kan als er aan beide zijden van de
straat geparkeerd wordt.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit relativeert de parkeerdruk. Zij
heeft de jongste vijf jaar geen enkele klacht gekregen over een tekort aan parkeerplaatsen aan het station van Lissewege. In de onmiddellijke omgeving
is er voldoende parkeergelegenheid. Ook de wijkinspecteur heeft de afgelopen drie jaar hierover maar
twee opmerkingen gekregen. De dienst Mobiliteit
besluit dat er niets aan de situatie hoeft te veranderen.

BEOORDELING:
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

OPVOLGING:
Verzoeker herhaalt in oktober dat de parkeerdruk
groot is en het beter zou zijn de parkeerplaatsen onder het grasplein weer vrij te maken.
De Politie houdt in november gericht toezicht. Geen
enkele keer kunnen de motorrijders een parkeerprobleem vaststellen. De Politie besluit dat zich geen
structureel probleem voordoet en dat ingrepen niet
nodig zijn.
In maart 2017 laat verzoeker weten dat hij er toch
in gelukt is de Stad ervan te overtuigen de parkeerplaatsen voor het station van Lissewege weer vrij te
maken.
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LATRELATIE (1)
(dossier: 201611-234)

KLACHT:
Verzoeker, die gedomicilieerd is in de binnenstad,
heeft een latrelatie met een dame die in Zuid-WestVlaanderen woont. Verzoeker heeft geen auto, zijn
vriendin wel. Met haar auto komt ze van de vrijdagavond tot de maandagmorgen naar Brugge.
Van 2007 tot 2014 kreeg verzoeker een bewonerskaart voor de auto van zijn vriendin op basis van
een attest van de verzekeringsmaatschappij dat hij
medebestuurder van het voertuig was. In 2014 werd
deze bewonerskaart plots niet meer verlengd. De
dienst Mobiliteit liet weten dat dit niet meer kon en
dat de dienst zich de voorbije zeven jaar vergist
had. Daarop parkeerde zijn vriendin haar auto in de
blauwe zone en verplaatste ze hem om de vier uur.
Met het nieuwe mobiliteitsplan voorziet verzoeker
moeilijkheden. Wil zijn vriendin naar Brugge komen, dan zal zij ofwel het hele weekend bovengronds betalend moeten parkeren, ofwel een abonnement moeten nemen in een ondergrondse
parking, ofwel in de blauwe zone moeten parkeren
buiten de stad ofwel op de gratis randparkings.
Geen van deze alternatieven zien verzoeker en zijn
vriendin financieel of praktisch haalbaar.
Verzoeker begrijpt niet dat de dienst Mobiliteit hem
tot 2014 een bewonerskaart uitreikte en daarna niet
meer. Hij wil een oplossing voor zijn parkeerprobleem.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit bevestigt dat tot en met 2013
medebestuurders, die in de Brugse binnenstad gedomicilieerd waren, een bewonerskaart konden
krijgen mits zij een attest voorlegden van de verzekeringsmaatschappij van de hoofdbestuurder. Deze
mogelijkheid stond niet in het parkeerreglement.
Sinds 2014 past de dienst Mobiliteit het parkeerreglement strikt toe waardoor de bewonerskaart van
verzoeker niet meer werd verlengd.
Het parkeerreglement zegt: “De aanvrager (van
een bewonerskaart) dient bij aanvang het bewijs te
leveren dat het voertuig op zijn naam is ingeschreven of dat hij er permanent over beschikt.”
De Ombudsman wijst erop dat in heel wat steden en
gemeenten medebestuurders wel degelijk een bewonerskaart kunnen krijgen mits het voorleggen
van een attest van de verzekeringsmaatschappij van
de hoofdbestuurder.
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De dienst Mobiliteit is niet bereid het reglement aan
te passen omdat ze vreest dat anders veel bestuurders onrechtmatig een bewonerskaart zullen aanvragen. De Stad wil de 5.500 parkeerplaatsen in de
binnenstad maximaal voorbehouden aan de in de
Brugse binnenstad gedomicilieerde bewoners.
De Ombudsman raadt verzoeker aan een abonnement te nemen in een ondergrondse parking en
wijst op de mogelijkheid dat verzoeker dertig bezoekerscodes per jaar kan kopen. Een bezoekerscode laat toe dat een bezoeker van een bewoner voor
vier uur parkeert voor 1 euro, en dit vrij tussen 9 en
20 uur.
Op 19 december 2016 stuurt het College van burgemeester en schepenen het mobiliteitsplan bij en
wordt het aantal bezoekerscodes opgetrokken van
dertig naar negentig per jaar. De Ombudsman licht
verzoeker hierover in.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
De dienst Mobiliteit past het reglement correct toe.
Het is een beleidsbeslissing dat in het reglement
geen mogelijkheid werd voorzien voor medebestuurders om een bewonerskaart te krijgen. De Ombudsman heeft geen bevoegdheid om een reglementswijziging op te leggen. Hij kan slechts de
problemen van deze Bruggelingen signaleren en
een bijsturing suggereren.

OPVOLGING:
Verzoeker reageert zeer ontgoocheld en vraagt de
Ombudsman alsnog voor hem een bewonerskaart
uit de brand te slepen. Hij voelt zich ongelijk behandeld tegenover bestuurders van een bedrijfswagen die wel een bewonerskaart krijgen hoewel de
auto niet op hun naam ingeschreven is. De Ombudsman legt hem uit dat er van ongelijke behandeling geen sprake is omdat bestuurders van een bedrijfswagen een attest van hun werkgever kunnen
voorleggen dat zij permanent over het voertuig beschikken.

LATRELATIE (2)
(dossier: 201612-281)

KLACHT:
Verzoeker heeft een latrelatie met een vrouw uit
Sint-Kruis. Zelf is hij niet in Brugge ingeschreven.
Enige tijd geleden kochten hij en zijn vriendin samen een nieuwe wagen. De verzekering werd op
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zijn naam gezet. Zijn vriendin wordt in de polis
vermeld als “gewone bestuurder”. Zij gebruikt als
enige de wagen.
Verzoeker gaat naar de Parkeerwinkel in het Huis
van de Bruggeling om een digitale parkeervergunning aan te vragen want de straat waar zijn vriendin
woont, ligt vanaf 16 februari 2017 in een blauwe
zone. Hij krijgt er te horen dat zijn partner geen
parkeervergunning kan krijgen omdat ze niet de
hoofdbestuurder van de wagen is. Verzoeker toont
de verzekeringspapieren waarop zijn vriendin vermeld staat als “gewone bestuurder”, en ook de papieren van de autolening waarop zowel hij als zijn
vriendin vermeld staan.
De Parkeerwinkel blijft erbij dat er geen digitale
parkeervergunning kan worden afgeleverd. Een alternatief wordt niet geboden.
Verzoeker stelt voor dat de wijkinspecteur een attest zou afleveren waarin hij verklaart dat verzoekers partner permanent over de wagen beschikt.

ONDERZOEK:
Het huidige reglement voorziet geen mogelijkheid
om de vriendin van verzoeker een digitale parkeervergunning uit te reiken.
Het retributiereglement schrijft voor dat de aanvrager gedomicilieerd moet zijn in Brugge en dat hij
bij de aanvraag het bewijs moet leveren dat het
voertuig op zijn naam ingeschreven is, of dat hij er
permanent over beschikt. Dat kan alleen via het
kentekenbewijs, een attest van de werkgever, een
attest van een leasingmaatschappij of een attest van
de verzekeringsmaatschappij dat men de “hoofdbestuurder”, “gebruikelijke bestuurder” of “enige
bestuurder” van de wagen is. Een attest van de
wijkinspecteur wordt niet aanvaard.
In het verzekeringsjargon wordt met “gewone bestuurder” bedoeld een bestuurder die regelmatig
met het voertuig rijdt zonder er de voornaamste bestuurder van te zijn.
De dienst Mobiliteit stelt voor dat de verzekering
op naam van de vriendin van verzoeker wordt gezet. Aangezien verzoeker nooit met de wagen rijdt,
hoeft hij niet op de polis vermeld te staan als
hoofdbestuurder. Verzoeker gaat niet akkoord. Hij
wijst erop dat het kentekenbewijs niet als eigendomsbewijs mag worden beschouwd. De dienst
Mobiliteit blijft bij haar standpunt.
De Ombudsman raadt verzoeker op zijn beurt aan
de verzekering op de naam van zijn vriendin te zetten, anders zal zij elke vier uur haar auto moeten
verplaatsen. Bovendien kan de verzekering moeilijk
doen als bij een ongeval blijkt dat niet de vriendin
maar verzoeker als hoofdbestuurder op de polis
vermeld staat.
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De Ombudsman vraagt advies aan Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, of het niet aanbieden van een digitale parkeervergunning voor Bruggelingen met een latrelatie als discriminatie zou
kunnen worden beschouwd. Dat is niet het geval.
Burgerlijke staat is een van de wettelijk erkende
discriminatiegronden maar een latrelatie hebben
valt daar niet onder.
Verzoeker laat de verzekering op de naam van zijn
vriendin plaatsen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking
De Parkeerwinkel en de dienst Mobiliteit passen het
reglement correct toe, maar het blijft lastig dat het
reglement geen oplossing biedt voor koppels met
een latrelatie. Het gaat om een beleidsbeslissing. De
Ombudsman heeft geen bevoegdheid om een reglementswijziging op te leggen. Hij kan slechts de
problemen van deze Bruggelingen signaleren en
een eventuele bijsturing suggereren.

DUUR BEWONERSVIGNET
(dossier: 201612-280)

KLACHT:
Verzoekster woont in de binnenstad. Zij heeft een
bewonerskaart voor een tweede wagen. Die kost
100 euro. De kaart verloopt op 6 januari 2017, goed
een maand voor het nieuwe parkeerplan in voege
treedt.
Als verzoekster eind december 2016 een nieuw bewonersvignet gaat aanvragen in de Parkeerwinkel,
moet ze 100 euro betalen, hoewel vanaf 16 februari
2017 ook de tweede bewonerskaart gratis wordt.
De baliemedewerker verwijst naar het reglement
waarin staat dat de tweede bewonerskaart 100 euro
per jaar kost. Wil ze niet betalen, dan kan verzoekster tot 16 februari in de blauwe zone parkeren met
haar parkeerschijf, maar dan mag ze niet vergeten
elke vier uur haar auto te verplaatsen, anders riskeert ze een retributie van 30 euro. Verzoekster
vindt dat niet werkbaar.

ONDERZOEK:
De baliemedewerker van de Parkeerwinkel paste
het reglement correct toe. Het reglement schreef
voor dat de kost voor de tweede bewonerskaart 100
euro bedroeg en ondeelbaar was per jaar.
Het College van burgemeester en schepenen ziet
ook in dat het overdreven is voor de laatste ander159
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halve maand nog 100 euro te vragen voor een
tweede bewonerskaart. Daarom beslist het stadsbestuur op 16 januari 2017 dat het tweede bewonersvignet van 1 januari tot en met 15 februari 2017
gratis afgeleverd wordt. Wie na 1 januari 2017 al
betaalde voor een tweede bewonerskaart, krijgt het
bedrag terugbetaald.
Verzoekster kan genieten van de nieuwe regeling.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het stadsbestuur werkt een billijke oplossing uit.
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Op de beelden is te zien dat de leraar de camera
plaatst met medeweten van de andere, minderjarige
leerlingen. De leraar zet de camera op een kastje.
Het toestel is voor iedereen zichtbaar. De leerling
die hij wil filmen, is op dat moment nog niet aanwezig. De leerlingen geven geen expliciete toestemming dat ze gefilmd worden, maar er is ook
geen enkele leerling die zich ertegen verzet. De leraar richt het toestel op de plaats waar de leerling
zit die hij wil filmen. Kort nadien komt de jongen
nietsvermoedend binnen. Hij gaat zitten en let niet
op de camera. Noch de leraar noch zijn medeleer-

lingen maken er hem attent op dat hij gefilmd
wordt.
De leraar licht toe dat hij met de opname wilde aantonen dat de leerling lastig was. Zijn ouders wilden
dat niet geloven en ook bij zijn directeur vond hij
geen steun.
De Ombudsman vraagt advies aan de Privacycommissie. Dat luidt:
“Vooraleer men een foto neemt van iemand, dient
men in beginsel aan deze persoon toestemming te
vragen. Wil men nadien deze foto’s gebruiken, zoals bijvoorbeeld de publicatie ervan op het internet
of in een krantje, dan moet men hiervoor opnieuw
de toestemming van de betrokkene(n) vragen.
Er bestaan verschillende mogelijkheden om zijn
rechten als gefotografeerde of gefilmde persoon te
vrijwaren. Zo kan men enerzijds het recht op afbeelding aanhalen. Anderzijds kan men ook de Privacywet inroepen.
Ingevolge het recht op afbeelding dat aan elke persoon wordt toegekend, komt het alleen aan de betrokken persoon toe te beslissen over het nemen en
het gebruik van de afbeelding van zijn beeltenis.
Zowel het nemen als het verdere gebruik van
beeldmateriaal is onderworpen aan de toestemming
van de betrokken persoon. Bovendien houdt de toestemming tot het nemen van foto’s of videobeelden
van zijn beeltenis nog niet noodzakelijk een toestemming in tot het publiceren of het verspreiden
ervan. Beide staan los van elkaar en moeten apart
gevraagd worden.
Wat de toestemming van minderjarigen in het kader
van het recht op afbeelding betreft, aanvaardt de
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GEFILMD ZONDER TOESTEMMING
(dossier: 201606-149)

KLACHT:
Twee anonieme verzoekers kaarten aan dat een leraar tijdens de les een filmopname maakte met de
bedoeling een minderjarige leerling te betrappen op
onbeleefd en arrogant gedrag.
De jongen kwam te laat in de klas. Intussen had de
leraar een camera verstopt achter een plant en gezegd aan de andere, minderjarige leerlingen dat ze
niets mochten laten blijken. Pas na de les vertelden
medeleerlingen aan de jongen dat hij de hele les gefilmd was. Volgens de klagers had de leraar hiervoor vooraf de toestemming van de ouders moeten
vragen.

ONDERZOEK:
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rechtspraak steeds meer dat een minderjarige met
onderscheidingsvermogen zelf zijn toestemming kan
geven. De huidige rechtspraak beoordeelt dit begrip volgens de concrete, feitelijke omstandigheden
van de zaak, maar dikwijls ligt de leeftijdsgrens in
de buurt van 12 à 14 jaar.
De Privacywet is van toepassing van zodra er sprake is van “een verwerking” van “persoonsgegevens”. De brede definitie van beide begrippen
maakt het mogelijk om bijvoorbeeld foto’s of videobeelden van een concreet iemand onder de wet te
laten vallen.
Op grond van de Privacywet komt het in principe
alleen de betrokken persoon zelf toe te beslissen
over het nemen en het gebruik van de afbeelding
van zijn beeltenis en zijn beide enkel mogelijk mits
de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.
Deze toestemming moet niet noodzakelijk schriftelijk zijn. Een ondubbelzinnige toestemming is voldoende. Men kan met andere woorden ook een
mondelinge toestemming vragen of zelfs een stilzwijgende. Een stilzwijgende toestemming kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit het feit dat een persoon zich laat fotograferen zonder zich hiertegen te
verzetten. Een mondelinge of stilzwijgende toestemming is evenwel moeilijk bewijsbaar en een
voorzichtige verantwoordelijke voor de verwerking
zal dan ook best omwille van bewijsredenen zoveel
als mogelijk de schriftelijke toestemming van de betrokkene trachten te bekomen. Dat kan praktisch
gebeuren door bijvoorbeeld een specifiek formulier
aan de betrokkene voor te leggen, welke handelt
over het nemen en het gebruik van zijn afbeelding.
De Commissie beveelt een schriftelijke toestemming
aan bij het nemen of gebruiken van gerichte beelden in het kader van een besloten kring (bv. school,
sportclub, vereniging, …). In een besloten kring kan
immers een onderscheid gemaakt worden naargelang de beelden gericht of niet-gericht zijn. “Nietgericht” zal eerder moeten begrepen worden als
beeldmateriaal welke een algemene en eerder spontane, niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit
te lichten. “Gericht” zal veeleer een individuele afbeelding zijn of een afbeelding waarvoor men één
of enkele personen er uitlicht tijdens een groepsactiviteit of een afbeelding waarvoor wordt geposeerd. Voor niet-gerichte beelden volstaat het om
de betrokkene(n) te informeren dat zulke beelden
worden genomen, voor welk doel en welke publicatie. Voor gerichte beelden moet op een nauwkeurige
wijze op een formulier worden verwezen naar de
soort(en) te nemen foto’s/filmpjes, de verspreidingsvorm en het doel. Verder dient er op dit formulier een verwijzing opgenomen te worden naar

de rechten van de betrokkene zoals het recht op informatie, toegang, verzet.
Aangezien het vragen van een toestemming in de
praktijk niet altijd mogelijk zal zijn, kan bijvoorbeeld het voldoende anonimiseren in een aantal gevallen mogelijks een oplossing bieden.
Wat minderjarigen betreft, dient er een onderscheid
gemaakt te worden tussen minderjarigen met en
minderjarigen zonder onderscheidingsvermogen,
welke meestal te situeren is rond 12 à 14 jaar. Indien het een minderjarige betreft zonder onderscheidingsvermogen, kan hij of zij zelf geen toelating geven en wordt hij of zij vertegenwoordigd
door de ouders. Indien het een minderjarige betreft
met onderscheidingsvermogen, dan moeten niet alleen de ouders hun toestemming geven, maar ook
de minderjarige.”
De leraar en zijn raadsman argumenteren dat bij de
inschrijving in de school de ouders een formulier
moeten ondertekenen waarbij zij al dan niet hun
toestemming geven dat hun kind gefotografeerd of
gefilmd kan worden. Volgens hen zouden de leerkrachten er niet over geïnformeerd worden welke
leerlingen al dan niet gefotografeerd of gefilmd
mogen worden. Zij wijzen erop dat een algemene
toelating in principe niet voldoende is als gerichte
foto’s of video’s genomen worden met het oog op
publicatie ervan. Er dient een schriftelijke toestemming gevraagd te worden die op een specifieke
en uitdrukkelijke wijze wordt verkregen van de bekwame minderjarige en/of zijn ouders. Volgens hen
zou het formulier niet voldoen.
Op het inschrijvingsformulier 2015-2016 was een
privacyclausule voorzien die aangevinkt diende te
worden door de leerling of de ouder/voogd van de
minderjarige leerling. Deze clausule luidde: “Ondergetekende geeft geen toelating om foto/filmverslagen van zichzelf/zijn/haar kind te publiceren”.
Deze privacyclausule op het formulier sloot aan op
twee artikels uit het schoolreglement:
“Het schoolbestuur leeft de verplichtingen na die
voortvloeien uit de privacywetgeving. Afbeeldingen
van leerlingen kunnen worden gepubliceerd of aangewend voor publicitaire doeleinden ten voordele
van de werking van de school. Door toelating te geven op het inschrijvingsbewijs verklaart een leerling of ouder/voogd van een minderjarige leerling
zich akkoord met het gebruik van foto- of beeldmateriaal.”
De beelden die de leraar nam, vielen niet onder het
tweede artikel. Hij filmde de leerling op eigen initiatief en voor persoonlijk gebruik, niet voor publicitaire doeleinden ten voordele van de werking van
de school. Derhalve was het eerste artikel van toepassing. De leraar beschikte evenmin over een
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voorafgaandelijke toestemming van de directie om
de beelden van de leerling te maken.
De Ombudsman confronteert de privacyclausule
met een artikel van em.prof. Lena Van Slycken
over “De toepassing van de privacywetgeving in
het onderwijs”15. Daarin staat:
“De Privacycommissie beveelt bij het nemen of gebruiken van gerichte beelden in het kader van een
besloten kring (bv. school, sportclub, verenigingen)
een schriftelijke toestemming aan die op een specifieke en uitdrukkelijke wijze wordt bekomen van de
bekwame minderjarige en/of de ouders. Een handtekening die een algemene toelating inhoudt in het
begin van het schooljaar die terzelfdertijd andere
activiteiten dekt is niet voldoende.
Het te ondertekenen document moet op een nauwkeurige wijze:


verwijzen naar de soort(en) foto’s die zullen
verspreid worden, de verspreidingsvorm en
naar het doel van deze verspreiding



de toelating vragen voor elk type van publicatie dat in overweging wordt genomen, zodat de
ouder zich kan verzetten tegen het online zetten
van het portret van zijn kind, terwijl hij wel de
verspreiding van de klasfoto aanvaardt

vermelden van de rechten van de betrokkene
(recht op toegang, verzet, informatie)
Overleg binnen de ouderraad en de schoolraad zijn
aangewezen. Bovendien moet ook de desgevallend
vereiste toestemming van de directie van de school
in acht worden genomen.”
De Ombudsman stelt vast dat de privacyclausule op
het inschrijvingsformulier voldoet aan de voorwaarde dat via een aparte formulering op het inschrijvingsbewijs expliciet aan de leerling of de ouder toestemming moet wordt gevraagd. De
formulering zou wel nog gedetailleerder kunnen.
Volgens de directie werd het item ‘schoolreglement’ aangehaald op de algemene lerarenvergadering van eind augustus 2015. Tijdens deze vergadering werd de leerkrachten gevraagd het
schoolreglement te lezen. Alle personeelsleden kregen het reglement mee.


BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING PRIVACY: de leraar pleegde een
inbreuk op het recht op afbeelding en op de privacywetgeving door zonder toestemming van de wilsbekwame minderjarige leerling en zijn ouders een
gerichte opname van de leerling te maken. De ande15

Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (2011), p. 91-109.

JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

ONDERWIJS

re, minderjarige leerlingen die in beeld komen, gaven hun stilzwijgende toestemming. Toch geldt ook
voor hen dat ook hun ouders toestemming hadden
moeten geven.
Het handelen van de leraar was evenmin in overeenstemming met het schoolreglement. Bovendien
beschikte de leraar niet over de toestemming van de
directie om de opname te maken.
Zonder de school bij de gegrondheid te willen betrekken, maakt de Ombudsman van de gelegenheid
gebruik de directie te adviseren de privacyclausule
op het inschrijvingsbewijs bij te schaven. Hij adviseert de directie het personeel in te lichten voor
welke leerlingen bezwaren gelden met betrekking
tot het nemen van beelden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 oktober 2016).

INSCHRIJVINGSGELD
(dossier: 201603-048)

KLACHT:
Verzoekster volgt tussen half januari en half juni
aan het SNT een cursus Spaans in een verkort traject waarbij de lessen van twee semesters in één
semester worden gegeven. De formule houdt in dat
er contacturen op school worden gegeven maar dat
er vooral thuis via zelfstudie wordt gewerkt met
huiswerk via een digitaal leerplatform. In het totaal
gaat het om zestig lestijden tegen anderhalve euro
per lestijd.
Verzoekster krijgt geen factuur van 90 euro maar
een factuur van twee keer 90 euro of 180 euro. De
cursus wordt twee keer aangerekend als Spaans 01
Breaktrough A en Spaans 01 Breaktrough B, telkens voor dezelfde dagen en dezelfde momenten.
Verzoekster stelt vast dat ze voor twee gelijktijdige
lessen telkens als aanwezig genoteerd staat.
Ze vraagt uitleg in het secretariaat en krijgt te horen
dat de factuur 180 euro bedraagt omdat ze twee
modules aangeboden krijgt.
Verzoekster gaat niet akkoord. Ze kan niet op hetzelfde ogenblik voor twee lessen als aanwezig genoteerd worden. Bovendien is het feit dat ze twee
modules aangeboden krijgt binnen de termijn van
één module, niet te zien in het loon van de leerkracht. Over het feit dat bij een verkorte cursus
twee modules aangerekend worden staat niets in het
schoolreglement.
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Een discussie met de directie levert geen duidelijkheid op. De directeur spreekt van tachtig lestijden
die als contactonderwijs in de klas worden gegeven
en veertig lestijden die via afstandsonderwijs worden gegeven.

ONDERZOEK:
Verzoekster schreef zich in voor Spaans Breaktrough A & B van de richtgraad 1 van Spaans standaard. Het niveau Breaktrough wordt, overeenkomstig het Europees referentiekader voor vreemde
talen, onderverdeeld in twee niet sequentiële modules A en B. Volgens de directie betekent dat dat er
geen volgorderelatie bestaat tussen de A- en de Bmodule. Elke module telt telkens zestig lestijden.
Een centrum voor volwassenonderwijs (CVO) als
het SNT kan vrij de modules aanbieden binnen een
tijdsperiode die ze zelf bepaalt zolang het totaal
aantal lestijden aangeboden wordt. Dat betekent dat
zowel de A- als de B-module ofwel parallel ofwel
sequentieel geprogrammeerd kunnen worden in een
door het CVO vrij te kiezen tijdsspanne.
Voor de opleidingsvariant, gekozen door verzoekster, opteerde het SNT voor een parallel of gelijktijdig aanbod. Bij een parallelle organisatie hebben
de modules dezelfde start- en einddatum. De cursist
kan zich tegelijkertijd voor alle modules inschrijven.
Volgens de directie kan het volwassenonderwijs
georganiseerd worden als contactonderwijs of als
gecombineerd onderwijs. Dat laatste is een combinatie van afstandsonderwijs en contactonderwijs.
De cursus van verzoekster wordt aangeboden als
gecombineerd onderwijs waarbij twintig lestijden
van de zestig lestijden van elke module als afstandsonderwijs worden aangeboden via een digitaal leerplatform. De directie verzekert dat de formule door de inspectie van het Departement
Onderwijs werd goedgekeurd. Zij verzekert ook dat
de leerkracht correct wordt betaald.
Verzoekster blijft het moeilijk hebben met het antwoord. Volgens haar hield de begeleiding binnen
het luik afstandsonderwijs niet zoveel in. Er was
geen persoonlijke correctie door de leerkracht. Het
leerplatform voert de correcties zelf uit. De tussenkomst van de leerkracht beperkte zich tot enkele emails aan alle cursisten. Volgens verzoekster kan
deze vorm van huiswerk moeilijk afstandsonderwijs
genoemd worden. Voor het maken van het huiswerk via het digitaal leerplatform werden toch twee
maal twintig uren afstandsonderwijs aangerekend.
Volgens verzoekster krijgt de lesgeefster ook geen
uren voor deze vorm van afstandsonderwijs.
De Ombudsman vraagt advies aan het Vlaams ministerie van Onderwijs. Het ministerie bevestigt dat
de argumentatie van de directie correct is en in
overeenstemming met de bepalingen van het deJAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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creet van 15 juni 2007 “betreffende het volwassenenonderwijs”. Het volwassenenonderwijs is modulair georganiseerd. Een cursist kan voor meerdere
modules tegelijk inschrijven, behalve bij een sequentiële volgorderelatie. Het CVO bepaalt autonoom via welke organisatievorm het de modules
aanbiedt.
Het ministerie wijst erop dat verzoekster zich bij de
inschrijving akkoord verklaarde met de bepalingen
van het centrumreglement. Daardoor ontstond een
contract om de bepalingen van het centrumreglement en van het decreet volwassenenonderwijs,
waaronder de berekeningswijze van het te betalen
inschrijvingsgeld, te respecteren.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Het SNT handelt in overeenstemming
met de wet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 oktober 2016).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201604-089)

KLACHT:
Verzoeker meldt eind februari 2016 via het Meldpunt dat de monumentenverlichting aan de Meebrug niet werkt.
Zestig dagen later, eind april 2016, komt de melding als onafgewerkt bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Het Meldpunt stuurde de melding door naar de Wegendienst, die ze overmaakte aan de administratie
van de dienst Patrimonium. Daar werd op 24 februari een werkbon voor de dienst Elektromechanica
opgemaakt.
De dienst ging ter plaatse maar kon de lamp niet
onmiddellijk vervangen. De armatuur was alleen
bereikbaar vanop het water, maar het vlot dat de
dienst hiervoor gebruikt, was in de winter uit de
vaart genomen voor onderhoud.
Midden mei wordt de lamp hersteld.
De dienst Patrimonium neemt de meldingen uit het
Meldpunt over in een apart opvolgprogramma voor
haar interne en externe meldingen. Beide programma’s zijn niet aan elkaar gekoppeld.
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De administratie van de dienst Patrimonium maakte
een werkopdracht voor de dienst Elektromechanica
op maar vermeldde daarop niet dat terugkoppeling
gewenst was binnen de zestig dagen. De dienst
Elektromechanica suggereert om dat in het vervolg
te doen. Volgens de dienst Elektromechanica nam
de administratie van de dienst Patrimonium geen
contact op om te vragen waarom de melding niet
afgehandeld werd.
Volgens de administratie van de dienst Patrimonium stond in het Meldpunt vermeld dat verzoeker
ingelicht wilde worden via e-mail, maar zijn emailadres was niet ingevuld. De administratie vroeg
wel af en toe de werkbon op om na te gaan of deze
al uitgevoerd was. Ze geeft toe dat ze de melding in
het Meldpunt beter had geparkeerd.
In het Meldpunt staat het telefoonnummer van verzoeker vermeld.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De melding had geparkeerd kunnen worden want er
was een plausibele reden waarom het herstel niet
binnen de zestig dagen uitgevoerd kon worden. Het
is juist dat het e-mailadres van de melder niet vermeld stond, maar zijn telefoonnummer stond wel
geregistreerd. Het parkeren gebeurde niet waardoor
de melder niet op de hoogte geraakte van de gegronde reden van het uitstel en de melding na zestig
dagen bij de dienst Ombudsman terecht kwam.
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Dat er geen terugkoppeling naar de melder gebeurde, heeft te maken met het feit dat meldingen van
burgers voor de dienst Patrimonium in twee afzonderlijke opvolgingsprogramma’s bijgehouden worden.

AANBEVELING:
“Stem het Meldpunt en het eigen opvolgingsprogramma van de dienst Patrimonium voor de interne
en externe meldingen beter op elkaar af.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (22 augustus 2016).

GEEN WATER
(dossier: 201605-096)

KLACHT:
Verzoekster contacteerde al verschillende keren de
schepen van Burgerlijke Stand omdat er bij het columbarium op de begraafplaats Blauwe Toren geen
stromend water meer is. Ze weet dat de schepen de
diensten heeft gevraagd om dat in orde te brengen
maar na maanden wachten is er nog altijd niets veranderd. Verzoekster komt geregeld van Diksmuide
naar het graf van haar overleden echtgenoot. Ze kan
zijn grafsteen niet schoon maken noch de bloemen
water geven, tenzij zij zelf water van thuis mee
neemt.

PATRIMONIUM

over een sleuf werd gelegd. De plaat rammelt als er
een voertuig over rijdt.
De bewoners contacteerden de aannemer die doorverwees naar zijn onderaannemer. Hij verwees op
zijn beurt naar de Stad. Toen de bewoners de dienst
Patrimonium opbelden, reageerde de medewerker
dat het probleem niet opgelost kon worden omdat er
een dispuut was met de aannemer.
Verzoeker en zijn buren zijn ten einde raad. Niet alleen overdag is er hinder, maar ook ’s nachts. Ze
worden uit hun slaap gehouden.

ONDERZOEK
De dag na de klacht steekt de aannemer geluidsdempers onder de metalen plaat. Kort nadien wordt
de sleuf gedicht en worden de kasseien terug gelegd.
Volgens de dienst Patrimonium had zij onmiddellijk na het uitvoeren van de werken aan de aannemer gevraagd de sleuf zo snel mogelijk weer
dicht te maken en de kasseien terug te leggen. De
aannemer en de architect wilden niet luisteren en
opteerden ervoor een plaat te leggen, met hinder
voor de buurtbewoners tot gevolg. Pas na de klacht
bij de dienst Ombudsman schoot de aannemer in
actie en loste hij het probleem op.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Niet de Stad maar de aannemer ging in de fout.
Voor de aannemer is de Ombudsman niet bevoegd.

ONDERZOEK:
De dienst Patrimonium kent het probleem. De oorzaak ligt bij een defecte waterpomp van de Groendienst die buiten dienst werd genomen en niet werd
vervangen. Beslist wordt een handpomp te plaatsen.
Dat gebeurt in de zomer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

LOSLIGGENDE PLAAT
(dossier: 201605-121)

KLACHT:
Verzoeker en zijn buren ondervinden al vijf weken
hinder van een metalen plaat die door een aannemer
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HOSPITALISATIEVERZEKERING
(dossier: 201604-083)

KLACHT:
Verzoekster is lid van Sodibrug maar geen stadspersoneel. Haar vriend is stadspersoneelslid. Eind
maart 2016 krijgt ze van Sodibrug een brief met de
mededeling dat ze niet langer kan genieten van de
hospitalisatieverzekering van de Stad omdat ze haar
premie niet betaalde. Eind januari had ze ook al
zo’n brief gekregen maar ze had daar toen niet op
gereageerd omdat ze dacht dat het om een vergissing ging.
Verzoekster belde naar Sodibrug waar ze te horen
kreeg dat ze twee herinneringen had gekregen
waarop ze niet had gereageerd. Daarom had de verzekeringsmaatschappij haar geschrapt.
Volgens verzoekster kreeg ze deze herinneringen
niet. Ze is bereid te betalen zodat ze weer kan genieten van de hospitalisatieverzekering.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Personeel en Organisatie is zij
niet rechtstreeks betrokken bij het dossier. Zodra
een gezinslid van een stadspersoneelslid aangesloten is bij de hospitalisatieverzekering van de Stad
gebeurt alle verdere communicatie met de verzekeringsmaatschappij.
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PERSONEEL & ORGANISATIE

In de polis staat dat gezinsleden geschrapt worden
als zij hun factuur niet betalen. Deze schrapping is
onherroepelijk.
De dienst Personeel en Organisatie vraagt bij de
verzekeringsmakelaar een overzicht van de stappen
die hij zette vooraleer beslist werd verzoekster te
schrappen. Daaruit blijkt dat zij de premieafrekening voor het derde trimester niet betaalde ondanks
een herinnering in juli 2015 en een aangetekende
laatste waarschuwing in augustus 2015. In deze
brief stond dat verzoekster moest betalen voor begin september, anders zou ze geschrapt worden.
Verzoekster betaalde niet en werd geschrapt. De
verzekeringsmakelaar stuurde de brieven telkens
naar het juiste adres.
De Ombudsman adviseert verzoekster contact op te
nemen met de verzekeringsmakelaar met de vraag
of zij toch niet opnieuw aangesloten zou kunnen
worden. Hijzelf is niet bevoegd om te bemiddelen
bij de makelaar. Het gaat om een private firma.

BEOORDELING:
Onbevoegd.
De Ombudsman is onbevoegd. De dienst Personeel
en Organisatie blijkt niet rechtstreeks betrokken.
Alle communicatie met verzoekster gebeurde door
de verzekeringsmakelaar.
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GEWIJZIGDE HUISVUILOPHALING
(dossier: 201602-042)

KLACHT:
Normaal gezien haalt IVBO het huisvuil in de
Geldmunt- en Noordzandstraat op op maandagavond tussen 19 en 21 uur. Het afval moet buiten
gezet worden tussen 18 en 19 uur. Deze regeling
staat vermeld op de afvalkalender.
Als gevolg van de heraanleg kon IVBO het afval
niet meer ophalen in de straat. De bewoners en
winkeliers kregen midden 2015 in een bewonersbrief de raad de afvalzakken te verzamelen aan enkele ophaalpunten. De brief vermeldde dat het
huisvuil alleen de dag van de ophaling zelf aangeboden mocht worden.
Eind december 2015 krijgen de handelaars en bewoners een nieuwe bewonersbrief. Daarin staat dat
vanaf midden januari 2016 tot na de volledige afwerking, in de Noordzandstraat en de Geldmuntstraat een gewichtsbeperking geldt tot 3,5 ton. Het
huisvuil moet nog altijd verzameld worden aan de
ophaalpunten. Wanneer het afval opgehaald wordt,
staat niet vermeld.
Op maandagavond 18 januari 2016 verzamelen de
bewoners en handelaars vanaf 18 uur hun huisvuil
aan de ophaalpunten, maar ze stellen vast dat de afvalzakken niet opgehaald worden tussen 19 en 21
uur. Sommige bewoners nemen hun afvalzak weer
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binnen, anderen niet. De volgende morgen blijkt het
afval toch opgehaald, maar niemand weet wanneer
dat gebeurd is. De volgende week herhaalt zich hetzelfde scenario.
Handelaars die IVBO opbellen, krijgen te horen dat
de huisvuilwagen het afval niet meer ophaalt omdat
het voertuig te zwaar is. Voor meer uitleg verwijst
IVBO naar de Stad. Daar legt de dienst Stadsreiniging uit dat zij als gevolg van de gewichtsbeperking
zelf het afval de volgende morgen vanaf 7 uur ophaalt met kleinere open vrachtwagens. Waarom dat
niet werd meegedeeld, kan de medewerker niet
zeggen. Voor sommige handelaars is deze regeling
een probleem want omdat ze niet aanwezig zijn,
kunnen zij hun afval niet vóór 7 uur buiten zetten,
zoals opgelegd werd door de eerste bewonersbrief
van midden 2015. Als de zakken de avond ervoor
buiten gezet worden, riskeren ze te worden opengescheurd door meeuwen. De handelaars vragen zich
af wie dan zal opdraaien voor eventuele kosten of
GAS-boetes.
De dienst Communicatie en Citymarketing reageert
op de eerstelijnsklacht van de handelaars dat de
bewonersbrief van eind december-begin januari
2016 opgemaakt werd op basis van de informatie
waarover zij toen beschikte. De dienst had geen
weet van gewijzigde ophaaltijden. Zij is bereid een
nieuwe bewonersbrief te verspreiden. Ook de website van de Stad bevat geen informatie over de gewijzigde ophaaltijden.
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ONDERZOEK:
Pas in januari 2016 werd op zeer korte tijd beslist
een gewichtsbeperking tot 3,5 ton in te voeren in de
Noordzandstraat en de Geldmuntstraat. IVBO werd
pas laat ingelicht en kon geen maatregelen meer
nemen om de ophaling te verzekeren. IVBO beschikt niet over lichte vrachtwagens. Een uitzondering op de tonnagebeperking was niet mogelijk.
Daarop besliste de dienst Stadsreiniging om IVBO
tijdelijk uit de nood te helpen. De ophaling door de
dienst Stadsreiniging kon niet gebeuren tussen 19
en 21 uur omdat deze uren buiten de werkuren van
de dienst vallen. Daarom werd het afval telkens op
dinsdagmorgen vanaf 7 uur opgehaald. Opengescheurde zakken werden door het personeel opgeruimd. GAS-boetes werden niet uitgeschreven.
Er werd beslist niet te communiceren over deze regeling omdat de dienst ervan uitging dat ze tijdelijk
zou zijn en er snel een structurele oplossing zou
worden gevonden in de vorm van een kleiner ophaalvoertuig voor IVBO.
Het College van burgemeester en schepenen keurt
op 22 maart 2016 de huur van een kleinere ophaalwagen voor IVBO goed. Vanaf begin april wordt de
avondophaling hernomen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
De handelaars en bewoners van de Noordzandstraat
en de Geldmuntstraat werden niet ingelicht over de
tijdelijk gewijzigde ophaling van het huisvuil.
De Ombudsman neemt als verzachtende omstandigheid in rekening dat de dienst Stadsreiniging ervan uitging dat er snel een structurele oplossing zou
worden gevonden. Toch duurde het nog tot begin
april 2016 vooraleer IVBO de avondophaling kon
hernemen met een kleinere wagen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 mei 2016).

STADSREINIGING

park open was tot 17.30 uur. De parkwachter reageert dat hem dat niet kan schelen en dat verzoeker
er niet meer in komt. Ook als verzoeker zegt dat hij
zijn afval gesorteerd heeft en maar vijf minuten
werk heeft, krijgt hij geen toestemming. Het gesprek wordt grimmiger. De andere parkwachters
komen erbij waardoor verzoeker geïntimideerd geraakt en vertrekt.
Verzoeker controleert thuis de website en ziet dat
afval inderdaad ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aangeboden mag worden. Toch wil hij de
manier aankaarten waarop hij aangesproken werd.

ONDERZOEK:
Afvalstoffen kunnen maar aangevoerd worden tot
een kwartier voor sluitingstijd. Hoeveel afval iemand mee heeft, speelt geen rol, dit om te vermijden dat er discussies zouden ontstaan aan de poort
over wie wel en wie niet binnen mag. Op het moment dat de aanvoer van afval stop wordt gezet,
wordt de ingang afgesloten met een ketting en/of
kegels. Of dat het geval was toen verzoeker kwam
aangereden, is niet duidelijk. De dienst Stadsreiniging gaat ervan uit dat de ingang al afgesloten was
en verzoeker via de uitgang en dus tegen de rijrichting het containerpark opgereden moet zijn. Verzoeker reageert dat het containerpark niet afgesloten was.
De parkwachter ontkent dat hij onbeleefd zou zijn
geweest. Toch wordt hij er door zijn chef op gewezen dat hij de klanten altijd rustig en vriendelijk
moet aanspreken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie. Hoe
verzoeker binnen reed, blijft onduidelijk.
Hoe dan ook wordt de parkwachter op zijn plichten
gewezen, wat een gunstig effect kan hebben op het
onthaal.

CONTAINERPARK
(dossier: 201610-215)

KLACHT:
Verzoeker wil om 17.18 uur het containerpark oprijden. Een parkwachter stapt op hem af met de
vraag: “Wat ga je doen, dè?”. Als verzoeker zegt
dat hij komt storten, wijst de parkwachter hem op
het bord met de openingsuren. Verzoeker antwoordt
dat hij op de website had gelezen dat het containerJAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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WAAR IS HET STADSDEBAT?
(dossier: 201609-197)

KLACHT:
Op 12 september organiseert De Toekomst van
Brugge in samenwerking met een vormingsorganisatie een stadsdebat. Dat wordt onder andere aangekondigd in het stadsmagazine en zou doorgaan
om 20 uur in het Entrepot.
Verzoeker komt aan om 19.55 uur. Er is geen debat
en er is niemand te zien.

ONDERZOEK:
Op 26 augustus beslisten de organisatoren om de
locatie te wijzigen naar de Biekorf wegens de grote
belangstelling.
Dit zou diezelfde dag al aangepast zijn op de websites van de Stad Brugge, De Toekomst van Brugge
en de vormingsorganisatie. Of dat klopt, valt niet
meer te achterhalen.
Op Facebook werd de locatie pas op 12 september
gewijzigd. Waarom dit niet sneller gebeurde, is niet
duidelijk. Toch had dit voor verzoeker zelf geen
verschil gemaakt want hij haalde zijn informatie
uitsluitend uit het stadsmagazine Bis.
Volgens De Toekomst van Brugge dienden de burgers zich in te schrijven via de vormingsorganisatie.
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Ook via dit kanaal werden ze via e-mail op de
hoogte gebracht van de gewijzigde locatie.
Dat er ingeschreven moest worden, stond niet in het
stadsmagazine.
De organisatoren geven toe dat ze beter informatie
hadden opgehangen aan het Entrepot om burgers
die alsnog daar toekwamen, te informeren over de
gewijzigde locatie.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
voor burgers die digitaal actief zijn, was de gewijzigde locatie bekend. Voor burgers die alleen het
stadsmagazine Bis als informatiebron gebruikten,
was de informatie onvolledig en onjuist.
Het was beter geweest dat de organisatoren ook aan
het Entrepot informatie hadden opgehangen over de
gewijzigde locatie.

AANBEVELING:
“Niet iedereen is digitaal actief. In de informatieverstrekking en de communicatie moet daar altijd
rekening mee gehouden worden.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (9 januari 2017).
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TOERISME

TOERISMECIJFERS

Verzoeker is verwonderd. Hij kreeg nog nooit zo’n
reactie op eerdere vragen naar informatie. Hij vindt
het niet getuigen van behoorlijk bestuur dat Toerisme Brugge pas na meer dan twee maanden reageert. Hij meent dat de dienst wettelijk gezien niet
kan vragen naar de reden van zijn vraag. Hij begrijpt evenmin waarom Toerisme Brugge zijn vraag
niet zelf overmaakt aan de Secretarie.

