JAARVERSLAG 2018

Verantwoordelijke uitgever:
Marc Carlier
Hoogstraat 9
8000 Brugge
Redactie:
Marc Carlier
Eindredactie:
Nancy Brendonck
Edwin Vermeulen
Opmaak:
Edwin Vermeulen
Foto’s:
Dienst Ombudsman
Fototheek Stad Brugge
Politie Brugge
Internet
Ontwerp kaft:
Grafisch bureau FOLIO, Brugge
Corpus-Design, Brugge
Drukwerk:
Stadsdrukkerij
Druk kaft en inbinden:
Drukkerij De Windroos, Zele
Dit jaarverslag is te koop aan kostprijs (6,50 euro) bij de dienst Ombudsman, Hoogstraat 9,
8000 Brugge (tel: 050 44 80 90). Het wordt u toegezonden na storting van 9 euro (inclusief administratie- en verzendingskosten) op rekeningnummer BE12 0910 1682 6192 (BIC-code: GKCC
BEBB) van de Stad Brugge met vermelding ‘Jaarverslag 2018 Ombudsman’.
JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

2

VOORWOORD
Voor u ligt alweer een nieuw jaarverslag van de dienst Ombudsman. Daarin vertelt de Bruggeling wat
hij in 2018 als knelpunten in de dienstverlening heeft ervaren. Klagende burgers zijn kritische burgers
die bewust stilstaan bij de kwaliteit van de service die zij van de diensten hebben gekregen. Zij houden
hun ontevredenheid niet voor zich maar durven ermee naar de dienst Ombudsman te komen met de
vraag te onderzoeken of de dienstverlening wel oké was. Deze burgers slagen er feilloos in de vinger
op de wonde te leggen en te detecteren waar het nog beter kan. We moeten deze durvers koesteren, al
brengen ze een boodschap die niet altijd aangenaam om horen is. Maar ze houden de organisatie wakker, zeker als deze bereid is te leren uit de klachten.
Opvallend minder Bruggelingen hebben in 2018 geklaagd. Dat is positief. Maar wie klaagde, deed dit
vaak terecht en kreeg gelijk van de Ombudsman. De klachten van deze Bruggelingen en het oordeel
van de Ombudsman vonden hun weg naar de administratieve diensten die hun dienstverlening eraan
aanpasten. Klachten leiden in Brugge tot bijsturing. De dienst Ombudsman is geen roepende in de
woestijn.
Waarover klaagden de Bruggelingen dan het meest? De dienstverlening in verband met het parkeerplan deed net als in 2017 nogal wat burgers in de pen kruipen of naar de telefoon grijpen. Het is
klachtgevoelige materie want niemand krijgt graag een parkeerretributie. De klagende Bruggeling
vindt ook dat de diensten nog zorgzamer met hem zouden moeten communiceren. Niet goed communiceren leidt tot klachten. De dienstverlening kan op dat punt nog verbeteren.
Het jaarverslag van de dienst Ombudsman is opgebouwd volgens de bekende structuur. Hoofdstuk 1
geeft een samenvatting van de belangrijkste conclusies. Hoofdstuk 2 behandelt de werking van de
dienst Ombudsman in 2018. In hoofdstuk 3 geven we een globaal overzicht van de klachten en aanbevelingen. In hoofdstuk 4 kunt u alle klachtdossiers in detail lezen. Hoofdstuk 5 geeft info over de opdracht van de dienst Ombudsman.
Veel leesplezier!

Marc Carlier
Ombudsman
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Adjuncten van de Ombudsman
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Deel 1
De grote lijnen
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DE GROTE LIJNEN

DEEL 1

De belangrijkste vaststellingen uit het jaarverslag 2018 zijn:

1.

Minder klachten maar vaak terecht

De dienst Ombudsman werd in 2018 gecontacteerd door 1.137 burgers. Dat is een daling met 13,3
procent in vergelijking met 2017. Zowel het aantal tweedelijnsklachten als het aantal contacten in de
onmiddellijke dienstverlening verminderden. Er werden 264 tweedelijnsklachten onderzocht of 14,3
procent minder dan in 2017, maar dat was een recordjaar. De meest voor de hand liggende conclusie
is dat de diensten veel beter presteerden. Maar ook de gemeenteraadsverkiezingen kunnen een rol gespeeld hebben.
Waren er minder klachten, dan telt 2018 het op één na hoogste aantal dossiers waarbij een tekortkoming kon worden vastgesteld. Alleen in 2017 lag dat aantal nog hoger. In 126 dossiers of bijna de helft
toonde het onderzoek een fout aan. Met andere woorden: de Bruggeling mag dan wel minder geklaagd hebben, als hij klaagde was het vaak terecht.

2.

Parkeerplan opnieuw verantwoordelijk voor
heel wat klachten

Net als in 2017 behandelde de dienst Ombudsman ook in 2018 heel wat klachten over de dienstverlening met betrekking tot het parkeerplan. Het waren er 41, minder dan in 2017 maar toch nog heel
wat. Meer dan de helft van deze klachten waren gegrond, deels gegrond of terecht. Algemene conclusie is dat de dienstverlening met betrekking tot het parkeergebeuren voor verbetering vatbaar is. De
Stad heeft deze dienstverlening voor het grootste deel in handen gegeven van een privaat parkeerbedrijf dat de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling uitbaat. De Ombudsman stelt vast dat de Stad
voor de kwaliteit van de dienstverlening in belangrijke mate afhankelijk is van de inspanningen die
het private parkeerbedrijf en het achterliggende softwarebedrijf hiervoor willen leveren.

3.

Personeelstekort leidt tot klachten

De Ombudsman stelt opnieuw vast dat personeelstekort tot klachten kan leiden. Als gevolg van tijdelijk personeelstekort bij de Wegendienst moest de dienst Ombudsman in het voorjaar van 2018 meer
meldingen overnemen die de maximale behandelingstermijn van zestig dagen niet hadden gehaald.
Personeelstekort bij de Groendienst zorgde ervoor dat het snoeien van straatbomen achterstand opliep. Ook in de Dienst Ruimtelijke Ordening ving de Ombudsman signalen op van een te hoge
werkdruk, mede als gevolg van het feit dat de bindende termijnen voor het afhandelen van omgevingsvergunningsaanvragen door de wetgever nog verder werden ingekort. Ook de druk op de Politie
ligt hoog. Ook hier is er personeel tekort. Waakzaamheid vanwege het management en het bestuur
van de Groep Brugge is dan ook geboden.

4.

… en minder goed communiceren ook

Naast gebrekkige dossieropvolging blijven net als in 2017 minder goede communicatie en informatieverstrekking de normen die het meest overtreden worden. In 57 klachten of 21,6 procent klaagde
de Bruggeling vooral hierover. De graad van gegrondheid lag met 47,4 procent vrij hoog. Open, eerlijk en duidelijk communiceren met burgers, begrijpbare en deskundige uitleg geven aan het loket, in
e-mails en aan de telefoon, vragen van burgers tijdig en volledig beantwoorden, de burgers actief en
op tijd verwittigen, hen tussentijds op de hoogte houden, beslissingen motiveren, het zijn even zoveel
middelen om dat soort klachten naar beneden te krijgen. Het zijn concrete opdrachten waar elke dag
aan gewerkt kan worden.
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5.

DEEL 1

Niet-Belgen

Net als in 2017 liepen in 2018 opnieuw klachten binnen over de dienstverlening door de themabalie
Niet-Belgen. Al in 2017 had de Ombudsman erop gewezen dat dit een aandachtspunt was. De dienst
Ombudsman zag in 2018 dan ook strenger toe op deze klachten waarvan er verschillende gegrond of
deels gegrond werden verklaard. Positief is dat sinds midden 2018 de verantwoordelijken van het Huis
van de Bruggeling van nabij toezien op het onthaal, de communicatie en de informatieverstrekking aan
deze balie. Het personeel wordt hierop gecoacht.
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Deel 2
De werking van
de dienst Ombudsman
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1.

DEEL 2

Overzicht van de contacten

1.1. Minder van alles
In 2018 behandelde de dienst Ombudsman 264 tweedelijnsklachten. Dat is een opvallende daling
met 14,3 procent of 44 dossiers in vergelijking met 2017 toen 308 klachtdossiers werden onderzocht.
Het gaat om het laagste aantal tweedelijnsklachten sinds 2010. 2017 was wel een zeer klachtenrijk jaar
als gevolg van de invoering van het nieuwe parkeerplan dat midden februari 2017 van start ging. Deze
opstart genereerde 56 tweedelijnsklachten.
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Ook het aantal contacten in de onmiddellijke dienstverlening daalde van 1.003 in 2017 naar 873 in
2018 of een daling met 13 procent. Het gaat om de derde daling op rij sinds 2016. 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 uiteraard zou het van onbehoorlijk bestuur getuigen om deze burgers met problemen
wandelen te sturen.
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Tellen we het aantal tweedelijnsklachten en het aantal contacten in de onmiddellijke dienstverlening
samen, dan komen we uit op 1.137 burgers die in 2018 contact zochten met de dienst Ombudsman tegenover 1.311 in 2017 en 1.312 in 2016. Het gaat om een daling met 13,3 procent. Op de beginjaren
1998 en 1999 na gaat het om het laagste aantal contacten in de geschiedenis van de dienst Ombudsman.
Er zijn verschillende redenen voor deze dalingen denkbaar.
1.

Meest voor de hand liggende, positieve reden is dat de diensten waarvoor de Ombudsman bevoegd is, in 2018 duidelijk beter presteerden waardoor ze minder tweedelijnsklachten kregen.
Dat kan te danken zijn aan de toegenomen aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening
die doorheen de hele organisatie geïmplementeerd wordt.

2.

Dat er minder contacten waren in de onmiddellijke dienstverlening kan te maken hebben met
het feit dat de Bruggeling steeds beter de weg vindt naar het goed werkend stedelijk meldpunt
in het Huis van de Bruggeling om er zijn meldingen, eerstelijnsklachten, suggesties en informatievragen te formuleren. De dienst Ombudsman verwijst burgers hiermee ook zelf naar het
meldpunt. Het jaarverslag 2018 van het stedelijk meldpunt lijkt deze veronderstelling te onderschrijven. Het aantal meldingen in het stedelijk meldpunt is in 2018 met 7,7 procent gestegen
tot niet minder dan 11.737. Het aandeel van de gemeenschapswachten hierin daalde, het aandeel van de Bruggelingen nam toe. De meldpuntcoördinator concludeert ook dat de Bruggeling
de weg naar het meldpunt steeds beter vindt.
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3.

Mogelijk heeft de dienst Ombudsman aan bekendheid verloren.

4.

Misschien zorgt het feit dat de dienst Ombudsman, nu gehuisvest in de Hoogstraat 9, niet
meer rechtstreeks toegankelijk is vanop de straat, voor minder bezoekers. Dat kan drempelverhogend werken.

5.

Misschien speelden de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 een rol waardoor voorzichtig werd bestuurd en onvrede via de kandidaten werd gekanaliseerd. Na de verkiezingen
werd dan weer gewacht op het nieuwe bestuur. De invloed van de gemeenteraadsverkiezingen
zou afgeleid kunnen worden uit het aantal contacten per maand. Op de maand oktober na ligt
dat aantal vanaf juli 2018 beduidend lager dan in 2016 en 2017.

De verhouding tussen het aantal tweedelijnsklachten en het aantal contacten in de onmiddellijke
dienstverlening ligt in 2018 op 23 procent tegenover 77 procent. Dat is een klassieke verhouding.