(dossier: 201610-228)

KLACHT:
Verzoeker vraagt begin augustus aan Toerisme
Brugge naar de recentste toerismecijfers. Hij gebruikt daarvoor het e-mailadres van zijn werk. Verzoeker wilde over het thema een uiteenzetting geven in een politieke partij.
Een week later krijgt hij een bericht dat de bevoegde medewerker met vakantie is en dat hij binnen
enkele weken een antwoord mag verwachten. Verzoeker verneemt niets meer.
Begin oktober stuurt hij een herinnering. Toerisme
Brugge reageert en verwijst hem in afwachting van
een inhoudelijk antwoord naar de website van de
Vlaamse overheid. Een week later stuurt verzoeker
een tweede herinnering, zonder resultaat.
Midden oktober krijgt hij dan toch een telefoontje
van Toerisme Brugge met de vraag welke informatie hij precies zoekt en waarvoor ze moet dienen.
Als verzoeker zegt dat hij de cijfers nodig heeft
voor een bespreking binnen een politieke partij, reageert de medewerkster enigszins terughoudend.
Toch belooft ze de cijfers te bezorgen.
De volgende dag belt Toerisme Brugge verzoeker
opnieuw op met de boodschap dat hij zijn vraag officieel aan de Secretarie moet stellen. Dat is de
normale procedure.
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ONDERZOEK:
De vraag van verzoeker bleef liggen als gevolg van
vakantie van een medewerkster van Toerisme
Brugge. Toen ze terugkwam, moest ze een stapel emails en opdrachten verwerken. De vraag van verzoeker belandde onderaan. Gevolg was dat hij pas
midden oktober behandeld werd.
Conform de richtlijnen moeten vragen van burgers
in het kader van de openbaarheid van bestuur binnen vijftien dagen inhoudelijk beantwoord worden.
Toerisme Brugge bevestigt dat een vraag in het kader van de openbaarheid van bestuur niet moet
worden geduid. De aandacht van de medewerkster
werd evenwel getrokken door verzoekers emailadres waaruit ze afleidde dat hij voor een overheidsinstantie werkte. Ze ging er uit dat verzoeker
zijn vraag stelde als werknemer van deze organisatie. Haar vraag naar het gebruik van de cijfers was
dan ook bedoeld als aanbod om adequater op de
vraag te kunnen inspelen, niet om informatie achter
te houden.
Toen de medewerkster vernam dat verzoeker de
vraag stelde als bestuurslid van een politieke partij,
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TOERISME

rees bij haar twijfel over de toepasbaarheid van de
wet op de openbaarheid van bestuur.
In geval van twijfel is het gangbaar dat de vraag aan
de Secretarie wordt overgemaakt die hem dan in
overleg met de Stadssecretaris aftoetst aan de wetgeving waarna de vraag ofwel wordt ingewilligd,
ofwel gemotiveerd wordt geweigerd. Toerisme
Brugge geeft toe dat, gelet op de lange behandelingstermijn, het beter geweest was dat de medewerkster de vraag zelf aan de Secretarie had overgemaakt.
Na de klacht bezorgt Toerisme Brugge verzoeker
de meest actuele toerismecijfers. Naar aanleiding
van de klacht wordt verder bekeken op welke manier zij op frequente basis bepaalde bezoekersgegevens via de website van de Stad Brugge publiek kan
maken.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
Toerisme Brugge liet verzoekers vraag naar informatie meer dan twee maanden onbehandeld liggen.
Volgens de wet op de openbaarheid van bestuur
moet een dergelijke vraag binnen de vijftien dagen
inhoudelijk beantwoord worden.
De burger moet een vraag in het kader van de
openbaarheid van bestuur niet duiden, maar de
Ombudsman houdt rekening met de verzachtende
omstandigheid dat het gebruik van verzoekers emailadres voor onduidelijkheid kan hebben gezorgd
over de reden van de vraag.
GEEN ACTIEVE DIENSTVERLENING: het is
juist dat bij twijfel een vraag in het kader van de
openbaarheid van bestuur aan de Secretarie wordt
overgemaakt. Gezien de lange doorlooptijd was het
beter geweest dat Toerisme Brugge de vraag zelf
had doorgespeeld aan de Secretarie in plaats van
verzoeker na meer dan twee maanden de boodschap
te geven dat hij dat zelf moest doen.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt de
meest actuele toerismecijfers. Bekeken wordt hoe
deze informatie actief aangeboden kan worden op
de website van de Stad Brugge.
REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 december 2016).
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GEEN ANTWOORD
(dossier: 201610-224)

KLACHT:
Verzoeker stuurt midden september een brief naar
de dienst Vergunningen waarin hij erover klaagt dat
de organisator van een rommelmarkt de standen
heeft gemarkeerd met gewone witte verf. De cijfers
staan over een lange afstand op het voetpad. Hij
vindt dat bekladding van het openbare domein. Het
is al het tweede jaar op rij dat dit gebeurt. Verzoeker begrijpt niet dat geen uitwisbare verf werd gebruikt, noch dat de Stad of de organisator deze
markeringen niet verwijdert.
Een maand later heeft de dienst nog altijd niet gereageerd.

ONDERZOEK:
De dienst Vergunningen geeft toe dat zij de brief
niet beantwoordde.
Dat betekent niet dat ze niets ondernam. Al twee
weken voor de brief van verzoeker had ze de organisator erop gewezen dat alle markeringen verwijderd moesten worden. In de vergunning stond immers als voorwaarde: “De eventuele afbakening
van de standen op het wegdek mag niet uitgevoerd
worden in onuitwisbare producten zoals verf. Het
gebruik van krijt is aan te bevelen.”
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De organisator weigerde in te gaan op de vraag van
de Stad. Daarop stuurde de dienst hem begin oktober een brief waarin hij in gebreke werd gesteld en
waarin gedreigd werd met een ambtshalve verwijdering.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: dat de dienst
Vergunningen de organisator op de hielen zat, was
oké. Dat de dienst verzoeker niet antwoordde, was
minder oké. Zij had hem kunnen inlichten over de
stappen die zij ondernomen had. Nu bleef verzoeker
in het ongewisse en ging hij ervan uit dat er niets
gebeurde.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker wordt ingelicht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 december 2016).

OPVOLGING:
Enkele weken later worden de markeringen verwijderd.
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VERGUNNINGEN

MEER DAN ZESTIG DAGEN

TERRASVERGUNNING

(dossier: 201609-198)

(dossier: 201606-134)

KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster vraagt via het Meldpunt uitleg over het
afgelasten van een concert van de Koninklijke Marine op 13 juli. Zij kwam er speciaal voor van
Roeselare om dan pas te horen dat het concert niet
zou plaatsvinden. Zij betreurt dat hierover niets in
de pers verscheen.
De melding komt na zestig dagen als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

Verzoeker kreeg van de Stad een beperkte vergunning voor een zomerterras voor zijn horecazaak.
Zijn terras mag maar twee meter breed zijn en 1,70
meter diep. De gevel van zijn zaak is nochtans zes
meter breed. Andere zaken in de straat hebben een
vergunning voor een terras over de hele breedte van
hun gevel. Verzoeker voelt zich ongelijk behandeld.
In de vergunning staat dat er geen stoelen of tafels
geplaatst mogen worden voor of in het gemeenschappelijke halletje dat zich bevindt tussen een
aanpalende kledingzaak en zijn horecazaak. Verzoeker begrijpt niet waarom. Volgens zijn eigenaar
behoort het halletje over een breedte van één meter
tot zijn zaak en over een breedte van slechts dertig
centimeter tot de kledingzaak.
De terrasvergunning motiveert de beperking onvoldoende, vindt verzoeker. Daarom ging hij te rade
bij de dienst Vergunningen. Deze dienst zei nu eens
dat de brievenbus in het halletje altijd bereikbaar
moest blijven, maar volgens verzoeker stelt er zich
geen probleem mochten daar toch tafels en stoelen
voor worden geplaatst. Dan weer klonk het dat een
ruimer terras de kledingzaak zou belemmeren want
in het halletje is er een etalageraam van deze zaak.
Ook dat vindt verzoeker geen argument. Niemand
gaat op die plek naar de etalage kijken. De kledingzaak heeft een zeer brede etalage aan de straatkant.
Hij ziet dan ook geen enkele reden waarom zijn terras zo klein moet blijven.
Eind mei deed zich een incident voor met de uitbater van de kledingzaak. Verzoeker had een beperkt
terras uitgezet volgens zijn vergunning. Zijn buurman vroeg hem naar zijn vergunning. Die had verzoeker nog niet gekregen hoewel de vergunning al
door het College van burgemeester en schepenen
was goedgekeurd. De uitbater van de kledingzaak
riep er de dienst Vergunningen bij die eiste dat verzoeker zijn terras weg zou nemen.

ONDERZOEK:
Er liep iets fout bij het invullen van het meldpuntprogramma.
De medewerkster van de dienst Vergunningen noteerde als antwoord in het Meldpunt dat de Koninklijke Marine pas ’s morgens besliste om geen concert te geven wegens het te verwachten slechte
weer. Toen het tegen de middag prachtig weer
werd, was het te laat voor het orkest om nog naar
Brugge te komen. De beslissing om niet op te treden lag bij de Koninklijke Marine en niet bij de
Stad. De afgelasting kon niet meer tijdig gecommuniceerd worden. De dienst verontschuldigt zich
voor het ongemak.
Door een foute handeling werd de melding niet in
behandeling genomen. Daardoor vertrok de e-mail
met het antwoord niet naar verzoekster en bleef ze
in het ongewisse.
Na de klacht wordt ze geïnformeerd over wat er mis
liep.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
Door een foute handeling vertrok het antwoord van
de dienst Vergunningen niet naar verzoekster.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 februari 2017).

ONDERZOEK:
De terrasaanvraag van verzoeker kwam bij de
dienst Vergunningen toe en werd geadviseerd door
de Dienst Ruimtelijke Ordening/Unesco en de
dienst Lokale Economie.
Uit het onderzoek van de sector Unesco bleek dat
de eigendomsgrens tussen de kledingzaak en de
zaak van verzoeker door het halletje loopt dat zich
tussen beide zaken bevindt. Beide uitbaters hebben
het gebruiksrecht. In het halletje bevindt zich een
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VERGUNNINGEN

brievenbus die altijd bereikbaar moet zijn voor de
postbode en voor de gebruikers van de bus. Ook de
zijetalage van de kledingzaak moet altijd bereikbaar
blijven. Daarbij speelt het geen rol of daar effectief
klanten naar binnen kijken of niet. Daarom werd
geadviseerd dat geen tafels of stoelen voor het halletje zouden worden geplaatst.
Een terrasvergunning wordt slechts verleend voor
de gevel van de eigen zaak en moet altijd afgebakend worden door bloembakken binnen de vergunde terraszone. Deze voorwaarde zorgde ervoor dat
er ook aan de andere zijde van de gevel te weinig
ruimte was voor een tafel, een stoel en een terrasafbakening.
Om al deze redenen besliste het College van burgemeester en schepenen eind mei om verzoeker
slechts een beperkte terrasvergunning met voorwaarden af te leveren.
Het College kende de vergunning toe op maandag
23 mei maar de dienst Vergunningen had pas op
woensdag 25 mei toegang tot de definitieve beslissingen van het College. Op basis hiervan maakte zij
de vergunning op. Op vrijdag 27 mei werd de ondertekende vergunningsbrief aan verzoeker bezorgd
door een politiekoerier. Op donderdag 26 mei was
hij nog niet in het bezit van deze brief.
De eigenaar bevestigt dat het halletje gemeenschappelijk is en ontkent wat verzoeker beweert dat
er een verdeling 1 meter/30 centimeter zou bestaan.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking, waarbij de
motivering van de beslissing nader wordt toegelicht. Van ongelijke behandeling is geen sprake.
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WEGEN

er dit keer te horen dat het herstel binnen de eerste
drie maanden zal gebeuren.

LOSLIGGENDE RIOOLDEKSELS
(dossier: 201602-041)

KLACHT:
Begin oktober 2014 vraagt verzoekster een eerste
keer via het Meldpunt om de riooldeksels voor haar
huis weer vast te leggen. Telkens er een auto over
rijdt, maakt dat lawaai. De Wegendienst lost het
probleem voorlopig op door een stuk rubber tussen
de deksels te steken en parkeert de melding met de
boodschap aan verzoekster dat een structureel herstel wegens personeelstekort op dat moment niet
mogelijk is.
Midden april 2015 herhaalt verzoekster haar melding. Ze dringt aan op een structurele oplossing. De
Wegendienst laat haar weten dat de onderhoudsaannemer aangesproken is om het probleem voor
het einde van het jaar op te lossen.
Midden december 2015 dringt verzoekster een derde keer aan. De Wegendienst belooft de onderhoudsaannemer in de eerste helft van 2016 langs te
sturen.
Als het herstel midden februari 2016 nog altijd niet
uitgevoerd is, contacteert verzoekster het Meldpunt.
Het Meldpunt contacteert de Wegendienst en krijgt
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ONDERZOEK:
De Wegendienst geeft toe dat het herstel lang op
zich laat wachten. Er werd wel degelijk opdracht
gegeven aan de onderhoudsaannemer om binnen
zijn raamcontract te zorgen voor een structurele oplossing. Dat herstel bleef uit. Eind 2015 was het
budget voor de onderhoudsaannemer op. Bovendien
moest het raamcontract opnieuw aanbesteed worden voor het werkjaar 2016.
Omdat de gunning voor deze aanbesteding nog niet
goedgekeurd is, beslist de Wegendienst de opdracht
via een afzonderlijke procedure bij voorrang te laten uitvoeren. In afwachting kit de Wegendienst de
deksels in maart 2016 duurzaam vast. Toch duurt
het nog tot midden september vooraleer het probleem structureel opgelost geraakt.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: het duurt twee jaar
vooraleer het probleem structureel opgelost wordt.
Verzoekster deed tussen begin oktober 2014 en
midden februari 2016 vier vergeefse meldingen.
Bij de uitbesteding van taken aan derden blijft de
opdrachtgevende overheid medeverantwoordelijk
voor de opvolging van de opdracht.
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De klacht wordt gecorrigeerd: het herstel wordt in
maart tijdelijk en in september definitief uitgevoerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 december 2016).

WEGEN

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 december 2016).

OLIEVLEKKEN
(Dossier: 201611-259)

HERSTELD VOETPAD KAPOT GEREDEN
(dossier: 201609-194)

KLACHT:
Verzoeker stelt vast dat een volgeladen bestelwagen
van de Wegendienst over een stuk voetpad rijdt dat
pas door een andere ploeg van de Wegendienst
werd hersteld. Daardoor komen enkele tegels opnieuw los. Hij spreekt een werkman aan die belooft
zijn chef in te lichten. Verzoeker krijgt de raad ook
rechtstreeks naar de Wegendienst te bellen. Hij doet
dat maar ondanks de belofte dat de zaak onderzocht
zal worden, ziet hij niets gebeuren.
Twee maanden later is het voetpad nog altijd niet
hersteld.

ONDERZOEK:
Wat gebeurde met het onderzoek op de eerste lijn is
niet duidelijk.
De Wegendienst bevestigt wat verzoeker zag: de
ploeg die met de bestelwagen reed, beschadigde het
trottoir dat pas door collega’s was hersteld.
De werklui worden erop aangesproken dat zij ten
allen tijde moeten vermijden het herstelwerk van
collega’s kapot te maken. Ze worden teruggestuurd
en moeten de losgekomen tegels weer vastleggen.
Tijdens het werkoverleg wordt het voorval besproken om herhaling te voorkomen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: een ploeg van de
Wegendienst beschadigde het herstelwerk van eigen collega’s.
De klacht wordt gecorrigeerd: de betrokken werklui
worden aangesproken en moeten de tegels herstellen. Tijdens een werkvergadering wordt erop gewezen dat men respect moet hebben voor het werk van
collega’s.
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KLACHT:
Verzoeker krijgt midden februari 2016 een factuur
van de Wegendienst. Hij moet 275 euro betalen
wegens schade aan het wegdek door olievlekken
veroorzaakt door een lek aan zijn wagen. De factuur bestaat uit een waardevermindering van 250
euro en 25 euro administratiekosten. Hij krijgt een
maand de tijd om te betalen.
Hij dient onmiddellijk bezwaar in. Hij geeft toe dat
zijn wagen gedurende een korte periode olie lekte
op de openbare weg. Om meer schade te voorkomen zette hij een bak met kiezels onder zijn auto.
Hij zou ook de olievlek verwijderd hebben. Al in
maart verving hij de wagen. Verzoeker stelt vast dat
er op verschillende plaatsen in zijn straat oliesporen
te vinden zijn. Deze zijn niet afkomstig van zijn vorige auto. Hij vraagt de Stad naar bewijzen.
Eind november, negen maanden na het indienen
van zijn bezwaar, krijgt hij weer een brief van de
Wegendienst. Zijn bezwaar werd onderzocht maar
de Wegendienst blijft bij zijn beslissing. Verzoeker
wordt aangemaand om de factuur binnen de 14 dagen te betalen.
Verzoeker stelt vast dat de Wegendienst niet motiveert waarom zijn bezwaar wordt afgewezen. Ook
bewijzen dat hij de dader zou zijn, worden niet gegeven.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman gaat ter plaatse en stelt vast
dat er zowel in de straat van verzoeker als op andere plaatsen olievlekken te zien zijn op het openbare
domein.
Verzoekers bezwaarschrift wordt ongemotiveerd
afgewezen. Bewijzen brengt de Wegendienst niet
aan.
De dienst Ombudsman vraagt eind november aan
de Wegendienst wanneer en door wie de olievlekken vastgesteld werden. Hoe kan de Wegendienst
bewijzen dat de olievlek(ken) alleen van de wagen
van verzoeker afkomstig waren? Hoe wordt dit gecontroleerd en hoe wordt de schade berekend? Op
basis van welk reglement gebeurt dat?
De dienst Ombudsman herinnert drie keer aan zijn
vragen. De Wegendienst wacht met antwoorden tot
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begin maart 2017. Volgens de Wegendienst dateerde de schade al van eind 2015. Ze zou verschillende
keren door de Politie zijn vastgesteld. Verzoeker
werd erover aangesproken. Pas na lang aandringen
plaatste hij een kiezelbak onder zijn auto, maar ten
gronde werd het probleem niet aangepakt. Daarom
stelde de Politie een melding op van schade aan het
openbaar domein. Meer gebeurde er niet.
Om een einde te maken aan de oplossing met de
kiezelbak stelde de Wegendienst een schadedossier
en een kostenstaat op. Verzoeker nam de kiezelbak
weg.
De olievlekken blijven zichtbaar maar brengen het
gebruik van de rijweg niet in het gedrang. De Wegendienst beslist het schadedossier te klasseren.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: verzoeker diende
eind februari 2016 zijn bezwaarschrift in. Pas negen
maanden later werd op zijn bezwaar geantwoord.
De dienst Ombudsman moest zelf meer dan drie
maanden wachten op een antwoord op zijn vragen.
SCHENDING MOTIVERINGSBEGINSEL: verzoekers bezwaar werd niet gemotiveerd afgewezen.
De klacht wordt gecorrigeerd door het klasseren
van het schadedossier.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 maart 2017).

GEEN GRASDALLEN
(dossier: 201612-277)

WEGEN

Omdat verzoekers geen antwoord van de Wegendienst krijgen, nemen ze eind oktober opnieuw contact op met de dienst Ombudsman. Daarbij sturen
ze ook foto’s door. De dienst Ombudsman maakt de
vraag en de foto’s opnieuw over aan de Wegendienst.
Tegen eind december hebben verzoekers nog altijd
geen antwoord van de Wegendienst gekregen.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman maakte verzoekers vraag
van eind september bij wijze van dienstverlening
over aan de Wegendienst. Daarbij liet ze de dienst
weten dat over de vraag geen tweedelijnsklachtdossier was geopend. De dienst Ombudsman vroeg de
Wegendienst of de zaak opnieuw bekeken kon
worden. Ze vroeg verzoekers rechtstreeks te antwoorden. De volgende dag reageerde de Wegendienst dat ze bij haar standpunt bleef. De Wegendienst maakte dit antwoord niet over aan
verzoekers.
Eind oktober stuurde de dienst Ombudsman de herinnering van verzoekers en hun foto’s door naar de
Wegendienst. Opnieuw werd gevraagd verzoekers
rechtstreeks te antwoorden. De Wegendienst antwoordde niet.
Na de klacht geeft de Wegendienst toe dat zij door
een intern misverstand verzoekers niet antwoordde
op hun vraag naar een alternatieve oplossing.
De dienst gaat ter plaatse maar blijft bij haar standpunt. Het inrijden van de bermen wordt veroorzaakt
door het feit dat in de straat een huis wordt gebouwd. Het gaat om een tijdelijk probleem. De
Wegendienst wil geen middelen besteden aan definitieve maatregelen om een tijdelijk probleem op te
lossen.

BEOORDELING:
KLACHT:
Verzoekers vragen in augustus via het Meldpunt
om grasdallen in hun straat aan te leggen. De rijweg
is maar één wagen breed. Kruisende auto’s en brede
vrachtwagens rijden de bermen kapot waardoor ze
veranderen in modderpoelen als het regent. Verzoekers vragen dezelfde oplossing als in de omliggende straten.
Begin september antwoordt de Wegendienst dat de
aanleg van grasdallen niet overwogen wordt. Dat
kan alleen in straten met doorgaand dubbelrichtingsverkeer. In de hele wijk grasdallen leggen is
budgettair niet haalbaar.
Verzoekers dringen aan op een alternatieve oplossing en nemen hiervoor eind september contact op
met de dienst Ombudsman. De dienst Ombudsman
maakt hun vraag over aan de Wegendienst.
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De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst liet na verzoekers te antwoorden op hun
vraag naar een alternatieve oplossing.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekers krijgen
een gemotiveerd antwoord.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 februari 2017).
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WEGEN

INGEREDEN BERMEN

VOCHTPROBLEEM

(dossier: 201601-015)

(dossier: 201601-020)

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker klaagt dat er in een stuk van de Doornstraat geen voetpaden liggen noch boordstenen geplaatst zijn. Chauffeurs gebruiken de straat als
sluipweg naar Snellegem en rijden er veel te snel.
Regelmatig rijden ze in de zachte berm waardoor
diepe voren ontstaan. Dat is gevaarlijk. Als het regent, staan ze vol water.
Verzoeker wees de Wegendienst al in 2011 en 2013
op het probleem. De dienst beloofde toen om grasdallen te leggen, maar dat gebeurde niet. In 2015
liet de Wegendienst weten dat het budget op was en
de plaatsing uitgesteld was. Bovendien bleek de
dienst niet meer zo happig om grasdallen te leggen
omdat dit de snelheid opdrijft. Verzoeker vraagt
zich af of er eerst ongevallen moeten gebeuren
vooraleer iets ondernomen wordt.

Al meer dan een jaar is de openbare groenstrook
voor de woning van verzoekster verzakt als gevolg
van een rioolbreuk. Verzoekster drong al verschillende keren aan op herstel maar de Wegendienst
doet niets. Er zou geen budget voor zijn.
Naar aanleiding van de jaarlijkse rommelmarkt vulde de Wegendienst in juni 2015 de diepste putten
op met zand. Ondertussen is dat al weer weggespoeld. De dienst plaatste signalisatie maar structureel raakt het probleem niet opgelost.
Verzoekster klaagt dat er door het getalm vochtproblemen zijn ontstaan in haar kelder. Van de Wegendienst kreeg ze de raad op eigen kosten de huisaansluiting te vernieuwen, maar volgens
verzoekster is daar niets mis mee. Ook het advies
van de Wegendienst om de kelder te verdichten,
vindt ze niet kunnen. Ze is niet bereid om de kosten
daarvoor te dragen omdat er vroeger nooit problemen waren. Ze is ervan overtuigd dat het vochtprobleem het gevolg is van het niet herstellen van de
rioolbreuk onder het openbare domein.

ONDERZOEK:
De Wegendienst legde de voorbije jaren grasdallen
op verschillende plaatsen in de Doornstraat. Jaarlijks wordt een deel van het onderhoudsbudget gereserveerd om tussen de 100 à 200 meter dallen te
leggen. Verzoeker stelde zijn vraag nadat een zone
was aangelegd. Het budget was toen op. De dienst
vermoedt dat verzoeker het antwoord verkeerd interpreteerde als zou er voor het aanbrengen van
grasdallen geen geld zijn.
Volgens de Wegendienst zijn grasdallen niet alleenzaligmakend omdat ze ervoor zorgen dat sommige bestuurders nog sneller rijden. Daarom worden niet over de hele lengte van de Doornstraat
grasdallen gelegd. Extra snelheidsremmers leggen
is geen optie, boordstenen evenmin omdat de afwatering naar de grachten daardoor in het gedrang zou
komen.
Niet zozeer de inrichting van de weg is het probleem, meent de Wegendienst, maar wel het rijgedrag van de bestuurders. Zij suggereert verzoeker
aan de Politie te vragen om een tijdlang streng te
controleren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
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ONDERZOEK:
De Wegendienst bevestigt dat de regenwaterriool
gebroken is als gevolg van het ingroeien van wortels. Dat kwam aan het licht toen een slikput in de
buurt van verzoeksters huis verstopt geraakte.
Daarom werd de plaats afgezet. Het opvullen van
de put was slechts een tijdelijke maatregel zodat de
rommelmarkt geen hinder zou ondervinden. In het
najaar van 2016 wordt de riool hersteld.
Het vochtprobleem kan volgens de Wegendienst
onmogelijk het gevolg zijn van de breuk in de riool.
Hij staat niet in verbinding met de kelder, bevindt
zich op meer dan zes meter van het huis en zit meer
dan tweeëneenhalve meter diep, vermoedelijk onder
het niveau van het grondwater.
Nog tijdens het onderzoek vernieuwt verzoekster
haar huisaansluiting die toch gebroken blijkt. Vermoedelijk was dat de oorzaak van het vochtprobleem.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Er was geen verband met het vochtprobleem in de
kelder, maar verzoekster heeft wel een punt dat de
herstelling van de riool lang op zich liet wachten.
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VERSTOPTE RIOOLKOLKEN
(dossier: 201604-065)

KLACHT:
Eind september 2015 meldde verzoeker via de
dienst Ombudsman dat zijn straat na een fikse regenbui blank stond doordat vier rioolkolken verstopt zaten met beton en steenbrokken. Verzoeker
vroeg of de kolken vrijgemaakt konden worden. De
dienst Ombudsman maakte de melding over aan de
dienst Stadsreiniging en de Wegendienst.
Begin april 2016 neemt verzoeker opnieuw contact
op met de dienst Ombudsman. Hij vernam van de
arbeiders van de dienst Stadsreiniging dat zij de
kolken niet vrij konden maken en dat de aannemer
de rioolputten zou moeten vervangen. Verzoeker
zag niets gebeuren.

ONDERZOEK:
De dienst Stadsreiniging ging eind september 2015
ter plaatse en maakte de melding over aan de Wegendienst. De Wegendienst controleerde de kolken
en stelde vast dat er stenen in de slikputten zaten.
Aangezien de heraanleg van de straat nog niet definitief opgeleverd was, noteerde de Wegendienst in
het meldpuntprogramma dat de aannemer de slikputten moest reinigen. Omdat er nadien geen nieuwe meldingen meer binnenkwamen, werd de opvolging van dit werk niet als hoogdringend
beschouwd.
Na de klacht van verzoeker controleert de Wegendienst de rioolkolken opnieuw. De stenen zitten niet
meer in slikputten. Ze zijn vrij en werken prima.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Of de aannemer de kolken effectief reinigde, is niet
duidelijk. Feit is dat bij een plaatsbezoek na de
klacht blijkt dat de kolken vrij zijn.

ONVOORZICHTIGE AANNEMER?
(dossier: 201604-077)

WEGEN

heel wat voertuigen geparkeerd staan als de aannemer start met het aanbrengen van de pictogrammen. In de bewonersbrief stond niet vermeld wanneer de werken precies uitgevoerd zouden worden.
Als verzoekster merkt dat de werklui haar auto naderen, parkeert ze hem voor haar eigen deur in de
overtuiging dat hij de werkzaamheden niet zal hinderen. Iets later merkt ze dat een werkman met een
brander een pictogram op de grond aan het kleven
is, vlakbij het voorwiel van haar wagen. Hij staat
nonchalant met de brander te zwaaien terwijl hij
aan het bellen is met zijn gsm. Ze vreest schade aan
haar auto en spreekt de man aan. De arbeider reageert gepikeerd dat ze haar auto maar had moeten
verplaatsen. Hij beweert dat er overal aangebeld
werd, maar verzoekster ontkent dat. Ze was de hele
dag thuis en hoorde of zag niemand.
Hoewel verzoeksters wagen niet beschadigd is,
vindt ze dat de werklui onvoldoende aandacht
schonken aan de auto’s die waren blijven staan. Ze
begrijpt niet waarom de parkeerverbodstekens niet
vroeger geplaatst werden en waarom ze na de werken zijn blijven staan. De discussie had vermeden
kunnen worden had verzoekster haar auto ergens
anders kunnen parkeren.

ONDERZOEK:
De werken werden niet uitgevoerd door stadspersoneel maar door een aannemer in opdracht van de
Stad.
De Wegendienst stuurt de klacht naar de aannemer
door, maar een antwoord blijft uit. Na lang aandringen laat de aannemer weten dat hij het werk liet
uitvoeren door een onderaannemer die niet reageerde op de klacht.
De Wegendienst betreurt de houding van de aannemer, maar kan niets meer doen. Er werd geen
schade aangericht waardoor het moeilijk is om dieper in te gaan op de betrokkenheid van de aannemer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid. De onderaannemer reageert niet op de klacht. De Ombudsman is niet bevoegd om de klacht rechtstreeks
bij de firma aan te kaarten.

KLACHT:
De straat van verzoekster wordt ingericht als fietsstraat. De dag voor de wegmarkeringen aangebracht
worden, worden parkeerverbodsborden geplaatst.
Ze worden niet reglementair gezet, waardoor er nog
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PARKEREN OP PRIVAAT TERREIN
(dossier: 201605-128)

WEGEN

te om met hun auto tot aan hun huis te geraken. Een
buurman belde al naar de Wegendienst waar hij te
horen kreeg: “De aannemer zit op schema”. Verzoeker gelooft daar niets van.

ONDERZOEK:
KLACHT:
Eind maart 2016 meldt verzoekster aan de dienst
Ombudsman dat er wagens rijden of parkeren op
een stuk grond dat tot haar eigendom behoort. De
grond paalt onmiddellijk aan de openbare weg. Op
vraag van een parkeerder kwam de Politie langs.
Die zei dat de Stad in fout was.
De Ombudsman maakt de melding over aan de
Wegendienst. Twee maanden later meldt verzoekster dat ze nog altijd niets vernomen heeft. Zij
meldde het probleem ondertussen ook aan de Politie.

ONDERZOEK:
Na de klacht gaat de Wegendienst ter plaatse. Ze
stelt vast dat vijftien jaar geleden, tijdens de heraanleg van de straat, de paaltjes die de eigendom van
verzoekster afbakenden, door de aannemer weggenomen en niet teruggeplaatst werden. Ze belooft
omegaprofielen te plaatsen om de zone opnieuw af
te bakenen.
Enige tijd later komt ze op deze belofte terug. De
vraag van verzoekster blijkt te kaderen in een jarenlange burenruzie. Een buurman voert werken uit
aan zijn huis. De Wegendienst wenst de profielen
niet te plaatsen zolang er gewerkt wordt.
Volgens de Wegendienst zou ze de melding van de
dienst Ombudsman niet ontvangen hebben. De
melding werd nochtans naar het juiste e-mailadres
verstuurd.

Nog voor de Wegendienst antwoordt, vult verzoeker midden juli zijn klacht aan. De werken waren
zoals verwacht niet af. De bewoners kregen vlak
voor het bouwverlof een bewonersbrief waarin
stond: “In het geval de definitieve asfaltlaag niet
kan aangebracht worden op de rijweg voor de start
van het bouwverlof, zal er plaatselijk verkeer toegelaten worden op de funderingslaag.” De bewoners
gingen er dan ook van uit dat zij tijdens het bouwverlof in de werfzone mochten parkeren. Toch
kwam een politieagent alle nummerplaten noteren.
Enkele dagen later meldt verzoeker dat de werfzone
is afgesloten met een hek maar dat de verkeerssignalisatie dubbelzinnig is. Het verkeersbord aan het
hek geeft aan dat de bewoners de straat niet binnen
zouden mogen rijden, wat in tegenspraak is met de
bewonersbrief. Anderzijds heeft de aannemer voorzieningen getroffen zodat de bewoners tijdens het
bouwverlof hun garages kunnen gebruiken. Verzoeker vraagt een onderbord “uitgezonderd bewoners” aan te brengen zodat er geen discussie kan
ontstaan.
De dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie
gaat ter plaatse en laat een onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” aanbrengen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem met de signalisatie wordt door bemiddeling opgelost.

BEOORDELING:

BESCHADIGD VOETPAD

Ander oordeel.
Wat er met de melding gebeurde, wordt niet duidelijk uit het onderzoek.

(dossier: 201607-167)

DUBBELZINNIGE SIGNALISATIE

KLACHT:

(dossier: 201606-141)

Verzoeker woont in een sociale woonwijk. Hij
klaagt over de slechte staat van het voetpad dat naar
zijn voordeur loopt. Volgens verzoeker meldde hij
dat al begin 2015 aan de Wegendienst. De dienst
zou toen beloofd hebben dat het voetpad eind 2015begin 2016 hersteld zou worden.
Verzoeker zag niets gebeuren. Onlangs nam hij
weer contact op met de Wegendienst om de stand
van het dossier te kennen. Hij krijgt geen antwoord.
Hij viel al twee keer over uitstekende tegels, gelukkig zonder erg.

KLACHT:
Verzoeker uit half juni de vrees dat de werkzaamheden in zijn straat niet klaar zullen zijn tegen het
bouwverlof, zoals nochtans was aangekondigd. De
aannemer werkt traag en niet logisch, komt soms
niet opdagen om dan plots weer in een stuk van de
straat verder te werken. De bewoners hebben moeiJAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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ONDERZOEK:
De Wegendienst reageert dat het voetpad onder de
bevoegdheid van de sociale huisvestingsmaatschappij valt. Of en met wie van de Wegendienst
verzoeker contact had, kan het onderzoek niet achterhalen. Het clusterhoofd Openbaar Domein bevestigt wel dat de Groendienst recent heesters in de
wijk snoeide en dat de Wegendienst op een andere
plek enkele tegels herstelde. In feite hadden de
diensten dat niet hoeven te doen omdat de grond eigendom is van de huisvestingsmaatschappij. De
Wegendienst vraagt dat verzoeker met zijn klacht
aanklopt bij de huisvestingsmaatschappij.
Verzoeker doet wat gevraagd wordt maar de huisvestingsmaatschappij reageert dat de Stad bevoegd
is. De Wegendienst maakt een uittreksel van het
kadasterplan over waaruit moet blijken dat de huisvestingsmaatschappij eigenaar is. De huisvestingsmaatschappij reageert dat de situatie onduidelijk
blijft. Enerzijds staan de percelen aangeduid als
private grond en zijn ze vermoedelijk eigendom van
de bouwmaatschappij. Toch wordt het groenonderhoud er door de Groendienst verzekerd. Op minstens één perceel zijn er publieke parkeerplaatsen
aangelegd door de Stad.
De huisvestingsmaatschappij schakelt een landmeter in. Hij zal alle woonblokken en al het openbaar
groen opmeten. Daarna zal de maatschappij de Stad
contacteren om het dossier verder te bespreken. De
huisvestingsmaatschappij brengt verzoeker hiervan
op de hoogte.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
De opmeting zal duidelijk moeten maken wie
waarvoor verantwoordelijk is. Tot zolang zal verzoeker geduld moeten oefenen.

RIJTEN BEEK
(dossier: 201611-236)

KLACHT:

WEGEN

Er gebeurt niets. Begin september onderschrijft een
buurman het probleem in een e-mail aan de Wegendienst. De beek is ondertussen overwoekerd. Er
spelen kinderen in de wijk. Er is nog nauwelijks te
zien waar de beek zich bevindt. De Wegendienst
reageert dat de beek nog in september gereten zal
worden.
Er gebeurt niets. Midden oktober reageert verzoekster opnieuw. Tegen eind oktober heeft de Wegendienst nog altijd niet gereageerd. Verzoekster wijst
er de dienst op dat haar melding al vier maanden
oud is.
Begin november reageert de Wegendienst dat de
aannemer achterstand opgelopen heeft bij het zomerrijten maar dat hij binnenkort met het werk zal
beginnen. Verzoekster gelooft daar niets meer van.
Ze krijgt al maanden hetzelfde antwoord.

ONDERZOEK:
De aannemer die werkte in opdracht van de Wegendienst, moest door de uitzonderlijke weersomstandigheden veel meer zomerrijten dan in andere
jaren. De Wegendienst moest daardoor in samenspraak met de aannemer keuzes maken en prioriteiten leggen omdat alles afwerken in de zomer onmogelijk was.
Volgens de Wegendienst was er geen enkel probleem met de beek. Er was geen overstromingsgevaar. De planten verhinderden de vlotte afvoer van
het water niet. Vandaar dat zij en de aannemer ervoor opteerden voorrang te geven aan meer problematische beken. Daardoor moest de planning
voortdurend worden aangepast.
De beek wordt gereten in de laatste week van november. Het werk wordt opgenomen in de jaarplanning en zal in het vervolg steeds in de winter gebeuren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Misschien had de Wegendienst in haar antwoorden
aan verzoekster uitgebreider kunnen motiveren
waarom het rijten steeds opnieuw werd uitgesteld.
Mogelijk zou ze dan meer begrip hebben opgebracht.

Eind juni meldt verzoekster dat een beek in de
nieuwe wijk waar ze woont, niet goed onderhouden
wordt en vol onkruid staat. Er groeien struiken in,
wat volgens verzoekster de afvoer van het water belemmert. Ze vreest voor wateroverlast in de wijk.
De Wegendienst reageert midden juli dat de beek in
de zomer gereten zal worden. Ze kan nog geen precieze datum van uitvoering geven.
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SLECHTE VOETPADEN
(dossier: 201611-252)

KLACHT:
Verzoekster en haar buren klagen al jaren over de
slechte toestand van de voetpaden in hun straat. Tegels liggen schots en scheef en er vormen zich plassen bij elke regenbui. De Stad belooft al enkele jaren dat de straat aangepakt zal worden, maar er
gebeurt niets.

ONDERZOEK:
De Wegendienst bevestigt dat de voetpaden, de rijweg en de riolering dringend heraangelegd zouden
moeten worden. Er moeten evenwel keuzes gemaakt worden op basis van het budget en het beschikbare personeel. De straat staat op de lijst voor
een volledige heraanleg maar dat zal binnen deze
legislatuur niet meer kunnen.
De dienst Ombudsman informeert verzoekster.

WEGEN

De Wegendienst weerlegt dat fietsen gevaarlijk zou
zijn ter hoogte van de wegversmallingen. Auto’s
die achter een fietser rijden, moeten hem voorrang
geven en mogen pas door rijden als de fietser de
versmalling verlaten heeft. Fietsers die achter een
auto rijden, moeten achter het voertuig blijven tot
deze door de versmalling is gereden. Fietsers mogen zich niet tussen de auto’s wringen om eerst
door de versmalling te rijden. Zowel auto’s als fietsers moeten de voorrangsregels respecteren. Bovendien is onlangs in de Doornstraat zone 30 ingevoerd om de snelheid te temperen.
Het College van burgemeester en schepenen beslist
eind september om bijkomend twee verkeersplateaus aan te leggen in de Doornstraat. Dat zal in
mei 2017 gebeuren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

AFKOPPELING REGENWATER
(dossier: 201612-261)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Verzoekster zal nog wat langer geduld moeten oefenen.

GEVAARLIJKE WEGVERSMALLINGEN?
(dossier: 201611-254)

KLACHT:
Verzoeker vindt dat de Doornstraat, tussen de Koning Leopold III-laan en de Lange Molenstraat, er
voor fietsers niet veiliger op geworden is na de infrastructurele maatregelen die er werden genomen.
Een stuk van het fietspad ligt lager dan de rijweg en
ter hoogte van de aangelegde wegversmallingen
zullen wagens die tegenliggers moeten laten voorgaan, voor problemen zorgen. Fietsers zullen noodgedwongen moeten uitwijken op de parkeerstroken,
wat niet mogelijk is als er wagens geparkeerd staan.
Verzoeker pleit voor de aanleg van een vrijliggend
fietspad zoals in de Koning Leopold III-laan.

KLACHT:
De Stad is van plan de straat van verzoeker opnieuw aan te leggen en de riolering te vernieuwen.
Daarbij is het de bedoeling dat het afvalwater van
het regenwater wordt gescheiden. Verzoeker woont
in een halfopen bebouwing. Hij kijkt aan tegen een
investering van 9.000 euro.
De Stad betaalde de kosten van het studiebureau,
maar wil niet tussenkomen in de kosten voor de afkoppeling. Zij houdt het erbij dat de Vlaamse Milieumaatschappij de scheiding van het regen- en het
afvalwater oplegt, niet alleen aan de Stad maar ook
aan de eigenaars/aangelanden. Verzoeker voelt zich
in de steek gelaten.

ONDERZOEK:

Op het voorstel om een apart fietspad aan te leggen
kan de Wegendienst niet ingaan omdat de plaats
hiervoor ontbreekt.

Het Vlaamse Gewest legt de afkoppeling van regenwater en afvalwater op, niet alleen aan de Stad
maar ook aan de eigenaars van de panden langs de
rioleringswerken. Het gaat om een toepassing van
Vlarem II. Voor aaneengesloten bebouwing is een
afkoppeling aan de voorzijde van het pand voldoende. Voor woningen in open of halfopen bebouwing gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat de
afkoppeling kan gebeuren in de open ruimte naast
de woning.
De huidige premiereglementering van de Stad
voorziet nog geen tussenkomst in de kosten van de
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eigenaars voor de afkoppeling van het afvalwater
en het regenwater. Het nieuwe opknappremiereglement voorziet alleen een maximum van 500 euro
voor het plaatsen van een regenput. Bij een afkoppeling is een regenput niet verplicht.
Verzoeker kan niet geholpen worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet eisen dat de Stad tussenkomt in verzoekers kosten omdat de premiereglementering nog geen tussenkomst voorziet voor de
afkoppeling afvalwater/regenwater. De diensten
zijn verondersteld het reglement te volgen.
De klacht is wel een belangrijk signaal. Zij kan een
aansporing zijn om te onderzoeken of de premiereglementering niet moet worden uitgebreid met een
subsidie voor dergelijke afkoppelingen.

WEGEN

worden verlaagd op het moment dat het College de
bouwvergunning zou toekennen.
De Ombudsman licht verzoeker in over de keuze
die de Wegendienst maakte.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
De Ombudsman vindt het standpunt van de Wegendienst plausibel – zuinig en efficiënt besturen is
evengoed een uiting van behoorlijk bestuur - , al
kan hij begrijpen dat de voorafname op een nog niet
goedgekeurde bouwvergunning vragen deed rijzen
bij de omwonenden.

GEVAARLIJK KRUISPUNT
(dossier: 201601-021)

VERLAAGD VOETPAD
(dossier: 201612-267)

KLACHT:

KLACHT:

Volgens verzoeker beloofde de Wegendienst enkele
jaren geleden dat de onveilige situatie voor fietsers
en voetgangers langs de Waggelwaterstraat, ter
hoogte van het drukke kruispunt met de Lieven
Bauwensstraat, aangepakt zou worden na de aanleg
van de kluifrotonde langs de Oostendse Steenweg.
De situatie is nog altijd niet veranderd.

Verzoeker neemt het niet dat tijdens de heraanleg
van de voetpaden in zijn straat het trottoir ter hoogte van een geplande ondergrondse parkeergarage al
werd verlaagd, nog voor de vergunning voor het
bouwproject werd goedgekeurd. Nochtans hadden
de bewoners tijdens het openbaar onderzoek protest
aangetekend tegen een toegang tot deze ondergrondse parkeergarage in hun straat. Voor verzoeker is dat een bewijs dat inspraak dode letter blijft
en het bouwproject al goedgekeurd is ondanks de
bezwaren van de omwonenden.

ONDERZOEK:
Naar aanleiding van een informatievraag van de
bouwheer nam het College van burgemeester en
schepenen al begin mei 2016 een principieel gunstig standpunt in tegenover het project. Daarop
diende de bouwheer een bouwaanvraag in. Tijdens
het openbaar onderzoek werden bezwaren ingediend.
De Wegendienst baseerde zich op het gunstige
standpunt van het College en hield daar rekening
mee bij de geplande heraanleg van de voetpaden in
verzoekers straat. Hoewel de bouwvergunning nog
moest worden toegekend, besliste zij om redenen
van efficiëntie het voetpad ter hoogte van de geplande ondergrondse parking al te verlagen. Op die
manier wilde ze vermijden dat de boordstenen van
het pas heraangelegde voetpad weer zouden moeten
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ONDERZOEK:
De Waggelwaterstraat en de aansluiting met de
Lieven Bauwensstraat vallen onder de bevoegdheid
van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. De
Wegendienst kan geen beloften doen over de heraanleg van dat kruispunt.
Verzoeker dient zijn vraag te stellen aan het Vlaamse Gewest.