1.2. Hoe werden wij gecontacteerd?
1.2.1. De helft digitaal
Bekijken we de manier waarop de 1.137 contacten (tweedelijnsklachten + onmiddellijke dienstverlening) tot stand kwamen, dan stellen we vast dat 546 burgers of 48 procent van hen een e-mail stuurden
of het digitale klachtenformulier op de website van de Stad Brugge gebruikten. Dat is een stijging met
nog eens 5 procent in vergelijking met 2017 (513 burgers of 43 procent). In 2016 was dat nog maar
30,5 procent. We kunnen daaruit concluderen dat de digitalisering voorgoed de bovenhand heeft genomen.
208 cliënten of 18,3 procent brachten een bezoek aan het kantoor wat opnieuw minder is dan in 2017
(257 cliënten of 19,6 procent). 329 burgers telefoneerden, goed voor 29 procent of een daling met 4,5
procent (in 2017 439 burgers of 33,5 procent).

1.2.2. Tweedelijnsklachten
Het aandeel van de digitaal geformuleerde tweedelijnsklachten via e-mail of via het klachtenformulier ligt in 2018 op 45,5 procent, nadat dat aandeel in 2017 exponentieel gestegen was van 35,6 procent in 2016 naar 47,7 procent. De burger vindt het gemakkelijk om van achter zijn computer een
tweedelijnsklacht te formuleren. De e-mail en het klachtformulier nodigen hem daar ook toe uit. Het
medium heeft het voordeel snel en drempelverlagend te zijn, maar het nadeel dat de burger zijn klacht
soms slordig of onvolledig formuleert waardoor de dienst Ombudsman bijkomende vragen moet stellen om de klacht duidelijk te krijgen of de nodige documenten in handen te krijgen. Soms reageert de
verzoeker niet meer op deze vragen.
Het indienen van een klacht via een bezoek aan het kantoor steeg relatief gezien licht na een daling
die zich al sinds 2014 inzette (21,2 procent in 2018 of 56 dossiers; 19,8 procent in 2017 of 61 dossiers). Het aandeel van de telefonisch ingediende klachten daalde naar 18,2 procent (of 48 dossiers;
19,2 procent in 2017 of 59 dossiers). Klacht indienen via brief strandde op 1,9 procent of vijf dossiers.
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1.2.3. Iets minder overgenomen meldingen
Het aantal meldingen voor de stadsdiensten of de Politie die de dienst Ombudsman als tweedelijnsklachtdossiers overnam, is in absolute cijfers licht gedaald, maar procentueel licht gestegen. Het gaat
om 35 dossiers of 13,3 procent van het totaal aantal tweedelijnsklachten tegenover 38 dossiers of 12,3
procent in 2017 en 29 dossiers of 10,3 procent in 2016.
De dienst Ombudsman kan een melding overnemen als tweedelijnsklacht als deze door de bevoegde
dienst niet afgewerkt werd binnen de zestig dagen. Telkens een melding overtijd gaat, komt hij automatisch in de opvolgingstool van de dienst Ombudsman terecht. Het is dan aan de dienst Ombudsman
om te oordelen of hij al dan niet over de onafgewerkte melding een tweedelijnsklachtdossier opstart.
De procentuele stijging is deels te wijten aan een tijdelijk personeelstekort bij de administratie van
de Wegendienst in het voorjaar van 2018 waardoor er een achterstand ontstond bij het opvolgen van
de meldingen voor deze dienst.
Bovendien bleken, net als in 2017, nog altijd enkele diensten die weinig meldingen van burgers krijgen (Preventiedienst, Diversiteitsdienst, Communicatie en Citymarketing, Personeel en Organisatie,
Eigendommen), onvoldoende vertrouwd te zijn met de opvolgingstool. Dat is een aparte mailbox
waarin de e-mails terecht komen die gerelateerd zijn aan de meldingen die aan de diensten toegewezen
worden. Deze diensten bleken de opvolgingstool nog altijd niet goed te kennen of niet goed op te volgen waardoor de meldingen niet behandeld werden en uiteindelijk na twee maanden bij de dienst Ombudsman terecht kwamen. De dienst Informatica probeert dit op te vangen door regelmatig georganiseerde opleidingen.
Bovendien blijkt de behandeling van meldingen hopeloos fout te kunnen lopen als er onduidelijkheid
is over de bevoegdheid of als de melding in eerste instantie door het contactcenter van het Huis van de
Bruggeling naar de verkeerde dienst wordt gestuurd.

1.2.4. Onmiddellijke dienstverlening
Wat de onmiddellijke dienstverlening betreft, steeg het aantal burgers dat zijn probleem via e-mail of
via het digitale klachtenformulier overmaakte, nog verder door naar 426 contacten of niet minder dan
48,8 procent (in 2017 41 procent of 416 contacten op een totaal van 1.003). Meldingen aan de balie
liepen verder terug naar 152 contacten of 17,4 procent (in 2017 19,5 procent of 196 contacten op
1.003). Ook de telefonische meldingen daalden naar 281 contacten of 32 procent (in 2017 37,9 procent of 380 contacten).
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1.3. Het profiel van de klager
1.3.1. Parkeerregeling doet niet-Bruggelingen klagen
Opvallend meer niet-Bruggelingen klaagden in 2018. Ze maken 13 procent van het totaal aantal tweedelijnsklachten uit, goed voor 35 dossiers. In 2017 was dat maar 7,8 procent of 24 dossiers. Het gaat
vooral om West-Vlamingen van buiten Brugge en in tweede orde om Oost-Vlamingen. De verklaring is eenvoudig. Niet-Bruggelingen zijn minder goed op de hoogte van de parkeerregeling in Brugge waardoor ze meer risico lopen op een parkeerretributie. Dat leidt tot klachten.
Voor de rest geeft de statistiek over de herkomst van de verzoekers het vertrouwde beeld. Er wordt het
meest geklaagd in de binnenstad en daarna in de grootste deelgemeenten Assebroek, Sint-Andries en
Sint-Kruis. Noord-Brugge (Zeebrugge, Zwankendamme, Lissewege, Dudzele, Koolkerke) was in
2018 goed voor 25 klachten of 9,5 procent. Dat is een lichte stijging in vergelijking met 2017 (23
klachten of 7,5 procent).
herkomst van
verzoekers

aantal

procent

Brugge

82

31%

Brugge

Assebroek

24

9%

Assebroek

Dudzele

7

3%

Dudzele

7

Koolkerke

7

3%

Koolkerke

7

Lissewege

4

2%

Lissewege

Sint-Andries

26

10%

Sint-Andries

Sint-Jozef

10

4%

Sint-Jozef

Sint-Kruis

26

10%

Sint-Kruis

Sint-Michiels

16

6%

Sint-Michiels

Sint-Pieters

9

3%

Sint-Pieters

Zeebrugge

7

3%

Zeebrugge

Andere

35

13%

Andere

onbekend

11

4%

onbekend

264

100%

totaal

82
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4
26
10
26
16
9
7
35
11
0
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1.3.2. Minder vrouwen
Het aantal vrouwen dat klacht indiende, daalde naar 98 of 37,1 procent (133 in 2017 of 43,2 procent).
Het aandeel van de mannen steeg naar 159 of 60,2 procent (159 in 2017 of 51,6 procent). Het aantal
echtparen dat klacht indiende, daalde naar 7 of 2,7 procent (16 in 2017 of 5,2 procent).
vrouwen
37,1%

geslacht
mannen

159

60,2%

vrouwen

98

37,1%

echtparen
Totaal

7

2,7%

264

100,0%

mannen
60,2%

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

echtparen
2,7%

21

DE WERKING VAN DE DIENST OMBUDSMAN

DEEL 2

1.4. Oplossingsgraad en behandelingstijd
1.4.1. Oplossingsgraad
De dienst Ombudsman kon in 2018 76 procent van haar dossiers tot een goed einde brengen, ofwel
door verzoeker uitgebreid te informeren, ofwel door bemiddeling, ofwel door gegrondverklaring, al
dan niet met een aanbeveling. Dat percentage bleef status quo in vergelijking met 2017 en 2016.

1.4.2. Behandelingstijd
De dienst Ombudsman kon 235 van de 264 klachtdossiers of 89 procent van zijn dossiers afhandelen
in minder dan drie maanden. In 2017 was dat 88,6 procent (273 dossiers op 308). Het gaat met andere woorden om een lichte verbetering. Achttien dossiers of 6,8 procent werden afgewerkt tussen drie
en zes maanden (26 dossiers of 8,4 procent in 2017). Aan 11 dossiers of 4,2 procent werd langer dan
zes maanden gewerkt (9 dossiers of 2,9 procent in 2017). Deze langere behandelingstijd kan te wijten
zijn aan de complexiteit van het dossier of aan het laattijdig beantwoorden van onze vragen door de
diensten.
minder dan 90 dagen
235 of 89,0%
tussen 91 en 180 dagen
18 of 6,8%

meer dan 180 dagen
11 of 4,2%

2.

Signalen uit de onmiddellijke dienstverlening

De meldingen, eerstelijnsklachten, informatievragen en suggesties die de dienst Ombudsman binnenkrijgt, zeggen ook iets over de tevredenheid van de Bruggeling (en niet-Bruggeling) over de dienstverlening en over het beleid. Er vallen signalen uit te puren die nuttig kunnen zijn.
Net als in 2017 was meer dan de helft van alle contacten in de onmiddellijke dienstverlening bedoeld
voor de stadsdiensten, de Politie, het OCMW en zijn verenigingen. Het gaat om 479 van de 873 contacten, goed voor 54,9 procent. Het aantal meldingen voor deze diensten daalde in absolute cijfers. In
2017 waren er 545 op 1.003 contacten, goed voor 54,3 procent. Maar procentueel gezien steeg het aantal contacten bedoeld voor de stadsdiensten, de Politie en het OCMW nog licht tegenover 2017. De
dienst Ombudsman blijft met andere woorden een belangrijke doorverwijzer voor deze diensten. Het
Huis van de Bruggeling, de Wegendienst, de Groendienst, de dienst Mobiliteit en de Politie waren
hierbij de belangrijkste partners.

2.1. Aanduiding blauwe zones in de rand
Er liepen 71 eerstelijnsklachten, meldingen en informatievragen over het Brugse parkeerbeleid binnen. Dat waren er bijna evenveel als in 2017 (74). Heel vaak ventileerden de chauffeurs hun onvrede
omdat ze een parkeerretributie kregen. Zij werden naar de bezwaarprocedure verwezen.
De aanduiding van de blauwe zones in de rand zorgde geregeld voor frustraties. Twaalf chauffeurs
die een parkeerretributie kregen, klaagden dat ze er niet van op de hoogte waren dat er rond de binnenstad blauwe zones van kracht zijn. Het ging zowel om Bruggelingen als niet-Bruggelingen. Hun bezwaren werden niet aanvaard omdat bij het binnenrijden van elke blauwe zone borden staan die het
begin van deze zone aanduiden. Wettelijk gezien is dat voldoende. Hoewel op de grote invalswegen
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naar de stad informatieborden staan en op de verlichtingspalen stickers hangen die informeren over de
blauwe zone, reden de chauffeurs toch nietsvermoedend de blauwe zones binnen. Omdat ze onwetend
waren over de regeling sloegen zij geen acht op de zoneborden en andere aanduidingen. Zij uitten hun
frustratie dat de Stad de aanduiding van de blauwe zones wel erg low profile houdt en meteen repressief optreedt. De dienst Mobiliteit denkt eraan grotere stickers op de verlichtingspalen aan te brengen.

3.