BEOORDELING:
Onbevoegd.
Niet de Stad maar het Vlaamse Gewest is de wegbeheerder.
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201602-030)

KLACHT:
Eind november 2015 melden de Gemeenschapswachten via het Meldpunt dat in het voetpad op de
hoek van Ter Beke en de Vijverhoflaan een stuk
van een straatsteen gevaarlijk los ligt, er een straatsteen weg is en een stuk van de boordsteen volledig
verzakt is.
Zestig dagen later, begin februari 2016, komt de
melding als onafgewerkt bij de dienst Ombudsman
terecht.

ONDERZOEK:
Op de 62 dag parkeert de Wegendienst de melding met de mededeling aan de melder dat de regieploeg in het voorjaar van 2016 de hoek volledig
zal herstellen en ook een verlaging voor rolstoelgebruikers zal voorzien.
Dat de melding te laat werd geparkeerd wijt de
dienst aan een administratieve vergetelheid.
Het herstel werd niet onmiddellijk uitgevoerd omdat er meer prioritaire opdrachten waren. Bovendien verkoos de Wegendienst een grondige aanpak
in plaats van het louter herstellen van de gemelde
gebreken.
Het valt niet meer na te gaan in hoeverre de Wegendienst onderzocht of de situatie gevaarlijk was
of niet en daarna besliste om de melding als minder
prioritair te beoordelen.
Het herstel wordt uitgevoerd in maart 2016. Dat is
meer dan drie en een halve maand na de melding.
De twee straathoeken worden aangepakt.
ste

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: het is de
bedoeling dat een melding zowel op het terrein als
administratief afgehandeld wordt binnen de zestig
dagen. Het kan niet de bedoeling zijn dat een melding buiten de reglementaire termijn wordt geparkeerd met de mededeling aan de melder dat het
probleem binnen afzienbare tijd opgelost zal worden. Gezien de als gevaarlijk beschreven situatie
leek het aangewezen dat het herstel vroeger was
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gebeurd. In hoeverre de situatie op haar gevaarlijkheid werd onderzocht, valt niet meer na te gaan.
Positief is wel dat de Wegendienst voor een structurele oplossing koos in plaats van te opteren voor
oplapwerk.
De klacht wordt gecorrigeerd: de twee straathoeken
worden hersteld en ook de boordstenen worden verlaagd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 juni 2016).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)
(dossier: 201603-062)

KLACHT:
De Gemeenschapswachten melden eind januari
2016 dat nieuwe voetpadtegels langs de Moerkerksesteenweg zeer glad zijn als gevolg van groenaanslag.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De regieploeg had tijdelijk te veel werk waardoor
de melding overtijd ging. Het ging volgens de Wegendienst om een minder prioritaire melding waarvan de behandeling werd uitgesteld.
De tegels worden in april proper gemaakt.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding ging overtijd.
De klacht wordt gecorrigeerd: de tegels worden
schoon gemaakt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 juli 2016).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)
(dossier: 201605-105)

KLACHT:
Verzoeker meldt begin maart 2016 via het Meldpunt dat er enkele tegels in het voetpad voor zijn
huis aan het verzakken zijn. Daardoor begint ook de
eerste rij tegels van zijn oprit los te komen. Hij
vraagt het voetpad te herstellen.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Er liep iets fout bij het doorsturen van de melding
naar de regieploeg van de Wegendienst. Dat kwam
pas na een maand aan het licht. Het herstel werd
pas begin mei uitgevoerd. Hierover werd gecommuniceerd met de melder.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding ging over tijd doordat ze niet onmiddellijk bij
de regieploeg terecht kwam. Daardoor kon het herstel pas uitgevoerd worden nadat de maximale termijn van zestig dagen was verstreken.
De klacht wordt gecorrigeerd: het herstel wordt uitgevoerd. De melder werd op de hoogte gebracht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 augustus 2016).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (4)

WEGEN

ONDERZOEK:
De melding werd op 22 maart toegewezen aan de
Wegendienst. Pas op 13 mei maakt de Wegendienst
de melding over aan de Groendienst. De Groendienst sluit de melding op 18 mei af met de boodschap aan de melder dat het bord wordt aangekocht
en geplaatst zal worden.
De melding ging over tijd doordat de Wegendienst
tussen 22 maart en 13 mei geen enkele actie registreerde in het Meldpunt. De Wegendienst wijt de
vertraging aan het feit dat de melding onduidelijk
was en het bord geen officieel verkeersbord was
waardoor het ter plaatse gezocht moest worden.
De dienst Ombudsman gaat ter plaatse en vindt het
bord onmiddellijk terug.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst maakte de melding pas vier dagen voor
het verstrijken van de maximale behandelingstermijn over aan de Groendienst. Daardoor kon de
Groendienst de melding onmogelijk afwerken binnen de reglementaire termijn van zestig dagen. Dat
de melding onduidelijk zou geweest zijn, blijkt
noch uit de formulering noch uit het plaatsbezoek
door de dienst Ombudsman.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Groendienst licht
de melder erover in dat het bord besteld is dat het
daarna geplaatst zal worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 oktober 2016).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (5)
(dossier: 201608-189)

(dossier: 201605-120)

KLACHT:
KLACHT:
Midden maart 2016 voert de coördinator van de
Gemeenschapswachten een melding in over een onleesbaar en beschadigd bord. Hij vermeldt dat het
bord te vinden is ter hoogte van het SintBrunoplein, komende van de Vuldersstraat.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

Op 20 juni registreert de coördinator van de Gemeenschapswachten een melding over een verstopte rioolkolk in de Vijversdreef. Dezelfde dag wordt
de melding overgemaakt aan de dienst Stadsreiniging. Op 21 juni wordt tijdens een plaatsbezoek
vastgesteld dat er cement en wortels in de kolk zitten. Daarom wordt de melding op 23 juni overgemaakt aan de Wegendienst.
Twee maanden later, midden augustus, komt de
melding bij de dienst Ombudsman terecht omdat ze
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niet binnen de reglementaire termijn van zestig dagen werd afgehandeld.

ONDERZOEK:
Na 23 juni is geen enkele actie geregistreerd in het
Meldpunt. De Wegendienst kan daarvoor geen gegronde reden opgeven. Ze vermoedt dat de melding
verloren ging op weg naar de regieploeg. Na de
klacht wordt de kolk eind augustus vrijgemaakt.
Waarom de Wegendienst niet reageerde op de herinneringen die het Meldpunt automatisch verstuurt,
is niet duidelijk.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst liet de melding over tijd gaan. Een gegronde reden geeft ze daar niet voor.
De klacht wordt gecorrigeerd: het herstel wordt uitgevoerd.

WEGEN

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Op het terrein werd de melding nog net binnen de
zestig dagen hersteld, maar de administratieve verwerking ging over tijd. De melding werd te laat
overgemaakt aan de regieploeg.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 juli 2016).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (7)
(dossier: 201604-087)

KLACHT:
Verzoeker laat eind februari 2016 via het Meldpunt
weten dat de rioolbuis die een buur plaatste in de
gracht voor zijn woning, verstopt is. Hierdoor loopt
het regenwater bij verzoeker niet meer weg. Het
blijft ook op de rijweg staan.
Na zestig dagen komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:

Verzoeker meldt begin februari 2016 dat er op het
terrein van het Tempelhof een rioolkolk los zit.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

De Wegendienst onderzocht de toestand ter plaatse
samen met de Dienst Ruimtelijke Ordening. De
buurman werd aangemaand een aannemer aan te
stellen om de gracht weer vrij te maken. Deze actie
werd niet geregistreerd in het Meldpunt, noch werd
verzoeker erover ingelicht. De melding werd ook
niet geparkeerd.
De Wegendienst laat in juli weten dat de buurman
de gracht weer open heeft gemaakt, maar verzoeker
reageert dat het probleem niet opgelost is. De Wegendienst volgt het dossier verder op en neemt verschillende keren contact op met de buurman. Midden december stelt ze de buurman in gebreke. Hij
wordt aangemaand een aannemer aan te stellen. De
buurman past de gracht aan. Het probleem wordt
opgelost. In het voorjaar van 2017 worden de bermen met gras ingezaaid.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (6)
(dossier: 201604-063)

KLACHT:

De melding werd pas eind maart, vijf dagen voor de
uiterste vervaldag, overgemaakt aan de regieploeg
van de Wegendienst. Wat er misliep bij de verwerking van de melding is niet duidelijk. De Wegendienst herstelde de kolk nog dezelfde dag. Deze actie werd doorgegeven voor opname in het Meldpunt
maar kon niet meer op tijd geregistreerd worden.

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst reageerde wel op verzoekers melding maar liet na hem in te lichten over haar actie.
De melding werd niet geparkeerd hoewel het probleem niet onmiddellijk opgelost kon worden.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (6 februari 2017).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (8)
(dossier: 201604-088)

KLACHT:
De Politie van Sint-Kruis meldt begin februari 2016
via het Meldpunt een verzakking in de rijweg op de
hoek van de Michel Van Hammestraat en de Weidestraat in Assebroek.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

WEGEN

ding geparkeerd mocht worden, ging verloren
waardoor het niet werd geregistreerd in het Meldpunt.
Midden september wordt het herstel uitgevoerd.
Verzoeker wordt ingelicht.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Dat de melding door de regieploeg geparkeerd
werd, werd niet geregistreerd in het Meldpunt.
Daardoor raakte de melder er niet van op de hoogte
dat de Wegendienst zijn vraag had onderzocht en
dat de onderhoudsaannemer het werk later zou uitvoeren.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

ONDERZOEK:

Akte genomen (12 december 2016).

De melding werd snel aangepakt omdat het om een
gevaarlijke situatie ging.
Het herstel werd niet geregistreerd in het Meldpunt.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (10)
(dossier: 201606-135)

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst ondernam actie, wat positief is,
maar liet na deze actie te registreren in het Meldpunt. Daardoor kreeg de melder geen feedback en
werd de melding niet afgesloten.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 mei 2016).

KLACHT:
De dienst Gemeenschapswachten vraagt eind maart
2016 via het Meldpunt om een verzakte greppel
langs de Baron Ruzettelaan te herstellen.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (9)

Volgens de Wegendienst werd de greppel al in april
hersteld maar werd deze actie niet teruggekoppeld
naar het Meldpunt.

(dossier: 201605-126)

BEOORDELING:

KLACHT:

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst voerde het herstel op tijd uit, wat
positief is, maar liet na het Meldpunt hierover in te
lichten. Hierdoor raakte de melder niet op de hoogte van het herstel en kon de melding niet afgesloten
worden.

Verzoeker meldt midden februari 2016 via het
Meldpunt een verzakking in de rijweg.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De Wegendienst laat pas in juni weten dat de herstelling uitgevoerd moet worden door de onderhoudsaannemer. Het werk is pas later ingepland. De
regieploeg die de opdracht kreeg de zaak na te zien,
parkeerde de melding maar het bericht dat de mel-
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 augustus 2016).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (11)
(dossier: 201606-136)

WEGEN

Het diensthoofd van de cluster Openbaar Domein
frist tijdens het werkoverleg de afspraken over het
parkeren van meldingen op.

BEOORDELING:
KLACHT:
Verzoekster vraagt eind maart 2016 via het Meldpunt om een verzakking in de parkeerstrook naast
het fietspad langs de Moerkerkse Steenweg te herstellen.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst had de melding kunnen parkeren
met een bericht aan verzoekster met een stand van
zaken. Ze liet dat na waardoor verzoekster niet ingelicht werd en de melding na zestig dagen bij de
dienst Ombudsman terecht kwam.

ONDERZOEK:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

De Wegendienst voerde het herstel al begin april
uit, maar deze actie werd niet teruggekoppeld naar
het Meldpunt.

Akte genomen (22 augustus 2016).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (13)

BEOORDELING:

(dossier: 201607-164)

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst voerde het herstel tijdig uit, wat
positief is, maar koppelde deze actie niet terug naar
het Meldpunt. Daardoor kreeg de meldster geen bericht en kon de melding niet afgesloten worden.

KLACHT:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 augustus 2016).

Verzoekster klaagt midden mei via het Meldpunt
dat ze last heeft van geurhinder vanuit een rioolput
ter hoogte van haar zaak.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:

Verzoekster klaagt midden mei via het Meldpunt
dat het fietspad in haar straat nog altijd niet volledig
afgewerkt is.
Zestig dagen komt de melding als onafgewerkt bij
de dienst Ombudsman terecht.

De Wegendienst onderzocht de melding maar kon
geen geurhinder vaststellen. De slikput werd vernieuwd tijdens de heraanleg van de straat. De dienst
acht het mogelijk dat meteen na de plaatsing de sifon nog niet gevuld was met water waardoor de
geur van de riolering er bovenuit kwam. Mocht
verzoekster nog hinder ondervinden, zal de dienst
het probleem verder onderzoeken.
De Wegendienst geeft toe dat ze verzoekster niet
inlichtte over het resultaat van haar onderzoek.
Het diensthoofd van de cluster Openbaar Domein
frist tijdens het werkoverleg de afspraken in verband met de behandeling van meldingen op.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (12)
(dossier: 201607-163)

KLACHT:

De Wegendienst laat begin augustus weten dat de
klacht kaderde in de heraanleg van de straat. Ondertussen is het stuk fietspad aangelegd en moet het alleen nog gevoegd worden. Dat zal na het bouwverlof gebeuren.
De Wegendienst geeft toe dat zij de melding in afwachting van de afwerking door de aannemer niet
parkeerde.

JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst ging wel ter plaatse, maar vergat
verzoekster in te lichten over haar bevindingen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 augustus 2016).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (14)
(dossier: 201607-166)

KLACHT:
Verzoekster meldt eind mei aan de Ombudsman dat
het vervelend is dat ter hoogte van de uitgang van
de fietsenstalling van het zwembad S&R Olympia
het voetpad niet verlaagd is. Wie buiten rijdt moet
ofwel afstappen ofwel op het voetpad rijden naar
een plaats waar het trottoir wel verlaagd is, ofwel
van het voetpad rijden.
De Ombudsman maakt de melding over aan de
Wegendienst, maar na zestig dagen keert zij als onafgewerkt terug.

ONDERZOEK:
De Wegendienst bevestigt dat de huidige situatie
niet handig is voor fietsers. Het uitbreken van het
voetpad en het verlagen van de boordstenen stond
ingepland voor augustus. Dat dit niet eerder kon,
was te wijten aan de lage bezetting tijdens de grote
vakantie.
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WEGEN

De Wegendienst geeft toe dat zij naliet de melding
te parkeren waardoor verzoekster niet geïnformeerd
werd over de geplande ingreep en de reden van het
uitstel.
Het clusterhoofd Openbaar Domein spijkert de afspraken over het parkeren van meldingen bij tijdens
het werkoverleg.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst behandelde de melding, wat positief is, maar liet na ze te parkeren waardoor verzoekster niet op de hoogte geraakte van de reden
van het uitstel en de melding als onafgewerkt bij de
dienst Ombudsman belandde.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 augustus 2016).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201602-037)

WELZIJN

De medewerkster stuurt haar antwoord door naar
verzoeker en herinnert het OCMW aan de suggestie. Ze neemt contact op met de meldpuntcoördinator om een individuele opleiding te krijgen.

BEOORDELING:
KLACHT:
Verzoeker is hoogbejaard en suggereert in december 2015 via een meldkaart dat een of andere officiele instantie een professionele klusjesdienst zou oprichten.
Zestig dagen later, begin februari 2016, komt de
melding als onafgewerkt bij de dienst Ombudsman
terecht.

ONDERZOEK:
De dienst Welzijn accepteerde de melding wel maar
nam ze niet in behandeling, hoewel ze dacht van
wel. Ze registreerde in het Meldpunt als oplossing
dat de vraag van verzoeker overgemaakt zou worden aan het OCMW. Doordat de melding niet in
behandeling werd genomen, werd het antwoord niet
doorgestuurd naar verzoeker. De medewerkster van
de dienst Welzijn ging er ten onrechte van uit dat
dat wel gebeurd was.
De medewerkster verontschuldigt zich voor de fout
die volgens haar het gevolg is van het feit dat zij al
bijna vijf jaar niet meer met het meldpuntprogramma heeft gewerkt. Meldingen werden vroeger behandeld door het diensthoofd dat met pensioen is
gegaan.
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De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: door gebrek aan kennis nam de medewerkster de melding
niet in behandeling.
De klacht wordt gecorrigeerd: Verzoeker krijgt een
antwoord. De medewerkster herinnert het OCMW
aan zijn suggestie en vraagt een individuele opleiding.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 mei 2016).

GEMIST FEEST
(dossier: 201607-156)

KLACHT:
Eind mei nodigt de Stad alle 75-jarige Bruggelingen uit voor het Zilverfeest in de stadsschouwbrug.
Verzoekster is daar bij. Op het programma staan
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optredens van Benny Scott en de Mugge van Brugge. Ruim op tijd stuurt verzoekster de inschrijvingskaart terug, terwijl vrienden de kaart persoonlijk afgeven in de dienst Welzijn.
Een tijd later hoort verzoekster dat haar vrienden
hun toegangstickets al hebben gekregen. Zij heeft
nog niets gezien. Ze belt naar de dienst Welzijn en
krijgt er te horen dat ze op een wachtlijst staat. Er
was geen plaats genoeg in de schouwburg om alle
genodigden een zitje te geven. Ze zal volgend jaar
uitgenodigd worden voor het Zilverfeest 2017.
Verzoekster vraagt zich af of het probleem dan niet
groter zal zijn als ongeveer tachtig personen extra
uitgenodigd moeten worden. Het is ook niet zeker
dat hetzelfde programma aangeboden wordt, noch
dat zij het feest zal kunnen bijwonen. Haar gezondheid gaat erop achteruit.
Verzoekster is er niet over te spreken dat ze niet actief werd ingelicht. Ze vindt dat de dienst Welzijn
een compensatie moet voorzien, bijvoorbeeld in de
vorm van tickets voor een gelijkaardige show in het
volgende cultuurseizoen. Ze meent dat de dienst
een inschattingsfout maakte.

WELZIJN

ele tegemoetkoming is budgettair niet haalbaar.
Tickets voor een andere voorstelling kan de dienst
niet geven omdat ze deze voorstellingen niet zelf
organiseert.
Verzoekster blijft ontevreden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet besluiten dat de dienst
Welzijn onbehoorlijk zou hebben bestuurd en een
fout zou hebben gemaakt die zeker te voorzien was
geweest. Op basis van de inschrijvingen van de
voorgaande jaren was er geen enkele reden om te
verwachten dat er te weinig plaats zou zijn. Anderzijds was er het zeer populaire programma waarvan
de dienst Welzijn mogelijk wel had kunnen verwachten dat het meer volk dan anders zou trekken.
Dat het oordeel mild is, wil niet zeggen dat er uit de
editie 2016 geen lessen moeten worden getrokken
want dat de tachtig inschrijvers ontgoocheld waren
is begrijpelijk. Dit is niet voor herhaling vatbaar.
De voorgestelde compensatie vindt de Ombudsman
oké.

ONDERZOEK:
De dienst Welzijn nodigde alle 75-jarige Bruggelingen uit. Inschrijven kon tot vrijdag 17 juni. Omdat de inschrijvingen zeer vlot binnen kwamen,
moest de inschrijving vervroegd stop gezet worden
op 15 juni. Wie nadien nog inschreef, werd noodgedwongen op een wachtlijst gezet. Iedereen in dat
geval werd opgebeld of kreeg een e-mail met uitleg.
Verschillende mensen reageerden ontgoocheld.
De inschrijvingskaart van verzoekster kwam na 15
juni toe waardoor ze op de wachtlijst belandde. De
dienst probeerde haar op te bellen, maar ze was niet
thuis. Er werd een bericht achtergelaten op haar
voicemail.
De dienst geeft toe dat ze verrast was door het succes van het programma. Het was de derde keer dat
het Zilverfeest georganiseerd werd. Hoewel er in
2016 honderd 75-jarigen minder waren, schreven
480 burgers op 911 kandidaten zich in. Dat waren
er tachtig meer dan in 2015. In 2014 waren er 1.203
kandidaten en schreven er 450 mensen in. In 2015
schreven 400 mensen in op 1.026 kandidaten.
De dienst Welzijn werkt een oplossing uit. Wie niet
kon deelnemen aan het Zilverfeest 2016 zal bij
voorrang uitgenodigd worden voor de editie 2017
met hetzelfde programma.
Verzoekster is niet tevreden en eist een degelijke
compensatie. Ze vreest dat dezelfde problemen zich
in 2017 zullen voordoen. De dienst Welzijn reageert dat ze begrip heeft voor de ontgoocheling van
verzoekster, maar ruimte om de tachtig 75-jarigen
individueel te compenseren is er niet. Een financiJAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201605-103)

KLACHT:
Naar aanleiding van werkzaamheden aan de Boeveriepoort voor de bouw van een fiets- en voetgangerstunnel maken in maart een aantal burgers,
waaronder verzoekster, onafhankelijk van elkaar
gebruik van het Meldpunt om problemen met de
verkeersafwikkeling te melden16.
Alle meldingen kwamen toe bij de Verkeersdienst
van de Politie waar ze bleven liggen. Ze werden
niet geaccepteerd noch in behandeling genomen.
Al deze meldingen, ook deze van verzoekster, komen in de loop van de maand mei bij de dienst
Ombudsman terecht na het verstrijken van de reglementaire termijn van zestig dagen.

ONDERZOEK:
De Verkeersdienst van de Politie werd overstelpt
met klachten, meldingen en vragen over de verkeersafwikkeling naar aanleiding van de werkzaamheden aan de Boeveriepoort. Daardoor was het
onmogelijk alle meldingen individueel te beantwoorden. De externe communicatie werd beperkt
Zie dossiers 201605-104, 201605-109, 201605114, 201605-115, 201605-118 en 201605-124
hierna.

16
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POLITIE

tot de algemene communicatiemidelen zoals persnota’s, de website en facebook.
De Politie biedt in augustus, vijf maanden na de
meldingen, via een persoonlijke e-mail aan de melders haar excuses aan voor het laattijdig beantwoorden en legt uit waarom er niet tijdig geantwoord werd.
Als gevolg van de klachten breidt de Verkeersdienst het aantal medewerkers uit die meldingen
voor de Verkeersdienst kunnen behandelen.
Verzoekster reageert in september met een nieuwe
melding. Ze dringt aan op maatregelen tegen chauffeurs die de omleidingsroute via de Peter Benoitlaan blijven gebruiken hoewel de verkeerssituatie
aan de Boeveriepoort weer normaal is.
De Politie bevestigt eind december dat na het openstellen van de Boeveriepoort sommige weggebruikers de omleidingsroute blijven gebruiken om de
lichten op het kruispunt van de Jan Breydellaan en
de Bevrijdingslaan te vermijden. Nochtans staat er
een verkeersbord C1 (verboden richting voor iedere
bestuurder) aan de rotonde op het einde van de Peter Benoitlaan.
Tussen juli en december controleren de motorrijders zeer regelmatig deze plek. Er worden in totaal
107 inbreuken vastgesteld op het negeren van het
verkeersbord. De chauffeurs worden beboet. Ook in
2017 zet de Politie het kruispunt op de knelpuntenlijst. Als repressief optreden niet helpt, overweegt
de Verkeersdienst om het verbod met infrastructurele maatregelen af te dwingen.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: verzoekster moest vijf maanden wachten op een reactie van
de Politie op haar eerste melding. Dat was niet conform het reglement voor de behandeling van meldingen. De Ombudsman begrijpt dat de Politie prioriteit gaf aan de verkeersafwikkeling zelf.
Anderzijds had verzoekster het recht hierover duidelijk en tijdig ingelicht te worden.
Ook het antwoord van de Politie op haar tweede
melding over de omleidingsroute bleef lang onderweg.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Politie verontschuldigt zich voor de vertraging die de eerste melding opliep. De Verkeersdienst neemt maatregelen
om haar meldingen sneller te beantwoorden. De Politie blijft toezicht houden op het misbruik van de
omleidingsroute. Verzoekster wordt hierover geïnformeerd.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2-7)
(dossiers: 201605-104, 201605-109, 201605-114,
201605-115, 201605-118, 201605-124)

POLITIE

nimum te beperken. De communicatie werd beperkt
tot persnota’s, de stedelijke website en facebook.
Als gevolg van de klachten breidt de Verkeersdienst het aantal medewerkers uit die meldingen
kunnen behandelen. Op die manier hoopt het
diensthoofd de meldingen sneller te kunnen afwerken.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melders moesten vijf maanden wachten op een reactie
van de Politie. Dat is niet conform het reglement en
qua termijn onbehoorlijk. Doordat de meldingen
niet geaccepteerd werden, kregen de melders ook
geen ontvangstmelding waardoor ze in het ongewisse bleven over wat er met hun melding was gebeurd. De Ombudsman begrijpt dat de Politie prioriteit gaf aan de verkeersafwikkeling. Anderzijds
hadden de melders het recht hierover duidelijk en
tijdig ingelicht te worden.
De klachten worden gecorrigeerd: de Politie biedt
de melders haar verontschuldigingen aan. Het aantal medewerkers dat meldingen voor de Verkeersdienst kan behandelen, wordt uitgebreid.

GEEN ANTWOORD
KLACHTEN:
Naar aanleiding van de werkzaamheden aan de
Boeveriepoort maken zes burgers onafhankelijk van
elkaar gebruik van het Meldpunt om problemen met
de verkeersafwikkeling te melden.
Alle meldingen komen toe bij de Verkeersdienst
van de Politie waar ze blijven liggen. Ze worden
niet geaccepteerd noch in behandeling genomen.
Na zestig dagen komen de meldingen als onafgewerkt bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Pas drie maanden later antwoordt de Politie aan de
dienst Ombudsman. Tegelijkertijd biedt ze via een
persoonlijke e-mail haar excuses aan aan de melders en legt ze uit waarom er niet tijdig geantwoord
werd.
De Verkeersdienst werd overstelpt met klachten,
meldingen en vragen over de verkeersafwikkeling
naar aanleiding van de werkzaamheden aan de
Boeveriepoort. Daardoor was het onmogelijk alle
meldingen individueel te beantwoorden. Al het personeel van de Verkeersdienst werd ingeschakeld
om het verkeer te regelen en de overlast tot een mi-
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(dossier: 201605-111)

KLACHT:
Midden december 2015 vraagt verzoeker in een email aan de Politie van de regio Oost of er zone-30
ingevoerd kan worden in zijn straat omdat er veel te
snel gereden wordt en de straat als sluipweg wordt
gebruikt. In alle straten in de omgeving geldt zone30. Hij dringt aan op snelheidscontroles tijdens de
spits.
De Politie van de regio Oost reageert niet op zijn email noch op zijn herinnering van eind december
2015. Pas op zijn tweede herinnering van eind januari 2016 antwoordt ze dat zijn vraag overgemaakt
zal worden aan de Verkeersdienst voor verder onderzoek.
Verzoeker informeert midden maart 2016 via een email aan de Politie van de regio Oost naar een stand
van zaken. Weer blijft een reactie uit. Tegen midden mei heeft hij nog altijd geen antwoord gekregen.
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ONDERZOEK:
Om de verkeerssituatie in kaart te brengen, maakt
de Politie gebruik van een verkeersanalysetoestel
dat gedurende gemiddeld één week in de straat geplaatst wordt. De wachtlijst voor het plaatsen van
het toestel is zeer lang. Daardoor kan de Verkeersdienst het toestel pas in de week van 1 tot en met 6
juni in de straat van verzoeker plaatsen.
Uit de resultaten blijkt dat er in de straat geen snelheidsprobleem is. De Politie concludeert dat maatregelen om de snelheid te temperen, niet nodig zijn.
De dienst Ombudsman maakt deze informatie over
aan verzoeker. Hij legt er zich bij neer.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de wachtlijst
voor het verkeersanalysetoestel mag dan al lang
zijn, dat betekent niet dat er niet beter gecommuniceerd had kunnen worden met verzoeker. De Politie
van de sector Oost reageerde pas eind januari 2016,
na twee herinneringen, op verzoekers e-mail van
midden december 2015, en dan nog met de boodschap dat zijn vraag overgemaakt zou worden aan
de Verkeersdienst.
Op verzoekers vraag van midden maart 2016 naar
een stand van zaken reageerde de Politie van de
sector Oost weer niet. Zij had verzoeker kunnen informeren over de stand van het dossier.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Ombudsman informeert verzoeker over het resultaat van de
verkeersanalyse.

INTRAFAMILIAAL GEWELD
(dossier: 201605-125)

KLACHT:
Verzoeker is in een supermarkt getuige van
intrafamiliaal geweld tussen een moeder en haar
kind. Hij spreekt de vrouw aan, maar dat heeft geen
effect. Verzoeker belt naar de Politie. De wachtofficier raadt hem aan aangifte te doen, ofwel in het
politiekantoor van zijn deelgemeente, ofwel in het
Politiehuis.
Verzoeker gaat naar het politiekantoor van zijn gemeenteafdeling. Daar krijgt hij te horen dat klachten en meldingen op maandag alleen in de voormiddag aanvaard kunnen worden. Hij wordt
doorverwezen naar het Politiehuis. Verzoeker belt
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terug naar de wachtofficier die bevestigt dat hij met
zijn klacht terecht kan in het Politiehuis.
Aan het onthaal in het Politiehuis zegt verzoeker
dat hij een geval van kindermishandeling wil melden. De onthaaldame vraagt hem of hij de moeder
kent. Als verzoeker negatief antwoordt, vraagt ze
hem waarom hij dan klacht komt indienen. Verzoeker legt uit dat hij getuige was van de mishandeling
van een kind en dat hij dit officieel wil melden. Een
politieman in de achtergrond suggereert verzoekers
identiteit en telefoonnummer te noteren. Verzoeker
geeft de gevraagde informatie, maar over het voorval worden geen vragen gesteld. Hij mag gaan.
Verzoeker belt terug naar de wachtofficier en klaagt
dat hij het gevoel heeft niet ernstig te worden genomen. De wachtofficier geeft toe dat zijn klacht
niet geregistreerd werd, aangezien hij geen ontvangstbewijs kreeg. Hij belooft zelf het nodige te
doen.
Verzoeker begrijpt de houding van de Politie niet.
Hij vraagt de dienst Ombudsman te onderzoeken
hoe hij alsnog aangifte van de kindermishandeling
kan doen.

ONDERZOEK:
De Politie geeft toe dat een en ander niet perfect
verliep.
De wachtofficier verwees verzoeker in eerste instantie door naar het politiekantoor van zijn woonplaats of naar het centraal aangiftebureau in het Politiehuis. Beide mogelijkheden werden opgegeven
omdat er op dat ogenblik geen sprake meer was van
een dringende tussenkomst. Verzoeker kon in principe ook de volgende dag aangifte doen in het politiekantoor van zijn woonplaats.
Verzoeker ging vrijwel onmiddellijk naar het politiekantoor van zijn woonplaats waar het aangiftebureau op dat moment gesloten was. Toen verzoeker
dit meldde aan de wachtofficier, werd hij doorverwezen naar het Politiehuis omdat hij onmiddellijk
aangifte wilde doen.
In het Politiehuis vonden de twee inspecteurs aan
het onthaal dat het niet nuttig was onmiddellijk een
klacht tegen onbekenden te noteren. Ze vroegen alleen aan de onthaalbediende om in het bezoekersregistratieprogramma te noteren dat verzoeker langsgekomen was. Dat was een foute inschatting,
oordeelt de Korpschef.
Verzoeker was hierover niet tevreden en belde terug naar de wachtofficier. De wachtofficier gaf onmiddellijk de opdracht aan een inspecteur om verzoeker uit te nodigen om aangifte te komen doen.
Een proces-verbaal werd opgemaakt en alle noodzakelijke onderzoeksdaden werden gesteld. De Politie meent dat de wachtofficier daarmee de tekortkoming op relatief korte termijn recht zette.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ACTIEVE DIENSTVERLENING: de inspecteurs aan het onthaal maakten een verkeerde
inschatting door verzoekers verklaring niet te willen
noteren.
De klacht wordt gecorrigeerd: de wachtofficier
neemt de nodige maatregelen zodat verzoeker toch
nog zijn verklaring kan afleggen.

GEEN INFORMATIE OVER WERKEN
(dossier: 201610-220)

KLACHT:
Verzoeker belt naar de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie omdat hij een vraag heeft over de
bereikbaarheid van zijn woning naar aanleiding van
werken in de buurt. De dienst kan hem geen informatie geven. De dossierbeheerder is afwezig. Een
collega zegt hem dat het erg druk is. Verzoeker belt
verschillende keren. Na vijf dagen heeft hij nog altijd de informatie niet waar hij naar vraagt.

ONDERZOEK:
De Politie bevestigt de klacht van verzoeker. Hij
belde twee keer en kreeg telkens geen antwoord op
zijn vraag omdat de dossierbeheerder met vakantie
was. De dienst belde verzoeker ook niet terug, al
had hij zijn telefoonnummer achter gelaten.
Na de klacht belt de dossierbeheerder verzoeker op
en biedt hem zijn verontschuldigingen aan.
De dossierbeheerder brengt in zijn dienst de eerder
gemaakte afspraken over het te woord staan en terug contacteren van klanten in herinnering.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de dienst Verkeersbelemmeringen gaf verzoeker
geen informatie omdat de dossierbeheerder met vakantie was. Een collega had deze informatie moeten
opzoeken. Verzoeker werd ook niet teruggebeld.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dossierbeheerder
biedt verzoeker zijn excuses aan en spijkert eerder
gemaakte afspraken bij.
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GEEN REACTIE OP KLACHT
(dossier: 201608-179)

KLACHT:
Verzoekster klaagt in augustus dat ze geen antwoord krijgt op een e-mail die ze al eind juni naar
de Politie stuurde. Daarin had ze geklaagd over het
gedrag van een politieagent die haar echtgenoot had
uitgescholden ter hoogte van de rotonde van de Koning Albert I-laan en de Koningin Astridlaan in
Sint-Michiels.
Verzoekster stelt al jaren vast dat vrachtwagens en
autobussen het fietspad van de rotonde blokkeren
als ze in het benzinestation willen tanken. Fietsers
moeten dan ofwel op de rijweg rijden of langs de
struiken laveren. Ze meldde het probleem al verschillende keren aan de Stad zonder dat het opgelost geraakt.
Toen verzoekster en haar man, met een kleinkind
achteraan op de fiets, op een namiddag richting rotonde reden, moesten ze weer uitwijken voor een
wachtende vrachtwagen met oplegger op het fietspad. Haar man riep verzoekster toe: “De Politie is
hier om de hoek en toch wordt nooit iets gedaan.”
Op dat moment kwam een agent tevoorschijn die
net op dat moment de nummerplaat van de vrachtwagen aan het noteren was. Hij vloog uit naar de
echtgenoot en riep: “Wat denk je dat ik aan het
doen bent, kl..tz.k!”.
Omdat verzoekster dit gedrag onaanvaardbaar
vond, mailde ze het incident door naar de Politie,
maar een antwoord blijft uit.

ONDERZOEK:
Het onderzoek kan niet achterhalen wie de politieagent in kwestie was. De Politie stelt wel dat dergelijke uitlatingen, als ze uitgesproken werden, haar
imago schaden en niet door de beugel kunnen.
De Politie vindt de e-mail van verzoekster terug.
Het bericht werd per abuis verwijderd uit de inbox
zonder dat verzoekster een antwoord kreeg.
De problematiek aan de rotonde is de Politie bekend. Het punt is al sinds april 2015 opgenomen op
de lijst van verhoogd politietoezicht door de motorrijders. Toch is het moeilijk om bestuurders op heterdaad te betrappen omdat de overtredingen kortstondig en occasioneel zijn. Tussen mei en
december 2015 werd 65 keer toezicht gehouden
maar konden maar drie overtredingen vastgesteld
worden. De Verkeersdienst van de Politie kaartte
het probleem vroeger al in bij het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer maar dat wilde geen infrastructurele maatregelen nemen. Naar aanleiding van
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de klacht brengt de Verkeersdienst het probleem
opnieuw onder de aandacht van het Vlaamse Gewest.
De Politie gaat op bezoek bij verzoekers. Tijdens
het gesprek komen alle aspecten van de klacht aan
bod.
De Ombudsman verwijst verzoekster met haar verkeersklacht door naar de Vlaamse ombudsdienst die
bevoegd is voor het Vlaamse Agentschap Wegen en
Verkeer.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de e-mail van
verzoekster bleef onbeantwoord.
De klacht kan slechts als deels gegrond worden beoordeeld omdat het onderzoek niet kan achterhalen
welke agent verzoekers aansprak. Uit het onderzoek
blijkt ook dat de Politie wel degelijk probeert iets te
doen aan het probleem.

OPGEPAKT IN PYJAMA
(dossier: 201601-009)

KLACHT:
Verzoeker wordt begin januari 2016 om 21.30 uur
thuis opgepakt door de Politie. Hij is in pyjama.
Acht politieagenten zouden zijn woning binnengedrongen zijn, zouden hem op de grond hebben gegooid en voerden hem naar het cellencomplex in
het Politiehuis. Om zes uur ’s morgens werd hij
vrijgelaten. Hij stapte in zijn pyjama naar het gerechtsgebouw waar de toezichter de Politie opbelde.
De Politie kwam hem ophalen en bracht hem naar
huis.
Verzoeker zou opgepakt zijn omdat hij voortdurend
nutteloze oproepen doet naar de 100 of de 101. Hij
verzekert nochtans dat hij die dag niet naar de Politie belde.
Aanvullend laat verzoeker weten dat hij op maandag 11 januari een brief van de Politie in de bus
vond waarin hij uitgenodigd werd voor een verhoor
op zondagavond 10 januari om 21.30 uur in het Politiehuis. De uitnodiging werd opgemaakt op donderdag 7 januari en volgens de stempel verstuurd op
vrijdag 8 januari. Hij moest zich aanbieden in verband met een nutteloze oproep op kerstdag.

ONDERZOEK:
De Politie bevestigt dat verzoeker in pyjama werd
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tiehuis en vrijgelaten om 5 uur. Bij zijn vrijlating
weigerde hij het aanbod om hem naar huis te voeren. Hij weigerde ook een verklaring af te leggen.
Er werd een proces-verbaal opgemaakt waarin alle
inlichtingen over het politieoptreden opgenomen
werden. Het dossier is in handen van het Parket. De
Ombudsman is niet bevoegd voor gerechtelijke
dossiers.
De Politie deelt mee dat de naam van verzoeker
tussen midden januari 2015 en begin mei 2016
tachtig keer voorkomt op de lijst met interventies.
Daarbij zijn de contacten niet meegerekend die de
Politie als gevolg van deze interventies met verzoeker had en ook niet de pogingen tot bemiddeling of
remediëring. Hiermee hypothekeert hij volgens de
Politie de beschikbare capaciteit.
De Politie bevestigt dat de uitnodiging tot verhoor
laattijdig verstuurd werd. De medewerker wordt
hierover aangesproken.
Dat verzoeker op een zondagavond om 21.30 uur
werd uitgenodigd, ligt volgens de Politie aan de
werklast bij de interventieploegen. Om aan bepaalde deadlines te kunnen voldoen, zit er soms niet anders op dan burgers tijdens hun ploegendiensten te
verhoren. Mocht het uur verzoeker niet hebben gepast, kon hij altijd een nieuwe afspraak op een passender moment hebben gemaakt.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
De uitnodiging voor het verhoor werd te laat verstuurd.
De Ombudsman kan door een bevoegdheidsbeperking niet oordelen over de politie-interventie. Uit de
cijfers blijkt wel dat verzoeker de Politie zeer veel
belt, hoewel hij dat tegenover de Ombudsman altijd
ontkent of relativeert.

ONVOLDOENDE PRIVACY (1)
(dossier: 201604-090)

KLACHT:
Verzoekster wil op een vrijdagavond het verlies van
haar handtas aangeven in het Politiehuis. Aan het
onthaal is een man een aangifte aan het doen. Al
maant de agent haar aan wat achteruit te gaan, toch
kan ze flarden van het gesprek opvangen. Verzoekster werkt professioneel vaak met burgers in moeilijke situaties. Ze zorgt er altijd voor dat hun privacy wordt gerespecteerd. Aan het onthaal in het
Politiehuis is de privacy van de burger onvoldoende
gegarandeerd, vindt ze.
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Omdat het gesprek bleef duren, verliet verzoekster
het gebouw en keerde later terug. Dezelfde agent
was nog altijd aan het werk. Hij zei haar dat hij
geen aangifte van het verlies van haar handtas zou
noteren omwille van het vele papierwerk. Hij raadde verzoekster aan de volgende dag naar de Politie
te bellen om te horen of haar handtas binnengebracht was. Was haar handtas op zondag nog niet
terecht, dan kon ze aangifte doen.
Verzoekster belde op zaterdag naar de Politie en
kreeg een andere agent aan de lijn die haar vroeg
waarom zij het verlies van haar handtas al niet de
vrijdagavond had gedaan. Verzoekster legde uit wat
er gebeurd was. Ze kreeg de raad het verlies van
haar handtas aan te geven bij de Politie van SintMichiels waar verzoekster woont. De agent in het
politiekantoor van Sint-Michiels begreep evenmin
waarom zijn collega op vrijdagavond het verlies
van de handtas niet had genoteerd.

ONDERZOEK:
De betrokken agent verklaart dat hij verzoekster
voorstelde haar bankkaarten te blokkeren en bevestigt dat hij haar adviseerde even te wachten met de
aangifte in de hoop dat haar handtas de volgende
dagen teruggevonden zou worden. Volgens de
agent wilde hij de administratieve rompslomp en
kosten voor verzoekster vermijden en koos hij voor
een oplossing in haar voordeel. Volgens de agent
zou verzoekster hiermee akkoord gegaan zijn. De
Korpschef bevestigt dat de agent de aangifte onmiddellijk had kunnen noteren.
Wat het probleem van de privacy aan de balie van
het Politiehuis betreft, bevestigt de agent dat hij een
klacht van een burger aan het noteren was. De agent
was alleen aan de balie omdat zijn collega een andere klacht aan het opnemen was. Daardoor kon hij
de balie niet verlaten.
Na verzoeksters klacht en een andere klacht over de
privacy aan de balie van het Politiehuis (dossier
201604-091 hierna) worden de lage planten in de
plantenbakken voor de balie vervangen door hogere
planten. Daardoor ontstaat een soort groenscherm
dat duidelijker maakt dat de volgende klanten afstand moeten houden. Beide klachten worden overgemaakt aan een interne werkgroep Onthaal binnen
de Brugse Politie.
De Politie wijst er op dat bij het concipiëren van het
Politiehuis gezocht werd naar een evenwicht tussen
openheid en privacy. Men wilde van het Politiehuis
een open, laagdrempelig huis maken. Vandaar dat
men er toen voor opteerde de balie fysisch niet af te
schermen. In feite dient het contact aan de balie
voor de eerste registratie en moet de burger daarna
naar de backoffice worden gebracht waar hij in alle
privacy zijn verhaal kan doen. Maar in de praktijk
komt het geregeld voor dat burgers aan de balie
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onmiddellijk hun verhaal beginnen te doen. Hen
onderbreken is moeilijk.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrek aan privacy/geen
zorgvuldigheid).
Op het moment van de klacht kon de privacy van de
burger aan de balie van het Politiehuis beter. Ondertussen is de burger beter afgeschermd.
Bijkomende maatregelen waarbij de burger sneller
naar de backoffice zou worden gebracht, kunnen de
privacy nog verbeteren en zijn dan ook aan te bevelen. De Ombudsman is geen voorstander van een
bouwfysische afscheiding van de balie omdat dit de
openheid van het Politiehuis niet ten goede zou
komen.
Het was beter geweest dat de agent aan de balie het
verlies van verzoeksters handtas onmiddellijk genoteerd had, ondanks zijn overweging om dat niet te
doen om papierwerk en kosten te vermijden.

OPVOLGING:
In november maakt de Politie een update over van
de initiatieven die zij genomen heeft om de privacy
aan het onthaal van het Politiehuis te verbeteren. Ze
koos niet voor infrastructurele maatregelen omdat
dit de openheid van het Politiehuis niet ten goede
zou komen. Er werd gekozen voor verdere opleiding van de onthaal- en aangiftemedewerkers. De
Politie is ervan overtuigd dat het verwijzen van de
bezoekers naar de backoffice, na registratie aan de
frontoffice, al voor een stuk tegemoet zal komen
aan het probleem. Een werkgroep Onthaal neemt de
procedures voor onthaal en aangifte verder onder de
loep.