Bekendmaking

3.1. Kwetsbare groepen
Binnen POOL, de beroepsvereniging van de Belgische ombudsdiensten, is het idee ontstaan om gezamenlijk te werken rond het thema armoede en kwetsbare groepen. De Federale Ombudsman Guido
Herman trekt dit project. De bedoeling is dat de leden van de beroepsvereniging extra aandacht zouden hebben voor mensen die in armoede leven en aan kwetsbare groepen. Zij kennen vaak hun
rechten niet.
De dienst Ombudsman van Stad Brugge stapt mee in dit project. Al enkele jaren geleden lieten wij
door de Gentse universiteit een tevredenheidsonderzoek bij vijfhonderd van onze cliënten uitvoeren.
Daarbij kwam aan het licht dat de meerderheid hoger geschoolde, oudere mannen waren. Het onderzoek wees met andere woorden uit dat er een Mattheuseffect bestaat, of met andere woorden dat de
burger die het best gewapend is om zich te informeren, het gemakkelijkst de weg naar de diensten
vindt die hem kunnen helpen. De dienst Ombudsman is op dat vlak geen uitzondering.
Daarom zocht de Ombudsman eind augustus 2018 contact met Brugge Dialoogstad, een breed samenwerkingsverband tussen verschillende lokale verenigingen en diensten die werken rond armoede,
het OCMW Brugge en de Stad Brugge. Dit overlegplatform is actief rond armoedebestrijding en wil
een brug slaan tussen het lokale beleid en mensen die in armoede leven. Aan Brugge Dialoogstad legde de Ombudsman volgende adviesvraag voor: “Op welke manier kan de dienst Ombudsman van de
Stad Brugge beter bekend worden bij de Brugse armoedeverenigingen en haar leden zodat zij niet
blijven zitten met hardnekkige problemen die zij mogelijk hebben met de Brugse stadsadministratie,
het OCMW en zijn verenigingen, de Politie of de andere instanties waarvoor de dienst Ombudsman
bevoegd is?”
Deze adviesvraag werd op 17 januari 2019 tijdens de algemene vergadering van Brugge Dialoogstad
besproken. De interesse was groot. Het overleg met Brugge Dialoogstad zal ertoe leiden dat de dienst
Ombudsman zichzelf in de loop van 2019 en 2020 op een toegankelijke manier zal voorstellen bij de
Brugse verenigingen van mensen die in armoede leven en aan kwetsbare groepen.

3.2. Andere initiatieven
Voor het eerst nam de dienst Ombudsman op 16 september 2018 met een informatiestand deel aan
Autoloze Zondag, samen met de diensten van het OCMW en de Stad Brugge die in de Hoogstraat 9
gevestigd zijn.
Op 8 oktober 2018 was de dienst Ombudsman met een informatiestand aanwezig op de welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen in het Concertgebouw.
Het aantal vind-ik-leukers van de facebookpagina van de dienst Ombudsman
https://www.facebook.com/Dienst-Ombudsman-van-de-stad-Brugge-115151915317889 steeg verder
door naar een 265-tal. Het bereik van de berichten varieert van 41 tot 235. De facebookpagina bevat
praktische, toegankelijke en ook luchtige informatie over onze dienst. Er verschijnen foto’s, nieuwsbrieven, nuttige tips en weetjes, ook over andere diensten en instanties die burgers met problemen verder kunnen helpen. Uitzonderlijk krijgt de dienst Ombudsman via dit kanaal een klacht of vraag binnen. Deze worden buiten de facebookpagina verder behandeld.
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De lokale ombudsdiensten in Vlaanderen (Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven, Sint-Niklaas), Brussel
(Elsene, Schaarbeek), Wallonië (Charleroi, Courcelles) en de ombudsvrouw van de Duitstalige Gemeenschap werken aan een praktische gids voor gemeentebesturen die overwegen een eigen, onafhankelijke ombudsdienst op te richten. Het project werd onder voorzitterschap van de Brugse ombudsman
op gang geschoten op 25 oktober 2018. Op 17 januari 2019 werd tijdens een brainstormsessie bepaald
wat in zo’n praktische gids moet staan. De concrete uitwerking volgt in 2019.
Alle ombudsdiensten in ons land zijn terug te vinden op de portaalsite www.ombudsman.be. De website bevat van elke ombudsdienst een fiche met alle coördinaten en een link naar de eigen website en
het eigen digitale klachtenformulier. Een zoekfunctie op trefwoorden en een thematische zoekfunctie
leiden de burger met zijn klacht naar de juiste ombudsdienst.
Ook in 2018 werden de zitdagen van de Federale Ombudsman in onze kantoren verder gezet. Enkele West-Vlamingen maakten gebruik van de spreekuren die in onze kantoren georganiseerd worden,
maar de bekendheid zou nog beter kunnen. De zitdagen vinden elke eerste dinsdag van de maand
plaats van 14.30 tot 17.30 uur. De opzet is om de Federale Ombudsman met zetel in Brussel beter bereikbaar te maken voor de West-Vlamingen. Wie zijn dossier met een vertegenwoordiger van de Federale Ombudsman wil bespreken dient hiervoor vooraf een afspraak te maken via de dienst Ombudsman van de Stad Brugge.
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Op één na hoogste aantal gegronde klachten
ooit

Van de 264 klachtdossiers waren er 74 gegrond en 22 deels gegrond. Dat betekent dat 96 klachten of
36,4 procent als gegrond of deels gegrond werden beoordeeld. Dat is een daling met 6,8 procent in
vergelijking met 2017. Maar 2017 was dan ook een uitzonderlijk jaar met 133 gegronde en deels gegronde klachten op 308 dossiers of 43,2 procent. Deze klachten waren in belangrijke mate toe te
schrijven aan de opstartfase van het nieuwe parkeerplan in februari van dat jaar.
Meer dan één derde gegronde en deels gegronde klachten in 2018 is een relatief hoog aantal, in zoverre dat 2018 het jaar is met het op één na hoogste aantal gegronde en deels gegronde klachten
(2011: 87 klachten of 24 procent; 2012: 78 klachten of 26,6 procent; 2013: 88 klachten of 30,2 procent; 2014: 69 dossiers of 24 procent; 2015: 80 dossiers of 29,6 procent; 2016: 89 dossiers of 31,6
procent; 2017: 133 dossiers of 43,2 procent). Klachten worden gegrond of deels gegrond verklaard als
het onderzoek een ernstige fout of een structurele tekortkoming aan het licht brengt.
Net als in 2017 speelt het parkeerbeleid hierin een belangrijke rol. Concreet gaat het om klachten
over de dienstverlening door 1) de Parkeerwinkel, uitgebaat door een privaat parkeerbedrijf in opdracht van de Stad Brugge, 2) Apcoa, het private bedrijf dat tot midden februari 2018 in opdracht van
de Stad Brugge instond voor het innen van de retributies, 3) de dienst Mobiliteit van de Stad Brugge of
4) door twee of drie van deze partners samen. In enkele dossiers spelen ook de dienst Financiën en de
dienst Burgerzaken een bijrol.
Het aantal terechte opmerkingen bleef in absolute cijfers gelijk (30 in 2018; 30 in 2017), maar steeg
in relatieve cijfers van 9,7 procent naar 11,4 procent. Met terechte opmerkingen worden klachten bedoeld waarbij de dienst onzorgvuldig te werk ging, maar die niet zo ernstig zijn dat ze als gegrond
moeten worden beoordeeld, of waarbij de dienst of de ambtenaar verzachtende omstandigheden kan
inroepen.

beoordeling

Ongegrond
23 of 8,71%

Terechte opmerking
30 of 11,36%

Ander oordeel

Onbevoegd
2 of 0,76%

Ander oordeel
113 of 42,80%

Deels gegrond
22 of 8,33%

Gegrond
Deels gegrond
Gegrond
74 of 28,03%

Tellen we de gegronde en de deels gegronde klachten en de terechte opmerkingen samen, dan werd in
126 dossiers of 47,7 procent een fout vast gesteld. In vergelijking met 2017 is dat een daling met 5,2
procent, maar ook hier geldt dat 2018 het op één na hoogste aantal dossiers telt waarbij een tekortkoming kon worden vastgesteld.
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Het aantal ongegronde klachten steeg. Het waren er 23 of 8,7 procent, tegenover 11 of 3,6 procent in
2017, 14 of 5 procent in 2016 en 21 of 7,8 procent in 2015. Dat heeft evengoed met het parkeerbeleid
te maken want burgers, gefrustreerd omdat ze een parkeerretributie kregen, kunnen ook onterechte
klachten formuleren.
113 dossiers werden beoordeeld met het label ‘ander oordeel’, goed voor 42,8 procent. 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 scherper kan beoordelen, bijvoorbeeld omdat het onderzoek onvoldoende duidelijkheid bracht of omdat het dossier stop werd gezet op vraag of in overleg met de verzoeker. Dat betekent
niet dat deze klachten onbelangrijk zouden zijn. Ook zij bevatten informatie op basis waarvan de diensten hun dienstverlening kunnen verbeteren.
In 2 dossiers moest de dienst Ombudsman zich tijdens het onderzoek onbevoegd verklaren.

2.

Stijgers en dalers

De tabel hiernaast geeft een globaal overzicht van de klachten, zonder dat de aantallen uit de rubriek
‘Meerdere diensten’ erin geïntegreerd werden. Het gaat om wat wij de rechtstreekse klachten noemen.
Dat zijn de klachten die uitsluitend over één dienst gaan.
Net als in 2017 hebben wij de klachten die betrekking hebben op het parkeerbeleid (Parkeerwinkel,
Mobiliteit, Apcoa, enz.) bijeen gehouden omdat ze thematisch samen horen. Klachten over de dienst
Mobiliteit die niet gelinkt zijn aan het parkeerplan, hebben we apart gezet.
OVERZICHT ALLE KLACHTDOSSIERS
Cluster Openbaar
Domein/Wegendienst
28

Cluster Openbaar Domein/Groen
18

Cluster Klant/Huis van de Bruggeling
- frontoffice
14

Cluster Klant/Burgerzaken
14

Politie
29

OCMW
12

Cluster Stadsontwikkeling/Dienst
Ruimtelijke Ordening
11

Mintus
8

Dienstoverschreidende klachten
37

FARYS
7
Eandis
6

Parkeerplan
41

Overige diensten
<5 klachten

Cluster Openbaar
Domein/Mobiliteit
5
Cluster Openbaar
Domein/Stadsreiniging
5

Zoals altijd zijn de klachten in dalende volgorde gerangschikt per dienst. De tabel toont hoeveel rechtstreekse klachten gegrond, deels gegrond, terecht of 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 3.2.
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Parkeerplan

41

16%

41

10

9

Dienstoverschrijdende klachten

37

14%

37

16

2

Politie

29

11%

28

5

3

28

11%

28

18

7%

14

ander oordeel

ongegrond

gegrond

deels gegrond

terechte opmerking

BEOORDELING

bevoegd

onbevoegd

totaal

OVERZICHT DOSSIERS 2018

% van totaal

BEVOEGD

9

10

1

18

4

3

13

4

14

1

9

18

5

3

1

9

5%

14

6

14

5%

14

6

OCMW

12

5%

11

1

1

Cluster Stadsontwikkeling
Dienst Ruimtelijke Ordening

11

4%

11

6

1

1

3

Mintus

8

3%

8

1

1

1

5

FARYS

7

3%

7

Eandis

6

2%

6

4

5

2%

5

5

5

2%

5

Financiën

4

2%

4

IVBO

4

2%

4

Musea

2

1%

2

1

Patrimonium

2

1%

2

1

Algemeen Bestuur

2

1%

2

Interparking

2

1%

2

2

Vergunningen

2

1%

2

2

Diversiteit

1

0%

1

1

Eigendommen

1

0%

1

1

Preventie

1

0%

1

1

Brugge Plus

1

0%

1

Communicatie & Citymarketing

1

0%

1

1

Cultuurcentrum

1

0%

1

1

Economie

1

0%

1

1

Jeugd

1

0%

1

1

Onderwijs

1

0%

1

1

Toerisme

1

0%

1

1

Toiletdame

1

0%

1

1

264

100%

Cluster Openbaar Domein
Wegen
Cluster Openbaar Domein
Groen
Cluster Klant
Huis van de Bruggeling – front-office
Cluster Klant
Burgerzaken

Cluster Openbaar Domein
Mobiliteit
Cluster Openbaar Domein
Stadsreiniging
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1

2

262

3

4

4
2

1

5

2

7

2

5
2

5
1

2
1

1
3
1
1

1

1

1

74

22

30

23

113
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De belangrijkste conclusies zijn:


Er zijn meer dalers dan stijgers. Dat is logisch aangezien er minder tweedelijnsklachtdossiers
werden behandeld. De meeste diensten kregen minder klachten.



Net als in 2017 voeren de klachten in verband met het parkeergebeuren (Parkeerwinkel, Mobiliteit, Apcoa, enz.) de rangschikking aan. Het zijn er 41 of 15,5 procent. Dat zijn er minder dan in
2017 (56 of 18 procent), maar toch nog altijd een relatief hoog aantal.



Het aantal dienstoverschrijdende klachten (‘Meerdere diensten’) nam aanzienlijk af van 51 in 2017
naar 37 in 2018.



De Politie slaagt erin het aantal rechtstreekse klachten verder te doen dalen naar 29, tegenover 31
in 2017 en 47 in 2016.



Het aantal klachtdossiers over de Wegendienst stijgt van 16 in 2017 naar 28 in 2018. Maar 2017
was een uitzonderlijk klachtenarm jaar voor deze dienst. Hoewel gestegen ligt het resultaat voor
2018 nog altijd lager dan in 2016 (31 dossiers) of 2015 (41 dossiers).



Het kern-OCMW en de zorgvereniging Mintus samen zien het aantal klachten stijgen van 10
rechtstreekse klachten in 2017 naar 20 in 2018. Ook deze stijging is niet dramatisch. 2017 telde
een historisch laag aantal klachten over het OCMW. In 2018 ligt dat aantal in de lijn met de jaren
ervoor.



De Groendienst verbetert het derde jaar op rij haar score: 37 klachten in 2015, 28 in 2016, 21 in
2017 en 18 in 2018.



Ook de dienst Burgerzaken (van 26 naar 14 rechtstreekse klachten) en de Dienst Ruimtelijke Ordening (van 17 naar 11 rechtstreekse klachten) doen het beter.
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Dienst per dienst

In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste klachten. Eerst komen de klachten aan de beurt die gelinkt zijn aan het parkeerplan (Parkeerwinkel, Mobiliteit, Apcoa, enz.). Daarna bespreken we de
dienstoverschrijdende klachten (de zogenaamde rubriek ‘Meerdere diensten’). Daarna volgen de
klachten over de stadsdiensten. We rangschikken deze diensten zoveel mogelijk volgens de cluster
waartoe ze behoren. Vervolgens zijn het kern-OCMW, Mintus en de Politie aan de beurt. We eindigen met de intercommunales Eandis (distributie gas en elektriciteit – nu Fluvius), Farys (water) en
IVBO (huisvuil). Voor informatie over de diensten met weinig klachten, verwijzen we naar deel 4
‘Dossiers in detail’.

3.1. Parkeerplan (Parkeerwinkel, Mobiliteit, Apcoa, enz.) (p. 55)
De dienst Ombudsman is niet bevoegd om klachten te behandelen over het parkeerbeleid op zich maar
hij kan wel klachten onderzoeken over mogelijk onbehoorlijk bestuur door de diensten die het parkeerbeleid in de praktijk brengen. Concreet gaat het voor 2018 om klachten over de dienstverlening
door de Parkeerwinkel, uitgebaat door een privaat bedrijf in opdracht van de Stad Brugge, de dienst
Mobiliteit van de Stad Brugge en in mindere mate Apcoa dat tot februari 2017 instond voor het innen
van de parkeerretributies en het afhandelen van de bezwaarschriften. In enkele dossiers spelen ook de
dienst Financiën en de dienst Burgerzaken een bijrol.

Dat de opstartfase van het nieuwe parkeerplan in februari 2017 gepaard zou gaan met organisatorische
moeilijkheden en kinderziekten, was te verwachten geweest. Dat resulteerde in 56 klachten waarvan er
31 gegrond, 8 deels gegrond en 2 terecht waren. In 2018 verbeterde de situatie wel, maar toch bleven
er nog onverwacht veel parkeerklachten komen. Het waren er 41. Ook de graad van gegrondheid
lag nog altijd vrij hoog. Er waren 10 gegronde klachten, 9 deels gegronde klachten en 3 terechte opmerkingen. Dat betekent dat in 22 dossiers of 53,6 procent een tekortkoming kon worden vastgesteld.
Aan de andere kant waren er ook 9 ongegronde klachten van burgers die ten onrechte over de dienstverlening en/of hun parkeerretributie klaagden.
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Het is nuttig een overzicht te geven van de belangrijkste parkeerklachten:
1.

In februari 2018, één jaar na het ingaan van het nieuwe parkeerplan, liep het fout met het tijdig
verwittigen van de houders van parkeervergunningen die na één jaar vernieuwd moesten
worden. Dat was onder meer het geval voor de parkeervergunningen voor de binnenstad en
voor de blauwe zones rond de stad. Gevolg was dat chauffeurs die er niet spontaan aan hadden
gedacht dat ze hun vergunning moesten vernieuwen, een parkeerretributie kregen. Nochtans
had de dienst Mobiliteit vooraf aan het parkeerbedrijf gevraagd om al deze vergunninghouders
tijdig en schriftelijk op de hoogte te brengen. Toch slaagde de Parkeerwinkel er niet in iedereen te verwittigen. De dienst Mobiliteit contacteerde dan maar zelf per brief of per e-mail iedereen wiens vergunning tot en met 31 maart 2018 afliep, maar dat kon niet verhinderen dat
sommige vergunninghouders niet of te laat verwittigd werden. Chauffeurs die daardoor een
parkeerretributie kregen, hoefden deze niet te betalen.

2.

De dienst Mobiliteit sprak opnieuw met de Parkeerwinkel af dat zij vanaf 1 april 2018 verantwoordelijk zou zijn voor het tijdig verwittigen van alle houders van een parkeervergunning.
Maar door een nieuwe klacht kwam aan het licht dat de Parkeerwinkel als gevolg van een intern misverstand alleen de herinneringsbrieven voor de werknemersvergunningen voor de
blauwe zones had verstuurd, maar niet deze voor de binnenstad. De fout werd recht gezet. In
2019 deden deze klachten zich niet meer voor.

3.

De dienst Ombudsman behandelde verschillende klachten over parkeerretributies die het gevolg waren van het doorgeven via
sms of aan de parkeerautomaat van
een verkeerde nummerplaat. De afspraak is dat het parkeerbedrijf bezwaren tegen retributies die het gevolg zijn van het ingeven van een verkeerde nummerplaat zelfstandig mag beoordelen als er
niet meer dan twee karakters fout zijn. Gaf de chauffeur meer dan twee verkeerde karakters
of een volledig verkeerde nummerplaat door, dan moet zijn bezwaar door de dienst Mobiliteit met gunstig of ongunstig advies voorgelegd worden aan het College van burgemeester en
schepenen. Ondanks deze afspraak wees de Parkeerwinkel toch geregeld bezwaren af van
chauffeurs die meer dan twee foute karakters hadden doorgegeven. De dienst Mobiliteit wees
de Parkeerwinkel op de afspraak. Ze hernam telkens deze bezwaren en legde ze met gunstig of
ongunstig advies voor aan het College.
Als de bestuurder per abuis een volledig verkeerde nummerplaat ingeeft (bijvoorbeeld deze
van de auto van zijn partner of van zijn bedrijfswagen), is het niet vanzelfsprekend dat de
dienst Mobiliteit zijn bezwaar met een gunstig advies aan het College voorlegt. Dat kan alleen
als de chauffeur afdoende kan bewijzen dat de wagen waarvan de nummerplaat per abuis
werd doorgegeven, zich op het ogenblik van de parkeerretributie niet in de binnenstad bevond.
Bij de controle van de geparkeerde voertuigen worden de scans van de nummerplaten waarvoor correct betaald wordt, immers niet opgeslagen in de computerbestanden. Daardoor kan de
dienst Mobiliteit niet weten of deze auto niet ergens anders in de binnenstad geparkeerd stond.
Uiteraard is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de bestuurder om erop toe te
zien dat hij de juiste nummerplaat doorgeeft, maar als de chauffeur dat harde bewijs niet kan
leveren, wat niet zo eenvoudig is, dan zorgt dat niet zelden voor frustraties om zoveel onbegrip
vanwege de administratie. Argumenteren dat het toch niet logisch is dat de burger met twee
auto’s naar de binnenstad zou komen, maakt weinig indruk op de dienst Mobiliteit.

4.

De website van het parkeerbedrijf creëerde aanvankelijk te hoge verwachtingen wat het
kwijtschelden van een retributie betrof als de bestuurder de eerste keer zijn nummerplaat
verkeerd had ingegeven. Dat de parkeerretributie maar geannuleerd kon worden als er maximum twee fouten in de nummerplaat stonden, vermeldde de website niet. Ze deed uitschijnen
dat de parkeerretributie altijd kwijt gescholden werd als het de eerste keer was dat de bestuur-
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der een fout maakte bij het intypen van zijn nummerplaat. In de praktijk bleek dat helemaal
niet het geval. Dat zorgde voor klachten. Als gevolg hiervan werd de tekst op de website aangepast.
5.

De telefonische bereikbaarheid van de Parkeerwinkel liet/laat soms te wensen over. In juli en
augustus 2018 liepen hierover klachten binnen. Zonder de dienst Mobiliteit hierover in te lichten had het parkeerbedrijf zijn medewerkers de opdracht gegeven geen telefoons meer te beantwoorden zolang de achterstand bij het verwerken van de e-mails niet was weggewerkt. Kort
na de klachten werd een systeem uitgewerkt waarbij telefoons die niet opgenomen worden in
de Parkeerwinkel, doorgeschakeld worden naar de helpdesk van het parkeerbedrijf die 24/24
uur bemand is. Na sluitingstijd worden de telefoons automatisch doorgeschakeld. Vanaf december 2018 doken toch weer signalen op dat de Parkeerwinkel de telefoon vaak niet opnam
en dat ook de doorschakeling niet goed werkte. De burger kreeg soms in de helpdesk te horen
dat hij naar de Parkeerwinkel in Brugge moest bellen. In januari 2019 beloofde het parkeerbedrijf beterschap.

6.

Enkele chauffeurs klaagden dat de e-mail van de Parkeerwinkel waarin hun bezwaar tegen een
parkeerretributie werd afgewezen, geen naam van de dossierbehandelaar vermeldde. Soms
gebruikten de medewerkers van de Parkeerwinkel een fictieve naam, ook aan de telefoon of
aan de balie, uit vrees voor represailles van gefrustreerde chauffeurs. Aliassen gebruiken kan
volgens de Ombudsman niet en kan zelfs tot lastige situaties leiden.
Na advies van de Ombudsman werd in januari 2019 tijdens een overleg tussen de dienst Mobiliteit en het parkeerbedrijf afgesproken dat de e-mails van de Parkeerwinkel de echte voornaam
van de dossierbehandelaar zouden vermelden (de familienaam wordt om veiligheidsredenen
niet vermeld) naast het telefoonnummer en het adres van de Parkeerwinkel.