ONVOLDOENDE PRIVACY (2)
(dossier: 201604-091)

KLACHT:
Verzoekster moest in het Politiehuis zijn. Aan de
balie stond een vrouw die aangifte van stalking wilde doen. Volgens verzoekster werd haar privacy
niet gerespecteerd. Het gesprek werd luid gevoerd.
De medewerker aan de balie vroeg het telefoonnummer van de vrouw en herhaalde het nummer
luidop. Iedereen die zat te wachten, kon het gesprek
volgen. Verzoekster werkt in de zorgsector en hecht
veel belang aan de privacy van de klant bij de intake.
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ONDERZOEK:
Aan de balie van het Politiehuis geven burgers de
reden op van hun bezoek. Ze worden geregistreerd
in het bezoekersregister. Daarvoor moeten enkele
vragen gesteld worden. Indien nodig wordt de burger naar een van de verhoorkamers geleid waar hij
in alle privacy zijn verhaal kan doen.
Na verzoeksters klacht en een andere klacht over de
privacy aan de balie van het Politiehuis (dossier
201604-090 hiervoor) worden de lage planten in de
plantenbakken voor de balie vervangen door hogere
planten. Daardoor ontstaat een soort groenscherm
dat duidelijker maakt dat de volgende klanten afstand moeten houden. Beide klachten worden overgemaakt aan een interne werkgroep Onthaal binnen
de Brugse Politie.
De Politie wijst er op dat bij het concipiëren van het
Politiehuis gezocht werd naar een evenwicht tussen
openheid en privacy. Men wilde van het Politiehuis
een open, laagdrempelig huis maken. Vandaar dat
men er toen voor opteerde de balie niet fysisch af te
schermen. In feite dient het contact aan de balie
voor de eerste registratie en moet de burger daarna
naar de backoffice worden gebracht waar hij in alle
privacy zijn verhaal kan doen. Maar in de praktijk
komt het geregeld voor dat burgers aan de balie
onmiddellijk hun verhaal beginnen te doen. Hen
onderbreken is moeilijk.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrek aan privacy).
Op het moment van de klacht kon de privacy van de
burger aan de balie van het Politiehuis beter. Ondertussen is de burger beter afgeschermd.
Bijkomende maatregelen waarbij de burger sneller
naar de backoffice zou worden gebracht om zijn
verhaal te doen, kunnen de privacy van de burger
nog verbeteren en zijn dan ook aan te bevelen. De
Ombudsman is geen voorstander van een bouwfysische afscheiding van de balie omdat dit de openheid
van het Politiehuis niet ten goede zou komen.

OPVOLGING:
In november 2016 maakt de Politie een update over
van de initiatieven die zij genomen heeft om de privacy aan het onthaal van het Politiehuis te verbeteren. Ze koos niet voor infrastructurele maatregelen
omdat dit de openheid van het Politiehuis niet ten
goede zou komen. Er werd gekozen voor verdere
opleiding van de onthaal- en aangiftemedewerkers
van het Politiehuis. De Politie is ervan overtuigd
dat het verwijzen van de bezoekers naar de backoffice, na registratie aan de frontoffice, al voor een
stuk tegemoet zal komen aan het probleem. Een
werkgroep Onthaal neemt de procedures voor onthaal en aangifte verder onder de loep.
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NIET GEMOTIVEERD
(dossier: 201605-098)

KLACHT:
Verzoekers echtgenote heeft een parkeerkaart voor
een persoon met een handicap. Begin 2015 vraagt
zij bij de Stad een parkeerplaats voor een persoon
met een handicap aan. In september 2015, bijna zes
maanden na zijn aanvraag, krijgt ze een brief van de
Politie. Haar vraag wordt afgewezen, maar de beslissing wordt niet gemotiveerd.
Verzoeker neemt contact op met de Politie die hem
alleen meedeelt dat de Stedelijke Werkgroep Verkeer de aanvraag ongunstig adviseerde en dat het
College dat advies volgde.
Via andere kanalen komt verzoeker te weten dat de
vraag werd afgewezen omdat zijn echtgenote onvoldoende scoort op het vlak van zelfredzaamheid
en mobiliteit.

ONDERZOEK:
In april 2014 behandelde de Ombudsman een gelijkaardige klacht over het niet motiveren door de
Politie van een aanvraag voor een parkeerplaats
voor een persoon met een handicap17. Hij schreef
toen volgende aanbeveling: “Deel aan aanvragers
van een parkeerplaats voor een persoon met een
handicap steeds mee op basis van welke argumenten hun dossier werd afgewezen. Aanvragers hebben het recht deze motivering te kennen”. De Politie beloofde de aanbeveling op te volgen en
motiveerde sindsdien altijd waarom een aanvraag
werd afgewezen.
In het dossier bij de Politie wordt de beslissing over
de aanvraag van verzoekers echtgenote wel gemotiveerd. De dienst Welzijn verleende een ongunstig
advies in samenspraak met de Stedelijke Raad voor
personen met een handicap omdat de bewegingsvrijheid van verzoekers echtgenote weliswaar ernstig beperkt was maar niet in die mate om een parkeerplaats toe te kennen. De Verkeersdienst van de
Politie volgde dat ongunstige advies dat overgenomen werd door de Stedelijke Werkgroep Verkeer
en bekrachtigd werd door het College.
De Korpschef ontkent dat afgestapt zou zijn van de
afspraak om de beslissing over de aanvraag van een
parkeerplaats voor een persoon met een handicap
steeds te motiveren. Hij vermoedt dat een tijdelijke
medewerker van de Verkeersdienst in gebreke
bleef, mogelijk uit onwetendheid. Beloofd wordt
17

Dossier 201404-058, Jaarverslag 2014, p. 167.
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dat de leiding van de Verkeersdienst de medewerkers er nogmaals op zal wijzen steeds aandacht te
hebben voor de motivering van dergelijke beslissingen.

POLITIE

GESTOLEN FIETS
(dossier: 201610-210)

BEOORDELING:
Terechte opmerking (schending motiveringsbeginsel).
De Politie motiveerde de weigering van de aanvraag niet. Het gaat om een fout van een onervaren
politiemedewerker, wat als een verzachtende omstandigheid kan worden beschouwd. Het is niet zo
dat de Politie teruggekomen zou zijn op de aanbeveling van de Ombudsman uit 2014.

AFGESLOTEN HALLESTRAAT
(dossier: 201607-169)

KLACHT:
Verzoeker klaagt dat naar aanleiding van Vlaanderen Zingt op 21 juli de Hallestraat volledig werd afgesloten door de Politie. Dat gebeurde zonder enige
vorm van communicatie. Hierdoor kregen enkele
horecazaken nauwelijks klanten over de vloer en
leden ze verlies.
Van de Politie vernam verzoeker dat de maatregel
genomen werd om de veiligheid aan de achterzijde
van het podium te garanderen.
Hij voelt zich ongelijk behandeld tegenover andere
horecazaken die wel bereikbaar bleven.

ONDERZOEK:
De Politie sloot zeer uitzonderlijk de Hallestraat
volledig af. Het was de eerste keer dat dit gebeurde
naar aanleiding van een evenement op de Markt. De
maatregel werd genomen als gevolg van de terreuraanslag in Nice. De Markt moest worden afgeschermd tegen binnenrijdende voertuigen en het
aantal toegangen moest worden beperkt.
De Politie geeft toe dat dat het beter was geweest
dat de Hallestraat ter hoogte van de Oude Burg was
afgesloten zodat de horecazaken in de Hallestraat in
de evenementenzone van de Markt opgenomen bleven.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen gelijkheid).
Het was beter geweest dat de Hallestraat ter hoogte
van de Oude Burg afgesloten was in plaats van ter
hoogte van het Belfort. Verzachtende omstandigheid is dat het de eerste keer was dat de Politie een
dergelijke maatregel moest nemen.
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KLACHT:
Verzoeker biedt zich aan in het Politiehuis omdat
hij in Sint-Kruis zijn fiets meent gezien te hebben
die tien jaar geleden gestolen werd. Hij gaf deze
diefstal toen aan bij de Politie. Verzoeker wil een
kopie van zijn aangifte uit 2006.
Verzoeker geraakt niet verder dan de eerste ontvangstruimte. Daar gebeurt alle communicatie via
het doorgeefluik. Op zijn vraag of de Politie zijn
aangifte van tien jaar geleden zou kunnen terugvinden, reageert de politiemedewerkster negatief omdat de diefstal nog dateert van de tijd dat het hoofdpolitiecommissariaat in de Hauwersstraat gevestigd
was.
Na overleg werd afgesproken dat verzoeker naar de
plaats zou rijden waar hij de fiets had opgemerkt en
dat hij van daaruit de Politie zou opbellen. De patrouille zou dan langs komen.
De patrouille kwam langs en de agenten beloofden
de zaak te onderzoeken. Korte tijd later belde een
van de inspecteurs terug dat hij verzoekers aangifte
van 2006 in de computer had teruggevonden. De
agenten hadden de huidige eigenaar aangesproken.
Hij had de fiets tweedehands gekocht en hem daarna gemerkt.
Verzoeker stelt vast dat de patrouille wel in de
computer zijn aangifte van de fietsdiefstal kon terugvinden. Waarom kon de medewerkster aan de
balie van het Politiehuis dat dan niet?

ONDERZOEK:
Volgens de Politie werd verzoeker te woord gestaan
in de eerste ruimte waar de nachtbalie gevestigd is.
In het kader van de maatregelen m.b.t. de terreurdreiging gebeurt het eerste contact met burgers
momenteel via dit met glas beveiligde loket. Na de
aanmelding worden de klanten doorgestuurd naar
de open balie waar zij verder worden doorverwezen. Het is niet ongebruikelijk dat kortstondige contacten (bijvoorbeeld eenvoudige vragen) afgehandeld worden aan de eerste balie.
De medewerkster die verzoeker te woord stond,
was nieuw en meende beter verstaanbaar met hem
te kunnen praten via de opening van het doorgeefluik dan via het glas van het loket. Als gevolg van
de klacht wordt de medewerkster duidelijk gemaakt
dat zij gewoon via het glas van het loket kan praten
want dat dit wel degelijk hoorbaar is voor de burger
aan de andere kant van het glas.
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Volgens de medewerkster toonde verzoeker een
aankoopbon van zijn fiets uit het jaar 1998 en zou
hij gezegd hebben dat zijn fiets omstreeks het jaar
2000 gestolen werd. De onthaalbediende vroeg haar
collega’s van de aangiftedienst om advies. Er werd
haar aangeraden verzoeker te vragen naar de plaats
te rijden waar hij de fiets had zien staan en van
daaruit de Politie te contacteren.
De onthaalbediende consulteerde het computersysteem niet omdat er sprake was van feiten van omstreeks het jaar 2000. Feiten van voor 2005 werden
geregistreerd in een andere computerprogramma
dat niet meer op een eenvoudige manier raadpleegbaar is. Verzoeker had zijn fiets niet gemerkt, dus
kon hij ook niet opgezocht worden in de ANG.
Toen de patrouille later een opvraging deed op de
naam van verzoeker bleek de aangifte toch raadpleegbaar omdat deze dateerde van 2006 en niet
van 2000. De nodige onderzoeksdaden werden gesteld en verzoeker werd geholpen.
Verzoeker ontkent tegenover de Ombudsman dat
hij gezegd zou hebben dat zijn fiets gestolen werd
omstreeks het jaar 2000.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie,
minder actieve dienstverlening).
Dat gecommuniceerd werd via het doorgeefluik,
was minder oké. Verzachtende omstandigheid is dat
de medewerkster nieuw was. Zij wordt er op gewezen dat zij wel degelijk kan communiceren via het
glas van het loket.
Daarnaast vindt de Ombudsman dat de Politie in het
Politiehuis actiever had kunnen optreden en toch
eens een opvraging had kunnen doen op naam van
verzoeker, ook al zou hij hebben gezegd dat zijn
fiets omstreeks het jaar 2000 was gestolen.

PARKEERPLAATS PERSOON MET HANDICAP

(dossier: 201602-029)

POLITIE

spronkelijke aanvrager verhuisd was. Verzoeker
begreep dat niet omdat een parkeerplaats nooit op
de naam van een individuele burger kan staan.
Hij diende zelf een aanvraag in voor een parkeerplaats voor een persoon met een handicap, maar deze werd geweigerd. De Politie legde hem uit waarom.
Verzoeker gaat niet akkoord en herhaalt via de
dienst Ombudsman zijn vraag naar een parkeerplaats voor een persoon met een handicap.

ONDERZOEK:
De Verkeersdienst van de Politie onderzocht verzoekers vraag om de parkeerplaats te vergroten.
Tijdens dat onderzoek kwam aan het licht dat de
bewoner die de parkeerplaats had aangevraagd, al
een hele tijd verhuisd was. Omwille van de hoge
parkeerdruk stelde de Politie voor deze parkeerplaats te schrappen. Gelijklopend startte zij op
naam van verzoeker een nieuw dossier op voor het
voorzien van een parkeerplaats voor een persoon
met een handicap.
Een medewerkster van de dienst Welzijn contacteerde verzoeker. Hoewel hij een parkeerkaart voor
een persoon met een handicap heeft, scoorde hij te
weinig punten om in aanmerking te komen voor een
parkeerplaats. De aanvraag werd midden juni 2015
door de Stedelijke Werkgroep Verkeer geweigerd.
De Politie bracht verzoeker van de beslissing op de
hoogte. Telefonisch werd hem uitgelegd dat de afwijzing gebeurde omdat hij onvoldoende punten
scoorde op de lijst van zelfredzaamheid.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Het dossier verliep correct. Verzoeker
heeft geen recht op een parkeerplaats voor een persoon met een handicap. De dienst Ombudsman
heeft geen argumenten om de toekenning van een
dergelijke parkeerplaats te bepleiten.

WEGGETAKELD
(dossier: 201605-110)

KLACHT:
Verzoeker heeft een parkeerkaart voor een persoon
met een handicap maar kan moeilijk parkeren op de
voorbehouden parkeerplaats in zijn straat. De parkeerplaats is te klein waardoor hij soms met het
rechtervoorwiel van zijn auto op het voetpad staat.
In januari 2015 vroeg hij via de dienst Ombudsman
een aanpassing van de parkeerplaats.
In plaats van de parkeerplaats aan te passen besliste
de Politie om hem af te schaffen omdat de oor-
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KLACHT:
Op vrijdag 15 april 2016 mocht er tot 23 uur in
Sint-Maartensbilk niet geparkeerd worden. Verzoeker parkeert er zijn voertuig iets na 23 uur want hij
ziet geen verbodstekens staan.
Als hij de zaterdagnamiddag zijn auto wil ophalen,
blijkt die ’s morgens vroeg weggetakeld te zijn.
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Blijkbaar gold in Sint-Maartensbilk die dag ook
parkeerverbod naar aanleiding van de wekelijkse
zaterdagmarkt.
Verzoeker betreurt dat de Politie geen poging deed
om hem te zoeken zodat hij zijn auto kon verplaatsen. Dat zou volgens omwonenden regelmatig gebeuren als er parkeerverbod wordt ingevoerd voor
rommelmarkten of andere activiteiten in of rond de
Beurshalle. Nu moet verzoeker 190 euro betalen om
zijn auto terug te krijgen.

ONDERZOEK:
De Politie voerde op vrijdag 15 april parkeerverbod
in in een deel van Sint-Maartensbilk naar aanleiding van de opening van de Meifoor die avond. Het
parkeerverbod gold van 12.00 tot 23.00 uur. Het
parkeerverbod werd aangeduid door parkeerverbodstekens die ’s morgens geplaatst waren.
Voor de zaterdagmarkten tijdens de Meifoor werd
bijkomend parkeerverbod ingevoerd, onder meer in
Sint-Maartensbilk. Dit parkeerverbod gold van zaterdag 16 april 00.00 uur tot 15.00 uur. Dat was een
uitbreiding van het normale parkeerverbod dat geldt
op zaterdag op het Beursplein en in een deel van de
Hauwerstraat.
Verzoeker parkeerde zijn voertuig reglementair in
Sint-Maartensbilk na 23.00 uur, maar hij mocht er
maar een klein uur staan aangezien om middernacht
het parkeerverbod voor de zaterdagmarkt inging.
Dat stond aangegeven. Verzoeker merkte dat niet
op.
Hoewel het volgens de Politie geen wettelijke verplichting is burgers te vragen hun fout geparkeerde
voertuig te verplaatsen, probeerde de dispatching
toch om verzoeker op te bellen. Pas toen dat niet
lukte, werd zijn auto om dringende redenen weggetakeld.

BEOORDELING:
Ongegrond.
Er was op vrijdag en zaterdag op reglementaire wijze parkeerverbod ingevoerd. Verzoeker verloor uit
het oog dat hij de zaterdag vanaf middernacht in
overtreding zou staan. De Politie probeerde verzoeker te bereiken maar dat lukte niet. Dat kan de Politie niet ten laste worden gelegd.
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WEEKENDVERGUNNINGEN
(dossier: 201601-011)

KLACHT:
Een aannemersbedrijf wil een ongelijkheid aankaarten. Tijdens een vergadering met de dienst Verkeerszaken van de Politie midden december 2015
werd meegedeeld dat aannemers geen weekendvergunning meer zouden krijgen om werfvoertuigen te
parkeren in de binnenstad. Dat zou alleen nog kunnen in concrete gevallen.
Toch stelt verzoekster vast dat een collegaaannemer een vergunning kreeg voor de binnenstad
van midden december 2015 tot eind maart 2016
doorlopend van 6 tot 22 uur, ook tijdens het weekend. Slechts een drietal keer werden de gereserveerde parkeerplaatsen gebruikt door een werfwagen. Voor de rest worden ze gebruikt door vrienden
van de zoon van de deze aannemer.
Verzoekster vindt dit in strijd met de afspraken. Ze
vermoedt voorspraak want een medewerker van de
dienst Verkeerszaken zou evenmin begrijpen waarom de aannemer deze vergunning kreeg.

ONDERZOEK:
De dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie
herinnert zich het gesprek met verzoekster nog
goed. Ze zou voortdurend haar ongenoegen herhaald hebben dat de aannemer een weekendvergunning had gekregen voor het parkeren van zijn
werfwagens. De dienst zou verzoekster herhaaldelijk duidelijk gemaakt hebben dat zij al jaren vergunningen uitschrijft, ook voor het weekend, en dat
er tijdens de vergadering nooit was gezegd dat er
niet meer gewerkt zou mogen worden in het weekend, noch dat er geen weekendvergunningen meer
zouden worden uitgereikt.
Dat de vergunning afgeleverd zou zijn door voorspraak ontkent de Politie. Er werden aan de aannemer al verschillende vergunningen afgeleverd, dit
op regelmatige wijze en rekening houdend met de
wettelijke termijnen. De werkzaamheden gebeuren
in de woning van de zoon van de aannemer. Hij
werkt er vaak ’s avonds en in het weekend. Daardoor kan het gebeuren dat er overdag geen werfvoertuigen geparkeerd staan.
Het tariefreglement “op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van
wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in functie van deze werkzaamheden” vermeldt niet dat er geen
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weekendvergunningen meer zullen worden uitgereikt.
Verzoekster reageert op de resultaten van het onderzoek. Ze blijft erbij dat op de vergadering van
december 2015 wel degelijk gezegd werd dat aannemers geen weekendvergunning meer zouden
kunnen krijgen om werfvoertuigen te parkeren in de
binnenstad.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Dat de Politie geen weekendvergunningen meer zou
afleveren aan aannemers, klopt niet. Hoe de communicatie hierover verliep in de vergadering van
december 2015 en hoe verzoekster de informatie
geïnterpreteerd heeft, kan de dienst Ombudsman
niet objectief reconstrueren noch beoordelen.

OVERLAST TRUCKERS
(dossier: 201601-024)

KLACHT:
Sinds een jaar ondervinden verschillende bedrijven
in de Gotevlietstraat last van kamperende Roemeense truckchauffeurs. Elke avond overnachten ze
in de straat. Op vrijdag komen ze in de late namiddag toe en blijven er tot de maandagmorgen. In het
weekend staan er een twintigtal vrachtwagens. De
truckers slapen in hun cabine, laten afval achter, organiseren barbecues en zetten luide muziek op. In
de zomer lopen ze in hun onderbroek rond en doen
hun behoefte op straat. Ze tappen illegaal water af.
De grasberm wordt stuk gereden.
Enkele bedrijfsleiders gingen al met een delegatie
naar het Politiehuis om de situatie te bespreken en
een structurele oplossing te vragen. Ze raakten niet
verder dan het onthaal. Er werd gemeld dat de problematiek bekend was en dat ze naar de 101 moesten bellen bij overlast. Ook de wijkinspecteur werd
op de hoogte gebracht. Hij zou gezegd hebben dat
hij weinig kon doen.

ONDERZOEK:
De sector Noord van de Politie kent het probleem.
Het fenomeen breidt zich uit tot alle industriezones
op het Brugse grondgebied. Het gaat om vrachtwagenbestuurders met een Slavische nationaliteit.
Volgens de Politie wordt het probleem grotendeels
gecreëerd door de bedrijven zelf omdat ze samenwerken met lage loonlanden. Deze buitenlandse
chauffeurs werken zowel in de week als in het
weekend, terwijl de bedrijven op zondag en soms
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ook op zaterdag gesloten zijn. De truckers raken in
het weekend regelmatig niet tijdig ter plaatse. Ze
moeten dan wachten tot de eerstvolgende werkdag
om te kunnen laden of lossen. Ter plaatse zijn er
geen sanitaire voorzieningen noch is er enige mogelijkheid om te slapen of te eten.
De Politie controleert wel maar het is moeilijk om
strafbare feiten op heterdaad vast te stellen. Zij adviseert het beleid om meer vrachtwagenparkings in
de omgeving van industrieterreinen aan te leggen
en die ook te voorzien van sanitair. Ook de bedrijven zouden hun steentje kunnen bijdragen om de
chauffeurs op een degelijke manier op te vangen als
zij buiten de openingsuren aankomen.
Het Zeebrugse havenbestuur zette al stappen om
een vrachtwagenparking aan te leggen in de buurt
van de nieuwe A11.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Politie doet wat zij kan binnen de grenzen van
wat wettelijk mogelijk is, maar de problematiek is
veel ruimer dan de straat van verzoeker. Het vinden
van een structurele oplossing vereist een gezamenlijk aanpak van verschillende overheden.

RIJPROEF
(dossier: 201602-034)

KLACHT:
Verzoekster heeft problemen om haar garage binnen te rijden omdat haar straat te smal zou zijn. Ze
vroeg of er gele onderbroken lijnen op het voetpad
konden worden geschilderd zodat ze gemakkelijker
in en uit zou kunnen rijden. De Politie kwam langs
voor een rijproef. Er zou beslist zijn om in december 2015 veertig centimeter lijnen te schilderen,
maar in februari 2016 zijn deze lijnen nog altijd niet
geschilderd.
Verzoekster klaagt over de manier waarop de agenten haar behandeld zouden hebben. Ze zouden haar
verweten hebben dat ze niet kon rijden en zouden
ermee gedreigd hebben dat ze haar rijbewijs zouden
afnemen. Bovendien hadden ze geen kegels mee en
moest de proef gebeuren met kartonnen dozen.
Verzoekster reed de dozen plat. Een kennis van
haar nam het stuur over en reed de dozen ook kapot. Toen verzoekster aan de agenten vroeg of zij
de auto binnen konden rijden, weigerden ze dat en
zouden ze boos geworden zijn.
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ONDERZOEK:
Dat beslist zou zijn dat er gele onderbroken lijnen
zouden worden geschilderd, staat nergens beschreven.
De Politie bevestigt dat er eind november 2015
twee rijproeven werden gehouden en dat de agenten
geen kegels bij zich hadden om de uitrit te markeren. Om de rijproef niet te hoeven uitstellen, gebruikten de agenten kartonnen dozen en een stoel.
Volgens de foto’s van de rijproef zou dit geen negatieve invloed op de test gehad hebben. Tijdens de
proeven stelde de Politie vast dat verzoekster heel
wat moeite had om haar garage in te rijden omdat
ze onvoldoende rijvaardig was. Eind januari 2016
volgde het College van Burgemeester en Schepenen
dan ook het negatieve advies van de Politie om
geen onderbroken lijn aan te brengen. Volgens het
verslag van de Stedelijke Werkgroep Verkeer bleek
verzoekster de afmetingen van haar wagen niet
goed te kennen wat resulteerde in onhandig manoeuvreren. Er zou voldoende ruimte zijn om op
een normale manier in en uit te rijden.
Volgens de Politie wijst niets erop dat de agenten
niet klantvriendelijk zouden geweest zijn. De agenten zouden verzoekster tips gegeven hebben om beter in en uit te rijden. Verder werd gesuggereerd om
op de garagepoort een klever met haar nummerplaat
te plakken om parkeerders te waarschuwen.
Omdat verzoekster er bij blijft dat ze niet in haar
garage kan, wordt overeengekomen met de Politie
dat er een nieuwe rijproef zal gebeuren, met kegels
en door twee andere agenten. Verzoekster neemt
hiervoor zelf contact op met de Politie voor het maken van een nieuwe afspraak.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Ombudsman kan niet objectief beoordelen. Zij was niet aanwezig bij de rijproef en kan
daardoor noch de rijvaardigheid en de omstandigheden, noch de bejegening door de agenten inschatten.
Positief is dat de Politie wil ingaan op de vraag een
nieuwe rijproef te organiseren.

BURENPROBLEEM
(dossier: 201603-052)

KLACHT:
Verzoeker klaagt erover dat de leden en de bezoekers van een roeiclub al jaren zijn privacy zouden
schenden. Vorig jaar zou hij gepest zijn door twee
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jongeren die er deel namen aan een roeikamp. Hij
belde drie keer naar de Politie en vroeg een procesverbaal op te stellen.
Tijdens een recente roeiwedstrijd eind februari
2016 was de rijweg afgesloten waardoor zijn vrouw
niet tot aan hun huis kon rijden. Ook begin maart
kon ze niet door. Er gold parkeerverbod in de straat
maar deze stond vol met wagens van leden van de
roeiclub.
Midden maart kreeg verzoeker van de roeiclub een
e-mail waarin verzekerd werd dat het bestuur erop
zou toezien dat er geen auto’s op zijn oprit zouden
parkeren, maar dat niet verhinderd kon worden dat
er geparkeerd werd op de openbare weg. Om de inkijk te verminderen stelde de roeiclub voor dat verzoeker een omheining zou zetten.

ONDERZOEK:
Tussen het perceel van verzoeker en het aanpalende
grasveld van de roeiclub staat er geen afsluiting.
Enkele ramen van zijn huis kijken uit op het grasveld en de loodsen van de vereniging. In haar email van midden maart schrijft de roeiclub dat zij
haar leden moeilijk kan verbieden naar het huis van
verzoeker te kijken. De club vraagt verzoeker om
suggesties te bezorgen om de situatie aan te passen.
De Politie geeft een overzicht van haar tussenkomsten en contacten met verzoeker tussen 2010 en
2016. Daaruit blijkt dat zij verschillende vergeefse
pogingen ondernam om bemiddelend op te treden.
De Politie bevestigt dat zij midden maart een e-mail
kreeg over de onbereikbaarheid van verzoekers woning naar aanleiding van recente sportevenementen.
De Politie is bereid naar een oplossing hiervoor te
zoeken. Zij denkt aan een doorgangsbewijs bij vergunde manifestaties. De Ombudsman maakt dit
voorstel over aan verzoeker.
De Ombudsman suggereert verzoeker dat hij een
afsluiting zou laten plaatsen zodat zijn privacy vergroot en de kans op inkijk en hinder vermindert. Hij
adviseert verzoeker aan de roeiclub voor te stellen
de kosten te delen aangezien de afsluiting op de
gemeenschappelijke perceelsgrens zou worden geplaatst. Verzoeker wil geen tussenkomst meer van
de Ombudsman. Hij zal een advocaat onder de arm
nemen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het dossier wordt afgesloten op vraag van verzoeker.
Verzoeker kan moeilijk beweren dat de Politie niets
ondernam of dat hij bij de Politie geen gehoor vond.
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VLUCHTELINGEN
(dossier: 201603-061)

KLACHT:
Verzoekster klaagt in maart 2016 dat de Politie onvoldoende zou optreden tegen illegale vluchtelingen in de Strandwijk in Zeebrugge. Ze overnachten
in garages in de wijk en krijgen eten van de eigenaars. Ze laten afval, kleren en etensresten achter en
doen hun gevoeg in bermen en groenzones. De bewoners zijn niet meer welkom in de kerk als er activiteiten voor de vluchtelingen worden georganiseerd. Verzoekster vreest dat veel toeristen
Zeebrugge als vakantiebestemming links zullen laten liggen.
Toen verzoekster de Politie opbelde over de uitwerpselen, kreeg ze te horen: “Ze moeten het toch
ergens doen.”

ONDERZOEK:
Door een gebrek aan gegevens kan de Politie niet
nagaan wie de uitspraak deed. Niet alleen politieagenten van de lokale Politie zijn in Zeebrugge actief.
De Korpschef reageert dat de Politie doet wat zij
kan en dat hij begrip heeft voor de verzuchtingen
van verzoekster. Het oplossen van het vluchtelingenprobleem in Zeebrugge is evenwel geen opdracht of verantwoordelijkheid van de lokale Politie
alleen. Het gaat om een structureel probleem. Bovendien is de Politie overbevraagd door tal van andere opdrachten, onder meer als gevolg van de terreurdreiging.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem is reëel, maar de Politie doet wat ze
kan.

ONBELEEFDE AGENTEN?
(dossier: 201604-071)

KLACHT:
Verzoeker parkeerde aan het AZ Sint-Jan zijn auto
op de parking voor personen met een handicap. Zijn
vrouw kreeg twee herseninfarcten en is zeer slecht
te been. Omdat ze zelf nog geen parkeerkaart had,
gebruikte verzoeker de parkeerkaart van zijn gehandicapte dochter.
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Toen verzoeker richting ziekenhuis stapte, hoorde
hij achter zich tot drie keer toe “hela” roepen op
een onbeleefde manier. Het waren twee agenten die
de parking aan het controleren waren. Verzoeker
werd onderworpen aan een kruisverhoor en gaf toe
dat hij de parkeerkaart van zijn dochter had gebruikt zonder dat ze met de auto vervoerd was. Hij
legde uit dat zijn vrouw een herseninfarct had gehad, maar de agenten hadden geen oren naar zijn
argumenten.
Verzoeker geeft toe dat hij in de fout ging, maar
vindt de manier waarop hij door de agenten aangesproken werd ondermaats.

ONDERZOEK:
Volgens de agenten riepen ze niet “hela” maar
“meneer” en traden ze kordaat maar correct op.
Verzoeker zou eerst gezegd hebben dat hij zijn
dochter naar het ziekenhuis had gebracht, maar zou
na enkele gerichte vragen toegegeven hebben dat
zij niet mee was.
Verzoeker laat weten dat hij de boete niet betaald
heeft en ervoor geopteerd heeft voor de politierechter te verschijnen. Zijn vrouw heeft ondertussen een
eigen parkeerkaart voor een persoon met een handicap.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen over de houding
van de agenten. Het onderzoek mondt uit in een
woord-tegen-woordsituatie. Over de boete zelf kan
de Ombudsman zich niet uitspreken.

WILDPLASSENDE SUPPORTERS
(dossier: 201604-073)

KLACHT:
Verzoekster klaagt over de lakse houding van de
Politie tijdens een voetbalwedstrijd in het Jan Breydelstadion. Voor haar deur parkeerden enkele supportersbussen. Zo’n tweehonderd supporters maakten het te bont. Verzoekster klaagt over
wildplassen, openbare zedenschennis en dronkenschap. Dit alles gebeurde onder het oog van de Politie die liet betijen. Volgens verzoekster is het niet
de eerste keer dat ze geconfronteerd werd met supporters zonder manieren.

ONDERZOEK:
Voor de match kwamen er meer dan zestig supportersbussen naar het Jan Breydelstadion. De meeste
konden parkeren op de parking binnen Olympia,
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maar vier bussen moesten uitzonderlijk parkeren in
de straat van verzoekster. Als veiligheidsmaatregel
werd de straat gedeeltelijk verkeersvrij gemaakt. De
zone werd bewaakt door agenten van de Federale
Politie en andere politiezones die in bijstand de
dienst verzekerden. Deze eenheden meldden geen
incidenten aan het commando.
Volgens de Politie moeten bij massa-evenementen
tactische keuzes gemaakt worden door de ordediensten om enerzijds de veiligheid te verzekeren en
anderzijds geen onnodige incidenten uit te lokken.
Niettemin belooft zij rekening te houden met de
opmerkingen van verzoekster.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het waren geen agenten van de lokale Politie van
Brugge die de straat bewaakten. Voor de dienstverlening door deze agenten is de Ombudsman niet
bevoegd. Positief is dat de Politie de signalen van
verzoekster ter harte wil nemen.

NIET GEHOLPEN?
(dossier: 201604-072)

KLACHT:
De broer van verzoekster is alcoholverslaafd. Eerdere pogingen om af te kicken mislukten. Omdat hij
recent ontsnapte uit het ziekenhuis, probeert de familie de jongeman gedwongen te laten opnemen in
een psychiatrisch centrum. Volgens het ziekenhuis
moet de familie daarvoor zelf het initiatief nemen.
Ze kan zich hierbij laten bijstaan door de Politie.
Verzoekster belt naar de Politie. De inspecteur reageert volgens haar ongepast. Ze wordt regelmatig
onderbroken en krijgt betweterige en kleinerende
opmerkingen naar het hoofd geslingerd. De inspecteur somt op wat ze moet doen, maar deze stappen
zijn al gezet. Ze probeert uitleg te geven, maar de
inspecteur verwijt haar niet te willen luisteren. Als
de vader van verzoekster de telefoon overneemt en
probeert om de inspecteur te kalmeren, gooit deze
de telefoon dicht. Verzoekster belt terug en krijgt
een andere inspecteur aan de lijn. Hij reageert dat
hij net als zijn collega de telefoon zou hebben
dichtgegooid aangezien verzoekster en haar vader
toch niet wilden luisteren.
Verzoekster klaagt dat ze nog altijd geen antwoord
heeft gekregen op haar vraag hoe ze haar broer kan
laten colloqueren. Ze roept de hulp van de Ombudsman in om de opnames van het gesprek met de
Politie te beluisteren.

JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

POLITIE

Volgens verzoekster had zij eerder al problemen
met dezelfde inspecteur. Hij zou toen geweigerd
hebben haar te helpen toen ze aandacht vroeg voor
de problemen van een elfjarig neefje.

ONDERZOEK:
Volgens de inspecteur probeerde hij de verschillende procedures uit te leggen. Hij ontkent de hem ten
laste gelegde feiten. Later die avond werd de broer
van verzoekster opgepakt en opgesloten in de cel
van het Politiehuis. De inspecteur zou toen geprobeerd hebben verzoekster hierover op te bellen,
maar ze nam niet meer op.
De inspecteur ontkent iets te maken te hebben met
het dossier van het neefje. Op het moment dat verzoekster hiervoor langs kwam, had hij geen dienst.
Dat wordt bevestigd door de Dienst Intern Toezicht.
Het gesprek met de inspecteur werd niet opgenomen omdat hij belde met zijn draagbare telefoon.
Deze gesprekken kunnen om technische redenen
niet geregistreerd worden.
De Dienst Intern Toezicht stelt verzoekster een gesprek voor met de inspecteur. Zij wil daar niet op
ingaan.
De Ombudsman stelt verzoekster voor alsnog op
het aanbod in te gaan. Het gesprek wordt uitgesteld
omdat verzoekster moet bevallen. Nadien wordt de
afspraak verschillende keren uitgesteld, tot verzoekster laat weten dat zij definitief afziet van een
gesprek met de inspecteur.

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

GEVALLEN
(dossier: 201605-101)

KLACHT:
Verzoekster valt over een opstekende blindengeleidetegel. Ze bezeert zich ernstig. Twee voorbijgangers helpen haar recht en laten haar bekomen op
een terrasstoel van een restaurant. Verzoekster wil
niet dat een ziekenwagen opgeroepen wordt en probeert verder te stappen. De pijn verplicht haar opnieuw te gaan zitten.
Ze trekt de aandacht van een politieman aan de
overkant van de straat. De inspecteur laat een ziekenwagen komen en een politiepatrouille om haar
verklaring af te nemen. Maar nog voor de Politie ar-
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riveert, wordt verzoekster al naar het AZ Sint-Jan
overgebracht.
Als verzoekster zich wat beter voelt, belt ze zelf
naar de Politie met de vraag of de patrouille alsnog
een verklaring wil komen opnemen. Ze heeft het
document nodig voor de verzekering.
Dat gebeurt niet. In plaats daarvan krijgt verzoekster een telefoontje van een inspecteur die de vraag
om een verklaring op te nemen, afwimpelt met de
opmerking: “Je bent toch maar over iets gevallen
op het voetpad”. Als verzoekster opsomt welke
klachten ze heeft, vindt de inspecteur dat ze overdrijft. Verzoekster is niet te spreken over de houding van de agente. Ze heeft foto’s die aantonen dat
de problemen met haar heup ernstig zijn. Ze begrijpt niet waarom de Politie geen verklaring wil
opnemen. Het was niet haar schuld dat de ziekenwagen al weg was toen de interventieploeg aankwam.
Het telefoongesprek wordt afgebroken, maar iets later wordt verzoekster door een andere inspecteur
opgebeld met de vraag langs te komen voor een
verhoor. Ze gaat in op de uitnodiging en na haar
verklaring krijgt ze een kopie van de verklaring
voor haar verzekeringsmaatschappij. Verzoekster is
zeer tevreden met de oplossing. Toch heeft ze vragen bij de nukkige houding van de eerste inspecteur.

ONDERZOEK:
De interventieploeg kwam ter plaatse vóór verzoekster overgebracht werd naar het ziekenhuis. Verzoekster zou toen gezegd hebben dat ze door haar
heup gezakt was en daardoor gevallen was. Omdat
er geen derden bij betrokken waren, besliste de inspecteur geen proces-verbaal op te maken.
Toen verzoekster contact opnam met de dienst om
toch een proces-verbaal te laten opmaken, werd de
vraag meteen overgemaakt aan de inspecteurs die
ter plaatse waren geweest. Omdat zij op het bureau
aanwezig waren, werd verzoekster uitgenodigd om
langs te komen om een verklaring af te leggen. Het
proces-verbaal werd opgemaakt.
Beide inspecteurs ontkennen de aantijgingen. Ze
verklaren correcte taal gebruikt te hebben en onmiddellijk gereageerd te hebben op de vraag van
verzoekster om later een verklaring af te nemen.
De Korpschef laat weten dat de klacht geregistreerd
blijft. Mochten gelijkaardige klachten over dezelfde
inspecteurs binnen komen, dan zullen zij aangesproken worden over hun functioneren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Hoe de contacten verliepen tussen verzoekster en
de inspecteurs kan de Ombudsman niet beoordelen.
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Het gaat om een woord tegen woord-situatie die
niet objectief te reconstrueren valt.

NIEUWE PARKEERREGELING
(dossier: 201605-122)

KLACHT:
In de straat van verzoeker wordt over een korte afstand parkeerverbod ingevoerd. De maatregel moet
ervoor zorgen dat fietsers niet langer op het voetpad
moeten rijden als ze tegen de rijrichting in rijden.
Verzoeker stelt vast dat het verbod genegeerd
wordt. Hij belt naar de Politie en vraagt toezicht te
houden. De politieagente reageert dat de Politie
daar geen tijd noch personeel voor heeft.

ONDERZOEK:
Wie verzoekster te woord stond, kan het onderzoek
niet achterhalen. Als de politiemedewerkster zei
wat verzoeker beweert, dan was haar reactie ongepast, oordeelt de Dienst Intern Toezicht.
Na de klacht plaatst de Politie een bord dat de verkeerssituatie gewijzigd is. Er wordt gestart met repressief toezicht. Tegen midden juli zijn al 113 pv’s
opgemaakt wegens foutparkeren. De Politie kondigt
aan haar controles verder te zetten tot eind juli en
daarna de verkeerssituatie opnieuw te evalueren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
Wie verzoeker te woord stond, kan het onderzoek
niet achterhalen.

GETAKELD
(dossier: 201606-133)

KLACHT:
In 2014 werd de wagen van verzoekers op een zondagvoormiddag door de Politie getakeld. Hij stond
nochtans geparkeerd op een parkeerstrook, maar hij
zou de vrije doorgang belemmerd hebben ter hoogte van een stelling aan de overkant van de straat. Er
stonden verkeersborden waarop stond dat er alleen
op weekdagen parkeerverbod gold op de parkeerstrook. Dan was er een aannemer aan het werk.
Verzoekers kregen een pv en moesten 120 euro takelkosten betalen.
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Verzoekers ontvingen een voorstel van minnelijke
schikking waarop ze gemotiveerd repliceerden. Hun
belangrijkste argument was dat de verkeersregel dat
de bestuurder voldoende ruimte moet laten voor het
doorgaand verkeer ondergeschikt is aan een verkeersbord dat alleen parkeerverbod instelt op weekdagen en niet in het weekend. Ze dienden hun bezwaarschrift in en vernamen niets meer.
Als ze eind mei 2016 naar het Parket bellen, krijgen
ze te horen dat de zaak geseponeerd is. Ze hoeven
geen boete te betalen.
Aangezien het Parket de overtreding seponeerde,
vragen verzoekers de takelkosten terug. Zij gaan
ervan uit dat ze correct parkeerden en ten onrechte
getakeld werden.

ONDERZOEK:
De Politie wil niet ingaan op de vraag van verzoekers. Zij gaat ervan uit dat de wagen in overtreding
stond en dat hij terecht getakeld werd. De seponering door het Parket betekent niet noodzakelijk dat
er geen verkeersovertreding was. Het is volgens de
Politie niet ongebruikelijk dat het Politieparket dergelijke dossiers seponeert, precies omdat de overtreder al takelkosten betaalde. De Verkeersdienst
van de Politie is ervan overtuigd dat de auto niet getakeld zou zijn, mocht hij de doorgang niet bemoeilijkt hebben. Mogelijk was de wagen te breed of
stond hij slecht geparkeerd. De stelling stond niet
op de rijweg, alleen op het voetpad.
Parkeerverbod ook in het weekend invoeren zou
door de buurt niet in dank afgenomen zijn, meent
de Verkeersdienst. De bewoners hadden kunnen inbrengen dat er ten onrechte niet geparkeerd mocht
worden aangezien de aannemer toch niet aan het
werk was. Daarom koos de Politie voor een parkeertoelating voor werfvoertuigen tijdens de week
en het parkeren voor alle voertuigen op de parkeerstrook tijdens het weekend. Uiteraard moesten de
parkeerders er dan wel voor zorgen voldoende vrije
doorgang te laten, zoals het verkeersreglement
voorschrijft.
De Politie verwijst verzoekers door naar het Politieparket, mochten zij erbij blijven dat hun auto onterecht getakeld werd. Zij kunnen vragen de zaak
toch ten gronde te behandelen door de Politierechtbank.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman heeft geen argumenten om de terugbetaling van de takelkosten te bepleiten.
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TE SNEL EN TE ZWAAR VERKEER
(dossier: 201606-139)

KLACHT:
Verzoeker klaagt al jaren over te snel en te zwaar
verkeer in zijn straat. De straat ligt in een zone-30
en er geldt een gewichtsbeperking van 3,5 ton.
Toch wordt er regelmatig te snel gereden en trekken
vrachtwagenbestuurders zich niets aan van de tonnagebeperking.
Verzoeker en een aantal buren dringen aan op doeltreffende maatregelen om het snel en zwaar verkeer
terug te dringen, maar deze zouden afhankelijk zijn
van het resultaat van metingen. Wel zijn op een
aantal plaatsen wegversmallingen aangebracht,
maar de verspringende uitstulpingen liggen zo ver
uit elkaar dat ze geen effect hebben. Recent werd
ook een sensibiliseringsbord geplaatst om chauffeurs te wijzen op de maximum toegelaten snelheid,
maar het zou volgens verzoeker op de verkeerde
plaats gestaan hebben.
Verzoeker vraagt nieuwe metingen die kunnen leiden tot de nodige structurele maatregelen.

ONDERZOEK:
De Politie kent de problematiek en bevestigt dat een
snelheidsindicatiebord geplaatst werd. Dat gebeurde op basis van de resultaten van het telapparaat dat
eind mei in de straat opgesteld stond. De analyse
leerde dat het snelheidsprobleem blijft bestaan,
want bijna een derde van de bestuurders beging een
snelheidsovertreding. Meer dan vier procent was
zwaar verkeer. Gezien de resultaten zal de Politie
stelselmatig repressieve snelheidscontroles doen.
Op het voorstel van verzoeker om tegelijk te onderzoeken of de verkeersafwikkeling in de straat niet
herbekeken kan worden, bijvoorbeeld door eenrichtingsverkeer in te voeren in bepaalde delen, merkt
de Ombudsman op dat al in 2014 verschillende
denkpistes werden onderzocht. Na een rondvraag in
de ruime omgeving besliste het College toen om alleen enkele wegversmallingen aan te leggen. De
Wegendienst wil niet terugkomen op deze beslissing zonder nieuwe elementen in het dossier.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
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TE SNEL VERKEER?

dienst van de Politie, vroeg ze nog: “Hebt u nog
meer vragen want het lijkt of u “bubbubbu” zegt?”.
Verzoekster vond dat ongepast.

(dossiers: 201606-143 en 201606-144)

ONDERZOEK:
KLACHT:
Verzoeksters klagen over het snelle verkeer langs
de Moerkerksesteenweg tussen de Doornhut en de
Malehoeklaan. Er geldt nochtans een snelheidsbeperking van 70 km per uur. In de straat wonen veel
jonge gezinnen met kinderen. Oversteken is gevaarlijk. Verzoeksters vermoeden dat er soms sneller
dan 100 km per uur gereden wordt.
De echtgenoot van een van de verzoeksters vroeg
eind 2015 aan de dienst Mobiliteit of in het kader
van het nieuwe mobiliteitsplan maatregelen waren
voorzien om de snelheid te temperen. Dat was niet
het geval.
De wijkinspecteur is op de hoogte van de verzuchtingen van de bewoners en doet wat mogelijk is. De
Politie houdt regelmatig snelheidscontroles. Toch
verandert er niets.
Verzoeksters willen dat de chauffeurs gesensibiliseerd worden om trager te rijden. Ze denken aan het
plaatsen van een bord “U rijdt te snel”, aan een
flitsmarathon of een flitspaal.

ONDERZOEK:
De Politie voerde tussen januari en juni 2016 twaalf
snelheidscontroles uit langs de Moerkerksesteenweg: vijf in de zone-50 km en zeven in de zone-70
km. Uit de analyse blijkt niet dat er een probleem
van te snel verkeer bestaat. In de zone 70 km/uur
werden 1.896 voertuigen gecontroleerd waarvan er
slechts 2,58 procent een snelheidsovertreding begingen. Volgens de Politie is dat een normale waarde. Ze ziet dan ook geen reden om extra maatregelen te nemen om de snelheid te temperen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

GEBREKKIG ONTHAAL?
(dossier: 201606-151)

Verzoekster belde met het onthaal van een regio
van de lokale Politie. Een van de onthaalmedewerksters was met vakantie op de dag dat verzoekster
belde. De andere kan zich het gesprek niet herinneren. Ze kan alleen bevestigen dat ze wel vaker vragen over verkeer doorgeeft aan de Verkeersdienst.
De medewerkster benadrukt dat ze geen enkele
burger op een dergelijke manier zou aanspreken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat het onderzoek geen duidelijkheid brengt.

DOLGEDRAAIDE BUUR
(dossier: 201608-183)

KLACHT:
De hoogbejaarde ouders van verzoeker wonen nog
zelfstandig. In de nacht van 13 en 14 augustus worden ze wakker door hels lawaai op straat. Hun buur
staat stomdronken voor de deur te roepen. Hij geraakt zijn huis niet binnen. Met de hulp van een
kompaan klautert hij over hun poort en komt zo in
hun tuin terecht. Via de tuin en de tuinmuur raakt
de buur op het dak van zijn veranda. Daar begint hij
onder luid geroep zijn eigen ruiten in te gooien.
De ouders van verzoeker bellen naar de Politie van
Assebroek, maar de telefoon wordt opgenomen in
Brugge. De politieman wil niemand langs sturen
omdat dit nog weinig zin heeft. De Politie is op de
hoogte van het gedrag van de buurman. Ook op de
vraag om een proces-verbaal op te maken wegens
inbraak, wil de Politie niet ingaan. Het bejaarde
koppel blijft bang achter. Van slapen komt niet veel
meer in huis.
Verzoeker begrijpt niet waarom de Politie de klacht
afwimpelde. Was ze langs geweest, dan had zij ten
minste zijn ouders kunnen kalmeren. Hij wil weten
of de Politie nota nam van het incident.

ONDERZOEK:
KLACHT:
Verzoekster is niet te spreken over een telefoongesprek met een politieagente van een wijkdienst over
werkzaamheden aan een gewestweg. Vooraleer de
agente verzoekster doorverbond met de VerkeersJAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Het onderzoek wijst uit dat de vader van verzoeker
pas op zondagmorgen 14 augustus naar de 101 belde. De operator van de noodcentrale gaf hem de
raad naar het Politiehuis te bellen.
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Tijdens een onderhoud met de Dienst Intern Toezicht, verzoeker en diens vader geeft deze laatste
toe dat hij niet naar het Politiehuis belde. Hij ging
pas op 17 augustus langs bij de Politie van Assebroek. Hij kreeg er de indruk niet geholpen te worden.
In overleg met de Dienst Intern Toezicht wordt de
wijkinspecteur ingeschakeld om langs te gaan bij de
buur. De Korpschef schrijft het regiohoofd aan.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

BOUWVALLIG HERENHUIS
(dossier: 201609-193)

KLACHT:
Verzoeker zegt te spreken in naam van de eigenaars
van een bouwvallig herenhuis in de binnenstad.
Ondanks inspanningen van de eigenaars om het terrein af te sluiten heeft het gebouw te lijden onder
inbraken en vandalisme.
Telkens de eigenaar een inbraak of vandalisme
vaststelt, belt hij naar de Politie. Toch komt de Politie nooit langs. Hoogstens wordt de eigenaar erop
gewezen dat hij zijn terrein volledig moet afsluiten.
Als de eigenaar vraagt of de patrouille een oogje in
het zeil kan houden, reageert de Politie negatief
omdat het haar taak niet zou zijn om leegstaande
panden in de gaten te houden. Verzoeker begrijpt
dat niet. Wie op vakantie gaat kan de Politie wel
vragen een oogje in het zeil te houden. Waarom kan
dat dan niet voor een leegstaand gebouw?
Verzoeker wil weten waarom de Politie niet optreedt, of ze alsnog toezicht zou willen houden dan
wel of ze nota zou willen nemen van de gemelde
incidenten.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie sleept de verwaarlozing van het
domein al tientallen jaren aan. Omdat verzoeker
niet verwijst naar specifieke feiten en hij vaag blijft
over de meldingen, is het moeilijk om de klacht gericht te onderzoeken.
De Dienst Intern Toezicht herhaalt dat het niet de
verantwoordelijkheid is van de Politie om langdurig
toezicht te houden op leegstaande en verwaarloosde
panden. Hiervoor kunnen de eigenaars erkende private bewakingsfirma’s inschakelen. De Dienst Intern Toezicht nodigt de eigenaar uit om zijn klachten zelf te komen toelichten.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De informatie van verzoeker is te vaag om de
klacht gericht te kunnen onderzoeken.
Het is niet aan de Politie maar wel aan de eigenaar
zijn verwaarloosd eigendom zo te beveiligen dat
inbrekers en vandalen er geen kans maken.

UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER
(dossier: 201609-195)

KLACHT:
Op zondag 21 augustus heeft verzoeker afgesproken met een vriend in Koolkerke. Aan de Dampoortbrug is de Noorweegse Kaai afgesloten voor
alle verkeer voor de zwemwedstrijd DammeBrugge. Omdat verzoeker altijd via de Noorweegse
Kaai naar Koolkerke rijdt, passeert hij de schraag
met het bord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.
Iets verderop, ter hoogte van de dam over de vaart,
ziet verzoeker een politieagent staat. Hij vraagt de
agent hoe hij het snelst in Koolkerke kan geraken.
De politieman antwoordt bot en kortaf: "Zie je gie
van Brugge? Ja? Dan zou je beter je straten moeten
kennen".
Verzoeker keert zijn auto en merkt dat de agent zijn
nummerplaat noteert. Als hij de agent hierover aanspreekt en benadrukt dat hij alleen informatie kwam
vragen, krijgt hij van de agent te horen: “'t Is mijn
job om je op te schrijven”.
Enkele dagen later vertelt hij een vriend, die bij de
Politie werkt, wat hem overkomen is. Die verwijst
hem door naar de Dienst Intern Toezicht van de Politie. Maar in het Politiehuis wimpelt de baliemedewerkster hem af. Ze laat hem niet door en wil
niemand roepen. Een politieman die in de achtergrond aan het werk is, komt tussen. Ook hij vindt
dat de Dienst Intern Toezicht niet lastig moet worden gevallen. Bovendien zal verzoeker toch niets
meer over de boete horen. Hij wordt weggestuurd.
Verzoeker is kwaad als hij enkele dagen later toch
een pv in zijn brievenbus vindt.

ONDERZOEK:
De Politie wijst erop dat verzoeker twee keer de
verkeersignalisatie negeerde. Alle chauffeurs die
dezelfde verkeersinbreuk begingen, werden door de
inspecteur geverbaliseerd.
Volgens de Politie kon de inspecteur de ware intenties van verzoeker onmogelijk inschatten. Soms negeren bestuurders bewust de verkeerssignalisatie in
de hoop via de afgesloten weg toch hun bestem210
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ming te bereiken. Als ze een politieagent opmerken,
doen ze alsof ze tot bij hem zijn gereden om informatie te vragen.
De inspecteur ontkent dat hij onbeleefd was. Volgens hem trad hij kordaat en reglementair op en
was het verzoeker zelf die de confrontatie aanging.
Toen verzoeker zich aanbood in het Politiehuis, zou
hij vooral bezwaren geuit hebben tegen het feit dat
hij een proces-verbaal had gekregen. Burgers die
hun beklag doen over verkeersovertredingen worden niet systematisch doorgestuurd naar de Dienst
Intern Toezicht. Volgens de afspraak verwees de
baliemedewerkster verzoeker naar het antwoordformulier dat samen met het pv aan het Parket
wordt overgemaakt. Had verzoeker duidelijker
vermeld dat hij een klacht had over de houding van
de verbalisant, dan zou de baliemedewerkster hem
zeker doorverwezen hebben naar de Dienst Intern
Toezicht, stelt de Politie. Alle baliemedewerkers
zijn op de hoogte over deze werkwijze en passen ze
ook toe.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. De gesprekken
met de verbalisant en aan de balie van het Politiehuis kunnen niet objectief gereconstrueerd worden.
Over het proces-verbaal kan de Ombudsman geen
uitspraak doen.

NIET GOED VERSTAAN
(dossier: 201609-199)

POLITIE

mand open deed. Hoe zou de Politie anders geweten hebben voor wie de cd-rom bestemd was? Verzoeker verdedigt zich dat het niet duidelijk was of
iemand de deur open zou komen doen. De politieman wijst verzoeker terecht. Op het moment dat
verzoeker aanbelde, was hij bezig met een andere
klant. Hij kon dat gesprek niet zomaar afbreken.
Verzoeker repliceert dat hij dit niet kon weten. De
agent had hem misschien beter gezegd dat hij niet
meteen naar de deur kon komen.
Een tweede agente komt erbij en verdedigt haar collega. Ze zegt dat het om een technisch probleem
gaat. Verzoeker vindt het onthaal gebrekkig.

ONDERZOEK:
Door het dreigingsniveau kunnen bezoekers niet
zomaar meer binnenstappen in het politiekantoor in
de Kartuizerinnenstraat. Ze moeten zich aanmelden
via de deurtelefoon. Optimaal is dat niet, bevestigt
de Korpschef.
De inspecteur kon niet verstaan waarover het ging.
Hij liet de dame aan het loket eerst kort haar verhaal afmaken vooraleer de deur open te gaan doen.
Verzoeker kon dat niet weten. Ook hij had niet
goed begrepen dat iemand de voordeur open zou
komen doen.
Hoe het gesprek verliep tussen verzoeker en de inspecteur is niet objectief te reconstrueren. De Politie spreekt van het wederzijds uiten van enig ongenoegen. De inspecteur benadrukt dat hij verzoeker
op geen enkel moment onbeleefd of beledigend
aansprak.
De Politie ontkent dat er een technisch probleem is
met de deurtelefoon.

BEOORDELING:
KLACHT:
Verzoeker geeft bij de Politie een diefstal aan in
zijn winkel. De Politie vraagt hem de beelden van
de veiligheidscamera’s te bezorgen.
Als verzoeker zich met de cd-rom wil aanbieden in
het politiekantoor in de Kartuizerinnenstraat, blijkt
de deur op slot. Hij belt aan. Een nauwelijks verstaanbare stem vraagt via de parlofoon waarvoor hij
komt. Verzoeker legt uit dat hij een cd-rom komt
afgeven, waarop de stem zegt dat hij open komt
doen.
Omdat het lang duurt voor iemand de deur opent,
twijfelt verzoeker of de agent niet gevraagd zou
hebben om de cd-rom in de brievenbus te gooien.
Hij wacht nog enkele minuten en gooit de cd-rom
in de bus.
Net op dat ogenblik gaat de deur open. De politieman hoorde dat verzoeker iets in de bus gooide en
wijst hem er op dat hij had moeten wachten tot ieJAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Ander oordeel.
De Ombudsman velt geen oordeel over de mondelinge contacten tussen de agent en verzoeker omdat
het gaat om een woord-tegen-woord-situatie.
Het incident vindt zijn oorsprong in het dreigingsniveau waardoor burgers bij wijze van voorzorgsmaatregel minder gemakkelijk de politiekantoren
binnen kunnen. Deze voorzorgsmaatregel is in de
gegeven omstandigheden perfect begrijpelijk, maar
ideaal is deze situatie niet want het bemoeilijkt het
onthaal van burgers bij de Politie.
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EENRICHTINGSVERKEER
(dossier: 201609-205)

KLACHT:
Verzoeker klaagt dat het eenrichtingsverkeer in de
Zeezwaluwstraat in Lissewege niet gerespecteerd
wordt. Bestuurders verlaten geregeld via deze straat
de wijk Zeewege, wat niet mag. Hij stond al vaak
neus aan neus met een auto die het eenrichtingsverkeer negeerde.
Verzoeker contacteerde de Politie van Zeebrugge,
maar de inspecteur zei dat er te weinig personeel
was om er te controleren.

ONDERZOEK:
De wijk Zeewege heeft maar één officiële uitgang
via de Stormvogelstraat-Canadezenstraat. Inrijden
kan via dezelfde weg of via de ScharphoutstraatZeezwaluwstraat. Uitrijden via de Zeezwaluwstraat-Scharphoutstraat is verboden. Dat wordt aangegeven met een verbodsbord C1.
Na de klacht plaatst de Politie de Zeezwaluwstraat
op de knelpuntenlijst voor de motorrijders. Tussen
eind november en eind december wordt vijftien
keer toezicht gehouden. Zes keer wordt een inbreuk
vastgesteld.
De overtreders waren allen wijkbewoners. Daarom
ziet de Politie geen heil in extra signalisatie aangezien de bewoners de situatie zeer goed kennen. Infrastructurele maatregelen om het uitgaand verkeer
te bemoeilijken is ook geen oplossing omdat dan
ook het inrijden wordt bemoeilijkt.
De Politie brengt het regiohoofd Noord van de problematiek op de hoogte. In eerste instantie zal de
wijkinspecteur de wijkbewoners proberen te sensibiliseren om de verkeerscirculatie te respecteren.

POLITIE

winkels bevoorraden. De uitlaatgassen waaien haar
zaak binnen. Dat is onaangenaam voor de klanten
die er een gebakje komen nuttigen. Zelf woont ze
met haar gezin boven de zaak. Al van ’s morgens
vroeg wordt er gelost.
Al jaren probeert verzoekster iets aan de situatie te
doen, maar ze vindt geen gehoor, noch bij de Politie
noch bij de dienst Mobiliteit. Recent kreeg ze nog
maar eens een brief van de Stad. Daarin stond dat er
venstertijden worden ingevoerd voor vrachtwagens
tussen 3,5 en 10 ton. Dat zal niets oplossen, meent
verzoekster, omdat het lossen daardoor nog veel
geconcentreerder zal gebeuren dan voordien.
Verzoekster vraagt dat de laad- en loszone een paar
meter zou worden ingekort zodat de uitlaatgassen
haar zaak niet meer binnen zouden waaien.

ONDERZOEK:
De Politie legt de vraag van verzoekster midden december voor aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer.
Deze adviseert de inkorting van de laad- en loszone
negatief. Er zal wel rekening gehouden worden met
de wijziging van de laad- en loszone bij een van de
toekomstige herinrichtingen van de straat, maar deze plannen zijn nog niet concreet.
Er bestaan wel concrete plannen om een eind verderop een bijkomende laad- en loszone aan te leggen. Dat zou de druk op de laad- en loszone voor de
zaak van verzoekster kunnen verlichten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan geen oplossing bemiddelen die
volledig aan de wens van verzoekster voldoet, maar
mogelijk kan de druk op haar zaak in de toekomst
toch worden verlicht.

PARKEREN VOOR EIGEN OPRIT
(dossier: 201611-235)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

KLACHT:

Verzoekster baat een patisserie uit in de binnenstad.
Voor de deur van haar zaak ligt een laad- en loszone. Voortdurend parkeren er vrachtwagens die de

Verzoeker woont in de buurt van het Jan Breydelstadion. Hij heeft een huis met een private oprit. Hij
maakte het al twee keer mee dat de Politie hem naar
aanleiding van belangrijke voetbalmatchen van
Club Brugge kwam vragen om zijn auto uit de garage of van zijn oprit te rijden en hem elders in de
buurt te parkeren. Zo zou hij niet geblokkeerd geraken door supporters die hun wagen voor zijn oprit
parkeren. Daarbij gaf de Politie de indruk niet te
zullen optreden tegen deze foutparkeerders. Verzoeker vindt dat niet kunnen. Hij liep recent zelf
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LAAD- EN LOSZONE
(dossier: 201610-230)

KLACHT:
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POLITIE

een boete op omdat hij op de parking van het AZ
Sint-Jan fout parkeerde. Hij voelt zich ongelijk behandeld.

gen de oprit blokkeert, maar dan dient hij er wel rekening mee te houden dat het een tijd kan duren
vooraleer de takelwagen ter plaatse geraakt.

ONDERZOEK:

GEEN DYNAMO

Volgens de Politie gebeurde het één keer dat naar
aanleiding van de match Antwerpen-Cercle Brugge
parkeerverbod werd ingesteld toen vanuit Antwerpen zestig supportersbussen naar Brugge kwamen.
Het ging om een uitzonderlijke maatregel die niet
meer werd herhaald.
De Politie bevestigt dat zij de bewoners soms de
raad geeft voor de eigen oprit te parkeren tijdens
bepaalde matchen. Dat is een goedbedoeld advies.
Ze bevestigt dat zij in regel niet spontaan auto’s van
supporters wegtakelt die voor opritten geparkeerd
staan. Dat is niet haalbaar. Takelen gebeurt wel altijd op vraag van bewoners die hun oprit niet kunnen verlaten, of als de wagens echt hinderlijk geparkeerd staan. Takelen kan evenwel alleen tijdens
de match. Voor (of na) de wedstrijd is dat praktisch
onmogelijk omdat de takelwagen niet door kan. Dat
betekent onvermijdelijk veel tijdverlies voor de geblokkeerde bewoners. Volgens de Politie is het
daarom dat zij de bewoners de raad geeft zelf voor
hun eigen oprit te parkeren zodat voertuigen van
supporters er geen kans krijgen.
Art. 25.1.3. van de wegcode zegt dat het verboden
is voor een private oprit te parkeren “behalve de
voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar
op die inrij is aangebracht”. Bovendien, bevestigt
de Politie, schrijft zij in de praktijk tijdens voetbalwedstrijden niet spontaan processen-verbaal uit tegen auto’s die voor opritten geparkeerd staan, precies om te vermijden dat bewoners die hun eigen
auto voor hun oprit hebben geparkeerd, beboet zouden worden.
De Ombudsman maakt het standpunt van de Politie
over aan verzoeker en adviseert hem, als hij helemaal veilig wil spelen, zijn nummerplaat zichtbaar
aan te brengen aan zijn oprit zodat de Politie kan
zien dat hij met zijn eigen auto voor zijn eigen oprit
staat.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

OPVOLGING:
Verzoeker reageert dat tijdens voetbalmatchen het
risico op schade groot is als de auto op straat wordt
geparkeerd. Schade aan roerende goederen wordt
niet vergoed door het Schadefonds. De Ombudsman verduidelijkt dat verzoeker er altijd voor kan
opteren zijn auto toch op het eigen terrein te parkeren. Hij kan de Politie vragen te takelen als een wa-
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(Dossier: 201611-248)

KLACHT:
Verzoekster wil met haar fiets de Sint-Jacobsstraat
inrijden. Het is al donker. Vanuit de richting van de
Markt komt een politiecombi aangereden. De agenten stoppen bruusk, draaien het raampje open en
roepen haar toe dat haar fietslicht niet brandt. Verzoekster reageert dat het wel brandt. Een van de
agenten vraagt haar dit te tonen. De agent zou haar
onvriendelijk en sarcastisch aangesproken hebben.
Verzoekster vroeg de agent haar te helpen omdat ze
niet tegelijkertijd haar fiets kon opheffen en het
wiel kon draaien. De agent ging eerst niet op haar
vraag in. Hij herhaalde dat haar licht niet werkte en
dat hij haar zou “opschrijven”. Uiteindelijk stapte
de agent lachend uit. Daarbij herhaalde hij dat hij
een proces-verbaal zou opmaken.
De agent draaide aan het wiel en moest toegeven
dat het licht werkte. Verzoekster uitte tegenover
hem haar ongenoegen over de manier waarop hij
haar had aangesproken. Ze zei dat ze hierover
klacht zou indienen.
Verzoekster stapte weer op haar fiets. De politiecombi kwam in volle vaart op haar toe gereden. Het
stoorde haar dat de agenten zich op deze manier
nog eens wilden manifesteren.

ONDERZOEK:
De Dienst Intern Toezicht ondervraagt de agenten.
Zij verklaren dat ze verzoekster zagen rijden met
een fiets waarvan de lichten niet werkten. Ze zouden niet onbeleefd of onvriendelijk geweest zijn.
Verzoekster zelf zou fel gereageerd hebben dat haar
lichten wel brandden. De agenten verklaren dat ze
vaststelden dat de dynamo niet aan stond. Toen die
werd aangezet, brandden de lichten wel. Verzoekster kreeg een waarschuwing. Ze ontkennen de helse rit.
Verzoekster reageert op het antwoord van de Politie. Haar fiets heeft geen dynamo. Ze rijdt altijd met
haar voorlicht aan omdat die automatisch werkt.
De agenten passen hun verklaring aan. Ze zagen
verzoekster een beweging maken aan haar voorwiel
en dachten dat ze haar dynamo aanstak.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Een objectief oordeel is niet mogelijk. Het onderzoek mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie.

ZWAAR VERKEER
(dossier: 201611-256)

KLACHT:
Verzoeker klaagt dat er nog altijd veel zwaar verkeer door de Leopold I-laan rijdt. Gemiddeld telt hij
acht tot tien zware vrachtwagens per dag, vooral
tussen 7 en 10 uur ’s morgens en in de namiddag
tussen 14 en 15 uur. Verzoeker klaagt dat de Politie
ondanks eerdere klachten in 2014 en 2015 niets
doet om de situatie te verbeteren.
Hij vraagt zich af waarom niet gewerkt wordt met
nummerplaatherkenning. Zo zouden de vrachtwagenchauffeurs aangemaand kunnen worden een andere route te volgen.

ONDERZOEK:
Volgens de Politie gaan veel bewoners er verkeerdelijk van uit dat het verkeer in de Leopold I-laan
verboden is voor voertuigen van meer dan vijf ton.
Dat is niet zo.
Op het kruispunt van de Leopold I-laan met de
Scheepsdalelaan staat een verkeersbord C21 (max.
5 ton) met onderbord “700 m”. Het gaat om een
vooraanduiding van de gewichtsbeperking die alleen geldt op de Canadabrug. Het is dus niet verboden voor voertuigen van meer dan vijf ton om de
Leopold I-laan in te rijden, bijvoorbeeld om er de
handelszaken te bevoorraden. Precies omwille van
de bereikbaarheid van deze winkels werd gekozen
voor een tonnageverbod op de brug alleen en niet in
de volledige Leopold I-laan.
De verbodsborden aan de Canadabrug, kant SintAndries, werden geplaatst om het sluipverkeer van
zware vrachtwagens in de Leopold I-laan te weren.
Het negeren van het tonnageverbod op de Canadabrug staat nog altijd op de knelpuntenlijst van de
motorrijders die er geregeld toezicht houden. In
2016 werden 62 inbreuken vastgesteld en beboet.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
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POLITIE

AAN DE KANT
(dossier: 201611-257)

KLACHT:
Verzoeker slaat tegen lage snelheid vanuit de Julius
Delaplacestraat de Moerkerkse Steenweg in. Hij
zag geen auto’s afkomen. Plots rijdt een combi van
de Politie achter hem. Het zwaailicht wordt aangezet. Verzoeker weet dat hij moet stoppen maar nergens is een parkeerplaats vrij. Stoppen op de rijweg
of het fietspad vindt hij geen optie. Hij rijdt traag
verder. Plots wordt hij ingehaald door de combi die
de rijweg blokkeert. Een agent komt op hem af en
vraagt bars: “Waarom stop je niet?”. Verzoeker
heeft geen tijd om uitleg te geven. Hij moet de
combi volgen tot aan de Kruispoort waar er plaats
is om te parkeren.
Verzoeker vraagt de Politie wat hij fout deed,
waarop een van de agenten antwoordt: “Je gaf ons
geen voorrang en je stopte niet voor een prioritair
voertuig dat achter je reed.” Verzoeker repliceerde
dat hij toch niet om het even waar kon stoppen.
Daarop reageerde de agent: “Je verhaal interesseert
me niet.” Hij beschuldigde verzoeker ervan dat hij
opzettelijk traag was beginnen rijden toen de combi
achter hem reed: “Je hebt er je voeten aan geveegd”. Verzoeker moest zijn papieren tonen.
Toen verzoeker de naam van de agent vroeg omdat
hij het hierbij niet wilde laten, reageerde deze dat
verzoeker zijn naam wel zou lezen op het procesverbaal.
Verzoeker is niet te spreken over de houding van de
agenten. Ze zouden arrogant en uitdagend geweest
zijn.

ONDERZOEK:
De Dienst Intern Toezicht van de Politie vindt geen
proces-verbaal terug. Het incident werd evenmin
geregistreerd. Daardoor kan niet achterhaald worden welke patrouille verzoeker staande hield.
De wegcode omschrijft niet op welke manier de Politie een voertuig uit het verkeer moet halen voor
controle. Prioritaire voertuigen mogen altijd hun
blauwe knipperlichten gebruiken. De sirene mag alleen gebruikt worden bij dringende opdrachten.
Daarom gebeurt het staande houden vrijwel altijd
door het geven van een signaal met de blauwe
knipperlichten. Naar gelang van de situatie en de
reactie van de bestuurder kan het nodig zijn om een
kort geluidssignaal te geven of met de grootlichten
te knipperen. Soms moet het voertuig ingehaald
worden zodat de agenten via armbewegingen teken
kunnen doen dat de bestuurder moet stoppen.
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Op welke plaats het voertuig moet stoppen, is ook
niet wettelijk bepaald. Hinder voor andere weggebruikers moet wel zoveel mogelijk vermeden worden. Als de Politie een voertuig aan een controle
onderwerpt op een niet reglementaire parkeerplaats
is het de taak van de patrouille om dat voldoende te
signaleren of door instructies te geven aan de andere weggebruikers.
Aangezien verzoeker geen kopie van een procesverbaal kreeg binnen de veertien dagen, vervalt de
bijzondere bewijskracht in verkeerszaken. Verzoeker kan er vanuit gaan dat het incident zonder gevolg zal blijven.

BEOORDELING:

POLITIE

werd in de straat tot nog toe gekozen voor twee
verkeersborden E1.
Omdat beide borden geen effect hebben besluit de
Politie om aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer
voor te stellen toch te opteren voor een onderbroken
gele lijn over de volledige lengte van het parkeerverbod in de straat. Mocht de Stedelijke Werkgroep
Verkeer het voorstel negatief beoordelen, dan kan
zij de Wegendienst nog altijd de opdracht geven om
een infrastructurele maatregel te nemen.
In afwachting adviseert de Politie verzoeker om
pictogrammen op zijn garagepoort aan te brengen
waaruit blijkt dat de inrit vrijgehouden moet worden. Ook de overbuurman deed dat.

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat het onderzoek niet kan achterhalen welke patrouille verzoeker staande hield.

BEOORDELING:

PARKEREN VOOR GARAGEPOORT

OPVOLGING:

(dossier: 201612-263)

KLACHT:
Verzoeker klaagt dat auto’s in het weekend continu
fout parkeren in zijn straat, hoewel er parkeerverbodsborden hangen. Zijn garage komt uit in de
straat. Als er aan de overkant een voertuig fout geparkeerd staat, kan hij niet buiten rijden. Hij moet
dan telkens de Politie bellen. Soms wordt er getakeld, soms niet.
Verzoeker ging al klagen bij de Wegendienst. Er
werd een extra parkeerverbodsbord gehangen ter
hoogte van de garagepoort, maar dat heeft geen effect. Hij stelde de Wegendienst voor om onderbroken gele lijnen te schilderen tot aan de hoek van de
straat, maar de dienst reageerde dat zij moeilijk de
hele binnenstad kon schilderen.
Verzoeker dringt aan op een structurele oplossing.

ONDERZOEK:
De Politie bevestigt het foutparkeren. In 2016 werden er niet minder dan veertig inbreuken vastgesteld.
Parkeerverbod kan alleen worden aangeduid met
ofwel een verkeersbord E1 ofwel door het aanbrengen van onderbroken gele lijnen. Beide combineren
kan wettelijk niet.
De Politie bevestigt dat de Wegendienst voor langere afstanden de voorkeur geeft aan het verkeersbord
E1 en het schilderen van lijnen liever voorbehoudt
voor korte zones waar parkeerverbod geldt. Daarom
JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling en informatieverstrekking.
De Politie maakt een dossier op voor de Stedelijke
Werkgroep Verkeer en vraagt vooraf advies aan de
Wegendienst. Het advies van de Wegendienst is
negatief. In de historische binnenstad wordt het
aanduiden van een parkeerverbod door middel van
een gele onderbroken streep slechts bij uitzondering
én altijd slechts over een korte afstand toegestaan.
De situatie in verzoekers straat komt daardoor niet
in aanmerking. De Wegendienst wenst niet van haar
principe af te stappen. Gezien het negatieve advies
ziet de Politie af van haar voornemen het dossier
voor de Stedelijke Werkgroep Verkeer te brengen.
De Ombudsman kan de Wegendienst niet dwingen
van haar beleidslijn af te wijken. Hij raadt verzoeker aan bij moeilijkheden te blijven bellen naar de
Politie en eigen signalisatie aan te brengen aan zijn
garagepoort. Ook aan de overzijde zou verzoeker
eigen signalisatie kunnen aanbrengen mits toestemming van zijn overbuur.

IN BESLAG GENOMEN TAXIVOUCHER
(dossier: 201610-208)

KLACHT:
Het taxibedrijf van verzoeker beschikt over een toelating van het College van burgemeester en schepenen om commerciële kortingen te geven aan zijn
klanten. De klanten van het taxibedrijf zijn hotels.
De gasten kunnen gebruik maken van deze kortingen. Zij kopen aan de balie van het hotel een taxivoucher waarmee ze hun rit tegen een voordelig ta-
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rief kunnen betalen. De vouchers worden door het
taxibedrijf bijgehouden waarna de factuur op het
eind van de maand overgemaakt wordt aan het hotel.
Verzoeker klaagt dat een politie-inspecteur tijdens
een controle een taxivoucher in beslag nam hoewel
het om een geldig betalingsmiddel gaat. Doordat hij
de voucher niet meer heeft, kan hij de rit niet factureren aan het hotel. Daarom ging verzoeker naar het
Politiehuis een kwitantie of bewijsstuk vragen,
maar dat kon hij niet krijgen. De agenten zeiden dat
er een proces-verbaal zou toekomen.
Verzoeker nam al contact op met de dienst Werk en
Economie van de Stad Brugge die advies inwon bij
het Vlaamse departement Mobiliteit en Openbare
Werken. Het departement reageerde dat nergens in
de wet staat dat de klant niet met een taxivoucher
zou mogen betalen. Het vroeg zich af op welke wet
de Politie zich baseerde om de voucher in beslag te
nemen.

ONDERZOEK:
De Politie wijst erop dat in deze zaak een procesverbaal werd opgemaakt waardoor het dossier onder de bevoegdheid valt van het Parket.
Volgens de Politie zouden verschillende inbreuken
op de taxiwetgeving vastgesteld zijn waarbij een
taxivoucher in beslag werd genomen. Verzoeker
zou er tijdens zijn onderhoud bij de Politie van op
de hoogte gebracht zijn dat het stuk samen met het
proces-verbaal overgemaakt zou worden aan het
Parket. Alleen het Parket is bevoegd om te beslissen over de eventuele teruggave ervan. Volgens de
Politie is het niet gebruikelijk dat er attesten worden
afgeleverd van in beslag genomen stukken.
De Politie geeft toe dat de taxiwetgeving een complexe materie is waar slechts enkele politiemedewerkers in gespecialiseerd zijn. Het is aan het Parket om zich over het proces-verbaal uit te spreken.
De Politie nodigt de taxibestuurder en de zaakvoerder uit voor een verhoor waar ze hun opmerkingen
kunnen formuleren. Dat verhoor wordt aan het dossier toegevoegd.

BEOORDELING:
Onbevoegd.
De Ombudsman is niet bevoegd om zich over het
dossier uit te spreken. Het is aan het Parket om de
zaak te beoordelen en eventueel te beslissen de
voucher terug te geven.
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POLITIE

HARD AANGEPAKT
(dossier: 201610-227)

KLACHT:
Verzoeker klaagt dat hij tijdens een aanhouding ongemeen hard aangepakt zou zijn door de Politie. Hij
had een politiebevel om te stoppen genegeerd. Achtervolgd door de Politie was hij naar huis gereden.
Daar werd hij onderschept. Toen de agent het portier open trok, riep verzoeker dat hij zou meewerken. Toch werd hij door de agent in een wurggreep
genomen en tegen zijn bestelwagen geduwd. Daarbij werden het linkerachterportier en het linkerachterpaneel beschadigd. Daarna werd hij door de
agent op de motorkap van een auto gegooid die
achter zijn bestelwagen geparkeerd stond. Daarbij
liep de wagen zware schade op.
Verzoeker werd door vier agenten op de grond getrokken. Een agent zetten een voet op zijn gezicht.
Een andere plaatste zijn knie in zijn ribben. Tegelijkertijd werden zijn armen achteruit getrokken om
hem te boeien. Verzoeker riep dat de agenten moesten opletten met zijn hand die gevoelig is na een
eerder ongeval. Daar werd geen rekening mee gehouden. De handboeien raakten getorst, wat zeer
pijnlijk was.
Verzoeker werd naar het cellencomplex afgevoerd.
Van een hoofdinspecteur kreeg hij te horen dat de
Politie de zaak zou laten vallen, op voorwaarde dat
verzoeker zijn verontschuldigingen zou aanbieden
aan de agenten. Vier uur later werd hij vrijgelaten.
Verzoeker vindt dat de agenten overdreven geweld
gebruikten, terwijl hij hen tijdig waarschuwde dat
hij zou meewerken. Hij legt een attest van zijn
huisarts voor waaruit zijn kneuzingen blijken.

ONDERZOEK:
De Politie reageert dat verschillende processenverbaal werden opgemaakt. Over de inhoud kan zij
geen informatie geven omdat ze deel uitmaken van
het gerechtelijk onderzoek. De Politie maakt de
klacht over aan het Parket voor toevoeging aan het
gerechtelijk dossier.

BEOORDELING:
Onbevoegd.
De Ombudsman kan niet tussen komen in een gerechtelijk dossier.
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DIPLOMA

BEOORDELING:

(dossier: 201604-079)

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de medewerker van de Personeelsdienst communiceerde foutief.
Verzoeker had nog tijd tot de dag van de eerste
proef om zijn diploma in te dienen.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker mag deelnemen aan de selectie aangezien zijn inschrijving
op tijd binnen was.

KLACHT:
Verzoeker solliciteert online voor een selectieproef
bij het OCMW.
De volgende dag stuurt een medewerker van de
Personeelsdienst hem een e-mail waarin hij de ontvangst van de sollicitatie bevestigt. Hij wijst er op
dat het dossier van verzoeker niet volledig is en dat
hij zijn diploma nog moet toevoegen. Hij krijgt
daarvoor de tijd tot middernacht. Daarna wordt de
vacature afgesloten.
Pas de volgende middag opent verzoeker zijn mailbox. Hij contacteert onmiddellijk de medewerker
van de Personeelsdienst met de melding dat hij zijn
diploma meteen zal toevoegen. De ambtenaar zegt
hem dat hij te laat is en niet meer kan deelnemen.

GEEN BEGELEIDER
(dossier: 201604-095)

KLACHT:

Het OCMW reageert dat verzoeker mag deelnemen
aangezien zijn inschrijving op tijd binnen was en
zijn diploma pas binnen moet zijn ten laatste op de
dag van de eerste proef. De medewerker gaf hierover verkeerde informatie.
Naar aanleiding van de klacht overloopt het
OCMW de volledige lijst met inschrijvingen om er
zeker van te zijn dat ook tegenover andere kandidaten geen verkeerde informatie werd gegeven.

Verzoekster is dementerend. Ze gaat twee keer per
week naar een dagverzorgingscentrum van het
OCMW. Haar echtgenoot is eveneens hoogbejaard,
slechtziend en moeilijk te been. Het koppel woont
langs een drukke gewestweg.
Met de maatschappelijk werkster werd afgesproken
dat verzoekster tussen 8 en 10 uur opgehaald zou
worden met het busje van het OCMW en tussen 16
en 18 uur thuis voor de deur afgezet zou worden.
Dat zou altijd met een begeleider gebeuren.
Op een avond deed zich een incident voor. Ondanks
de belofte was er geen begeleider mee op de bus.
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Hoewel er voor de garage van verzoekers altijd
plaats is, parkeerde de chauffeur van het OCMW
zijn busje aan de overkant van de drukke steenweg.
Het uitstappen verliep niet vlot en verzoekster weigerde verder te stappen. Daarop liet de chauffeur de
vrouw en de andere inzittenden alleen achter en
ging hij de man van verzoekster halen om hem te
helpen. De chauffeur keerde terug naar zijn voertuig en de bejaarde man moest alleen de rijweg
oversteken. Het drietal stak de baan weer over terwijl de chauffeur en de man van verzoekster haar
ondersteunden.
De volgende dag probeerde de familie de verantwoordelijke hierover op te bellen, maar die was er
niet. Er werd gevraagd terug te bellen. Toen het
familielid terugbelde, was de verantwoordelijke opnieuw niet aanwezig. Een medewerker beloofde de
klacht door te geven. Er zou teruggebeld worden
maar dat gebeurde niet.

ONDERZOEK:
Normaliter is er volgens het OCMW altijd begeleiding voorzien op de bussen. Alleen bij dringend
verlof of ziekte kan dit niet gegarandeerd worden.
Dan wordt bekeken op welke bus de begeleiding
het meest noodzakelijk is, afhankelijk van de zorggraad van de bezoekers.
De chauffeur parkeerde de bus aan de overkant van
de weg omdat hij nog verder richting kust moest
rijden en anders twee keer met de bus de drukke
weg moest dwarsen.
De familie vernam niets van de verantwoordelijke
omdat een verkeerd gsm-nummer genoteerd werd.
Na de klacht wordt overeen gekomen dat verzoekster in het vervolg in een rolwagen thuis afgezet
wordt. Volgens het OCMW is het veiliger verzoekster op deze manier over te steken dan twee keer
met de bus de drukke rijweg te kruisen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: in de gegeven omstandigheden koos de chauffeur voor de minst veilige oplossing. Twee keer met de bus de drukke
rijweg oversteken houdt een zeker risico in, maar
het risico twee hulpbehoevende bejaarden de rijweg
te laten oversteken was veel groter. In de gegeven
omstandigheden was het beter geweest dat de
chauffeur met de bus de rijweg was overgestoken
en verzoekster voor de deur had afgezet.
De communicatie met de familie kon beter, al is
niet duidelijk wie ervoor verantwoordelijk was dat
een fout gsm-nummer werd genoteerd.
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De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster zal in
een rolwagen de rijweg worden overgestoken.

VERGETEN VERVOER
(dossier: 201606-138)

KLACHT:
De moeder van verzoekster gaat naar een dagcentrum van het OCMW. Het vervoer van en naar het
centrum wordt verzorgd door het OCMW. Normaal
gezien wordt haar moeder tussen 8 en 9 uur opgehaald. In vijf dagen tijd stond ze twee keer niet op
de lijst en werd ze ei zo na vergeten.
De eerste keer belde verzoekster naar de bevoegde
dienst omdat zijzelf en haar vader tegen 10 uur naar
een begrafenis moesten en haar moeder niet alleen
thuis kon blijven. De dienst stelde vast dat de moeder niet op de lijst stond. Beloofd werd dat iemand
terug zou bellen. Dat gebeurde niet. Omdat de tijd
begon te dringen, belde verzoekster zelf om 9.30
uur terug. Uiteindelijk werd haar moeder om 9.45
uur toch nog opgehaald.
Vier dagen later ging het weer mis. Ze werd pas om
11 uur opgehaald. Ze stond weer niet op de lijst.

ONDERZOEK:
Het OCMW geeft de fouten toe en verontschuldigt
zich.
Het vervoer gebeurt door chauffeurs die ook verantwoordelijk zijn voor de bedeling van de warme
maaltijden. Er is hierover dagelijks overleg tussen
de dienst Warme Maaltijden en de verantwoordelijke van het dagcentrum.
Tijdens de vakantie van de verantwoordelijke werd
een kopie van de vervoerslijst op een voor iedereen
toegankelijke plaats op de computer geplaatst. De
dienst Warme Maaltijden consulteerde deze lijst
niet. Zij maakte gebruik van een oude lijst op een
andere plaats op de computer.
Het OCMW neemt maatregelen opdat geen achterhaalde kopieën van de vervoerslijst meer zouden
circuleren. Voortaan wordt gewerkt met een lijst op
een voor iedereen toegankelijke plaats, los van de
vakanties van de verantwoordelijken.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de dienst Warme
Maaltijden consulteerde een achterhaalde lijst
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waardoor de moeder van verzoekster ei zo na twee
keer werd vergeten.
De klacht wordt gecorrigeerd: het OCMW neemt
maatregelen om gelijkaardige fouten in de toekomst
te vermijden.

begeleiding. Om huurschulden en mogelijke uithuiszetting te voorkomen is dat belangrijk, ook al
kwam dit in deze situatie niet aangenaam over bij
verzoeker.

HUURGELD

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de sociale dienst van het OCMW paste het leefloondossier
van verzoeker niet aan.
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: een gebrek aan
coördinatie tussen de maatschappelijk werkers van
de sociale dienst van het OCMW en van het SVK
leidde tot de klacht.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekers leefloondossier wordt aangepast.

(dossier: 201608-177)

KLACHT:
Verzoeker is een alleenstaande vader. Hij huurt een
woning van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) en
krijgt leefloon. De huur wordt via domiciliëring
overgemaakt aan het SVK.
In juli hield het OCMW de huur ook nog eens af
via het leefloon. Twee dagen later werd dit rechtgezet door het SVK en werd het teveel betaalde teruggestort.
In augustus doet zich hetzelfde probleem voor.
Verzoeker is misnoegd omdat het OCMW en het
SVK opnieuw dezelfde fout maakten. Hierdoor
konden andere dringende betalingen niet uitgevoerd
worden en vreest hij dat de vakantie met zijn dochtertje in het gedrang komt. Hij vindt het vernederend dat het OCMW vraagt dat hij een bewijs van
de domiciliëring voorlegt vooraleer het bedrag terugbetaald kan worden.