7.

Een klacht leerde dat het parkeerbedrijf periodiek controleert of de houders van een parkeervergunning nog op hetzelfde adres wonen. Werd vastgesteld dat de houder naar een adres was
verhuisd met een ander soort parkeervergunning of naar een adres waar geen parkeervergunning nodig was, dan werd deze wijziging ambtshalve doorgevoerd zonder de vergunninghouder daarvan te verwittigen.
Naar aanleiding van de klacht sprak de dienst Mobiliteit met het parkeerbedrijf af dat bij iedere
ambtshalve wijziging van de parkeervergunning naar een adres waar een ander soort parkeervergunning geldt, een brief naar de houder moet worden gestuurd. Burgers die na hun verhuizing geen recht meer hebben op een parkeervergunning, worden niet verwittigd omdat dit qua
aantal niet haalbaar is.

8.

Bewoners die hun adreswijziging aanvragen, kunnen een tijdelijke bewonersvergunning van
drie maanden krijgen in afwachting van hun inschrijving in het bevolkingsregister. Dat werd
voorzien omdat het soms een tijd kan duren vooraleer de wijkinspecteur de woonstvaststelling
kan doen. Maar als de adreswijziging in orde is, moet de vergunninghouder dat ook nog eens
melden aan de Parkeerwinkel. Dat staat met zoveel woorden op de tijdelijke bewonersvergunning en zou ook standaard gemeld worden door de medewerkers van de Parkeerwinkel. Als
chauffeurs toch vergeten om hun definitieve inschrijving aan de Parkeerwinkel te melden, dan
riskeren ze een parkeerretributie op het moment dat hun tijdelijke bewonersvergunning verloopt.
Naar aanleiding van klachten hierover vroeg de Ombudsman aan de dienst Mobiliteit of het
mogelijk zou zijn dat de Parkeerwinkel via een link met het rijksregister automatisch op de
hoogte zou worden gebracht van de definitieve inschrijving waardoor de tijdelijke bewonersvergunning onmiddellijk in een permanente zou kunnen worden omgezet. Dat is nog in onderzoek, maar zou een oplossing zou noch technisch noch financieel voor de hand liggen.

9.

Het duurde tot begin juli 2018 vooraleer de Parkeerwinkel de eerste herinneringsbrieven kon
versturen naar aanleiding van onbetaald gebleven parkeerretributies. Chauffeurs reageerden
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dat dat rijkelijk laat was, zeker als ze geen parkeerbon achter de ruitenwisser hadden gevonden, wat kan gebeuren. Nochtans had de Parkeerwinkel al vanaf midden februari 2017 de opdracht van het private bedrijf Apcoa overgenomen om de onbetaalde retributies in te vorderen.
Dat de herinneringsbrieven pas vanaf juli konden worden verstuurd, had twee oorzaken. Het
parkeerbedrijf vroeg tijdig hiervoor een machtiging aan bij de DIV, maar deze werd pas midden mei verleend. Maar de dienst Financiën, de dienst Mobiliteit en het parkeerbedrijf deden er
ook lang over om het eens te worden over de tekst van de invorderingsbrieven.
Naar aanleiding van deze klachten adviseerde de Ombudsman de eerste herinnering te versturen binnen een termijn van drie maanden. Dat is een behoorlijke termijn. Het retributiereglement zelf bepaalt geen termijn waarbinnen de eerste herinnering moet worden gestuurd.
10.

Door een tijdelijk slechte netwerkdekking kan het voorkomen dat bezoekerscodes slechts met
vertraging geactiveerd worden. De dienst Mobiliteit weigerde aanvankelijk deze verloren bezoekerscodes te vergoeden omdat het probleem bij de telecomoperator lag. Op aandringen van
de dienst Ombudsman houdt de dienst Mobiliteit nu een voorraad bezoekerscodes achter de
hand om bestuurders te compenseren die door technische problemen geen gebruik konden maken van hun bezoekerscodes die nadien toch als gebruikt/betaald geregistreerd werden.

11.

Als chauffeurs een gsm-abonnement hebben waarmee ze niet naar betalende premiumnummers als 4411 kunnen bellen en als ze daar niet van op de hoogte zijn, dan kan dat voor
verrassingen zorgen als zij proberen te sms-parkeren of een bezoekerscode te activeren. Dan
lijkt het alsof de bestuurder een parkeersessie start, maar hij krijgt geen bevestigings-sms van
4411 terug om de eenvoudige reden dat het signaal niet bij 4411 terecht komt. Staat de chauffeur er niet bij stil dat hij geen bevestiging terugkreeg, dan riskeert hij een parkeerretributie.
Naar aanleiding van deze klachten verduidelijkte de dienst Mobiliteit op de website dat de bestuurder voor het eerste gebruik moet nagaan of zijn gsm-abonnement toelaat naar verkorte
nummers te bellen. Werkgevers die een gsm ter beschikking stellen van hun medewerkers,
kiezen soms voor een abonnement waarmee hun personeel niet naar betalende premiumnummers kan bellen. De werknemer is daar niet altijd van op de hoogte.

De belangrijkste conclusie uit al deze parkeerklachten is dat de dienstverlening met betrekking tot
het parkeergebeuren voor verbetering vatbaar blijft. De Ombudsman stelt daarbij vast dat de Stad
hiervoor in belangrijke mate afhankelijk is van de inspanningen die het private parkeerbedrijf en het
softwarebedrijf dat met het parkeerbedrijf samenwerkt, hiervoor willen doen. Met het parkeerbedrijf
heeft de Stad een overeenkomst maar met het softwarebedrijf niet. Zo wordt de bezetting van de Parkeerwinkel met twee medewerkers soms als onvoldoende ervaren om op drukke momenten aan het extra werk het hoofd te kunnen bieden.

3.2. Dienstoverschrijdende klachten (p. 85)
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. In de dienstoverschrijdende klachten kan de betrokkenheid of de verantwoordelijkheid
van de ene dienst groter zijn dan deze van de andere dienst(en). Dat is niet altijd gemakkelijk af te wegen. 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 zeer sterk van 51 in 2017 naar 37 in 2018. Dat is
het laagste aantal in tien jaar, wat een belangrijk signaal is. Of de reorganisatie van de stadsdiensten in
clusters en daarmee samengaand het definitief verlaten van de oude ‘eiland’-mentaliteit hierin een rol
spelen, zal de volgende jaren moeten blijken. De graad van gegrondheid nam licht toe tot 48,6 procent (45 procent in 2017, 54 procent in 2016). Er zijn 16 gegronde en 2 deels gegronde klachten.
Er waren 28 klachten van burgers. Daarnaast nam de dienst Ombudsman 9 dienstoverschrijdende meldingen over die de maximale behandelingstermijn van zestig dagen niet hadden gehaald. Voor de beJAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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spreking van deze meldingen verwijzen we naar punt 3.3.2. hierna. Voor de dienstoverschrijdende
klachten in verband met woonstvaststellingen, ambtelijke schrappingen en ambtelijke inschrijvingen,
verwijzen we naar punt 3.4 hierna.

totaal aantal klachten

rechtstreekse klachten

klachten in meerdere
diensten

verschil ten opzichte
van 2017

Tellen we de rechtstreekse en de dienstoverschrijdende klachten samen, dan zijn de tien diensten met
de meeste klachten in het totaal:

Politie

42

29

13

-4

Parkeerplan (Parkeerwinkel,
Mobiliteit, Apcoa, enz.)

41

Wegendienst

38

28

10

+12

Groendienst

26

18

8

-1

Huis van de Bruggeling (front-office)

20

14

6

-5

OCMW + Mintus

20

20

Burgerzaken

19

14

5

-20

Dienst Ruimtelijke Ordening

15

11

4

-10

Mobiliteit (niet-parkeerplan)

10

5

5

-5

8

1

7

-

dienst

Communicatie en Citymarketing

-15

+10

De meeste diensten zien het aantal klachten dalen omdat er in 2018 minder klachten bij de dienst Ombudsman binnenliepen. In de totaaltabel voert de Politie zoals wel vaker de rangschikking aan. De Politie komt met veel burgers in contact. Haar taak is niet altijd dankbaar. De klachten in verband met het
parkeergebeuren volgen op de tweede plaats. De Wegendienst stijgt van de vijfde naar de derde
plaats, het Huis van de Bruggeling (front-office) van de zevende naar de vijfde plaats, het
OCMW+Mintus van de elfde naar de zesde plaats. De Groendienst blijft op de vierde plaats status
quo. De dienst Burgerzaken zakt van de derde naar de zevende plaats en de Dienst Ruimtelijke Ordening van de zesde naar de achtste plaats.

3.2.1. Drie leerrijke klachten
3.2.1.1. Toegankelijkheid Academie
De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van de Academie in de Katelijnestraat blijft een probleem. Doordat er geen lift is, kunnen zij de verdiepingen
moeilijk bereiken. De zware deuren op het gelijkvloers zijn moeilijk te openen en
ook de sanitaire voorzieningen zijn minder goed bereikbaar. De Ombudsman
stelde naar aanleiding van een klacht vast dat zijn aanbeveling uit 2017 om te
werken aan redelijke aanpassingen aan het schoolgebouw tot weinig concrete resultaten had geleid. Daarom herhaalde hij zijn aanbeveling. Onder de leiding van
de dienst Patrimonium wordt nu onderzocht hoe een lift geïnstalleerd kan worden en hoe tegemoet gekomen kan worden aan de andere toegankelijkheidsproblemen voor rolstoelgebruikers.
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3.2.1.2. Elf-Julistraat
De Stad communiceerde niet goed over de verandering van de rijrichting vanaf 1 april
2018 in de Blokstraat, de Elf-Julistraat en een deel van de Klaverstraat. Bij de klacht
waren de dienst Mobiliteit, het College van burgemeester en schepenen en de dienst
Communicatie en Citymarketing betrokken. Doordat noch in de collegenota en de beslissing noch in de twee bewonersbrieven de keuze voor deze verkeersmaatregel gemotiveerd werd, werd de kritiek van de bewoners van de Elf-Julistraat op deze ingreep
nog versterkt. Het dossier toont aan dat goede communicatie essentieel is om klachten te vermijden.
Beslissingen motiveren vormt daarbij een cruciaal onderdeel.

3.2.1.3. Bruges Marathon
Vier bewoners van Sint-Jozef klaagden erover dat zij tijdens de Bruges Marathon op
zondag 21 oktober 2018 moeite ondervonden om hun wijk in- en uit te rijden. Sommigen
slaagden er niet in hun huis te bereiken, hoewel volgens de Politie alle bestemmingen altijd bereikbaar bleven. De organisator verspreidde op tijd een bewonersbrief en er werd
tijdig over bericht in het stadsmagazine Bis en op de facebookpagina’s van de private
organisator en van de Stad.
Als gevolg van de klachten concludeerden de Politie, de dienst Vergunningen en de organisator dat de
communicatie blijkbaar toch nog onvoldoende was. Daarom denken zij met het oog op de volgende
editie aan twee bewonersbrieven op twee verschillende tijdstippen en het organiseren van infoavonden
in de betrokken wijken en dorpen in Noord-Brugge. Ook de informatie in het stadsmagazine Bis en op
de website van de Stad zou beter moeten. Het dossier van Bruges Marathon toont aan dat klachten
kunnen leiden tot concrete verbeteringen in de dienstverlening.