ONDERZOEK:
Na de klacht wordt het bedrag teruggestort.
Bij aanvang werd de huur met toestemming van
verzoeker rechtstreeks afgehouden van het leefloon
en overgemaakt aan het SVK.
Op een bepaald moment adviseerde het SVK verzoeker om de huur zelf via domiciliëring te regelen.
Verzoeker zette daarvoor de nodige stappen.
Het akkoord tot afhouding van het leefloon werd
niet onmiddellijk stopgezet waardoor de huur in juli
twee keer werd betaald. Drie dagen later kreeg verzoeker het geld teruggestort.
De sociale dienst van het OCMW wijzigde het leefloondossier niet waardoor in augustus opnieuw een
dubbele betaling van de huur gebeurde.
Na de klacht wordt overleg gepleegd tussen het
SVK, de maatschappelijk werker die het leefloondossier opvolgt en de hoofdmaatschappelijk werker.
De afhouding van het leefloon wordt stopgezet. Het
OCMW biedt verzoeker zijn verontschuldigingen
aan.
Het opvragen van betalings- of domiciliëringsbewijzen is gebruikelijk binnen de sociaal/financiële
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BEOORDELING:

NIET GEMOTIVEERD
(dossier: 201606-142)

KLACHT:
Verzoekers wonen sinds mei 2013 in een serviceflat
van het OCMW. Half april 2016 krijgt het echtpaar
een brief waarin staat dat de OCMW-raad midden
april besliste om bij een “eerstvolgend incident” de
overeenkomst stop te zetten. Er werden beslissingen genomen in verband met een verslavingsproblematiek en met de veiligheid van het koppel en de
medebewoners.
Verzoekers geven toe dat er een tijdje geleden één
keer een incident met rookontwikkeling was bij het
opwarmen van eten in de magnetronoven. De
Brandweer moest uitrukken. De magnetron is ondertussen verwijderd. Drie jaar geleden was er ook
al eens een incident met het fornuis. De beslissingen van het OCMW zijn volgens verzoekers achterhaald. De problemen werden twee jaar geleden al
besproken en verzoekers zouden zich aan de afspraken houden.
Het echtpaar heeft heel wat vragen bij de Raadsbeslissing. De communicatie op de eerste lijn zou niet
duidelijk zijn. Ze vragen zich af wat moet verstaan
worden onder een “eerstvolgend incident”. Ze willen het verslag van de Brandweer inzien.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman stelt vast dat de Raadsbeslissing van april niet gemotiveerd werd meegedeeld aan verzoekers. Het OCMW geeft dat toe.
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Volgens het OCMW was het al in 2013 duidelijk
dat het echtpaar op verschillende vlakken ondersteuning nodig zou hebben. Naar aanleiding van het
eerste brandincident had het echtpaar een brief van
het OCMW gekregen waarin een aantal afspraken
stonden. Toch deed zich in april 2016 opnieuw een
incident voor doordat de magnetron verkeerd werd
gebruikt. De gang moest worden ontruimd.
Dat er geen duidelijke communicatie zou geweest
zijn over de problematiek, ontkent het OCMW.
Midden april vond een overlegmoment over de
Raadsbeslissing plaats waarbij verzoekers en hun
dochter aanwezig waren. Volgens het OCMW
vloeit de Raadsbeslissing voort uit blijvende problemen die niet onder controle geraken.
Omdat het echtpaar blijft vragen naar verduidelijking organiseert het OCMW een nieuw gesprek
samen met de dienst Ombudsman. Tijdens deze
vergadering worden een aantal afspraken gemaakt
waarmee elke partij akkoord kan gaan. De maatschappelijk werkster stelt voor dat ze deze op papier zet en dat elke partij het document ondertekent.
Tijdens het onderzoek door de dienst Ombudsman
nemen verzoekers een advocaat en gaan ze tegen de
Raadsbeslissing in beroep bij de Arbeidsrechtbank.
Op aanraden van de raadsman ondertekent het
echtpaar de overeenkomst niet. Toch worden de afspraken ook zonder hun handtekening opgevolgd.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
SCHENDING MOTIVERINGSBEGINSEL: de
Raadsbeslissing van midden april werd niet gemotiveerd meegedeeld aan verzoekers.
Dat er op de eerste lijn onduidelijk gecommuniceerd zou zijn, kan het onderzoek niet hard maken.
Positief is dat de klacht leidt tot een aantal gezamenlijke afspraken.

VERZORGING
(Dossier: 201610-229)

KLACHT:
De echtgenoot van verzoekster verblijft na een hersenbloeding in een woon- en zorgcentrum van het
OCMW. Het gezin met drie kinderen is door de situatie in financiële moeilijkheden geraakt. Het
OCMW treedt op als schuldbemiddelaar.
Verzoekster vindt dat haar man niet goed behandeld
en verzorgd wordt door het personeel van het WZC.
Het personeel zou zich niet om hem bekommeren.
Telkens er iets fout of stuk gaat, krijgt hij de schuld.
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Er is onduidelijkheid over het gebruik van het zakgeld. Een gesprek met de directie en de hoofdverpleegkundige bracht geen verbetering.
Tijdens het onderzoek door de dienst Ombudsman
doet zich een incident voor waarbij de man van
verzoekster geslagen wordt door een personeelslid
van de nachtploeg. Haar echtgenoot diende klacht
in bij de Politie. Verzoekster werd pas drie dagen
later door het WZC op de hoogte gebracht.

ONDERZOEK:
De man van verzoekster meldde het incident, dat
plaats had gevonden in de nacht van 11 op 12 december, op 13 december aan de directie. Het personeelslid werd naar huis gestuurd in afwachting van
het opstarten van een tuchtprocedure. De directie
liet de huisarts de verwondingen van de echtgenoot
vaststellen. De Politie maakte op 14 december een
proces-verbaal op wegens opzettelijke slagen. De
hoofdverpleegkundige verwittigde verzoekster pas
op 15 december. Het WZC ging er verkeerdelijk
van uit dat de man zijn echtgenote zelf zou inlichten, wat niet het geval was. Zodra de directie op de
hoogte was, werden alle maatregelen genomen behalve het inlichten van de familie. Nog tijdens het
onderzoek wordt het personeelslid ontslagen. Volledige duidelijkheid over de slagen en verwondingen levert het onderzoek door de dienst Ombudsman niet op. Het gaat om een gerechtelijk dossier.
De overige klachten worden tijdens twee bemiddelingsgesprekken besproken in aanwezigheid van alle betrokken partijen en de dienst Ombudsman. Het
WZC komt verzoekster zoveel mogelijk tegemoet.
Sommige klachten kunnen niet objectief gereconstrueerd worden. Een andere hoofdverpleegkundige
wordt aangeduid als aanspreekpunt voor de familie.
Verzoekster wordt aangeraden sneller haar klachten
te melden. Ze geeft een telefoonnummer door
waarop ze gemakkelijker bereikbaar is.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: het WZC
verwittigde verzoekster pas drie dagen later van het
incident waarbij haar man geslagen werd. Dat was
laattijdig. Dat werkte het wantrouwen van verzoekster nog in de hand.
De andere klachten waren soms ook terecht maar
werden opgelost door het maken van betere afspraken en door een betere communicatie.
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MIDDELVINGER
(dossier: 201602-032)

KLACHT:
Verzoekster en haar man parkeren hun auto op een
parking van een winkel. Daar komt ook de toegangsweg naar het fietsatelier van de Stad op uit.
Verzoekster blijft in de auto zitten terwijl haar man
een boodschap doet. Ondertussen komt een bestelwagen van het OCMW aangereden. De chauffeur
parkeert zijn voertuig achter de geparkeerde wagens.
De man van verzoekster keert terug, stelt vast dat
hij de parking nog moeilijk kan verlaten en vraagt
aan de chauffeur van het OCMW en zijn collega of
zij daar nog lang zullen blijven staan. De OCMWmedewerkers reageren op een onvriendelijke manier dat zij daar zolang zullen staan als nodig is om
te laden en te lossen.
Verzoekster stapt uit en zo kan haar man met veel
moeite toch de parking verlaten. Hierop reageert de
chauffeur van het OCMW: “Het is je toch gelukt!
Je bent eruit geraakt.” Daarbij zou hij zijn middelvinger opgestoken hebben. Verzoekers vinden dit
geen correct gedrag.

ONDERZOEK:
Het OCMW bevestigt dat zijn personeel gedurende
twintig minuten laadde en loste op de parking van
het fietsatelier. Er is weinig plaats om te parkeren
maar de medewerkers zouden erop gelet hebben dat
de hinder voor de klanten tot een minimum beperkt
bleef.
Volgens de medewerkers sprak de man van verzoekster hen onvriendelijk aan. Daarop zouden ze
gereageerd hebben dat hij de parking kon verlaten
zonder dat ze hun bestelwagen moesten verplaatsen. Toen dat lukte, heeft een van de medewerkers
gezegd: “Zie je wel dat je er uit kon”. De man van
verzoekster zou als reactie zijn middelvinger opgestoken hebben waarna de medewerker hetzelfde
deed.
Het OCMW maakt de medewerker duidelijk dat er
andere manieren bestaan om te reageren op dergelijke situaties. Het OCMW geeft op regelmatige basis richtlijnen aan zijn medewerkers. Daarbij vormen hoffelijkheid en beleefdheid een vast
onderdeel.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen correcte bejegening).
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Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over wie
wie uitgelokt zou hebben. Feit is dat de zaak escaleerde. Dat de man van verzoekster de medewerker
uitgelokt zou hebben, betekent niet dat de medewerker zich mag laten verleiden tot spiegelgedrag
waarbij hij zich ook niet meer respectvol gedraagt
tegenover de burger. Een ambtenaar heeft de opdracht om ook in moeilijke omstandigheden kalm te
blijven en om er geen aanleiding toe te geven dat de
situatie escaleert, al zal dat niet altijd eenvoudig
zijn.
Positief is dat het OCMW de medewerker hierover
aanspreekt zodat gelijkaardige situaties in de toekomst vermeden kunnen worden.

DIEFSTAL EN SLAGEN
(dossier: 201601-003)

KLACHT:
Verzoekster klaagt dat haar moeder tijdens haar
verblijf in een WZC van het OCMW bestolen werd.
Ze raakte kostbare juwelen en een antieke miniatuur kwijt. Verzoekster, die vaak in het buitenland
verblijft, merkte dat pas laat op. Ze verwijt het
WZC dat het naliet de Politie te verwittigen.
Volgens verzoekster zou haar moeder slagen hebben gekregen van een medebewoner. Verzoekster
verwittigde de directie en de maatschappelijk werkster. Hoewel haar moeder klaagde over pijnlijke
ribben, werd er geen dokter bijgehaald. De feiten
werden niet aangegeven aan de Politie.
Beide feiten dateren al van eind 2014. Verzoekster
dient pas in januari 2016 klacht in omdat ze niet tevreden is over de manier waarop haar klacht in de
eerste lijn werd behandeld.

ONDERZOEK:
Wanneer de waardevolle voorwerpen verdwenen,
valt niet meer te achterhalen. Verzoekster maakte er
pas gewag van toen haar moeder naar een ander
WZC van het OCMW verhuisde. De directie gaf
het verlies toen aan aan de verzekering. De zaak
loopt nog. De dienst Ombudsman is niet bevoegd
voor verzekeringsdossiers.
Volgens het OCMW werd verzoekster meermaals
aangeraden zelf aangifte van de vermeende diefstal
te doen bij de Politie. Zij weigerde en vond dat het
WZC dat had moeten doen.
Volgens het OCMW krijgen bewoners bij opname
altijd de raad om geen waardevolle voorwerpen of
geld op de kamer te bewaren. Het OCMW maakt
zich sterk dat deze informatie zeker werd meegege-
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ven bij de opname van de moeder omdat zij niet
meer in staat was zorg te dragen voor haar juwelen
en haar geld.
Het OCMW bevestigt dat verzoekster meldde dat
haar moeder slagen zou hebben gekregen van een
medebewoner, maar dat kon niet bewezen worden.
Het OCMW is verwonderd dat verzoekster het
WZC verwijt geen huisarts gecontacteerd te hebben. Verzoekster wilde immers niet dat het WZC
een huisarts opbelde zonder haar toestemming,
maar contact opnemen met verzoekster was niet
evident omdat ze moeilijk bereikbaar was en het
WZC haar verblijfsadres niet kende. Verzoekster
wisselde ook voortdurend van huisarts voor haar
moeder.
Tijdens het onderzoek van de klacht overlijdt de
moeder van verzoekster.
Verzoekster gaat niet akkoord met het resultaat van
het onderzoek dat de dienst Ombudsman haar
overmaakt. Ze blijft erbij dat het WZC een dokter
had moeten oproepen en de Politie had moeten
verwittigen van de slagen aangezien haar moeder in
het WZC verbleef en onder het toezicht van het
rusthuis stond. Ze vindt dat het personeel van het
WZC de waardevolle voorwerpen in de kluis had
moeten bewaren aangezien verzoekster noch haar
dochter in Brugge waren op het moment dat de
moeder verhuisde.

uur. Opnieuw kwam niemand langs, noch werd de
afspraak afgebeld.
Verzoekster wil dringend een afspraak om haar
dossier voor huishoudhulp in orde te brengen.

BEOORDELING:

(dossier: 201604-078)

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen over wie gelijk
of ongelijk heeft. De standpunten kunnen niet verzoend worden.

KLACHT:

MISGELOPEN AFSPRAAK?
(dossier: 201604-076)

KLACHT:
Verzoekster ging midden maart 2016 naar een uiteenzetting over dienstencheques in een OCMWdienstencentrum. Omdat ze geïnteresseerd was, gaf
ze haar naam op aan een jonge man die daar aanwezig was. Hij beloofde dat een medewerker van
het OCMW contact zou opnemen.
Volgens verzoekster gebeurde dat ook. Er werd een
afspraak bij haar thuis vastgelegd op 1 april. Toch
daagde niemand op. De afspraak werd ook niet afgebeld. Op 4 april belde verzoekster terug naar het
OCMW. Een medewerkster beloofde haar dat ze
nog diezelfde dag langs zou komen tussen 16 en 17
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ONDERZOEK:
Volgens het OCMW was er in het dienstencentrum
geen uiteenzetting over dienstencheques. De maatschappelijk werkster, verantwoordelijk voor de extramurale dienstverlening, weet van geen afspraak
op 1 april. Ook andere afspraken zijn haar niet bekend.
Midden april gaat de maatschappelijk werkster bij
verzoekster langs en regelt het dossier.
Verzoekster geeft toe dat er geen uiteenzetting was
maar dat ze haar vraag richtte aan een medewerker
van het dienstencentrum die het nodige zou doen.
Ze blijft erbij dat de maatschappelijk werkster een
afspraak maakte maar deze niet nakwam.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Ombudsman doet geen uitspraak. Het onderzoek brengt geen duidelijkheid. Het belangrijkste is dat het dossier huishoudhulp in orde kwam.

BUDGETBEHEER

Verzoekster is in budgetbeheer. Ze wenst dat stop
te zetten en vraagt haar maatschappelijk werkster
de dossiergegevens te mogen ontvangen zodat ze
het beheer door een andere organisatie verder kan
laten zetten. Verzoekster zou deze dossiergegevens
niet krijgen.
Midden april 2016 bood ze zich nog eens aan via
het onthaal, maar de maatschappelijk werkster kon
haar niet ontvangen.

ONDERZOEK:
Het OCMW kent de vraag van verzoekster. Om het
dossier en de betalingen op een professionele manier over te kunnen dragen vroeg het OCMW aan
verzoekster de contactgegevens van de nieuwe organisatie. Zij kon die in eerste instantie niet geven.
Enkele dagen later liet ze weten dat ze verder zou
werken met een advocaat. Afgesproken werd dat
verzoekster de contactgegevens van de raadsman
zou bezorgen aan de maatschappelijk werkster.
Tegen deze afspraak in bood verzoekster zich op 14
april aan via het onthaal van het OCMW en wilde
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zij de dossiergegevens onmiddellijk ontvangen.
Volgens het OCMW moet een overdracht met de
nodige zorg gebeuren omdat heel veel informatie
overgedragen moet worden aan de cliënt. Dat gebeurt bij voorkeur op afspraak. Verzoekster had op
14 april geen afspraak, met als gevolg dat de maatschappelijk werkster haar niet kon ontvangen.
Het OCMW stelt voor dat de maatschappelijk
werkster contact opneemt met verzoekster om een
afspraak te maken voor de overdracht en het afsluiten van het dossier.

OCMW

vindt dat de eerstelijnsklacht niet werd behandeld
volgens de voorschriften van het Vlaams klachtendecreet waarin staat dat een klacht behandeld moet
worden door een persoon die niet betrokken is bij
de feiten waarover de klacht gaat.

ONDERZOEK:

Verzoeker woont in een appartement van het Sociaal
Verhuurkantoor
van
het
OCMW
(SVK/OCMW). Wegens waterschade is een bezoek
van experten nodig. Hij kreeg hierover een brief op
16 maart 2016 waarin het bezoek werd aangekondigd. De expertise vond de volgende dag plaats.
Verzoeker was thuis en de nodige vaststellingen
konden gebeuren.
Het SVK/OCMW maakte dezelfde brief ook nog
eens aangetekend over aan verzoeker. Hij klaagt dat
het SVK/OCMW hierbij geen rekening hield met
het feit dat de burger veertien dagen de tijd heeft
om een aangetekende brief af te halen in het postkantoor. Toen de postbode langs kwam met de aangetekende brief, was verzoeker niet thuis. De postbode liet een bericht achter. Daarop stond dat hij tot
26 maart de tijd had om de aangetekende brief af te
halen. Verzoeker ging op 21 maart langs in het
postkantoor. Hij redeneert dat hij de afspraak met
de experts en het SVK/OCMW gemist zou hebben,
mocht hij de volledig termijn hebben benut om de
brief op te halen.
De dienst Ombudsman maakt de klacht over aan het
SVK/OCMW omdat uit het relaas van verzoeker
blijkt dat hij de klacht nog niet eerder uitte tegenover het SVK/OCMW.
Het SVK/OCMW behandelt de klacht, maar verzoeker gaat niet akkoord met het antwoord. Hij

Een eerdere afspraak met de experten en het
SVK/OCMW was misgelopen omdat verzoeker
weigerde ze binnen te laten. Volgens verzoeker was
het bezoek niet aangekondigd. Hij beschouwde het
bezoek als een inbreuk op zijn privacy. Het
SVK/OCMW verzekerde nochtans dat zij een brief
had gestuurd om het bezoek aan te kondigen. Volgens verzoeker had hij deze brief niet gekregen,
hoewel zijn buurvrouw de brief wel had gekregen.
Er werd een nieuwe datum gezocht. Op 10 maart
kreeg het SVK/OCMW van het expertisekantoor de
bevestiging dat een nieuw bezoek plaats kon vinden
op 17 maart. Diezelfde dag werd een brief verzonden om verzoeker hiervan op de hoogte te brengen.
Dat verzoeker deze brief pas op 16 maart zou ontvangen hebben, is twijfelachtig. Het OCMW acht
het waarschijnlijker dat de brief al op 11 maart toekwam, één dag na de verzending.
De brief werd op 10 maart ook nog eens aangetekend verstuurd. Uit het feit dat verzoeker tot 26
maart de tijd had om hem af te halen, kan afgeleid
worden dat de postbode op 12 maart langs kwam
om hem aan te bieden, wat volgens het
SVK/OCMW als een redelijke termijn kan worden
beschouwd.
Volgens het SVK/OCMW belde de maatschappelijk werker verzoeker ook nog eens op over de expertise van 17 maart. Verzoeker bevestigde hierbij
dat hij de brief ontvangen had en dat hij thuis zou
zijn. Verzoeker ontkent dat het SVK/OCMW hem
opbelde.
Volgens het SVK/OCMW verliep het huisbezoek
vlot. De nodige vaststellingen voor het schadedossier konden uitgevoerd worden. Er waren geen problemen.
Wettelijk gezien hoefde verzoeker voor een dergelijke afspraak niet met een aangetekende brief verwittigd worden. Het SVK/OCMW deed dat aanvullend. De reden hiervoor ligt bij verzoeker zelf die
vaak zegt bepaalde brieven niet ontvangen te hebben, terwijl zijn buren in hetzelfde gebouw de post
wel ontvangen.
Het SVK/OCMW zal verzoeker in de toekomst ook
nog eens per e-mail verwittigen van gemaakte afspraken, maar waarschuwt er voor dat het ook in de
toekomst niet altijd mogelijk zal zijn om rekening
te houden met de termijn van veertien dagen voor
het afhalen van een aangetekende zending. Afspraken met firma’s of werklui kunnen niet altijd drie
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling, al heeft de dienst
Ombudsman niet de indruk dat de maatschappelijk
werkster weigerde het dossier over te dragen. Zij
wachtte op contactgegevens die verzoekster zou bezorgen.

AANGETEKENDE BRIEF
(dossier: 201604-092)

KLACHT:

DOSSIERS 2016 IN DETAIL

weken op voorhand met zekerheid vastgelegd worden.
Het Vlaamse klachtendecreet is niet van toepassing
op het SVK/OCMW. Het geldt alleen voor instellingen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.
In het huurcontract staat hoe verzoeker bij het
SVK/OCMW klacht kan indienen in de eerste lijn.
Daarin staat dat alleen als een klacht ingediend
wordt tegen een begeleider of een adviesverstrekker
in het bijzonder, een andere medewerker de klacht
zal behandelen. Verzoeker volgde deze procedure
niet. Hij koos ervoor de eerstelijnsklacht over te
maken aan de dienst Ombudsman. Daarin wees hij
geen specifieke ambtenaar aan. De dienst Ombudsman maakte de klacht over aan het
SVK/OCMW en bracht verzoeker op de hoogte van
deze doorverwijzing. Het SVK/OCMW antwoordde
verzoeker binnen een redelijke termijn.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman oordeelt genuanceerd.
De aangetekende brief werd te laat verstuurd, aangezien de afhaaltermijn van veertien dagen niet
werd gerespecteerd. Mocht verzoeker gewacht hebben tot de laatste dag om de aangetekende brief op
te halen, dan zou hij inderdaad te laat op de hoogte
geraakt zijn van de afspraak.
Verzoekers klacht is evenwel puur hypothetisch
want in werkelijkheid deed zich geen enkel probleem voor. De aangetekende brief was niet de enige manier waarop hij verwittigd werd..
Het aspect van verzoekers klacht dat de eerstelijnsklacht niet goed door het SVK/OCMW zou zijn behandeld, is ongegrond. Het Vlaamse klachtendecreet is niet van toepassing.

KINDEROPVANG
(dossier: 201605-106)

OCMW

november verhuist ze met haar gezin van Gent naar
Brugge. Ze weet niet hoe ze op zo’n korte tijd nog
kinderopvang kan vinden. Het gezin kan niet terugvallen op familie.

ONDERZOEK:
De coördinator van de kinderdagverblijven neemt
met verzoekster contact op om te zoeken naar een
oplossing. Ze staat op de wachtlijst. Het OCMW
moet altijd rekening houden met bepaalde voorrangsregels. Een bepaald percentage van de beschikbare plaatsen moet bovendien vrij gehouden
worden voor kinderen uit kansarme gezinnen.
Hoe het eerste telefoongesprek tussen de Blauwe
Lelie en verzoekster verliep, kan niet objectief gereconstrueerd worden. Verzoekster had begrepen
dat er zeker plaats zou zijn, maar volgens de Blauwe Lelie gaat het slechts om een interpretatie van
verzoekster nadat de medewerkster gezegd had dat
ze heel vroeg was met haar aanvraag. Na de bespreking van haar aanvraag in het opnameteam zou
verzoekster al in januari of februari opgebeld zijn
met de boodschap dat het niet zeker was dat er
plaats zou zijn.
Om dergelijke communicatiestoornissen in de toekomst te vermijden wordt het team gevraagd extra
aandacht te hebben voor zijn mondelinge communicatie zodat geen onterechte verwachtingen bij de
ouders worden gecreëerd. De dienst Ombudsman
adviseert om belangrijke informatie in het vervolg
schriftelijk te bevestigen. De Blauwe Lelie gaat
hierop in.
De coördinator zoekt samen met verzoekster naar
opvangmogelijkheden via het Loket Kinderopvang.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Blauwe Lelie paste het huishoudelijk reglement
correct toe. De communicatie over de aanvraag kan
niet objectief gereconstrueerd worden. Positief is
dat het OCMW zijn communicatie bijstuurt.

COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING (1)
KLACHT:
Begin september moet verzoekster bevallen van een
tweeling. Al in januari 2016 diende ze online een
aanvraag in voor kinderopvang in de Blauwe Lelie.
Kort daarna had ze een medewerkster aan de lijn.
Er zou zeker nog plaats zijn, aangezien ze haar aanvraag zo vroeg had ingediend.
Begin mei neemt verzoekster opnieuw contact op
met de Blauwe Lelie. Nu krijgt ze te horen dat er
door voorrangsregels geen plaats voor haar tweeling zal zijn. Verzoekster panikeert want tegen eind
JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

(dossier:201605-131)

KLACHT:
Verzoekster is in collectieve schuldbemiddeling bij
het OCMW. Ze heeft problemen met het betalen
van twee dringende facturen van telecombedrijven.
De factuur van eind april liet ze liggen omdat ze
zelf 48 euro moest betalen. Dat geld heeft ze niet.
Ze kreeg al twee herinneringen met administratie-
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kosten. Voordien werden deze facturen altijd betaald door haar schuldbemiddelaar. De opleg werd
dan afgehouden van haar leefgeld.
Ze klaagt ook over de klantonvriendelijke communicatie van de dienst Schuldbemiddeling. Haar
schuldbemiddelaar zou niet terugbellen over het
probleem met de facturen, hoewel ze daarom had
gevraagd. Ze had een collega aan de lijn. Die zou
onvriendelijk gezegd hebben dat haar schuldbemiddelaar niet te bereiken was en dat ze hem die dag
niet meer hoefde te bellen.
Daarnaast zou ze al van begin 2016 een overzicht
van de afbetaalde en nog te betalen schulden vragen. Dat zou nuttig zijn voor de verdere begeleiding
naar zelfstandig budgetbeheer via een andere maatschappelijk werker.
Tenslotte kreeg ze te horen dat al haar vakantiegeld
besteed zou worden aan betalingen en dat ze daar
zelf niets meer van zou van ontvangen. Vorig jaar
kreeg ze wel een deel. Ze vraagt zich af of dat wel
mag.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Schuldbemiddeling zijn de betalingen van de telecomfacturen al van in het begin
een discussiepunt. Er bestaat een schriftelijke overeenkomst met verzoekster over de maximale bedragen die ze hieraan mag besteden. Dat wordt niet altijd gerespecteerd. Toch werden de te hoge facturen
altijd door de schuldbemiddelaar betaald. Gedurende een maand werd uitzonderlijk als signaal een
deel van het leefgeld ingehouden voor de extra kosten. Ondertussen werden alle facturen vereffend.
Eind mei wordt met verzoekster afgesproken dat zij
in het vervolg zelf de telecomfacturen betaalt. De
afgesproken bedragen worden voortaan op de leefgeldrekening gestort. Alle meerverbruik moet ze
zelf betalen. Deze regeling is wettelijk mogelijk.
De dossierbeheerder is elke woensdag en vrijdag
afwezig. Verzoekster weet dat. Toch zou ze op die
dagen blijven bellen. Bij vakantie en/of ziekte van
de dossierbeheerder worden dringende zaken volgens het OCMW altijd opgevolgd door collega’s.
De dienst Schuldbemiddeling is op de hoogte van
de vraag van verzoekster om een overzicht van de
schulden te krijgen. Op het moment van de klacht is
het voorstel tot minnelijke schikking nog in de
maak en moet het nog voorgelegd worden aan de
rechtbank. Zodra het plan klaar is, zal het dossier
samen met haar besproken worden. Volgens het
OCMW werd verzoekster hierover ingelicht. Als zij
eerder een overzicht van de schulden wil, dan kan
ze dat vragen aan de schuldbemiddelaar.
De inhouding van het vakantiegeld moet nog bekeken worden door de schuldbemiddelaar, rekening
houdend met de schuldeisers en met de wensen van
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verzoekster. Op het moment van de klacht is daar
nog geen duidelijkheid over. Het OCMW belooft
dat verzoekster hierover geïnformeerd zal worden
door haar schuldbemiddelaar.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING (2)
(Dossier: 201611-243)

KLACHT:
Het gezin van verzoekster werd toegelaten tot de
collectieve schuldenregeling. Ze krijgt maar 200
euro leefgeld per week voor zes personen. Dat is te
weinig.
Verzoekster kreeg te weinig geld om nieuwe broeken voor de kinderen te kopen. Ook andere kosten
voor de kinderen zouden niet betaald kunnen worden. Volgens verzoekster wordt de kinderbijslag
gebruikt om schulden af te betalen.
De vader van het gezin verblijft in een woon- en
zorgcentrum van het OCMW. Hij is nog altijd ingeschreven bij het gezin. Verzoekster vreest dat ze
hierdoor geen recht heeft op verhoogde kinderbijslag. Dat werd al besproken met de schuldbemiddelaar, maar het probleem geraakt niet opgelost.

ONDERZOEK:
Het leefgeld bedraagt iets meer dan 200 euro per
week. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit
dat drie van de vier kinderen op school eten en dat
deze rekeningen binnen de schuldbemiddeling betaald worden.
Verzoekster kreeg met de koopjes vijftig euro voor
twee nieuwe broeken. Het OCMW ontkent dat de
kinderbijslag gebruikt zou worden om schulden te
betalen. De kinderbijslag moet wel verplicht op de
rekening van de schuldbemiddelaar gestort worden
en wordt gebruikt om de vaste kosten en het leefgeld mee te betalen.
Over de domiciliëring van de vader van het gezin
deed het OCMW al onderzoek. De huidige regeling
is de meest voordelige voor de integratietegemoetkoming van de vader. Voor de huishuur wordt alleen rekening gehouden met het inkomen van verzoekster. Op de kinderbijslag is er geen nadelige
invloed omdat het gezin al in de hoogste schaal valt
door de langdurige ziekte van de vader. Het zou in
het nadeel van het gezin spelen, mocht het domici-
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lieadres van de vader naar het WZC verplaatst worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Ombudsman kan geen inbreuken vaststellen op de wet op de collectieve schuldenregeling.
Of de informatieverstrekking hierover duidelijk en
voldoende was, kan de dienst Ombudsman niet objectief beoordelen. Verzoekster is tevreden met de
verduidelijking.

KWALITEIT BASISVERZORGING
(dossier: 201606-147)

KLACHT:
Verzoeksters maken zich zorgen over de kwaliteit
van de basisverzorging die hun vader krijgt in een
WZC van het OCMW. De problemen zijn al besproken met de hoofdverpleegster en de directie,
maar ze zien weinig beterschap. Ze klagen ook over
een gebrekkige communicatie.
Hun klachten gaan over het toedienen van kalmeerpillen zonder advies van de huisarts. Hun vader
werd er erg suf van. Hij viel ook eens uit zijn zetel.
Bij deze val zou geen huisarts geconsulteerd zijn en
ook de kinderen werden er niet van op de hoogte
gebracht. Een wonde zou niet goed verzorgd zijn.
Vaak zou er niet gereageerd worden op zijn oproepen. Het incontinentiemateriaal zou onvoldoende
ververst worden. Tijdens de voetverzorging droeg
hun vader eens geen broek. Hij zou ook al eens naar
het ziekenhuis gebracht zijn met alleen zijn onderhemd aan. Toen hij terugkeerde, zou hij met zijn jas
aan achtergelaten zijn op zijn kamer.
De kinderen horen vaak zeggen dat er te weinig
personeel is. Ze vinden vooral dat er te weinig empathie is vanwege het personeel naar de bewoners
toe. Verzoeksters dringen aan op periodiek overleg
met de directie en de hoofdverpleegkundige.

ONDERZOEK:
Volgens het OCMW werden de kalmeerpillen gegeven omdat de vader ’s nachts roept en angstig is.
Het WZC beschikte over een staand order van de
huisarts. Ondertussen werd de medicatie aangepast.
De val uit de zetel had niets te maken met deze medicatie. De huisarts werd niet ingelicht omdat de
toestand van de vader oké was. Er werd wel een
valregistratieformulier ingevuld. Het OCMW geeft
toe dat de familie niet werd ingelicht, hoewel in het
zorgplan staat dat zij op de hoogte gehouden moet
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worden van incidenten. Tijdens het werkoverleg
worden de medewerkers daar op gewezen.
Dat een wonde niet goed verzorgd werd, ontkent
het OCMW. Het personeel volgde de instructies
van de specialist en op vraag van een van de dochters werd een nieuwe vacuümtechniek toegepast,
evenwel zonder goed resultaat. Het klopt dat de
broek uitgedaan wordt tijdens de wondverzorging.
Op die manier kan de behandeling goed uitgevoerd
worden.
Het klopt dat de vader een keer in zijn onderhemd
aankwam in het ziekenhuis. De betrokken medewerkster werd hierover aangesproken.
Het OCMW geeft toe dat een oproep niet altijd
even snel beantwoord kan worden als er personeel
onverwacht afwezig is of bij verschillende oproepen tegelijk. Het oproepsysteem kampt ook af en
toe met technische problemen sinds een blikseminslag. Dit wordt technisch opgevolgd. Dat betekent
niet, benadrukt het OCMW, dat er geen oproepen
geplaatst en beantwoord kunnen worden. Bij het
uitvallen van de oproepen op de telefoons blijven
de oproepen zichtbaar in de gang en in het verpleeglokaal.
De absorptiecapaciteit van het incontinentiemateriaal werd kort voor de klacht verhoogd.
Het OCMW ontkent dat er te weinig personeel is.
Elk WZC investeert in dertig procent meer personeel dan wettelijk voorzien. Het OCMW wijst er op
dat de bewoners zeer zorgbehoevend zijn wat bij
het personeel voor stress kan zorgen.
Het OCMW is bereid om een periodiek overleg te
starten met de familie. Concrete afspraken kunnen
gemaakt worden.
Half juli overlijdt de vader. De afspraken kunnen
hierdoor niet doorgaan.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De meeste klachten van verzoeksters worden weerlegd door het OCMW. Toch werden enkele fouten
gemaakt. Dat het oproepsysteem niet volledig betrouwbaar is, blijft een aandachtspunt. Het dossier
wordt stopgezet wegens het overlijden van de vader.

KRANT OP TIJD?
(dossier: 201608-185)

KLACHT:
Verzoeker klaagt erover dat zijn moeder, die in een
WZC van het OCMW verblijft, haar krant nooit op
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tijd op haar kamer krijgt. Ze heeft een abonnement
via een dagbladhandelaar. De krant zou pas de dag
nadien bij zijn moeder toekomen. Soms kan het
langer duren.
Hij wil het probleem niet op de eerste lijn bespreken omdat hij geen vertrouwen meer heeft in de directie en de hoofdverpleging als gevolg van een
eerder incident waarbij zijn moeder een te hoge dosis geneesmiddelen kreeg. Ook een gegronde klacht
van in november 2015 speelt een rol in zijn wantrouwen18.

ONDERZOEK:
Dat de krant nooit de dag zelf bedeeld wordt, ontkent het OCMW. De kranten worden geleverd door
de Bpost of een krantenbedeler en worden samen
met de andere post dezelfde dag bedeeld.
In tegenstelling tot wat verzoeker liet weten werd
deze klacht wel besproken op de eerste lijn. Er zou
al meermaals aan verzoeker uitgelegd zijn dat de
post pas tussen 9 en 10 uur toekomt, waarna de bedeling gebeurt.
Om verzoeker en zijn moeder ter wille te zijn staat
het OCMW uitzonderlijk toe dat een administratief
medewerker in het vervolg ’s morgens de krant uit
de bus haalt en hem aan de moeder bezorgt.
Wat de vertrouwensbreuk betreft, komen de versies
niet overeen. Volgens het OCMW had de huisarts
zelf de dosis pijnstillers verhoogd omdat de moeder
zoveel pijn aan haar hand had. De huisarts had aan
verzoeker gevraagd om contact op te nemen met
een specialist. Kort daarop had verzoeker aan het
WZC gevraagd om zijn moeder onmiddellijk te laten opnemen via spoed. Het WZC contacteerde de
huisarts die vaststelde dat alle parameters in orde
waren. Hij vond een spoedopname niet nodig. Verzoeker kon wel op eigen verantwoordelijkheid zijn
moeder in spoed laten opnemen. Uiteindelijk werd
zijn moeder niet opgenomen en kon verzoeker via
de telefoon vaststellen dat alles met haar in orde
was.
De directie en de hoofdverpleegkundige staan open
voor een constructief gesprek. Verzoeker kan dat
steeds aanvragen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Een objectief oordeel is niet mogelijk omdat de versies verschillen.

18

Dossier 201511-236, Jaarverslag 2015, p. 209210.
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FIETSBERGING
(dossier: 201609-207)

KLACHT:
Verzoeker woont in een woning van het OCMW.
Hij vroeg aan zijn maatschappelijk werkster of het
OCMW de achtergebleven rommel van enkele exbewoners in de gemeenschappelijke fietsberging
kon opruimen. Gevolg was dat iedere bewoner een
brief kreeg met de vraag alle materiaal dat niet in de
fietsberging thuis hoorde tegen het einde van de
maand weg te halen. Al wat achterbleef, zou door
het OCMW afgevoerd worden.
Verzoeker vindt dat een te drastische maatregel die
zonder overleg werd genomen. Er zouden maar vier
fietsen staan die nooit gebruikt worden. Wegens
een tekort aan bergruimte in de woningen plaatsen
hijzelf en andere bewoners hun parasols en tuinstoelen in de berging. Hij begrijpt niet waarom dat
allemaal weg moet. Hij wil dat de fietsberging een
andere invulling krijgt.

ONDERZOEK:
Na de klacht wordt de ontruiming van de fietsberging met twee weken uitgesteld. Zo krijgt iedereen
meer tijd om zijn materiaal weg te halen.
Het OCMW wil geen andere invulling aan de fietsberging geven. Het gaat om een fietsberging en niet
om rommelhok. De doelgroep van de OCMWwoningen zijn bejaarden. Het OCMW wil de mobiliteit van deze groep, waaronder het fietsen, stimuleren en daarvoor de nodige accommodatie voorzien.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Enkele bewoners wilden enerzijds een opkuis van
de fietsberging, maar anderzijds wilden ze ook de
mogelijkheid om er een en ander te mogen opbergen. Het OCMW opteert voor een duidelijke keuze:
er mogen alleen fietsen staan.

GEVAARLIJKE BOOM?
(dossier: 201610-218)

KLACHT:
Dicht bij het huis van verzoekster staat een cypres
die eigendom is van het OCMW. Als het stormt,
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slaat de boom bijna tegen de gevel. Ze is bang dat
hij zal omvallen. De boom zorgt ervoor dat haar
gevel vochtig blijft. De technische dienst van het
OCMW heeft geen oren naar haar vraag de boom te
kappen of te snoeien.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman stelt tijdens een bezoek ter
plaatse vast dat de boom dicht bij de gevel staat,
maar volgens het OCMW is de afstand nog voldoende. Hij raakt de gevel niet. Toch zullen er preventief wat takken gesnoeid worden.
Tijdens een plaatsbezoek met de Groendienst wordt
toch beslist om de boom te vellen en een kapvergunning aan te vragen. Er groeien ook klimplanten
langs de gevel die voor vochtproblemen kunnen
zorgen. Zij zullen verwijderd worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

FACTUUR KORTVERBLIJF
(Dossier: 201610-219)

KLACHT:
Verzoekster krijgt begin september een verblijfsfactuur van 444 euro voor het kortverblijf van wijlen
haar man in een woon- en zorgcentrum van het
OCMW. Hij verbleef er van 22 augustus 11 uur tot
23 augustus 11 uur. Daarna werd hij opgenomen in
de spoedafdeling van het ziekenhuis waar hij overleed.
Verzoekster gaat niet akkoord met de factuur omdat
er twee ligdagen werden aangerekend terwijl hij
maar één dag werd opgevangen. Bovendien wordt
niet minder dan 312 euro aan geneesmiddelen aangerekend. Haar man kan onmogelijk in 24 uur zoveel medicatie hebben gekregen. Ze vraagt zich af
of dit op doktersvoorschrift gebeurde.
Ze neemt contact op met het WZC. Daar krijgt ze te
horen dat alle aangebroken verpakkingen sowieso
aangerekend worden. Na de eerstelijnsklacht worden twee niet aangebroken geneesmiddelen gecrediteerd.
Verzoekster stelt vast dat op de nieuwe factuur een
geneesmiddel plots aangerekend wordt tegen het
“tarief remgeld”, terwijl eerst het volledige bedrag
werd aangerekend. Wat als een burger hierop niet
zou reageren, vraagt ze zich af.
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ONDERZOEK:
De man van verzoekster werd op 22 augustus om
9.45 uur opgenomen. De volgende dag verliet hij
het WZC officieel om 14.30 uur. Volgens de opnameovereenkomst gaat het om twee ligdagen.
De aangerekende medicatie wordt aangeleverd door
een private firma. De geneesmiddelen worden bij
het begin van de daaropvolgende maand gefactureerd aan het WZC. In het dossier van verzoeksters
man was dat op 1 september. Het WZC rekent dan
de ligdagen en de medicatie aan binnen de 14 dagen. In dit dossier gebeurde de facturatie meteen.
De machtiging van de adviserende geneesheer voor
de terugbetaling van het ene geneesmiddel was nog
niet binnen. Dat gebeurde pas een week later. In
dergelijke gevallen maakt het OCMW de volgende
maand een creditnota op. Als de adviserende geneesheer sneller zijn machtiging aflevert, wordt deze meteen verrekend en is een creditnota niet nodig.
Volgens het OCMW werd deze manier van werken
mondeling aan verzoekster toegelicht. Er werd haar
ook gezegd dat ze de oorspronkelijke factuur niet
hoefde te betalen, maar alleen het verschil moest
storten.
Volgens het OCMW is het altijd de bedoeling om
ongeopende medicatie terug te bezorgen aan de
apotheek. Deze geneesmiddelen werden dan ook
gecrediteerd. Andere medicatie was al aangebroken
en werd volledig aangerekend.
De dienst Ombudsman adviseert verzoekster de
oorspronkelijke factuur min de creditnota te betalen
aan het OCMW. Verzoekster blijft ontevreden over
de hoge factuur.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De facturatie was oké. Of de informatieverstrekking
duidelijk en voldoende was, valt niet objectief te
reconstrueren.

INTAKEGESPREK
(dossier: 201610-232)

KLACHT:
Verzoekster klaagt over een misgelopen intakegesprek met een maatschappelijk werkster over het
aanvragen van leefloon.
Ze heeft vier kinderen en is feitelijk gescheiden. Op
het ogenblik van de intake heeft ze geen vaste verblijfplaats. Ze verblijft afwisselend bij haar zus of
haar moeder. Soms is ze bij haar ex in functie van
de kinderen die door hem opgevangen worden. Ze
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wordt begeleid door de dienst Woonbegeleiding
van het OCMW voor het vinden van een geschikte
woning.
Ze wordt door de woonbegeleider doorverwezen
naar de intake voor een aanvraag voor leefloon. De
maatschappelijk werkster van de intake zei evenwel
dat ze niets voor haar kon doen. Alleen als ze permanent bij haar zus verbleef, mocht ze terugkomen.
Drie weken later, tijdens een nieuw contact met de
woonbegeleider, werd ze opnieuw doorverwezen
naar de intake om leefloon aan te vragen. De begeleider nam daarvoor rechtstreeks contact op met de
maatschappelijk werkster. Volgens verzoekster verliep dit intakegesprek moeilijk. De maatschappelijk
werkster zei onmiddellijk dat het antwoord negatief
was. Ze uitte het vermoeden dat verzoekster nog bij
haar ex zou wonen. Het enige wat ze deed, was de
aanvraag registreren.
Verzoekster wil niet meer met de maatschappelijk
werkster geconfronteerd te worden. Ze vraagt zich
af hoe het nu verder moet.

ONDERZOEK:
Het OCMW beslist een andere maatschappelijk
werkster de intake te laten overdoen. De verblijfplaats van verzoekster is nog altijd onduidelijk. Een
week later laat verzoekster weten dat ze samen met
haar twee jongste kinderen bij haar zus verblijft. De
aanvraag voor leefloon wordt vervolledigd en doorgegeven aan de dienst Traject voor verder onderzoek.
Volgens de maatschappelijk werkster ontving ze
verzoekster al in de zomer en gaf ze haar informatie
over een mogelijke echtscheiding. Verzoekster
werd doorverwezen naar de sociale huisvestingsmarkt. Half oktober keerde ze terug voor hulp bij
het opstellen van de echtscheidingsdocumenten.
Eind oktober kwam verzoekster weer naar de intake
voor het aanvragen van leefloon. Ze gaf te kennen
dat ze afwisselend bij haar zus en haar ex verbleef,
dat haar kinderen bij haar man verbleven en dat hij
nog altijd instond voor hun onderhoud. De maatschappelijk werkster wees haar op de moeilijkheid
in verband met haar wisselende verblijfsplaats. De
aanvraag zou genoteerd en onderzocht worden.
Verzoekster meldde daarop dat ze in feite geen
aanvraag voor leefloon wilde doen, maar dat ze
doorverwezen was door haar woonbegeleider.
De dag erna kwam ze terug om toch een aanvraag
voor leefloon te doen. De aanvraag werd genoteerd
en zou onderzocht worden rekening houdend met
de wisselende verblijfssituatie. De maatschappelijk
werkster gaf haar het bedrag van het leefloon mee
waarop ze recht zou hebben. Toen verzoekster plots
zei dat ze haar twee jongste kinderen zou meenemen bij haar zus kreeg de maatschappelijk werkster
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het gevoel dat verzoekster haar situatie aanpaste in
functie van het recht op leefloon. De maatschappelijk werkster begrijpt dat dit mogelijk niet klantvriendelijk over kwam, maar vindt dat dit deel uitmaakt van het sociaal onderzoek.
Het was verzoekster zelf die besliste om het gesprek te beëindigen, waarop de maatschappelijk
werkster verbaasd reageerde omdat de aanvraag en
de ondertekening van de documenten nog niet waren afgerond.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De objectieve feiten komen overeen, maar de subjectieve beleving van het gesprek krijgt bij verzoekster en de maatschappelijk werkster een andere invulling.
Het is de taak van de maatschappelijk werkster om
een sociaal en financieel onderzoek te voeren. Dat
daar minder aangename vragen of opmerkingen aan
te pas komen, is mogelijk. Of de maatschappelijk
werkster verzoekster hierbij onbehoorlijk zou behandeld hebben, kan de dienst Ombudsman niet objectief beoordelen omdat ze niet bij het gesprek
aanwezig was.
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DEFECTE STRAATLAMPEN (1)
(dossier: 201612-265)

KLACHT:
Verzoekster meldt midden november via de website
van Eandis dat enkele straatlantaarns niet meer
branden. Toch worden de lampen niet hersteld. Begin december herhaalt ze haar melding, maar ook
nu blijft het herstel uit. Verzoekster klaagt dat het
donker is in dat deel van de straat.

ONDERZOEK:
Eandis bevestigt dat verzoekster het probleem
meldde op 16 november. Hierop werd door Eandis
een fase herlegd maar dat gaf geen afdoende resultaat. Op 1 december werd verder gezocht naar de
oorzaak van het defect. Op 12 december werd geconcludeerd dat het defect zich ondergronds moest
bevinden. Het probleem werd pas op 27 december
gelokaliseerd. Toch werden de lampen toen niet
hersteld omdat Eandis besliste dat het beter was om
tijdens de eindejaarshopping geen put te maken in
de straat.
Het herstel wordt begin januari 2017 uitgevoerd.
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Normaliter herstelt Eandis een defecte straatlamp
binnen de veertien dagen na de melding.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: verzoekster meldde het defect al midden november. Pas
eind december lokaliseert Eandis het defect. Dat is
pas na anderhalve maand, wat laattijdig is. Normaliter herstelt Eandis een defecte straatlamp binnen
de veertien dagen.
Doordat het defect pas eind december werd gelokaliseerd, werd Eandis geconfronteerd met het probleem van de eindejaarshopping waardoor het herstel verder verschoven werd naar begin januari
2017. Het was beter geweest dat Eandis het herstel
veel sneller had uitgevoerd, zeker omdat het, gezien
het tijdstip van het jaar, donker was in de straat.
Had Eandis sneller gereageerd, dan zou ze ook niet
geconfronteerd zijn geweest met de eindejaarshopping.
De klacht wordt gecorrigeerd: de straatlampen worden begin januari 2017 hersteld.
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EANDIS

VERKEERDE ELEKTRICITEITSMETER

FOUTE TELLERSTAND

(dossier: 201604-085)

(dossier: 201601-016)

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker plaatste in november 2014 zonnepanelen
en vroeg Eandis de dubbeltariefmeter te vervangen.
Bij de jaarafrekening merkt verzoeker op dat hij
toch nog vrij veel moet betalen voor zijn elektriciteitsverbruik. Hij voert een test uit die uitwijst dat
zijn elektriciteitsverbruik ondanks de zonnepanelen
aan de hoge kant blijft.
De installateur stelt vast dat de zonnepanelen goed
werken maar dat Eandis een elektriciteitsmeter
plaatste die geen rekening houdt met het rendement
van de zonnepanelen.
Eandis vervangt de meter zonder kosten, maar verzoeker vraagt zich af hoe hij het ten onrechte aangerekende verbruik kan recupereren aangezien
Eandis de verkeerde meter plaatste.

Verzoekster geeft bij haar verhuizing haar eindmeterstanden voor gas en elektriciteit door aan Eandis.
Ze krijgt een eindafrekening van haar energieleverancier en moet 600 euro bijbetalen voor haar elektriciteit. Ze kan deze rekening niet betalen.
Haar zoon constateert dat hij waarschijnlijk een
fout gemaakt heeft bij het noteren van de eindtellerstand. Hij belt naar de energieleverancier die belooft de rekening aan te passen. Dat gebeurt niet.
Integendeel, verzoekster krijgt een herinnering.
De zoon belt terug naar de energieleverancier die
zegt dat zij nog geen tellerstand ontving van de
nieuwe bewoner waardoor het verbruik niet gecorrigeerd kan worden. De zoon gaat op zoek naar de
nieuwe bewoner die nog niet in het huis woont en
maakt de tellerstand over aan de energieleverancier.
Toch krijgt verzoekster een tweede herinnering.
Als haar zoon terugbelt naar de energieleverancier,
krijgt hij te horen dat de tellerstand schriftelijk moet
worden overgemaakt. Verzoeker contacteert opnieuw de nieuwe bewoner, vraagt het document dat
zij samen opmaakten te ondertekenen en stuurt het
naar de energieleverancier. Toch krijgt verzoekster
begin januari 2016 een derde herinnering.
Verzoeker belt opnieuw naar de energieleverancier
die hem dit keer zegt dat er alleen rekening wordt
gehouden met tellerstanden die via Eandis worden
overgemaakt. De energieleverancier vraagt de tellerstand aan Eandis over te maken maar dat kan niet
want de zoon maakte geen kopie van het document.
Hij probeert de nieuwe bewoner te bereiken maar
dat lukt niet meer.
Verzoeker belt naar Eandis. Daar krijgt hij te horen
dat zij niet tussenkomt bij de energieleverancier als
het om een verhuizing gaat.

ONDERZOEK:
Op vraag van verzoeker verving Eandis in december 2014 de dubbeltariefmeter door een gewone enkelvoudige meter. Deze meter werd midden april
2016 gratis vervangen door een meter zonder teruglooprem.
Eandis wijst erop dat ze geen verrekening kan
doorvoeren zolang verzoeker zijn zonnepanelen na
keuring niet heeft aangegeven aan de netbeheerder
en de VREG. Pas als de installatie van zonnepanelen gekeurd en geregistreerd is, kan een compensatie worden doorgevoerd. Zodra verzoeker de aangifte in orde heeft gebracht, kan hij een foto van de
groenestroommeter overmaken zodat Eandis het
elektriciteitsverbruik kan herberekenen.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: Eandis plaatste in
december 2014 een verkeerde meter.
De klacht is slechts deels gegrond omdat verzoeker
naliet de installatie van zijn zonnepanelen aan te
geven aan de VREG en aan de netbeheerder. Zolang hij dat niet doet, kan Eandis het elektriciteitsverbruik niet herberekenen.
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ONDERZOEK:
De meterstand was onwaarschijnlijk hoog. Daarom
vroeg de energieleverancier op 1 augustus 2015 aan
Eandis om de meterstand aan te passen naar een realistischer niveau. Eandis vroeg daarop aan de
energieleverancier om hiervan een bewijs in de
vorm van een overnamedocument over te maken.
De klachtencommissie van Eandis, aan wie de
klacht van verzoekster wordt overgemaakt, meent
dat de nutsmaatschappij hier mogelijk te streng was
aangezien op basis van het verbruikspatroon vol-
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doende duidelijk was dat verzoekster zeer weinig
elektriciteit verbruikt.
De klachtencommissie van Eandis vraagt aan de
nutsmaatschappij de meterstand aan te passen naar
het niveau dat de energieleverancier op 1 augustus
2015 voorstelde. Op basis hiervan past de energieleverancier de eindfactuur aan.

EANDIS

Het herstel van de lamp liet te lang op zich wachten. De Ombudsman houdt rekening met de verzachtende omstandigheden die Eandis inroept.

SCHADE AAN BOOM
(dossier: 201603-058)

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen soepelheid).
Eandis was mogelijk te streng door aan de energieleverancier een bewijs te vragen waarom de eindmeterstand verlaagd moest worden. Uit het verbruikspatroon van verzoekster was voldoende
duidelijk dat zij zeer weinig elektriciteit verbruikt.

KLACHT:

Sinds november 2015 brandt een straatlamp in verzoekers straat niet meer. Het defect zou al elf keer
gemeld zijn via de Straatlampentelefoon. De laatste
melding gebeurde via het telefoonnummer vermeld
op het klachtformulier van Eandis. Verschillende
rechtstreekse contacten bij Eandis leverden niets
op.
Volgens verzoeker zou de lamp zes maanden geleden door Eandis zelf stuk gemaakt zijn bij het reinigen. Eandis wijt het uitblijvend herstel aan het
feit dat er een lampkap besteld moest worden en de
levering op zich laat wachten. Daarop vroegen de
bewoners een tussenoplossing. Die werd geboden,
maar de vervanglamp werkte nooit.

De Groendienst stelt in juni 2012 schade vast aan
een boom als gevolg van graafwerken in opdracht
van Imewo. De schade wordt begroot op 1.135 euro. Midden augustus 2012 maakt de Groendienst
een factuur over aan Imewo, maar de nutsmaatschappij verwijst de Groendienst door naar haar
aannemer uit Sint-Niklaas die op eigen verantwoordelijkheid werkt.
De Groendienst maakt de factuur in oktober 2012
over aan de aannemer die een maand later reageert
dat de schade door Imewo zelf werd veroorzaakt.
Volgens de aannemer waren het werklui van Eandis
die de putten groeven met een graafmachine en het
wortelgestel van de boom voor meer dan de helft
beschadigden. Als gevolg hiervan valt het dossier
stil.
In 2015 neemt de Groendienst het dossier weer op.
De aannemer herhaalt zijn standpunt. De Groendienst neemt contact op met Imewo en blokkeert de
factuur.
In maart 2016 vraagt de dienst Financiële Administratie aan de Groendienst hoe ver het staat met
het dossier. Er wordt wat over en weer gemaild en
getelefoneerd. De Groendienst vraagt uiteindelijk
bemiddeling aan de Ombudsman opdat het dossier
bij Imewo gedeblokkeerd zou geraken.

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

DEFECTE STRAATLAMPEN (2)
(dossier: 201605-129)

KLACHT:

Eandis geeft toe dat het herstel te lang op zich laat
wachten, maar roept verzachtende omstandigheden
in. Het type lamp was niet meer beschikbaar op de
markt. Er werd tot twee maal toe een vervangtype
geleverd met een defect, nu eens aan de kabel, dan
weer aan de kleurcode. De vervanglamp die als
voorlopige oplossing werd geplaatst, werkte niet
door een slecht contact.
Na de klacht wordt een tijdelijke vervanglamp van
een ander type geplaatst die wel brandt. De definitieve lamp wordt enige tijd later gemonteerd.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen redelijke termijn).
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Imewo bevestigt dat zij de Stad in eerste instantie
doorverwees naar haar aannemer in Sint-Niklaas.
Na onderzoek bleek dat onterecht. Per brief van 22
oktober 2012 lichtte Imewo de Stad erover in dat
niet haar aannemer uit Sint-Niklaas maar wel haar
aannemer uit Lokeren op eigen verantwoordelijkheid graafwerken had uitgevoerd. Ze stuurde met
deze brief ook een kopie mee van de brief die zij
aan de aannemer uit Lokeren had gestuurd over de
verdere afhandeling van het klachtdossier. Imewo
vroeg tegelijkertijd aan de Stad naar een creditnota
voor de factuur in kwestie.
Volgens Imewo antwoordde de Groendienst haar
vier dagen later per brief dat zij de aannemer uit
Lokeren zou aanschrijven met de vraag de schade te
vergoeden. De Groendienst beloofde dat de factuur
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voor Imewo gecrediteerd zou worden en overgedragen zou worden aan deze aannemer.
In de brief die Imewo op 22 oktober 2012 aan de
aannemer uit Lokeren schreef, wijst de intercommunale de firma erop dat zij schade zou veroorzaakt hebben waarvoor zij verantwoordelijk is. In
de brief vraagt Imewo aan de aannemer om contact
op te nemen met de Stad Brugge en in te staan voor
de afhandeling van de schadeklacht. De nutsmaatschappij vraagt hem ook om haar verder op de
hoogte te houden van de zaak. Dat gebeurt niet.
Na de klacht van de Groendienst bij de Ombudsman vraagt Eandis bij de aannemer uit Lokeren na
of er contacten geweest zijn met de Stad Brugge.
De aannemer antwoordt niet. De Groendienst neemt
rechtstreeks contact op met de aannemer uit Lokeren om de zaak te regelen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

HOGE JAARFACTUUR
(dossier: 201605-113)

KLACHT:
Verzoeker was vroeger klant bij de sociale energieleverancier Eandis maar sloot in 2015 met een private energieleverancier een contract voor de levering van gas en elektriciteit.
Eind december 2015 krijgt hij zijn jaarlijkse afrekeningsfactuur. Voor elektriciteit moet hij 1.827 euro bijbetalen, voor gas 655 euro. Hij belt naar zijn
leverancier die zegt dat er gefactureerd werd op basis van gegevens die doorgegeven werden door
Eandis. Tijdens een tweede telefoongesprek zegt
zijn energieleverancier dat de bedragen niet lijken
te kloppen.
In januari 2016 krijgt hij een tussentijdse factuur
waarop de verschuldigde bedragen opnieuw vermeld staan. Nu verzekert zijn energieleverancier
hem dat hij beide bedragen moet betalen.
Verzoeker neemt contact op met Eandis. Nu eens
klinkt het dat Eandis met schattingen heeft moeten
werken omdat verzoeker zijn meterstanden niet
doorgaf, dan weer luidt het dat verzoeker, toen hij
nog klant was bij de sociale energieleverancier, gedurende vijf jaar te weinig betaalde voor zijn gas en
elektriciteit. Verzoeker begrijpt niet dat Eandis dat
bedrag nu pas opeist. Toen hij overstapte naar zijn
private energieleverancier, gaf hij zijn meterstanden
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op. Eandis maakte toen een slotfactuur op. Daar
kwamen beide bedragen niet op voor.
De private energieleverancier stoot hem af als klant.
Verzoeker wordt weer klant bij de sociale energieleverancier Eandis.
Midden mei 2016 krijgt hij van een deurwaarder
een laatste bericht voor dagvaarding. Hij moet meer
dan 3.300 euro betalen. Een deel van dat bedrag is
terecht omdat hij door een arbeidsongeval een betalingsachterstand opliep. Maar op de afrekening
staan opnieuw de bedragen 1.827 en 655 euro. Deze
blijft verzoeker betwisten.

ONDERZOEK:
Tussen 2013 en 2015 moest Eandis werken met geschatte meterstanden omdat verzoeker geen meterstanden doorgaf en de meteropnemer geen toegang
tot de meter had. Begin december 2015 kon de meterstand opgenomen worden. Daaruit bleek dat
Eandis het verbruik veel te laag had geschat. Er
werd een rechtzetting doorgevoerd. De laatste werkelijke meterstand dateerde van midden februari
2012.
Eandis spreidt het verbruik gelijkmatig over de periode februari 2012 – december 2015. Op basis van
deze spreiding wordt alleen het verbruik van de
jongste twee jaar aangepast. Hierdoor wordt er verbruik verschoven naar een periode die niet meer
kan worden aangepast. Dat wordt kwijtgescholden.
Eandis maakt de aanpassingen midden mei 2016
over aan de private energieleverancier die verzoeker een nieuwe, sterk verlaagde factuur overmaakt.
Verzoeker reageert tevreden en zet de nodige stappen richting deurwaarder en private energieleverancier.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

DEFECTE STRAATLAMPEN (3)
(dossier: 201608-186)

KLACHT:
Verzoekster stelt begin augustus vast dat de openbare verlichting voor haar huis niet brandt. Ze
neemt contact op met Eandis die belooft iemand
langs te sturen. De medewerker zegt haar dat hij
geen defect kan vinden en vertrekt. Verzoekster
stelt ’s avonds vast dat het defect niet opgelost is.
De lamp brandt een kwartier en valt dan weer uit.
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Midden augustus neemt verzoekster weer contact
op met Eandis. Opnieuw komt een medewerker
langs. Weer zegt hij dat hij geen defect kan vinden
maar dat hij toch een stuk vervangen heeft. Verzoekster stelt opnieuw vast dat het defect niet verholpen is.
Een week later neemt ze opnieuw contact op met
Eandis, maar ze ziet niemand meer langs komen.

ONDERZOEK:
De klachtencommissie van Eandis neemt het dossier op. Eind augustus gaat een technicus langs die
een herstelling uitvoert en verzoekster hierover inlicht. Enkele dagen later laat verzoekster de dienst
Ombudsman weten dat de lamp weer defect is. De
klachtencommissie van Eandis neemt contact op
met verzoekster en belooft de zaak opnieuw te bespreken met de technische dienst.
Op 9 september laat verzoekster aan de dienst Ombudsman weten dat de lamp al enkele dagen brandt,
maar diezelfde avond valt hij toch weer uit. De volgende dag neemt een ploeg van Eandis de volledige
armatuur weg. Nog eens twee dagen later wordt de
lamp definitief hersteld. Verzoekster is tevreden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

HOGE AFREKENINGSFACTUUR
(dossier: 201610-209)

KLACHT:

EANDIS

basis daarvan worden de meterstanden herschat. De
correcties worden overgemaakt aan de private energieleverancier die verzoeker een nieuwe, verbeterde
factuur overmaakt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

HERBEREKEND VERBRUIK
(dossier: 201610-214)

KLACHT:
Verzoekster noteert elke maand haar elektriciteitsverbruik. In januari 2016 stelt ze een extreem hoog
verbruik vast. Het gaat om 700 kWh meer dan normaal. Eandis vervangt midden maart de elektriciteitsmeter.
Ze vraagt Eandis een herberekening van de afrekeningsfactuur. Eandis doet het nodige maar verzoekster gaat niet akkoord met de uitkomst. Ze dient
klacht in bij de klachtencommissie van Eandis maar
ook daar komt ze niet tot een vergelijk.
Verzoekster klaagt dat ze haar maandelijks genoteerde meterstanden doorgaf aan Eandis, maar dat
de nutsmaatschappij daar bij de herberekening geen
rekening mee hield. Volgens Eandis verbruikte ze
tussen begin september 2014 en midden oktober
2015 2.150 kWh. Volgens haar eigen meterstanden
verbruikte ze in deze periode maar 1.380 kWh.

ONDERZOEK:

Verzoeker geeft zijn huidige meterstanden door aan
de Ombudsman die ze overmaakt aan Eandis. Op

De klachtencommissie van Eandis blijft erbij dat de
rechtzetting correct en zelfs in het voordeel van
verzoekster is. Op basis van de rechtzetting rekende
Eandis voor de periode september 2014 – maart
2016 een verbruik van 2.970 kWh aan terwijl volgens de meterstanden van verzoekster 3.210 kWh
aangerekend had moeten worden. Voor de periode
september 2014 – oktober 2015 lag de schatting van
Eandis weliswaar hoger dan het reële verbruik maar
over de hele periode is de herberekening financieel
voordeliger voor verzoekster.
De Ombudsman licht verzoekster de herberekening
toe. Ze gaat opnieuw niet akkoord. Het diensthoofd
van de klachtencommissie van Eandis bekijkt de
herberekening en de behandeling van de klacht opnieuw, maar kan opnieuw slechts concluderen dat
er in het voordeel van verzoekster werd beslist.
Verzoekster blijft bij haar standpunt. De Ombudsman verwijst haar door naar de Ombudsman voor
de energiesector en sluit het dossier af.
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Verzoeker had tot eind juni 2015 een budgetmeter
bij Eandis, maar stapte toen over op een private
energieleverancier. Hij kreeg een brief van Eandis
met de vraag de meterstanden van zijn elektriciteit
door te geven. Verzoeker vermoedt dat hij daarbij
een fout maakte.
Van zijn private energieleverancier kreeg hij begin
juli 2016 een afrekeningsfactuur van meer dan
1.200 euro. Hij kan deze rekening niet betalen.
Midden september kreeg hij een bericht van staking
van levering vanaf midden november. Zijn betalingsachterstand is ondertussen opgelopen tot meer
dan 1.400 euro.
Verzoeker slaagt er niet in de situatie recht te trekken.

ONDERZOEK:

DOSSIERS 2016 IN DETAIL

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De bemiddeling mislukt. Verzoekster blijft de herberekening afwijzen, hoewel ze in haar voordeel is.

WEGGENOMEN LANTAARN
(dossier: 201611-255)

KLACHT:
Op de hoek van verzoekers woning hangt een
straatlantaarn. Ongeveer twee en een halve maand
geleden werd hij aangereden door een vrachtwagen.
De lantaarn hing helemaal scheef, maar de lamp
brandde nog. Eandis kwam de armatuur afnemen.
Op de vraag van verzoeker of het lang zou duren
voor de lantaarn teruggeplaatst zou worden, kreeg
hij te horen dat de lantaarn eerst hersteld moest
worden maar dat het niet lang zou duren voor hij teruggehangen zou worden.
Twee en een halve maand later is de lantaarn nog
altijd niet teruggeplaatst. Het is donker in de straat.
Tegenover zijn huis staat een stelling waardoor auto’s dicht voorbij zijn gevel passeren.
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ONDERZOEK:
Eandis haalde de armatuur weg omdat de console
uit de gevel los gekomen was. Het metselen van een
nieuwe console werd uitgesteld tot de werken aan
het gebouw aan de overkant achter de rug zijn. De
kans op een nieuwe aanrijding is te groot. Er staat
een stelling tegen de gevel en de werfwagens staan
vaak zo geparkeerd dat het verkeer dicht voorbij de
gevels moet rijden.
Eandis belooft de nieuwe console te metselen zodra
de werken aan het pand achter de rug zijn. Na de
droogtijd zal de armatuur teruggeplaatst worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
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WATERMETER EN LODEN AANSLUITING
(dossier: 201606-155)

KLACHT:
Verzoeker vraagt Farys eind februari 2016 om de
loden huisaansluiting van zijn eigendom te vervangen. Hij vraagt tegelijkertijd aan de toezichter om
ook de waterteller te verhuizen naar de kelder. Verzoeker krijgt enkele dagen later een offerte voor de
verplaatsing van de watermeter. Hij gaat akkoord
met de offerte, stuurt ze ondertekend terug en betaalt midden maart 1.220 euro aan Farys.
Omdat een afspraak uitblijft, stuurt verzoeker Farys
een e-mail. De watermaatschappij antwoordt niet.
Eind juni zijn de werken nog altijd niet uitgevoerd.
Daardoor loopt de renovatie van het pand vertraging op. Verzoeker dreigt met een rechtszaak als de
werken niet voor het bouwverlof worden uitgevoerd.

ONDERZOEK:
Farys bevestigt dat verzoeker midden maart akkoord ging met de offerte. Hij suggereerde zelf om
de werken uit te voeren in de eerste week van april.
Door de ligging en de aard van de werken kon Farys ze niet uitvoeren omdat de straat waarin het
pand zich bevindt, tot begin juli dienst deed als omleidingsweg tijdens de heraanleg van de Geldmuntstraat en de Noordzandstraat. Farys geeft toe dat zij
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verzoeker hierover in het ongewisse liet. Daarom
maakt zij hem een Service Garantie over van 25 euro.
Farys vindt geen e-mail van of enige andere vorm
van communicatie met verzoeker terug.
Ze voert de werken uit na het bouwverlof. Verzoeker legt zich bij deze timing neer.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: Farys lichtte
verzoeker er niet over in dat er tot begin juli niet
gewerkt kon worden in de straat.
De klacht wordt gecorrigeerd: Farys voert de werken uit in augustus. Verzoeker krijgt een Service
Garantie.

VOORZORGSCHATTING (1)
(dossier: 201601-013)

KLACHT:
Verzoeker krijgt in januari 2016 een hoge jaarfactuur van Farys. Hij zou 720 m³ water verbruikt
hebben, goed voor een rekening van 3.000 euro.
Dat kan volgens hem onmogelijk kloppen.
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Ook in 2014 werd hem teveel aangerekend. Er was
toen sprake van een verbruik van 320 m³, goed voor
een factuur van 1.600 euro. Farys beloofde toen een
nieuwe jaarfactuur op te maken en het te veel betaalde terug te storten. Volgens verzoeker werkt Farys al sinds 2012 met foute tellerstanden.
Naar aanleiding van de jongste jaarfactuur nam
verzoeker contact op met Farys. De watermaatschappij twijfelde aan de goede werking van de meter, maar verzoeker betwist dat. Hij verbruikt zeer
weinig water omdat hij weinig thuis is. Toch stuurde Farys hem een kaartje dat zij de watermeter
midden januari 2016 zou vervangen. Verzoeker
vreest hierdoor alle bewijzen kwijt te spelen en
dringt aan op een onderzoek door de Ombudsman
vóór de meter vervangen wordt.

ONDERZOEK:
Sinds 2010 reageerde verzoeker niet op de vraag
van Farys om de meterstand door te geven. Daarom
werd het verbruik telkens geschat.
Omdat het verbruik met zes kubieke meter water
per jaar zeer laag lag, voerde Farys een voorzorgschatting uit voor de periode 2013-2014 waarbij
200 kubieke meter extra water werd aangerekend.
Verzoeker reageerde begin maart 2014 tegen de
jaarfactuur. Hij gaf zijn meterstand (toen 53 m³)
door, waarna de jaarfactuur werd geannuleerd. Farys vergat om deze meterstand ook aan te passen in
haar bestanden.
Voor de periode 2014-2015 gaf verzoeker zijn meterstand andermaal niet door. Opnieuw voerde Farys een voorzorgschatting uit bij de jaarfactuur van
begin januari 2015. Deze voorzorgschatting kwam
bovenop de vorige. De jaarfactuur werd begin januari 2015 aan verzoeker overgemaakt.
Voor de verbruiksperiode 2015-2016 gaf verzoeker
midden november 2015 telefonisch de meterstand
55 m³ door. Omdat het verbruik zo laag lag, maakte
Farys met hem een afspraak om de watermeter te
controleren en eventueel te vervangen.
Midden januari 2016 stelt Farys vast dat de teller
inderdaad 55 kubieke meter aangeeft.
Farys geeft toe dat de communicatie met verzoeker
niet optimaal verliep. Omdat de watermaatschappij
in maart 2014 naliet de meterstand te corrigeren in
haar bestanden, corrigeert zij de jaarfactuur 20152016 op basis van de meterstand die tijdens het
plaatsbezoek van midden januari 2016 wordt genoteerd. Verzoeker wordt terugbetaald.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: Farys
verwerkte de informatie die zij begin maart 2014

JAARVERSLAG 2016 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

FARYS

van verzoeker kreeg, niet zoals het hoort. Daardoor
kreeg verzoeker opnieuw een zeer hoge jaarfactuur.
De klacht is slechts deels gegrond omdat ook verzoeker verantwoordelijkheid draagt. Hij liet verschillende jaren na zijn tellerstand door te geven.
De klacht wordt gecorrigeerd: Farys corrigeert de
factuur.

OVERNAME WATERMETER
(dossier: 201602-038)

KLACHT:
Verzoekster verhuisde drie jaar geleden van een
appartement in de binnenstad naar een flat in SintAndries. De makelaar beloofde de eindmeterstand
over te maken aan Farys.
Verzoekster blijft op haar nieuwe adres facturen
krijgen voor waterverbruik op haar oude adres,
maar slaat daar geen acht op. Pas als zij eind december 2015 een factuur van 1.084 euro krijgt voor
onbetaald waterverbruik op haar oude adres, valt
haar frank. Ze belt naar Farys die laat weten dat er
geen dossier van overname van de watermeter bekend is.
De makelaar geeft toe dat hij de eindmeterstand
vergat door te geven. Hij belt met Farys en stuurt
een e-mail. Farys belooft de makelaar dat het dossier geblokkeerd zal worden tot begin februari
2016. De watermaatschappij doet eind december
2015 aan de telefoon dezelfde belofte aan verzoekster. Voor alle zekerheid stuurt verzoekster eind december aangetekend haar overnamedocument op
naar Farys waarop haar meterstand staat van 20
april 2012. Ze vraagt een rechtzetting.
Farys reageert niet. Verzoekster belt midden januari
2016 terug. Farys stelt haar gerust. Het kan nog een
tijdje duren voor het dossier afgerond is.
Midden februari 2016 valt een herinnering in de
bus. Verzoekster moet 1.092 euro betalen. Ze belt
opnieuw naar Farys waar een medewerker zegt dat
het dossier niet afgerond kan worden omdat de watermaatschappij de naam van de vorige huurders
niet kent. Verzoeker vraagt de medewerker waarom
Farys dit niet eerder heeft gezegd.
Verzoeker vraagt aan de makelaar de namen van de
vorige huurders en maakt ze over aan Farys. Ze
krijgt een andere medewerker aan de lijn die dit
keer zegt dat de oorzaak van het probleem ligt in
het feit dat de factuur niet geblokkeerd werd. De
medewerker belooft opnieuw dat de factuur geblokkeerd zal worden tot het dossier is afgerond.
Verzoekster vertrouwt het niet meer en vreest op-
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nieuw dezelfde factuur te krijgen met bijkomende
kosten.

ONDERZOEK:
Tijdens de behandeling van verzoeksters dossier
vergat Farys de aanmaningscyclus voor de jaarfactuur van eind december 2015 op te schorten. Daardoor kreeg verzoekster in februari 2016 een herinnering met kosten. Deze kosten worden als gevolg
van de klacht geannuleerd.
De aanpassing kon niet zomaar uitgevoerd worden
omdat na het vertrek van verzoekster al twee verbruikers op het adres woonden.
Doordat Farys geen informatie kreeg over de verhuizing van verzoekster bleef zij geregistreerd als
verbruiker voor het adres in de binnenstad. Verzoekster reageerde pas naar aanleiding van de jaarfactuur van 2015. Op de vier vorige facturen reageerde ze niet.
Farys herberekent de slotfactuur en gaat daarvoor
twee jaar terug zoals het algemeen waterverkoopreglement voorschrijft.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
Farys vergat de aanmaningscyclus op te schorten
waardoor verzoekster een herinneringsfactuur met
kosten kreeg. De grootste fout ligt evenwel bij de
makelaar die verzoeksters eindmeterstand vergat
door te geven.

VOORZORGSCHATTING (2)
(dossier: 201601-006)

KLACHT:
Verzoeker krijgt van Farys een jaarfactuur van
1.240 euro voor een geschat waterverbruik van 320
m³ tussen november 2014 en november 2015. Hij
protesteert. Farys legt uit dat de hoge factuur het
gevolg is van het feit dat verzoeker de voorbije drie
jaar naliet zijn meterstanden door te geven. Verzoeker vindt het niet kunnen dat Farys zijn waterverbruik 200 m³ hoger inschatte dan wat hij normaal
verbruikt.

FARYS

Omdat verzoeker bleef nalaten zijn meterstanden
door te geven, voerde Farys voor de verbruiksperiode 2014-2015 een voorzorgschatting uit waarbij
200 kubieke meter water extra werd aangerekend.
Toen verzoeker hier eind december 2015 tegen protesteerde, werd hem uitgelegd waarom deze werkwijze werd toegepast en werd hem gevraagd alsnog
de tellerstand door te geven. Verzoeker gaf zijn meterstand eind december 2015 door.
Op basis van deze meterstand annuleert Farys de
jaarfacturen voor 2013-2014 en 2014-2015 en stort
zij het tegoed terug. De tussentijdse facturen worden aangepast volgens het gedefinieerde jaarverbruik.
Verzoeker krijgt de raad jaarlijks zijn tellerstanden
door te geven.
Farys licht toe dat zij voorzorgschattingen van 200
kubieke meter extra water doorvoert bij burgers die
jaren na elkaar nalaten hun meterstanden door te
geven, ondanks de verschillende uitnodigingen die
zij krijgen van de watermaatschappij om dat zelf te
doen of dat te laten doen tijdens een bezoek van een
wateropnemer.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Verzoeker liet verschillende jaren na
zijn meterstand door te geven. Na zoveel jaar schatte Farys het verbruik bewust hoog bij wijze van
voorzorg. Deze methode heeft niet zelden als effect
dat nalatige burgers eindelijk reageren. Als zij dan
hun meterstand doorgeven, volgt een verrekening
die vaak in hun voordeel uitvalt. De Ombudsman
vindt dat geen slechte manier om burgers over de
brug te halen.

GEEN BASISKORTING
(dossier: 201607-160)

KLACHT:

Verzoeker woont op zijn adres sinds eind april
2008. Hij reageerde nooit op de jaarlijkse vraag van
Farys om zijn meterstand door te geven. Alleen in
oktober 2009 kon een wateropnemer de meterstand
noteren. Daarom factureerde Farys telkens op basis
van schattingen.

Wegens grondige verbouwingswerken in hun huis
namen verzoeker en zijn gezin gedurende een negental weken hun intrek in een tijdelijke woning. In
de eigen woning werd geen water verbruikt.
Toch stelt verzoeker op de slotfactuur voor het waterverbruik in de tijdelijke woning vast dat het gezin niet kan genieten van de basiskorting en daardoor in een hoger tarieftype ‘oververbruik’ valt.
Hij vraagt Farys een herziening van de factuur omdat er volgens hem geen sprake is van ‘oververbruik’. De watermaatschappij wil hier niet op in
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gaan omdat de reglementering correct werd toegepast. Het gezin was niet gedomicilieerd in de tijdelijke woning.

ONDERZOEK:
Farys blijft bij haar standpunt. Zij verwijst naar het
Algemeen Waterverkoopreglement waarin staat dat
“het aantal gedomicilieerde personen gelijk is aan
het aantal gedomicilieerden van de wooneenheid op
1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar
waarin de verbruiksfactuur of eindfactuur wordt
verstuurd.” Verzoeker en zijn gezinsleden voldoen
niet aan de domicilievoorwaarde omdat zij zich niet
lieten inschrijven in de tijdelijke woning. Daardoor
kunnen ze niet genieten van de basiskorting van 15
m² gratis water/korting op het vastrecht per gedomicilieerde.
Het argument als zou verzoeker de basiskorting
volledig verliezen, wordt door Farys genuanceerd
omdat bijna honderd procent van de korting al werd
verrekend voor het verbruik op het hoofdadres. Ook
via de volgende verbruiksfactuur zal verzoeker nog
een deel van de korting kunnen recupereren.
BEOORDELING:
Ongegrond.
De dienst Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen. Farys paste het Algemeen Waterverkoopreglement correct toe.

FARYS

verbruik van 576 kubieke meter moet gespreid
worden over de vier voorgaande verbruiksjaren.
Farys informeerde verzoeker al in het eerste telefoongesprek over de opeenvolgende schattingen en
de lektest die hij kon uitvoeren. In mei en juli
stuurde zij hem informatie op over het Solidariteitsfonds. Eind juli bevestigde verzoeker aan Farys dat
er geen lek was.
De Ombudsman raadt verzoeker aan contact op te
nemen met zijn schuldbemiddelaar. Mogelijk kan
een afbetalingsplan afgesproken worden. Hij raadt
verzoeker aan de binneninstallatie te laten nazien
want hoe dan ook ligt zijn waterverbruik voor twee
personen hoog.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De hoge waterfactuur ontstond doordat
verzoeker jarenlang naliet zijn meterstand door te
geven. Dat is zijn verantwoordelijkheid. De watermaatschappij informeerde verzoeker correct.

HOGE JAARFACTUUR
(dossier: 201607-165)

KLACHT:
Verzoeker krijgt in april 2016 een jaarafrekening
van 3.500 euro voor waterverbruik tijdens een periode van elf maanden. Dat betekent dat hij meer dan
500 kubieke meter water verbruikt zou hebben.
Verzoeker belde al verschillende keren met Farys.
Zij verwees naar het Solidariteitsfonds. De watermaatschappij beloofde de nodige papieren op te sturen maar liet dat na. Verzoeker deed zelf een test
maar niets wijst op een lek.

ONDERZOEK:
Farys moest de voorbije vijf jaar het waterverbruik
telkens schatten omdat verzoeker zijn meterstanden
niet doorgaf. Pas midden april 2016 slaagde een
meteropnemer er in om de meterstand te noteren.
Daaruit bleek dat Farys verzoekers verbruik elk jaar
te laag had ingeschat. Met haar factuur van april regulariseerde Farys dat verbruik. Het aangerekende
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GEEN TUSSENTIJDSE FACTUREN?
(dossier: 201607-172)

KLACHT:
Verzoeker heeft al jaren problemen met zijn waterfacturen. Normaliter stuurt Farys hem maandelijks
een tussentijdse factuur van 45 euro die hij altijd
betaalt, maar soms krijgt hij geen factuur. Zo kreeg
hij geen rekening in juni. In juli volgde een factuur
van bijna 100 euro die hij niet kan betalen. Farys
stuurde al verschillende keren een gerechtsdeurwaarder op hem af. Met hem spreekt verzoeker dan
telkens een afbetalingsplan af.
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Verzoeker vraagt dat Farys hem nu eindelijk eens
om de maand een factuur zou opsturen zodat hij uit
de financiële problemen geraakt.

FARYS

VERKEERD ADRES
(dossier: 201601-004)

ONDERZOEK:
Farys bezorgt kopieën van alle tussentijdse facturen
die naar verzoeker gestuurd werden tussen oktober
2015 en augustus 2016. Daaruit blijkt dat de watermaatschappij hem elke maand een factuur overmaakt.
Uit de stand van verzoekers rekening blijkt dat hij
vijf tussentijdse facturen betaalde, maar dat dit
soms te laat gebeurde waardoor de watermaatschappij administratiekosten aanrekende. Vier tussentijdse facturen betaalde hij niet. Voor twee van
deze niet betaalde rekeningen probeert Farys het
bedrag nog zelf te innen. Het gaat om een kleine
100 euro. Voor de twee andere niet betaalde tussentijdse facturen schakelde Farys een gerechtsdeurwaarder in aan wie verzoeker nog 120 euro moet
betalen. De Ombudsman maakt verzoeker het overzicht van zijn rekening over.
Verzoeker reageert en brengt een bundel met tussentijdse facturen, jaarfacturen, herinneringsbrieven
en ingebrekestellingen van Farys, en aanmaningsbrieven van de gerechtsdeurwaarder binnen.
De Ombudsman stelt vast dat deze documenten elkaar correct opvolgen, maar dat verzoeker het overzicht verliest doordat hij zijn tussentijdse en jaarfacturen vaak te laat of niet betaalt, waardoor Farys
administratiekosten aanrekent. Verzoeker is het
zicht verloren op de stroom aan herinneringsbrieven
en ingebrekestellingen die hij ontvangt.
Er wordt een afbetalingsplan afgesproken voor het
openstaande bedrag bij Farys. Het nog openstaande
bedrag bij de gerechtsdeurwaarder wordt betaald
met het positieve saldo van zijn jaarlijkse afrekening.
De Ombudsman raadt verzoeker aan altijd op tijd
zijn waterfactuur te betalen zodat hij de administratiekosten kan vermijden. Hij adviseert verzoeker
naar het OCMW te stappen om op vrijwillige basis
budgetbegeleiding aan te vragen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De watermaatschappij stuurt verzoeker
elke maand een tussentijdse factuur. De brieven die
Farys en de gerechtsdeurwaarder hem sturen, zijn
correct en logisch. Dat verzoeker betaalachterstanden oploopt, administratiekosten aangerekend krijgt
en een stroom aan briefwisseling toegestuurd krijgt,
vindt zijn oorzaak in het feit dat hij zijn facturen
niet goed opvolgt.
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KLACHT:
Verzoeker ondervindt al enkele jaren problemen
met de facturen van Farys. Zo zouden rekeningen
voor hem en zijn broer, die in Brabant woont, verwisseld worden. De klantnummers zouden verkeerd
zijn of door elkaar gebruikt worden.
Hij kaartte het probleem al aan bij de klantendienst
van Farys maar het raakt niet opgelost.

ONDERZOEK:
Op de jongste slotfactuur van november 2015 is de
naam van verzoeker gekoppeld aan het adres van
zijn broer. Als leveringsadres staat een pand in
Sint-Andries vermeld dat al in april 2015 verkocht
werd. De meterstand voor dit adres werd geschat.
Wat er misliep, valt moeilijk te reconstrueren. Verzoeker is bij Farys klant voor verschillende adressen. Het adres in Sint-Andries was lange tijd zowel
het verbruiks- als verzendadres, maar in november
2015 stelde de meteropnemer vast dat verzoeker
daar niet meer woonde. Volgens Farys verwittigde
verzoeker haar niet over de verkoop van het pand in
april 2015.
Verzoeker heeft ook een verbruiksadres in de binnenstad. Het verzendadres was het adres van het
pand in Sint-Andries. Volgens Farys ontving zij in
november 2015 via de dochter van verzoekers broer
het bericht dat het verzendadres een adres in Brabant moest worden. Hoe de communicatie verliep,
kan Farys niet achterhalen. Feit is dat Farys vanaf
dan voor de verbruiksadressen in Sint-Andries en
de binnenstad als verzendadres het adres in Brabant
begon te gebruiken. Hierbij werd telkens het klantnummer van verzoeker gebruikt. Farys constateert
dat zij het verkeerde verzendadres hanteert. Verzoeker woont ondertussen op een nieuw adres in
Sint-Andries. De klantendienst van de watermaatschappij contacteert hem om het dossier te regulariseren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De communicatie moet fout gelopen zijn, maar wie
hiervoor verantwoordelijk is, blijft onduidelijk. Het
belangrijkste is dat Farys het dossier recht zet.
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TOCH GEEN WATERONDERBREKING
(dossier: 201604-093)

KLACHT:
Verzoekster krijgt een bewonerskaart van Farys
waarin staat dat het water vijf dagen later onderbroken zal worden tussen 7 en 17 uur. De avond voordien vult ze emmers en flessen om de dag door te
komen. De dag zelf is er de hele dag water.

ONDERZOEK:
Farys corrigeert dat de bewonerskaart vermeldde
dat het water tussen 7 en 17 uur gedurende één uur
onderbroken zou worden. De watermaatschappij
moest die dag een wateraftakking uitbreken van een
huis iets verderop. Op het moment dat de aftakking
effectief zou worden uitgebroken, zou het water
voor korte tijd afgesloten worden.
Farys kon niet inschatten wanneer dat precies zou
gebeuren omdat ze niet vooraf wist waar de huisaftakking zich precies bevond tussen de rooilijn en de
straatleiding. Daarom schreef zij in de bewonerskaart dat het water ergens tussen 7 en 17 uur gedurende één uur onderbroken zou worden.
Uiteindelijk kon het werk niet uitgevoerd worden
omdat de bewoner ondanks de afspraak niet thuis
was. De hele dag probeerde Farys hem te bereiken.
Daardoor bleef verzoekster de hele dag water hebben.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Farys werd geconfronteerd met overmacht waardoor zij het aangekondigde werk niet kon uitvoeren.