3.3. Cluster Klant – Huis van de Bruggeling (p. 155)
Over het Huis van de
Bruggeling (front-office)
behandelde de dienst Ombudsman 21 klachten (14
rechtstreekse klachten, 6
dienstoverschrijdende
klachten en 1 klacht in
verband met het parkeergebeuren). In 2017 waren
er 25 klachten (10 rechtstreekse klachten + 15
dienstoverschrijdende
klachten).
Het
aantal
klachten daalde in 2018
maar de graad van gegrondheid lag wel heel hoog. Dertien klachten waren gegrond en 5 klachten deels gegrond. Dat wil
zeggen dat in 85,7 procent van de dossiers een tekortkoming werd vastgesteld. In 2017 was dat 60
procent.

3.3.1. Themabalie Niet-Belgen
In 2018 ging de dienst Ombudsman met meer aandacht toezien op de steeds terugkerende klachten
over de dienstverlening aan de themabalie Niet-Belgen. In 2017 gingen 11 van de 38 klachten over
de dienst Burgerzaken over de afdeling Niet-Belgen, tegenover slechts 3 op 26 in 2016. In zijn jaarverslag 2017 had de Ombudsman erop gewezen dat er aandacht geschonken moest worden aan de
dienstverlening aan deze themabalie. In 2018 behandelde de dienst Ombudsman 9 klachten over het
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onthaal, de bejegening, de informatieverstrekking en de actieve dienstverlening aan de themabalie
Niet-Belgen. Acht van deze klachten werden beoordeeld als gegrond of deels gegrond.
Grosso modo luidden de klachten dat steeds dezelfde ambtenaren van de themabalie nors en kortaf
zouden zijn en hun informatie zouden beperken tot het strikte minimum. Andere Niet-Belgen ergerden
zich aan het feit dat bij elk bezoek gevraagd werd naar nieuwe documenten waarvoor dan telkens een
nieuwe afspraak moest worden gemaakt. Dat vertraagde hun dossier, te meer omdat de termijn voor
het maken van een afspraak kon oplopen. In enkele dossiers kwam naar voren dat soms documenten
werden gevraagd die uiteindelijk niet nodig bleken, of dat stukken werden geweigerd die wel aanvaard
hadden kunnen worden.
Vanaf midden 2018 besteedt de baliecoach voor de themabalies in het Huis van de Bruggeling bijzondere aandacht aan het onthaal, de informatieverstrekking en de communicatie aan de themabalie NietBelgen. Hij coacht de medewerkers. Hij is vaak aanwezig op de werkvloer en komt tussen als een contact fout dreigt te lopen. Het gaat om een proces met ups en downs. Het vragen van bijkomende documenten zou eigen zijn aan de vreemdelingendossiers omdat elk dossier anders is en het moeilijk is een
algemene checklijst op te maken van welke documenten de Niet-Belg mee moet brengen.
Sinds eind januari 2019 zijn twee nieuwe medewerksters aan de slag bij de afdeling Niet-Belgen. Het
team telt nu zeven medewerkers. Dat zou moeten leiden tot een snellere afhandeling van de dossiers.
De termijn voor het maken van een afspraak met de themabalie was tegen eind januari 2019 gedaald
van twaalf naar zes werkdagen, wat aanvaardbaar is.

3.3.2. Contactcenter – rondzwervende meldingen
De dienst Ombudsman behandelde zes meldingen die door het contactcenter in het Huis van de Bruggeling verkeerd werden geregistreerd of foutief werden toegewezen aan een bepaalde dienst. Daardoor
gingen verschillende van deze meldingen een zwervend bestaan leiden tussen diensten die de melding ofwel naar elkaar of naar het contactcenter terugspeelden tot de maximale behandelingstermijn
van zestig dagen overschreden geraakte. Deze vaststelling leidde tot een bijsturing. De baliecoach
voor de mid-office en het contactcenter kreeg eind 2018 de taak dergelijke meldingen nauwgezet te
coördineren. Zij dient ervoor te zorgen dat meldingen die tussen diensten zweven, toch worden opgepikt.

3.4. Cluster Klant – Burgerzaken (p. 117)
De dienst Ombudsman behandelde 20 klachten waarbij de dienst Burgerzaken (back-office) betrokken is. Het gaat om 14 rechtstreekse klachten, 5 dienstoverschrijdende klachten en 1 klacht in verband
met het parkeergebeuren. Het aantal klachten is sterk gedaald. In 2017 waren er nog 39 klachten (26
rechtstreekse klachten + 13 dienstoverschrijdende klachten). Deze daling heeft deels te maken met het
feit dat de 9 klachten over de themabalie Niet-Belgen en enkele klachten over de dienstverlening in de
gemeenteafdelingen in 2018 onder het Huis van de Bruggeling (front-office) zijn gerangschikt. Het
Huis van de Bruggeling is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de loketten,
de dienst Burgerzaken staat in voor de inhoudelijke processen en procedures in de back-office.
De graad van gegrondheid lag vrij hoog. Acht klachten zijn gegrond, 1 deels gegrond en 2 terecht.
Dat betekent dat in 55 procent van de dossiers een fout kon worden vastgesteld. Dat is iets lager dan in
2017 (59 procent).
De 4 dienstoverschrijdende klachten hebben betrekking op de samenwerking tussen de dienst Burgerzaken en de Politie in verband met adreswijzigingen, woonstvaststellingen, ambtelijke schrappingen en ambtelijke inschrijvingen. Twee ervan waren gegrond, 1 deels gegrond. Het gaat om delicate
procedures die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de betrokken burgers. Er moet dan ook
omzichtig mee worden omgegaan. Ambtelijke schrappingen en inschrijvingen zijn de ultima ratio die
slechts mogen gebeuren na een objectief en diepgaand onderzoek. De dienst Burgerzaken mag de
woonstvaststellingen door de wijkinspecteurs gerust wat kritischer bekijken.
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De 14 rechtstreekse klachten tonen geen structurele problemen. Zes van de 8 gegronde en terechte
klachten hebben met administratieve fouten in individuele dossiers te maken. Pijnlijk was een dossier over een man die al zestien jaar geleden bij een ongeval overleed maar bij wie op zijn oude adres
nog drie oproepingsbrieven toekwamen om zijn identiteitskaart te vernieuwen. De fout lag niet bij de
dienst Burgerzaken maar wel bij de firma die verantwoordelijk is voor de software die deze oproepingsbrieven automatisch genereert.

3.5. Cluster Openbaar Domein – Wegen (p. 183)
Binnen de cluster Openbaar Domein steeg het aantal klachten voor de Wegendienst. De dienst Ombudsman behandelde 38 klachten (28 rechtstreekse klachten + 10 dienstoverschrijdende klachten) tegenover 26 in 2017 (16 rechtstreekse klachten + 10 dienstoverschrijdende klachten), 42 in 2016 en 54
in 2015.
Ook de graad van gegrondheid steeg. Er waren 9 gegronde klachten en 14 terechte opmerkingen, of
23 dossiers waarbij een fout kon worden vastgesteld. De graad van gegrondheid bedraagt daardoor
60,5 procent, tegenover 34,6 procent in 2017, 47,6 procent in 2016 en 52 procent in 2015.

3.5.1 Meer overgenomen meldingen door tijdelijk personeelstekort
Drieëntwintig van de 38 klachtdossiers (of 60,5 procent) ontstonden als gevolg van een minder goede
opvolging van meldingen. Dat is aanzienlijk meer dan in 2017 toen de dienst Ombudsman amper 5
meldingen moest overnemen die de maximale behandelingstermijn van zestig dagen niet hadden gehaald. Zeven van deze 38 dossiers werden gegrond verklaard, 13 terecht.
De meeste van deze meldingen gingen in het voorjaar van 2018 overtijd als gevolg van een tijdelijke
onderbezetting bij de administratie van de Wegendienst. Normaliter worden de meldingen door twee
personeelsleden opgevolgd maar door ziekte van een collega op een andere afdeling werden zij tijdelijk slechts door één medewerkster behandeld. Dat resulteerde in een dossierachterstand.
Positief was dat snel werd ingegrepen en medewerkers van de cluster Openbaar Domein (Stadsreiniging en Groendienst) de opdracht kregen bij te springen. Begin maart kon opnieuw een tweede personeelslid worden ingezet voor het opvolgen van de meldingen voor de Wegendienst. De problemen deden zich daarna niet meer voor. Drieëntwintig minder goed opgevolgde meldingen zijn relatief als
men weet dat de Wegendienst in 2018 4.523 meldingen behandelde. Toch bewijzen deze dossiers opnieuw dat personeelstekort kan leiden tot een verlies aan kwaliteit van de dienstverlening.

3.5.2. Klachten van burgers
Naast de overgenomen meldingen behandelde de dienst Ombudsman 15 tweedelijnsklachten van burgers over de dienstverlening van de Wegendienst, soms in combinatie met andere diensten als de
Groendienst en de nutsmaatschappijen Eandis en Farys. Ze gingen bijvoorbeeld over vuistdikke wortels van straatbomen die het voetpad opstaken in het Dudzeels Neerhof, de minder goede coördinatie
van de heraanleg van de Rustenburgstraat, het ingroeien van wortels van straatbomen in de private
huisaansluiting, vermeende ongelijke behandeling bij het opvoegen van een stuk voetpad in het
Wiedauwbos, het minder goed opvolgen van de aannemer bij de realisatie van de verkaveling in de
Hilaire Couvreurstraat, enz. De meeste van deze klachten werden door bemiddeling opgelost al stapte
één verzoekster naar de rechtbank omdat ze het oneens bleef met het resultaat van het onderzoek door
de dienst Ombudsman.

3.6. Cluster Openbaar Domein – Groen (p. 145)
Binnen de cluster Openbaar Domein beperkte de Groendienst het aantal klachten verder tot 26 (18
rechtstreekse klachten + 8 dienstoverschrijdende klachten). Daarmee doet ze opnieuw licht beter dan
in 2017 (27 klachten: 21 rechtstreekse klachten en 6 dienstoverschrijdende klachten) toen de klachten
al spectaculair gedaald waren in vergelijking met 2016 (40 klachten: 28 rechtstreekse klachten + 12
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dienstoverschrijdende klachten) en 2015 (44 klachten: 37 rechtstreekse klachten + 7 dienstoverschrijdende klachten).
De graad van gegrondheid nam wel toe. In 11 dossiers of 42,3 procent kon een fout vastgesteld
worden. In 2017 ging het om 29,6 procent, in 2016 om 25 procent en in 2015 om 38 procent. Er waren
8 gegronde klachten waar de Groendienst bij betrokken was, naast 3 terechte opmerkingen.