VERLOREN OVERNAMEDOCUMENT
(dossier: 201609-203)

KLACHT:
Verzoeker en zijn vriendin huren sinds midden december 2014 een appartement in de binnenstad.
Omdat de flat niet in orde was, zou hij met de eigenaar mondeling overeen gekomen zijn dat deze gedurende enige tijd de waterfacturen zou betalen,
terwijl verzoeker het appartement op eigen kosten
opknapte.
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In mei 2016 laat de eigenaar verzoeker weten dat
hij de waterfactuur niet langer zal betalen. Er wordt
een overnamedocument opgemaakt, door beiden
ondertekend, waarbij de overnamedatum op 15 december 2014 wordt gezet maar de opname van de
meterstand op 1 mei 2016 wordt gedateerd.
Gevolg is dat verzoeker een factuur van Farys krijgt
van 965 euro voor het waterverbruik tussen 15 december 2014 en 1 mei 2016. Verzoeker verneemt
dat de eigenaar het bedrag dat hij in die periode betaalde voor het waterverbruik van verzoeker, terugbetaald kreeg.
Verzoeker protesteert omdat de eigenaar noch Farys
de onderlinge overeenkomst respecteerden. De watermaatschappij is niet bereid de factuur te herzien.
Volgens Farys werkte zij correct op basis van het
door beide partijen ondertekende overnamedocument.
Verzoeker betwist de beginmeterstand van 851 kubieke meter op basis waarvan de factuur berekend
werd. Hij vermoedt dat de eigenaar bewust een foute beginmeterstand doorgaf aan Farys.
Volgens verzoeker werd het verbruik ten onrechte
tegen comforttarief aangerekend. Hij en zijn vriendin zijn ingeweken uit Oost-Europa en slagen er
niet in zich in te schrijven in Brugge. Daardoor
missen ze de korting op hun waterverbruik. Volgens verzoeker is het op basis van het Algemene
Waterverkoopreglement wel mogelijk de korting te
krijgen als waren zij gedomicilieerd in Brugge.
In de marge klaagt verzoeker over de manier waarop Farys zijn klacht, die in het Frans was opgesteld,
in de eerste lijn behandelde. Hij stuurde eind juni
zijn klacht door maar kreeg geen antwoord. Pas
toen hij een maand later een herinnering stuurde,
reageerde Farys met te zeggen dat zij niet kon antwoorden in het Frans en dat hij een ander overnamedocument aan de eigenaar moest vragen.

ONDERZOEK:
Uit het onderzoek blijkt dat er midden januari 2015
al een eerste overnamedocument werd opgemaakt,
één maand na het afsluiten van het huurcontract. De
stand van de watermeter bedroeg toen 850 kubieke
meter. Het document werd zowel door de eigenaar
als door verzoeker ondertekend en aan de makelaar
overgemaakt.
Volgens de makelaar moet er bij het doorfaxen van
dit overnamedocument iets fout gelopen zijn want
Farys liet de makelaar, naar aanleiding van de eerstelijnsklacht van verzoeker, weten dat zij dit overnamedocument nooit had ontvangen. Gevolg was
dat het waterverbruik van verzoeker aangerekend
bleef aan de eigenaar.
De eigenaar ontkent dat er een mondelinge overeenkomst bestond met verzoeker over het opknap241
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pen van het appartement. Toen hij vaststelde dat hij
het waterverbruik van verzoeker aan het betalen
was, contacteerde hij Farys.
Farys bevestigt dat de eigenaar begin mei opbelde
met het verzoek het verbruiksadres op de naam van
verzoeker te plaatsen. Van een mondelinge afspraak
met verzoeker was tijdens dit telefoongesprek geen
sprake. Farys lichtte de eigenaar in dat hij een door
hem en verzoeker ondertekend overnamedocument
moest overmaken. Farys ontving het overnamedocument enkele dagen later. Het was door de eigenaar en verzoeker ondertekend.
Farys voerde de overname uit volgens de gegevens
op het overnamedocument. Omdat er een verschil
was tussen de overnamedatum en de datum van de
opgegeven meterstand raamde zij de beginmeterstand op 851 kubieke meter. Ze maakte daarvoor
gebruik van enkele vaststaande parameters, zoals de
meterstand opgenomen door een meteropnemer op
7 mei 2015 en de meterstand die de eigenaar doorgaf op 1 februari 2014.
Farys besluit dat de factuur correct is en door verzoeker betaald moet worden. Met een eventuele
mondelinge overeenkomst tussen de eigenaar en
verzoeker kan zij geen rekening houden. Het waterverbruik van verzoekers is perfect normaal. Het
gaat om een kleine zestig euro per maand, zij het
over een periode van zestien maanden.
Niet Farys maar de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) is bevoegd om een gelijkstelling als gedomicilieerde persoon toe te staan. De Ombudsman
verwijst verzoeker door naar de VMM en naar de
Vreemdelingendienst van de Stad Brugge om zijn
inschrijving en deze van zijn vriendin in orde te
brengen.
Farys ontkent dat zij de klacht in de eerste lijn niet
goed behandeld zou hebben. De e-mail van verzoeker dateerde van eind juni. Begin juli stuurde Farys
hem een ontvangstmelding. Eind juli reageerde zij
in het Nederlands inhoudelijk op de klacht. Na verzoekers repliek van begin augustus werd opnieuw
een ontvangstmelding gestuurd. Midden september
antwoordde Farys uitzonderlijk in het Frans.
De Ombudsman adviseert verzoeker een afbetalingsplan met Farys af te spreken, mocht hij betalingsmoeilijkheden hebben.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De klacht is grotendeels ongegrond. Farys stelde
zoals gebruikelijk de factuur op op basis van het
tweede overnamedocument dat zowel door de eigenaar als door verzoeker werd ondertekend. De beginmeterstand werd correct geraamd, getuige het
eerste overnamedocument dat verloren ging. Met
een mondelinge overeenkomst tussen de eigenaar
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en verzoeker kan Farys geen rekening houden. Het
ziet ernaar uit dat Farys de eerstelijnsklacht op een
correcte manier behandelde.
Toch kan de Ombudsman de klacht niet volledig
ongegrond verklaren, omdat het niet duidelijk is
waardoor het eerste overnamedocument niet bij Farys terecht kwam. Dat er iets fout liep, is zeker,
maar of de makelaar, dan wel Farys daarvoor verantwoordelijk is, valt niet meer te achterhalen. Feit
is dat verzoekers nooit met de hoge factuur geconfronteerd zouden zijn, mocht het eerste overnamedocument goed terecht gekomen zijn.

OPVOLGING:
Verzoekers dienen klacht in bij de VMM. Ze krijgen vanaf januari 2017 het statuut van gelijkgestelde gedomicilieerde. De factuur dienen ze wel te betalen.

METERVERWISSELING
(dossier: 201610-223)

KLACHT:
Verzoeker koopt in 2012 een nieuwe woning in een
bouwproject. Er is een gemeenschappelijke ruimte
waar de watermeters staan.
Begin 2016 stelt hij bij de plaatsing van een waterontharder vast dat er een meterverwisseling gebeurd
is. Het waterverbruik van de buurman wordt geregistreerd op zijn watermeter.
Farys belooft de zaak te onderzoeken. Begin oktober krijgt verzoeker een factuur van bijna 930 euro.
Hij accepteert de afrekening niet omdat de correctie
werd doorgevoerd over één jaar waardoor honderd
kubieke meter water tegen het duurdere comforttarief werd aangerekend. Farys stuurt hem een aangepaste factuur van 813 euro waarbij het verbruik gespreid wordt over twee jaar.
Verzoeker dringt aan op een verdere verdeling over
vier jaar. Farys reageert dat dit wettelijk niet mogelijk is. Verzoeker heeft hier geen begrip voor. Het
gaat om een uitzonderlijke situatie waarbij Farys
om billijkheidsredenen van het reglement zou kunnen afwijken.

ONDERZOEK:
In het Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR)
staat:
“Voor de rechtzetting van de verschuldigde bedragen kan maximaal vierentwintig maanden in de tijd
worden teruggegaan vanaf de factuurdatum.”
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Daardoor heeft de watermaatschappij weinig maneuvreerruimte.
Farys stelt voor de factuur van midden oktober te
annuleren en ze te vervangen door twee nieuwe facturen: een eerste voor de periode van half juni 2014
tot eind januari 2016 en een tweede voor de periode
van eind januari 2016 tot begin juni 2016. Maar als
Farys de concrete berekening maakt, blijkt het resultaat minder gunstig dan gedacht. Verzoeker moet
nu 824 euro betalen. Om hem tegemoet te komen,
betaalt Farys hem een Service Garantie van 25 euro
uit zodat verzoeker uiteindelijk net geen 800 euro
moet bijbetalen.
Verzoeker betaalt maar gaat nog altijd niet akkoord.
Hij suggereert naar de rechtbank te zullen stappen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Farys heeft wettelijk geen maneuvreerruimte om
het verbruik over vier jaar te verdelen. De bemiddelde oplossing leidt niet tot een tevreden klant.
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BAANTJES ZWEMMEN
(dossier: 201605-099)

KLACHT:
Verzoekster gaat op een avond met enkele vrienden
baantjes trekken in het Interbad. Na een kwartier
worden ze door een trainer van een groep jongeren
aangemaand om plaats te maken. Verzoekster
spreekt hierover een redder aan. Het blijkt een jobstudent te zijn die niet weet wat aan te vangen. De
redder op de uitkijkstoel reageert niet. Voor verzoekster en haar vrienden zit er niets anders op dan
de rest van hun kilometer in het vrije gedeelte van
het zwembad af te werken. Het is niet de eerste keer
dat dit gebeurt.

ONDERZOEK:
Wanneer er baantjes getrokken kunnen worden in
het zwembad of wanneer deze baantjes bezet zijn
door clubs staat vermeld in een brochure, beschikbaar op het folderrek en op de website van het
zwembad. Dat de groep in kwestie die avond zou
trainen van 18.45 tot 19.45 uur stond niet vermeld
in deze brochure. Als gevolg van de klacht wordt
dat aangepast.
De Ombudsman stelt vast dat de brochure op de
website niet actueel is en informatie bevat uit 2015.
Ook dat wordt aangepast.
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Als gevolg van de klacht wordt aan de redders gevraagd te onderzoeken of bij gereserveerde zwembanen voor clubs nog een extra zwembaan kan
worden voorzien voor publiek dat baantjes wil
trekken. Onderzocht wordt ook of het mogelijk is
om één uur voor het begin van de training van de
club ter hoogte van de gereserveerde banen aan te
duiden dat de baantjes voor het publiek niet vrij
zullen zijn. Interbad voorziet een informatiemoment
voor jobstudenten. Ook zij zullen geïnformeerd
worden zodat ze in het vervolg de juiste informatie
kunnen geven.
Interbad verontschuldigt zich en maakt verzoekster
een bon voor de mislukte zwembeurten over.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de brochure
vermeldde de trainingsuren van de club niet. De informatie op de website was verouderd. De jobstudent was niet op de hoogte.
De klacht wordt gecorrigeerd: Interbad neemt de
nodige maatregelen.
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VAST IN DE LIFT
(dossier: 201602-036)

KLACHT:
Verzoekster en haar echtgenoot raken opgesloten in
een lift van de parking onder het Zand. Ze proberen
tevergeefs alle knoppen. Ze drukken op de alarmknop, horen het alarm afgaan maar niemand komt
opdagen of antwoordt. Het licht gaat uit. Gelukkig
is het dankzij de glazen deuren niet echt donker.
Ten einde raad belt de man naar het telefoonnummer dat op een sticker in de lift staat. Hij komt terecht bij de installateur die niet kan helpen. De zaak
moet ter plaatse opgelost worden. Na nog eens tien
minuten horen ze een stem in de microfoon die hen
vraagt waar ze vastzitten. Kort daarop vraagt de
stem om op een knop te drukken. De lift start weer.
De verbinding wordt verbroken zonder uitleg of excuses.

ONDERZOEK:
Interparking bevestigt dat de communicatie misliep
tussen de lift en het liftbedrijf en tussen deze firma
en de controlekamer van Interparking. Hierdoor
raakte Interparking pas op de hoogte van het pro-
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bleem toen een technicus van het liftbedrijf ter
plaatse kwam. Het telefoonnummer van de firma in
de lift bleek niet het nummer van de wachtdienst
van het liftbedrijf. Ook de noodknop in de lift, die
normaliter een rechtstreekse verbinding moet maken met de wachtdienst van het liftbedrijf, bleek
tijdelijk niet te werken. Volgens Interparking blokkeerde de lift door een bepaalde manipulatie van
het toetsenbord. Kort na de klacht vindt het liftbedrijf een oplossing voor het probleem en monteert
het nieuwe onderdelen.
Interparking grijpt de klacht aan om er opnieuw bij
het liftbedrijf op aan te dringen dat bij problemen
met een lift ook de controlekamer van Interparking
moet worden verwittigd. Dat had ze al eerder gedaan, nog voor de klacht bij de dienst Ombudsman.
Op die manier kan eigen personeel al proberen het
probleem op te lossen in afwachting van technische
bijstand door de firma.
Het liftbedrijf installeert in zijn computersysteem
een pop-up met de melding dat als er iemand geblokkeerd zit in een van de liften, de wachtdienst
contact moet opnemen met de controlekamer van
Interparking. Interparking zal regelmatig het blokkeren van de liften simuleren om na gaan hoe snel
gereageerd wordt door de wachtdienst en om de eigen interventies te verbeteren.
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Het parkeerbedrijf stuurt verzoekers twee vouchers
voor een gratis parkeerbeurt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De klacht van verzoekster is gegrond, maar niet zozeer Interparking maar wel het liftbedrijf ging in de
fout. Voor het liftbedrijf is de Ombudsman niet bevoegd. Positief is dat het liftbedrijf na de klacht de
nodige aanpassingen doorvoert, niet alleen op technisch vlak maar ook op het vlak van haar communicatie met Interparking.
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OPVOLGING KLACHTEN EN AANBEVELINGEN 2015

DEEL 5

SNEL EN ZWAAR VERKEER
(dossier: 201503-068 – Jaarverslag 2015, p. 76)
Diensten: Politie, Wegendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker kaart in maart 2015 opnieuw het probleem van het snel en zwaar verkeer in de Julius en Maurits Sabbestraat aan. Nochtans geldt er zone 30 en wordt er alternerend geparkeerd. Hij vraagt snelheidscontroles tussen
6 en 9 uur en een andere organisatie van het parkeren in de straat.
De Politie laat weten dat zij jaarlijks vier tot zes snelheidscontroles houdt in de straat. Het percentage overtreders
varieert tussen 9 en 21 procent. Alle snelheidsovertredingen vallen tussen 30 en 50 km per uur. De Politie leidt
uit de cijfers af dat de frequentie van het aantal controles in de straat behouden moet blijven.

OPVOLGING:
Eind januari 2016 wordt een dossier voorgelegd aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer waarbij de aanleg van een
extra asverschuiving in de Julius en Maurits Sabbestraat wordt voorgesteld om de snelheidsbeperking beter te
kunnen afdwingen. De werkgroep gaat akkoord en het College van burgemeester en schepenen volgt begin
maart. Eind juni wordt de asverschuiving aangelegd. Het parkeren in de straat wordt licht gewijzigd.

GEEN VERLICHTING
(dossier: 201503-072 – Jaarverslag 2015, p. 78)
Diensten: Wegendienst, Eandis

KLACHT EN ONDERZOEK:
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 in de straat
openbare verlichting kan worden geplaatst.
Pas eind juli 2015 laat de Wegendienst aan de dienst Ombudsman weten dat Eandis ondertussen akkoord ging
met de plaatsing van de openbare verlichting, dat de opdracht werd gegeven maar dat de uitvoering door Eandis
op zich laat wachten omdat de nutsmaatschappij lang zou hebben gewacht met de opmaak van een offerte.
Eandis ontkent dat. Volgens de nutsmaatschappij vroeg de Wegendienst midden maart 2015 een offerte. Eandis
verstuurde de offerte al een maand later, maar het duurde tot eind september vooraleer de Wegendienst de offerte
goedkeurde. De oorzaak lag in het feit dat de dossierbehandelaar bij de Wegendienst langdurig ziek was en niemand zijn dossier verder had gezet.
Eind november 2015 bevestigt Eandis dat de verlichting werd geplaatst.

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. Zij parkeerde de melding nadat de maximale termijn van zestig dagen al overschreden was. Verzoeker werd pas ingelicht van de
plannen na het verstrijken van de reglementaire behandelingstermijn. De Wegendienst vroeg Eandis pas een offerte nadat de maximale behandelingstermijn van de melding al een week overschreden was.
De Wegendienst volgde de offerte van Eandis niet goed op als gevolg van de langdurige afwezigheid van de
dossierbehandelaar. Daardoor werd de bestelling pas eind september geplaatst. De paal werd twee maand later
gezet.
Eandis ging niet in de fout.
De klacht wordt gecorrigeerd: de verlichting werd geplaatst.
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DEEL 5

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 augustus 2016).

VOEGEN
(dossier: 201504-077 – Jaarverslag 2015, p. 175)
Dienst: Wegendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
Het Kantcentrum in de Balstraat dreigt in april 2015 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 aan de ingang. Westkans is van
mening dat de Stad de voegen van de parkeerplaats voor personen met een handicap moet opvullen met cement.
Een week na de klacht vult de Wegendienst de voegen. De heraanleg van de voetpaden in de straat is gepland
maar er is op dat moment geen budget voor.

OPVOLGING:
Van midden januari tot begin februari 2017 worden de voetpaden in de Balstraat deels gevoegd, deels heraangelegd door een aannemer in opdracht van de Wegendienst.

ZWAAR VERKEER
(dossier: 201506-121 – Jaarverslag 2015, p. 151)
Diensten: Mobiliteit, Politie

KLACHT EN ONDERZOEK:
In november 2014 signaleert verzoekster dat de Sint-Clarastraat als doorgangsweg voor zwaar verkeer wordt gebruikt. Ze klaagt ook over te veel en te snel verkeer en suggereert om plaatselijk verkeer in te voeren. Eind mei
2015 dringt ze bij de dienst Ombudsman aan op maatregelen. De dienst Mobiliteit reageert dat het de bedoeling
van het nieuwe mobiliteitsplan is om zwaar verkeer boven de 7,5 ton uit de binnenstad te weren en het bevoorraden met vrachtwagens tussen 3,5 en 7,5 ton te beperken in de tijd.

OPVOLGING:
Eind januari 2016 herhaalt verzoekster haar klacht. Zij dringt opnieuw aan op maatregelen en suggereert andermaal om plaatselijk verkeer in te voeren.
De dienst Mobiliteit antwoordt dat plaatselijk verkeer niet haalbaar is. In de straat liggen heel wat voorzieningen
die verkeer genereren. De straat is ook een ontsluitingsweg voor de zijstraten.
De Politie plaatst in juni 2016 een verkeersanalysetoestel in de straat. Uit de resultaten blijkt dat er geen structureel snelheidsprobleem is. Vijfentachtig procent van de bestuurders reed trager dan 39 km/uur. Er dringen zich
geen maatregelen op om de snelheid te temperen.

HERAANLEG STOKERSSTRAAT
(dossier: 201510-202 – Jaarverslag 2015, p. 87)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker zoekt in oktober 2015 tevergeefs naar een verklaring waarom de kap van de bomen en de heraanleg
van de Stokersstraat zo lang op zich laten wachten. Al in oktober 2014 presenteerde de Stad een voorstel tot heraanleg tijdens een inspraakvergadering. Omdat de meningen verdeeld waren, werd een bewonersenquête georganiseerd. Deze rondvraag is al een hele tijd achter de rug, maar over de resultaten werden de bewoners nog altijd niet ingelicht. De Groendienst en de Wegendienst houden de boot af als verzoeker naar meer informatie
vraagt.
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Tijdens het onderzoek geeft de Wegendienst toe dat in andere wegendossiers ernstige problemen gerezen waren
met de gekozen voetpadtegels. Omdat deze tegels ook in de Stokersstraat zouden worden gebruikt, werd het dossier on hold gezet tot de discussie was uitgeklaard. Toch maakt ze zich sterk dat de werken uitgevoerd zullen
worden in 2016.

OPVOLGING:
Pas in augustus 2016 worden de bomen in de Stokersstraat gekapt. De rioleringswerken en de heraanleg van de
’s Gravenstraat en de Stokersstraat zouden normaliter begin november 2016 starten maar door onvoorziene omstandigheden kan de aannemer pas in januari 2017 met de werken in de ’s Gravenstraat beginnen. De werken in
de Stokersstraat starten pas midden april 2017.

MENSELIJKE BEENDEREN
(dossier: 201510-216 – Jaarverslag 2015, p. 88)
Diensten: Patrimonium, Raakvlak, kabinet schepen van Facilitair Beheer

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker werkte in 2012-2013 mee aan de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Hij had aangeklaagd dat
er tijdens het archeologisch onderzoek niet respectvol met los menselijk botmateriaal zou zijn omgegaan. Hij
voelt zich door de Stad onheus behandeld omdat hij in 2014 en 2015 in de pers bij monde van de schepen voor
Facilitair Beheer als ongeloofwaardig werd voorgesteld. Ook in antwoorden van de Stad aan enkele gemeenteraadsleden gebeurde hetzelfde. Verzoeker blijft erbij dat hij de waarheid spreekt, en eist eerherstel. Hij vindt ook
dat de Stad nalatig is geweest door niet aan het archeologisch bedrijf te verplichten dat alle grond gezeefd moest
worden zodat al het menselijk bot gerecupereerd kon worden en met het nodige respect herbegraven.
Verzoeker verklaart tegenover de Ombudsman dat hij op een vroege morgen vaststelde dat er menselijke beenderen lagen in een container die buiten tegen de noordbeuk van de Onze-Lieve-Vrouwekerk stond. Ook tegen de
kerkmuur lag een hoop zand met beenderen in. Samen met een medewerkster van de kerkfabriek verzamelde hij
zoveel mogelijk beenderen. Van de vondst werden foto’s gemaakt. De beenderen werden later door toedoen van
de kerkfabriek met respect herbegraven.
De getuige bevestigt het verhaal. De beenderen lagen over de hele container verspreid, sommige tot dertig centimeter groot. De getuige lichtte twee personen in. De stadsdiensten werden niet geïnformeerd.
Ondanks doorgedreven onderzoek kan de Ombudsman niet uitmaken wanneer, hoe en door wie de beenderen in
de container gegooid werden doordat de datum van de vondst niet meer achterhaald kan worden. Hij kan evenmin uitmaken of de beenderen bewust ofwel per vergissing in de container terecht kwamen. Maar dat de beenderen in de container gelegen hebben, acht hij voldoende bewezen.
Het archeologisch bedrijf licht haar methode toe voor de omgang met los menselijk bot. De firma sorteert de
beenderen een eerste keer vooraleer het zand in de kruiwagen wordt geschept. Zij sorteert opnieuw als het zand
in de container wordt geschept. Als het regent, wordt de container extra gecontroleerd omdat door de regen los
botmateriaal vrij kan spoelen. Zij verzekert dat het onmogelijk is dat grotere stukken menselijk bot in de container zouden belanden als de methode correct wordt toegepast.
Eind november 2014 verscheen op aansturen van verzoeker een artikel in een plaatselijk weekblad over de
vondst van de beenderen. Daarin reageerde de Stad bij monde van de schepen dat verzoekers klachten waren nagetrokken maar ongegrond waren gebleken. Op een vraag van een gemeenteraadslid antwoordt de Stad eind februari 2015 opnieuw dat het om geruchten gaat als gevolg van beschuldigingen in de pers van een boze werknemer. Tijdens een werfbezoek eind maart 2015 worden de verklaringen van verzoeker opnieuw ontkend. Begin
november 2015 herhaalt verzoeker zijn verklaringen in een plaatselijk weekblad. Opnieuw worden ze ongegrond
en ongeloofwaardig genoemd.
Omdat uit het onderzoek van de Ombudsman voldoende blijkt dat verzoeker de waarheid spreekt, stelt hij aan de
schepen en de dienst Patrimonium voor dat de Stad haar verontschuldigingen zou aanbieden. Op basis van de
verklaringen van de Stad in de pers en in antwoorden aan gemeenteraadsleden ontstond de onterechte indruk dat
verzoeker ongeloofwaardig was. Dat de Stad ter goeder trouw communiceerde op basis van de informatie waarover zij toen beschikte, doet niets af van deze vaststelling.
De Stad biedt verzoeker haar excuses aan, maar benadrukt dat zij ter goeder trouw handelde. Ze betreurt dat verzoeker noch de getuige niet onmiddellijk na hun vondst de Stad inlichtten. Dan had onmiddellijk onderzocht
kunnen worden wat er fout was gegaan.
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De Ombudsman onderzoekt of de Stad nalatig zou zijn geweest door niet te verplichten aan het archeologisch
bedrijf dat al de opgegraven grond gezeefd moest worden zodat alle menselijke beenderen gerecupereerd konden
worden en met de nodige eerbied herbegraven konden worden.
Op het moment van de werken was het Ministerieel Besluit “tot bepaling van de minimumnormen voor de registratie en documentatie bij archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem en de wijze van rapportering tot
uitvoering van artikel 14, §3, van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het
decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium” van kracht. Dat verplichtte niet dat al het los menselijk botmateriaal gezeefd moest worden.
Sinds 1 april 2016 is een nieuwe Vlaamse Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over
archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren van kracht.
Ook hierin wordt het zeven niet verplicht.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Stad stelde verzoeker ten onrechte als ongeloofwaardig voor in de pers,
tijdens een werfbezoek en in enkele antwoorden aan gemeenteraadsleden.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Stad communiceerde op basis van de informatie waarover zij toen
beschikte. Het was handiger geweest dat verzoeker en de getuige onmiddellijk na de feiten de Stad hadden ingelicht zodat onmiddellijk onderzocht had kunnen worden hoe de beenderen in de container terecht gekomen waren.
De Stad was niet nalatig door niet te verplichten alle grond te zeven.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Stad biedt verzoeker haar excuses aan.

AANBEVELING:
“Maak bij eventueel volgende dossiers nog striktere afspraken met alle betrokken partijen over het bewaren en
herbegraven van opgegraven los menselijk bot zodat incidenten als deze in de toekomst vermeden kunnen worden.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (20 juni 2016).

OPVOLGING:
De diensten beloven de aanbeveling ter harte te nemen bij volgende dossiers.

ZWAAR VERKEER DOOR ZEEBRUGGE
(dossier: 201511-247 – Jaarverslag 2015, p. 203)
Dienst: Politie

KLACHT:
Verzoeker klaagt in november 2015 dat zowel overdag als ’s nachts tientonners door de Kustlaan in Zeebrugge
denderen, hoewel aan het begin van de straat verbodstekens staan voor alle verkeer van meer dan 7,5 ton. De Politie van Zeebrugge laat betijen.

OPVOLGING:
De Politie antwoordt pas in juli 2016. Ze noemt het ongenoegen van verzoeker terecht en geeft toe dat zwaar
verkeer erg hinderlijk is voor de woonkernen. Precies om deze overlast tegen te gaan werd een tonnagebeperking
van 7,5 ton ingevoerd in de Kustlaan. Volgens de Politie leert de ervaring evenwel dat de Isabellalaan door het
vrachtverkeer vaak niet gebruikt wordt omdat de GPS de chauffeurs langs de Kustlaan stuurt. Ook de werkzaamheden aan de A11 zorgen ervoor dat meer zwaar verkeer door Zeebrugge rijdt. De Politie vermoedt dat de
dorpskern van het zwaar havenverkeer af zal geraken zodra de A11 af is.
Door de werken aan de A11, de Boeveriepoort en de N31 kunnen slechts beperkte controles uitgevoerd worden
op de tonnagebeperking in de dorpskern van Zeebrugge. Niettemin belooft de Korpschef om aan de sectie Noord
de opdracht te geven om in beperkte mate controles te doen.
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ONTBREKENDE WEGMARKERINGEN?
(dossier: 201512-252- Jaarverslag 2015, p. 204)
Dienst: Politie

KLACHT:
Verzoeker klaagt in december 2015 dat hij al sinds de heraanleg van het marktplein van Lissewege het ontbreken
van parkeermarkeringen meldt aan de wijkinspecteur. De agent belooft telkens zijn melding door te 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.

OPVOLGING:
De Politie antwoordt de dienst Ombudsman pas in april 2016.
Volgens de wijkinspecteur spreekt verzoeker hem geregeld aan over allerhande problemen. Hij zou dan telkens
ingelicht worden over wat er met zijn meldingen gebeurd is.
De wijkinspecteur ontkent dat er op de markt parkeerproblemen zouden zijn. De wagens staan naast elkaar en er
is voldoende ruimte voor alle verkeer, ook zonder parkeermarkeringen. De wijkinspecteur zou dat al meegedeeld
hebben aan verzoeker. De parkeerplaats voor personen met een handicap is wel gemarkeerd en er staat een verkeersbord. Er wordt door de motorrijders nauw toegezien op foutparkeren op deze parkeerplaats. Als gevolg van
de klacht vraagt de wijkinspecteur aan de Wegendienst om de witte lijnen van dat parkeervak op te frissen.
De wijkinspecteur verwittigde wel degelijk de Fietsendienst. Het bleek evenwel niet te gaan om een achtergelaten fiets maar om een fiets die dagelijks gebruikt wordt.
De dienst Ombudsman maakt de informatie over aan verzoeker.

FACTUUR BRANDPREVENTIEVERSLAG
(dossier: 201512-261 – Jaarverslag 2015, p. 91)
Diensten: Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Financiën, Dienst Ruimtelijke Ordening (Bouwvergunningen)

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoekers krijgen eind december 2015 van de Dienst Ruimtelijke Ordening een factuur van 130 euro voor een
brandpreventieverslag opgemaakt door de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. Het gaat om 50 euro dossierkosten en 80 euro voor één begonnen uur planstudie naar aanleiding van een ondertussen al goedgekeurde aanvraag voor het verhuren van twee kamers.
Verzoekers gaan niet akkoord met de factuur. Ze werden niet vooraf door de Dienst Ruimtelijke Ordening verwittigd van deze kosten. Ze vinden de factuur veel te hoog. De Brandweer kwam niet langs maar bekeek slechts
het plan. Tot slot vinden ze de planstudie overbodig omdat voor elke wettelijk verhuring van kamers een privaat
controlebedrijf het gebouw komt inspecteren op het vlak van brandveiligheid.
Uit het onderzoek blijkt dat op basis van het in 2015 geldende stedelijke retributiereglement “op de opdrachten
van brandpreventie door de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen” de factuur correct is. Het reglement werd
door de Gemeenteraad goedgekeurd op 27 januari 2015. Het schreef voor dat voor een brandpreventieverslag 50
euro dossierkosten en 80 euro per begonnen uur planstudie werden aangerekend.
Een keuringsverslag van een privaat controlebedrijf is onvoldoende. De opmaak van een brandpreventieverslag
door de Brandweer is gebaseerd op het KB van 7 juli 1994 dat de basisnormen vastlegt voor de preventie van
brand en ontploffing.
De Ombudsman raadt verzoekers aan de factuur te betalen.
De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen groepeert een aantal brandweerkorpsen in de Brugse regio. Vanaf
1 januari 2015 kreeg deze nieuwe structuur een eigen rechtspersoonlijkheid. Dat betekende dat alle taken van de
Brandweer en de dienst 100 onttrokken werden aan de Stad Brugge en zestien andere gemeenten uit de regio en
ondergebracht werden in deze nieuwe rechtspersoonlijkheid.
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De Hulpverleningszone geeft toe dat haar opstart moeilijk verliep. Ook de communicatie en informatiedoorstroming van de Hulpverleningszone naar de Stad verliep aanvankelijk moeizaam.
De zoneraad van de Hulpverleningszone keurde op 5 januari 2015 een eigen zonaal reglement goed waarbij de
gemeenten een retributie werd opgelegd voor opdrachten van brandpreventie door de Hulpverleningszone. Artikel 4 bepaalde dat het gemeentebestuur in wiens opdracht het brandpreventieverslag werd opgemaakt, deze retributie aan de Hulpverleningszone diende te betalen.
Eind december 2014 had de Hulpverleningszone naar de aangesloten gemeenten, waaronder de Stad Brugge, een
e-mail gestuurd waarin hen werd aangeraden zo snel mogelijk ook een eigen gemeentelijk retributiereglement uit
te vaardigen, wilden zij de retributie voor het opmaken van brandpreventieverslagen kunnen doorrekenen aan de
bouwheer.
De dienst Financiën maakte onmiddellijk een eigen stedelijk retributiereglement op. Het werd door de Gemeenteraad van eind januari 2015 goedgekeurd. De volgende dag publiceerde zij het nieuwe reglement op de stedelijke website. De dienst geeft toe dat zij de andere stadsdiensten, waaronder de Dienst Ruimtelijke Ordening, hierover niet actief informeerde.
De Dienst Ruimtelijke Ordening merkte niet op dat er eind januari 2015 een nieuw stedelijk retributiereglement
was goedgekeurd voor de opmaak van brandpreventieverslagen. Zij wist alleen dat er begin januari 2015 een zonaal retributiereglement was goedgekeurd waarbij de Hulpverleningszone de kost voor het opmaken van de
brandpreventieverslagen zou doorrekenen aan de Stad Brugge. Daardoor lichtte zij de bouwheren niet in over het
nieuwe stedelijke retributiereglement.
De Hulpverleningszone geeft toe dat zij er pas in augustus 2015 in slaagde om de eerste brandpreventiefacturen
op te maken en over te maken aan de gemeentebesturen. Dat had te maken met de moeilijke opstart van de
Hulpverleningszone. Deze facturen kwamen toe bij de dienst Financiën en werden van daaruit doorgestuurd naar
de betrokken stadsdiensten voor doorfacturatie aan de aanvrager. Deze diensten waren hier niet op voorbereid en
weigerden deze taak uit te voeren omwille van de werklast en een tekort aan personeel. Pas tegen eind oktober
konden de betrokken stadsdiensten ervan overtuigd worden om deze facturatie op zich te nemen. De Dienst
Ruimtelijke Ordening kreeg begin november 2015 zeshonderd facturen te verwerken. De factuur van verzoekers
was daar bij.
Pas toen de Dienst Ruimtelijke Ordening deze facturen doorkreeg, constateerde zij dat er een nieuw stedelijk retributiereglement van kracht was. Vanaf dan begon ze de bouwheren hierover actief te informeren. Aangezien de
aanvraag van verzoekers van daarvoor dateerde, werden zij niet ingelicht over deze kosten.
De tarieven in het nieuw stedelijk retributiereglement waren hoger dan in het oude reglement. Bovendien werd
getarifeerd op basis van oppervlakte, wat niet zelden resulteerde in hoge facturen. Dat lokte reacties uit.
Alle zeventien gemeenten in de zone hadden in 2015 problemen met de inhoud, de hoge tarieven en de werkmethode van het nieuwe zonale retributiereglement. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist stapte zelfs naar de
Raad van State tegen de hoge tarieven en de wijze van tariferen per vierkante meter.
Als gevolg van de klachten en de procedure van de gemeente Knokke-Heist herzag de Hulpverleningszone begin
mei 2016 haar zonaal retributiereglement. Bij brandpreventieopdrachten wordt niet langer gewerkt op basis van
de oppervlakte. De tarieven zijn verlaagd en er zijn bepaalde vrijstellingen voorzien. De Hulpverleningszone
stuurt haar factuur nu rechtstreeks naar de burger in plaats van naar de gemeente.
De Dienst Ruimtelijke Ordening verzekert dat zij ondanks deze herziening de bouwheren zal blijven informeren
over de retributie zodat zij niet voor verrassingen komen te staan.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: verzoekers werden niet vooraf door de Dienst Ruimtelijke Ordening geïnformeerd over de stedelijke retributie voor het opmaken van brandpreventieverslagen. Dat was het gevolg van een
gebrekkige coördinatie en communicatie tussen de Hulpverleningszone, de dienst Financiën en de Dienst Ruimtelijke Ordening.
SCHENDING REDELIJKHEIDSBEGINSEL: het zonale retributiereglement en als gevolg daarvan ook het stedelijke retributiereglement resulteerden niet zelden in onredelijk hoge facturen omdat de vloeroppervlakte als
norm werd gebruikt. Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de
gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie. Men
kan zich afvragen of veel van deze vergoedingen billijk waren.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de factuur op basis van het toen geldende reglement correct was.
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De klacht wordt structureel gecorrigeerd: het zonale retributiereglement wordt herzien.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 juni 2016).

OPVOLGING:
Verzoekers blijven de factuur betwisten. Ze dienen begin juli 2016 een gemotiveerd bezwaarschrift in dat als ongegrond door het College wordt beoordeeld. Verzoekers betalen in het najaar de factuur.

ZWAAR AFVAL
(dossier: 201512-271 – Jaarverslag 2015, p. 144-145)
Dienst: Stadsreiniging

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker brengt in december 2015 een matras, een grote emmer steenafval, drie geschilderde houten kaders,
onbehandeld hout en wat plastiek naar het containerpark. Aan de betaalautomaat moet hij 36 euro betalen. Nooit
eerder kreeg hij zo’n hoge factuur.
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 de weegbrug correct werkt. Hij kan niets doen.
Verzoeker betaalt, anders raakt hij met zijn auto niet buiten. Thuis onderzoekt hij het ticket. Het vermeldt ten onrechte dat hij 240 kg afval zou hebben gestort.
Het onderzoek kan niet achterhalen of een parkwachter beweerd zou hebben dat het tarief van 36 euro gold voor
een ton aangezien dat tarief niet bestaat. Dat het aangevoerde afval 240 kilogram gewogen zou hebben, lijkt twijfelachtig. Er kan evenmin achterhaald worden wie op het moment van het voorval de weegbrug bemande. Geen
enkel personeelslid herinnert zich het voorval goed.
De dienst bevestigt wel dat in deze periode in het containerpark een medewerker in opleiding aan de slag was,
wat mogelijk verklaart waarom verzoekers afval niet per tariefgroep werd ingewogen. Al zijn afval werd tegen
het duurste tarief aangerekend.
Omdat het onmogelijk is om nog vast te stellen welke hoeveelheden afval per tariefgroep werden aangevoerd,
beslist de dienst de 36 euro terug te betalen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
Hoewel de feiten moeilijk gereconstrueerd kunnen worden, is het zeker dat al verzoekers afval tegen het duurste
tarief werd aangerekend, wat niet de bedoeling is.
De klacht wordt gecorrigeerd: het bedrag wordt terugbetaald.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (23 mei 2016).
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DE OPDRACHT VAN DE DIENST OMBUDSMAN

1.

DEEL 6

De dienst Ombudsman is verhuisd

Op 17 oktober 2016 besliste het College van burgemeester en schepenen de dienst Ombudsman te
verhuizen van de Braambergstraat 15 naar het vroegere Sociaal Huis in de Hoogstraat 9. Deze verhuizing kaderde in de beslissing van het stadsbestuur om zijn publieksdiensten onder te brengen in het
Huis van de Bruggeling en daaraan gekoppeld een aantal losstaande stadsgebouwen te verkopen. Het
pand in de Braambergstraat is een van de gebouwen die van de hand wordt gedaan.
Dat de dienst Ombudsman niet mee zou verhuizen naar het
Huis van de Bruggeling, lag voor de hand. Om principiële
redenen kan de dienst Ombudsman niet in dezelfde ruimte
kantoor houden als de diensten waarover hij 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 krijgt over een passend ingericht kantoor, “gescheiden van de stedelijke administratie”.
De dienst Ombudsman uitte de wens te verhuizen naar kantoren die voldoende zijn onafhankelijkheid
zouden onderstrepen, die centraal gelegen zijn, herkenbaar, goed zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk, ook voor personen met een handicap. De projectgroep deed zijn best om zo goed mogelijk aan
deze wensen te voldoen en stelde de Ombudsman voor om zijn dienst onder te brengen in het vroegere
Sociaal Huis in de Hoogstraat 9. Op aangeven van het OCMW werden op het gelijkvloers aan de
straatzijde vijf ruimten ter beschikking gesteld. Daar waren vroeger een aantal loketdiensten van het
OCMW gevestigd die ondertussen verhuisden naar het Huis van de Bruggeling. De lokalen grenzen
aan de gemeenschappelijke ontvangst- en doorverwijsbalie, zijn voldoende gescheiden van de stadsen OCMW-diensten die in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn, zijn vlot bereikbaar en voldoende toegankelijk, ook voor personen met een handicap voor wie een voorbehouden parkeerplaats ter beschikking is. Om zijn onafhankelijkheid te benadrukken werd afgesproken dat bezoekers van de dienst Ombudsman zich niet hoeven aan te melden aan de gemeenschappelijke ontvangstbalie maar
onmiddellijk, via bewegwijzering, naar de dienst Ombudsman worden geleid. Een voordeel van de
nieuwe locatie is dat in het pand onder meer het Meldpunt Discriminatie van Unia en de Huurdersbond
gehuisvest zijn, wat gunstig is voor onderlinge doorverwijzing.
Op het moment dat u dit jaarverslag leest, is de verhuizing van de dienst Ombudsman al achter de rug.
Deze vond plaats op donderdag 30 en vrijdag 31 maart 2017. De dienst heropende zijn deuren op
maandag 3 april 2017. Hij beschikt in de Hoogstraat 9 over een ontvangstruimte, een kantoor voor de
Ombudsman, een kantoor voor zijn twee adjuncten, een vergaderzaal en een archiefruimte.

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.
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Tweedelijnsfunctie
De dienst Ombudsman heeft een tweedelijnsfunctie. De voornaamste opdracht bestaat er niet in de
burgers te informeren over reglementen en voorschriften. Evenmin is het haar taak elke mogelijke
vergissing na te pluizen en recht te trekken. Deze informatieverstrekking en eerstelijnsklachtenbehandeling zijn taken van de stadsdiensten en het OCMW zelf. De dienst Ombudsman komt normaal gezien maar op de proppen als de burger na een eerder contact met de diensten geen oplossing vond voor
zijn probleem.
De dienst gaat soepel om met deze regeling. Kan uit de klacht opgemaakt worden dat de burger een
eerste contact heeft gehad met de dienst zonder het beoogde resultaat, dan wordt een klachtdossier geopend.
Soms wordt rechtstreeks een dossier geopend, bijvoorbeeld als de burger zich onrechtvaardig behandeld voelt door een dienst of een ambtenaar waardoor zijn klacht moeilijk in de eerste lijn opgelost
kan worden.
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.
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Beperkingen
Toch zijn er enkele beperkingen op de ontvankelijkheid en bevoegdheid.
De dienst Ombudsman kan beslissen een klacht niet te behandelen als de identiteit van de klager onbekend is of als de klacht betrekking heeft op feiten of gedragingen die zich voordeden één jaar voor
de klacht.
De dienst Ombudsman is niet bevoegd klachten te behandelen die betrekking hebben op:
algemeen geldende voorschriften en reglementeringen
het algemene beleid van het stadsbestuur en het OCMW
de verhouding tussen werknemers van het stadsbestuur of van het OCMW en hun werkgever
handelingen die buiten de bevoegdheidssfeer vallen van de gemeente of van het OCMW
aangelegenheden waarvoor de klager het initiatief nam tot een burgerlijke rechtsvordering of waarvoor een strafrechtelijke procedure is ingesteld
 werkzaamheden en handelingen door de lokale Politie in haar hoedanigheid van gerechtelijke Politie
 beslissingen inzake individuele dienstverlening door het OCMW
 alle aangelegenheden die onder het medisch beroepsgeheim vallen.






4.

De werkwijze van de dienst Ombudsman

De klacht
Burgers kunnen een klacht mondeling formuleren, via een bezoek aan het kantoor of via de telefoon.
Schriftelijk kan het per brief, fax en e-mail of via het online klachtenformulier op de website van de
Stad Brugge. De klant kan zich 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.
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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.
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.
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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
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
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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.
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:
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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
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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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 2016 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
In 2009 is het stedelijk Meldpunt opgericht. De bestaande systemen voor meldingen zijn hierin geïntegreerd. Op die manier ontstaat een gecoördineerd geheel dat meldingen en klachten van burgers bij
stedelijke diensten goed en tijdig behandelt.

Artikel 2. Centrale coördinatie- decentrale behandeling
Het stedelijk Meldpunt ressorteert onder het Huis van de Bruggeling.
Het Contactcenter in het Huis van de Bruggeling 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. 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.

Artikel 3. Definities
Vraag of 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 of een groep burgers 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, en waarbij de tussenkomst van een stadsdienst of een dienst aangeboden
door derden mogelijks noodzakelijk is.
Klacht: een manifeste uiting waarbij een burger – schriftelijk of digitaal - klaagt over een door de
overheid al dan niet verrichte prestatie of handeling. De toon is niet neutraal, de burger uit een ongenoegen.
Bij klachten wordt een onderscheid gemaakt tussen:
Eerstelijnsklacht: een klacht die rechtstreeks tegenover de dienst zelf of in het Contactcenter geformuleerd wordt.
Tweedelijnsklacht: een klacht voor de ombudsman over mogelijk onbehoorlijk bestuur door een
stadsdienst. De burger zocht contact met de stadsdienst – rechtstreeks of onrechtstreeks via het Contactcenter - maar stelt vast dat zijn vraag, 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.
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Artikel 4. 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 het Contactcenter, een stadsdienst of de Gemeenschapswachten.
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 van de melder niet bekend is.
* 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 een ontvangstmelding naar de melder. 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. 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 contact opnemen met de bevoegde dienst.
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. Het jaarverslag van het Meldpunt wordt voorgelegd
aan de gemeenteraad.

Artikel 5. 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 bepaalde meldingen en klachten.
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