3.6.1. Achterstallig snoeionderhoud
Twee verzoekers klaagden erover dat de Groendienst
zijn belofte niet nakwam om stadsbomen te snoeien.
Dat was onder meer het geval in de Engelendalelaan
waar een onderhoudssnoei in de loop van 2017 in het
vooruitzicht was gesteld. Dat het werk niet kon doorgaan, was het gevolg van de te hoge werklast bij de
ambtenaar die moest instaan voor de opmaak van het
raamcontract met een onderhoudsaannemer. Zij kon
daar pas in maart 2018 aan beginnen. Ook in het Hamiltonpark en in de Slachthuisstraat moest het snoeien van
bomen uitgesteld worden als gevolg van personeelstekort. Eind juni keurde de Gemeenteraad een nieuw personeelskader voor de cluster Openbaar Domein goed
waarbij twee personeelsleden werden aangesteld voor de
opvolging van het beheer van de stadsbomen. Ook deze
klachten bewijzen dat personeelstekort ten koste kan
gaan van de kwaliteit van de dienstverlening.
Andere klachten gingen over hinder door bladval, schade door opstekende wortels, overhangende takken, een
slecht geplaatste zitbank, waarop de Groendienst volgens de verzoekers niet adequaat gereageerd zou hebben. Al deze dossiers werden opgelost via bemiddeling of informatieverstrekking.
In dit verband moet gezegd worden dat de verzekeringsmaatschappij van de Stad gemakkelijk de
aansprakelijkheid van de Stad ontkent in schadegevallen waarbij deze verantwoordelijkheid voor de
hand lijkt te liggen. Daarvoor maakt zij gebruikt van precedenten uit de rechtspraak die in haar voordeel spreken. Zo weigerde zij aanvankelijk de aansprakelijkheid te erkennen in een dossier waarbij de
garagepoort van de verzoekster niet meer open kon door opstekende wortels. Zij baseerde zich hiervoor op het Veldwetboek dat zegt dat doorschietende wortels zonder toestemming gehakt mogen worden. Dankzij de Groendienst werd toch in een tussenkomst voorzien.

3.6.2. Nauwelijks overgenomen meldingen
Net als in 2017 en 2016 hoefde de dienst Ombudsman nauwelijks meldingen voor de Groendienst over
te nemen die de maximale behandelingstermijn van zestig dagen niet hadden gehaald. Het gaat slechts
om drie meldingen waar de Groendienst rechtstreeks bij betrokken was. Dat is opnieuw een uitstekend resultaat. Eén dossier werd beoordeeld als gegrond omdat de Groendienst een melding over te
hoog uitgegroeide struiken niet aanpakte als gevolg van het vertrek van een medewerker. Eén dossier
werd beoordeeld als een terechte opmerking omdat het dossier niet geparkeerd werd. Daardoor werd
de melder er niet over geïnformeerd dat het opnieuw inzaaien van het krachtbalterrein in Dudzele door
het winterweer niet onmiddellijk kon gebeuren.
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3.7. Cluster Openbaar Domein – Mobiliteit (niet-parkeerplan)
(p. 167)
Naast de klachten over de dienstverlening in verband met het parkeerbeleid, kreeg de dienst Mobiliteit
nog 10 klachten over haar eigen dienstverlening te verwerken. Het gaat om 5 rechtstreekse klachten en
5 dienstoverschrijdende klachten. Het aantal lag weliswaar lager dan in 2017 (15 dossiers) maar de
graad van gegrondheid lag hoog. 7 klachten waren gegrond. Dat betekent dat in 70 procent van de
dossiers een tekortkoming werd vastgesteld.
Alle gegronde klachten hebben te maken met minder goede communicatie. De dienst liet na de bewoners van de Legeweg erover in te lichten dat er in september 2018 okergele fietssuggestiestroken
in hun straat zouden worden aangebracht omdat het niet ging om een parkeerdossier maar om een dossier in verband met verkeersveiligheid. De dienst zag haar fout in en informeert nu wel telkens de bewoners als fietssuggestiestroken worden aangelegd.
Vier dossiers gingen over meldingen die niet goed werden opgevolgd en niet werden beantwoord.
Drie van deze meldingen sloegen op problemen met fietsvoorzieningen. Deze dossiers liepen mis
omdat de fietsambtenaar begin september 2018 de Stad Brugge verliet. Hij pakte de meldingen niet
meer aan, handelde ze niet goed af of er liep iets verkeerd met de overdracht van zijn meldingen aan
zijn collega’s. Sommige meldingen over mobiliteitsproblemen zijn complex en kunnen moeilijk beantwoord worden binnen de reglementaire termijn van zestig dagen. De dienst Mobiliteit vindt dat
dergelijke meldingen en vragen niet in het stedelijk meldpunt thuis zouden horen. Toch bestaat de mogelijkheid om dergelijke meldingen te parkeren met een bericht aan de melder dat zijn vraag een diepgaand onderzoek vraagt.

3.8. Cluster Openbaar Domein – Stadsreiniging (p. 177)
Over de dienst Stadsreiniging behandelde de dienst Ombudsman 5 rechtstreekse klachten. Ze gingen
op één na alle over de containerparken. Toeval of niet, maar drie van de vier klachten over het onthaal en de dienstverlening in de containerparken gingen over het te voet binnenbrengen van een kleine
hoeveelheid afval in de betalende zone. Om redenen van misbruik was de dienst hierin strenger geworden in 2018, wat klachten opleverde. Wie een kleine hoeveelheid afval wil lossen moet zijn voertuig in de niet-betaalzone parkeren en daarna te voet over de weegbrug gaan om zijn afval zonder registratie te lossen in de betaalzone. Deze procedure bestond altijd al maar was doorheen de jaren in
bepaalde parken wat verwaterd. Zij wordt in de loop van april wel geëvalueerd tijdens het werkoverleg
met de ploegbazen van de containerparken.

3.9. Cluster Stadsontwikkeling - Dienst Ruimtelijke Ordening
(p. 128)
De Dienst Ruimtelijke Ordening zag het
aantal klachten aanzienlijk dalen. Waren er in 2017 25 klachten (17 rechtstreekse klachten en 8 dienstoverschrijdende klachten), dan behandelde de
dienst Ombudsman in 2018 over de
Dienst Ruimtelijke Ordening 15 klachten
(11 rechtstreekse klachten en 4
dienstoverschrijdende klachten). De
graad van gegrondheid bleef wel hoog.
Zeven dossiers waren gegrond, 1 deels
gegrond en 1 terecht. Dat betekent dat in
60 procent van de dossiers een fout werd
vastgesteld. In 2017 was dat 64 procent.
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Net als in 2017 hadden verschillende klachten met minder goede communicatie te maken.
1.

Veruit de belangrijkste klacht was deze waarbij een verzoeker er in maart 2018 over klaagde
dat hij de architecten-dossierbehandelaars in de Oostmeers moeilijk kon bereiken. Ze namen hun telefoon niet op. Als hij naar het onthaal van het Huis van de Bruggeling belde in de
hoop dat hij hen via deze weg wel zou kunnen bereiken, stelde hij vast dat ook de onthaalmedewerkers daar niet in slaagden. Hij kreeg van het onthaal de raad een e-mail te sturen maar
ook daarop kreeg hij pas na verschillende dagen een antwoord. Ook een afspraak maken met
de dossierbehandelaars was volgens hem veel moeilijker geworden.
De Dienst Ruimtelijke Ordening reageerde in eerste instantie dat de architectendossierbehandelaars enigszins afgeschermd werden zodat ze niet onnodig gestoord zouden
worden. Hun kerntaak bestaat erin de omgevingsvergunningsaanvragen tijdig af te handelen.
De wettelijke termijnen hiervoor zijn kort en bindend. Haalt het dossier de termijn niet, dan
wordt de aanvraag automatisch geweigerd.
Na aandringen van de Ombudsman werden toch maatregelen genomen. De werking van de
administratie werd beter afgestemd op deze van de dossierbehandelaars. De cluster Klant bevestigde op basis van haar wekelijkse monitoring dat de architecten-dossierbehandelaars ook
regelmatig onbereikbaar bleken voor het onthaal in het Huis van de Bruggeling. Dat werd opgenomen met het diensthoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening. Sinds juni 2018 wijst de
monitoring op een duidelijke verbetering van de telefonische bereikbaarheid in de Oostmeers.

2.

De Ombudsman stelt vast dat de verkorte, bindende termijnen waarbinnen een omgevingsvergunningsaanvraag moet worden afgewerkt – een gewone aanvraag zonder openbaar onderzoek
moet afgewerkt worden binnen de zestig dagen, vroeger was dat vijfenzeventig dagen - , de
druk op de architecten-dossierbehandelaars gevoelig heeft verhoogd. Deze tijdsdruk zorgt
ervoor dat een bouwdossier vaak pas op de ultieme, dertigste dag onvolledig wordt verklaard,
wat voor frustraties zorgt bij de bouwheer. Zij moeten hun dossier dan dupliceren in het omgevingsloket met opnieuw een termijn van maximum dertig dagen voor het ontvankelijkheids- en
volledigheidsonderzoek.

3.

Net als in 2017 klaagde een burger erover dat de dienstverlening aan de themabalie Wonen
en Omgeving erop achteruit zou zijn gegaan in vergelijking met de tijd toen de dienst Bouwvergunningen nog in de Oostmeers zat. Ook begin 2019 ontving de Ombudsman een gelijkaardige klacht. De verzoekers stelden zich vragen bij de deskundigheid van sommige loketmedewerkers en ervaarden het als een handicap dat deze medewerkers niet op dezelfde locatie zitten
als de architecten-dossierbehandelaars in de Oostmeers. Daardoor is snelle ruggenspraak niet
meer mogelijk. De Dienst Ruimtelijke Ordening wees er telkens op dat de splitsing van de
dienst over twee locaties een beslissing van het College van burgemeester en schepenen is geweest. Bovendien zou de werking niet zoveel verschillen in vergelijking met vroeger. Ook toen
moest een afspraak gemaakt worden met de architecten-dossierbehandelaars om een bouwdossier te bespreken. Kennelijk percipiëren sommige burgers dit anders.

4.

De Ombudsman stelde opnieuw vast dat de Dienst Ruimtelijke Ordening naliet bezwaarschrijvers erover in te lichten dat een omgevingsvergunningsaanvraag werd ingetrokken.
Daardoor bleef verzoeker in het ongewisse over wat er met zijn bezwaar was gebeurd tegen de
geplande randparking aan de Katelijnepoort. In 2017 had de Ombudsman met de dienst afgesproken dat bezwaarindieners in het vervolg ook altijd ingelicht zouden worden als een omgevingsvergunningsaanvraag ingetrokken was. De dossierbehandelaars werden door hun leidinggevende aan deze afspraak herinnerd.

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

43

GLOBAAL OVERZICHT VAN DE KLACHTEN EN AANBEVELINGEN

DEEL 3

3.10. Financiën (p. 141)
De tweedelijnsklachten over de dienst Financiën daalden verder naar 8. Er waren 4 rechtstreekse
klachten, 1 dienstoverschrijdende klacht en 3 klachten die met het parkeergebeuren te maken hadden
waarvan 1 gegrond en 2 terecht (zie hiervoor punt 3.1. hiervoor). Bij de rechtstreekse klachten was 1
dossier deels gegrond en waren 2 dossiers ongegrond. In 2017 waren er nog 12 klachten (9 rechtstreekse + 3 dienstoverschrijdende). In 2016 waren er 24 klachten.
De oorzaak van deze daling is dat de dienst Financiën sinds de start van het nieuwe parkeerplan niet
langer instaat voor het van a tot z innen van de parkeerretributies. Zij komt pas in de laatste fase
tussen als de onbetaald gebleven retributies na de eerste herinnering en de laatste waarschuwing (die
door het parkeerbedrijf verstuurd worden) moeten worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.
Bovendien werkte de dienst Financiën de laatste dossiers van onbetaald gebleven parkeerretributies
van voor februari 2017 weg toen zij nog zelfstandig instond voor het innen van de retributies. Op dat
vlak had zij een zware dossierachterstand van verschillende jaren opgelopen.

3.11. OCMW (p. 195)
Sinds 1 januari 2018 is in Brugge de zorgvereniging Mintus actief. Zij bundelt alle taken en dienstverlening in het kader van de (senioren)zorg, zoals het OCMW van Brugge dat vroeger deed. Sinds de
oprichting van Mintus concentreert het zogenaamde kern-OCMW zich op volgende taken: budget- en
schuldhulpverlening, financiële hulp (leefloon, financiële tegemoetkomingen, enz.) en huisvesting
(daklozen, crisisopvang, sociale huisvesting, enz.).
Over het kern-OCMW behandelde de dienst Ombudsman 12 klachten, waarvan er 1 gegrond en 1
deels gegrond was. Twee klachten werden beoordeeld als ongegrond. Er was ook 1 klacht waarbij de
dienst Ombudsman onbevoegd bleek.
De klachten tonen weinig structurele tekortkomingen. Het gaat doorgaans om individuele klachten en
ontevredenheid over de dienstverlening met betrekking tot budgetbeheer, leefloon, crisisopvang, collectieve schuldbemiddeling, uithuiszetting, enz.

3.12. Zorgvereniging Mintus (p. 201)
Het OCMW en de Stad Brugge zijn de partners in de nieuwe zorgvereniging Mintus. De woonzorgcentra, inclusief het kortverblijf en de nachtopvang voor senioren, de dagverzorgingscentra, de serviceflats en de seniorenwoningen, de dienstencentra, ontmoetingscentra en een brede waaier aan thuiszorgdiensten vallen sinds 1 januari 2018 onder de hoede van Mintus. Ook een aantal ondersteunende
diensten, zoals de technische dienst, maken deel uit van de zorgvereniging.
Over Mintus behandelde de dienst Ombudsman 8 klachten waarvan er 1 gegrond was, 1 deels gegrond
en 1 terecht. De belangrijkste klacht is deze van een moeder en haar twaalfjarige dochtertje die tussen
eind december 2017 en midden februari 2018 bijna twee maanden in de kou zaten omdat de verwarming in hun huurwoning van het Sociaal Verhuurkantoor uitgevallen was. Het duurde tot begin februari 2018 tot een elektrisch vuurtje werd gebracht. Tegen midden februari werd nog een extra toestel
geleverd omdat de woning onvoldoende verwarmd kon worden. De dienst Ombudsman stelde vast dat
de private onderhoudsfirma, die in opdracht van Mintus instaat voor het onderhoud van de woningen, aanvankelijk geen stappen ondernam om het gezin van noodverwarming te voorzien. Ook de
technische dienst van Mintus ging niet proactief op zoek naar een tussenoplossing in afwachting dat
de verwarmingsketel zou worden hersteld. De klacht was gelijkaardig aan een dossier uit 2010 dat
toen aanleiding gaf tot de aanbeveling dat de technische dienst in dergelijke situaties actief moet zoeken naar een tussenoplossing in samenspraak met de onderhoudsfirma. De dienst Ombudsman herhaalde in 2018 deze aanbeveling. Zowel het Sociaal Verhuurkantoor als Mintus verklaarden zich akkoord met de aanbeveling. In acute probleemsituaties wordt het probleem individueel bekeken en
worden maatregelen op maat genomen.
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Ook in twee andere dossiers kon de dienstverlening van de technische dienst en van de onderhoudsfirma beter.

3.13. Lokale Politie (p. 207)
Het aantal klachten over de Politie daalde licht. In het totaal behandelde de dienst Ombudsman 42
klachten: 29 rechtstreekse klachten + 13 dienstoverschrijdende klachten. In 2017 werden er 46 klachten (31 rechtstreekse + 15 dienstoverschrijdende), in 2016 51 klachten (47 rechtstreekse + 4
dienstoverschrijdende) behandeld.
De graad van gegrondheid nam toe. In 16 dossiers of 38,1 procent werd een fout vastgesteld. Er waren 8 gegronde klachten, 4 deels gegronde klachten en 4 terechte opmerkingen. In 2017 bedroeg de
graad van gegrondheid 26 procent, in 216 37,2 procent en in 2015 slechts 20 procent.
Veertien van de 42 klachten of één derde hebben met communicatie te maken. Op één klacht na waren ze alle gegrond, deels gegrond of terecht. Dat betekent dat 28,6 procent van de politieklachten
waarbij een tekortkoming werd vastgesteld, met communicatie te maken hebben. Daarbij liet de Verkeersdienst van de Politie geregeld een steek vallen. Het is bekend dat deze afdeling zeer druk bevraagd is waardoor de communicatie met de burger noodgedwongen soms achterwege blijft.
Ook de dienst Verkeersbelemmeringen kwam een paar keer in beeld. Belangrijk is dat de Politie beseft dat de procedure voor het afleveren van parkeervergunningen voor aannemers nog beter kan.
Het gaat om niet minder dan 13.000 vergunningen per jaar. In het voorjaar van 2019 wordt daarvoor
een nieuw computerprogramma geïnstalleerd waarbij de aanvragers een automatische ontvangstmelding zullen krijgen. Het programma zal een module bevatten die het mogelijk zal maken vlotter met de
aanvrager te communiceren.
De Politie worstelt af en toe ook nog met het correct afhandelen van meldingen in het stedelijk
meldpunt. Tot slot had de communicatie over de sluiting van de politiekantoren van Sint-Michiels
en Sint-Kruis beter gemoeten.
Het aantal klachten over individuele agenten die onbeleefd of agressief zouden geweest zijn of te
weinig inzet zouden hebben getoond, bleef beperkt tot 7. In 2017 ging het om 9 dossiers. In 2016 waren er dat 15. Geen enkel dossier werd gegrond verklaard. De onderzoeken mondden steeds uit in een
woord-tegen-woordsituatie waarover de dienst Ombudsman niet objectief kon oordelen aangezien ze
zelf niet bij de gesprekken aanwezig was.
Geen gemakkelijk op te lossen probleem is de beteugeling van de hinder die buitenlandse truckers tijdens het weekend veroorzaken op
het industrieterrein Blauwe Toren.
Ze parkeren er reglementair maar
veroorzaken soms overlast (gevoeg
doen in de struiken, motoren laten
draaien, barbecueën, enz.). Een parkeerverbod voor vrachtwagens
wenst de Politie niet in te voeren
omdat dat niet logisch is op een industrieterrein en het probleem er
slechts door zou verschuiven. De Ombudsman stelde voor de truckers via een flyer te verwijzen naar
de beter uitgeruste vrachtwagenparking in de Loodswezenstraat in Zeebrugge. De Politie en de dienst
Communicatie en Citymarketing zorgden voor een toegankelijke flyer, maar het havenbestuur maakt
voorlopig voorbehoud.
De Politie besliste eind september 2018, mede als gevolg van klachten bij de dienst Ombudsman, dat
auto’s die in de binnenstad fout geparkeerd staan op parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor
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personen met een beperking, getakeld mogen worden als de Politie de bestuurder na billijke inspanningen niet kan vinden.
De Politie dient er tot slot bij haar eerstelijnsklachtenbehandeling op toe te zien de klacht van de
(soms gefrustreerde) burger op een neutrale manier te beantwoorden zonder de burger expliciet terecht
te wijzen en eigen frustraties te ventileren in het antwoord. Dat komt het vertrouwen van de burger in
de eerstelijnsklachtenbehandeling bij de Politie niet ten goede.

3.14. Intercommunales
3.14.1. Eandis (p. 224)
Over de energie-intercommunale Eandis, nu Fluvius, behandelde de dienst Ombudsman 7 klachten: 6
rechtstreekse klachten en 1 klacht in de rubriek ‘Meerdere diensten’. In 2017 waren er 5 klachten
waarvan er maar één terecht was. In 2018 zijn 5 van de 7 klachten gegrond wat gelijk staat met een
gegrondheidsgraad van 71,4 procent.
Drie gegronde klachten hebben betrekking op openbare verlichting en straatlantaarns. In het eerste
dossier zorgde een dubbele melding over hetzelfde defect voor verwarring waardoor het herstel vertraging opliep en de melder niet ingelicht werd. In het tweede dossier werd een schadedossier als gevolg van het afrijden van een straatlantaarn niet goed opgevolgd waardoor het zeven maanden duurde
vooraleer de discussie beslecht geraakte. In het derde dossier werd een straatlantaarn door een minder
goede dossieropvolging niet teruggeplaatst. De drie andere dossiers hebben te maken met onduidelijke
afrekeningen.

3.14.2. Farys (p. 229)
Over de watermaatschappij Farys behandelde de dienst Ombudsman 9 klachten: 7 rechtstreekse klachten en 2 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’. In 2017 waren er slechts 3 klachten, in 2016 11.
Net als in 2017 ligt de graad van gegrondheid laag.
Twee klachten gingen over het plaatsen van een terugslagklep. De verzoekers namen het niet dat zij
op basis van het Algemeen Waterverkoopreglement niet alleen verplicht werden tot het plaatsen van
de terugslagklep wat hen meer dan 130 euro kostte, maar dat ze daarbovenop ook nog eens meer dan
60 euro moesten betalen voor de keuring ervan.

3.14.3. IVBO (p. 233)
Over de huisvuilintercommunale IVBO werden 5 klachten behandeld: 4 rechtstreekse klachten en 1
klacht in de rubriek ‘Meerdere diensten’. In 2017 waren er 4 klachten, in 2016 slechts één.
Eén klacht werd beoordeeld als een terechte opmerking omdat IVBO de vraag van verzoekster over
het niet meenemen van haar PMD-zak uit het oog verloor.
Door tussenkomst van de dienst Ombudsman bij de Wegendienst en IVBO kon het huis-aan-huis ophalen van het afval in de nieuwe verkaveling tussen de Joseph Bogaertstraat en de Andreas
Wydtsstraat in orde worden gebracht.
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De zwakke plekken

Onderstaande tabel toont welke principes van behoorlijk bestuur of welke dienstverleningsnormen in
2018 het vaakst overtreden werden.
In 60 dossiers (22,7 procent) klaagde de Bruggeling vooral overeen gebrekkige dossieropvolging. De
graad van gegrondheid lag hoog. In 46 dossiers of 76,6 procent werd een tekortkoming vastgesteld:
27 dossiers waren gegrond, 2 deels gegrond en 17 terecht. Gebrekkige dossieropvolging staat in 2018
bovenaan, onder meer als gevolg van de meldingen die de dienst Ombudsman overnam omdat ze de
maximale behandelingstermijn van zestig dagen niet hadden gehaald.
Op de tweede plaats staan toch weer de klachten waarbij de Bruggeling vooral klaagt over een gebrekkige communicatie (47 dossiers) en een tekort aan informatie (10 dossiers), samen goed voor
57 dossiers of 21,6 procent. Hun aantal blijft, net als in 2017, te hoog. Bovendien ligt ook de graad van
gegrondheid vrij hoog. In 27 dossiers of 47,4 procent werd een tekortkoming vastgesteld: 11 dossiers
waren gegrond, 10 deels gegrond en 5 terecht. Klachten in verband met een minder goede communicatie en informatieverstrekking zitten vooral bij de dossiers over het parkeergebeuren, bij de Politie, de
dienst Mobiliteit, de Dienst Ruimtelijke Ordening en het Huis van de Bruggeling/themabalie
Niet-Belgen.
Op de derde plaats staan de klachten waarbij vooral het zorgvuldigheidsbeginsel overtreden werd. In
2018 zijn het er 49, goed voor 18,6 procent. Deze norm slaat op alle mogelijke fouten die diensten en
medewerkers kunnen maken bij het uitoefenen van hun taken. Het gaat om een vlag die een ruime lading dekt. De graad van gegrondheid bedraagt 51 procent, goed voor 25 dossiers waarbij een tekortkoming werd vastgesteld. Negentien dossiers waren gegrond, 4 deels gegrond en 2 terecht.
In 26 dossiers vond de Bruggeling dat de diensten niet actief genoeg optraden maar de graad van gegrondheid blijft beperkt tot 3 gegronde klachten. In 19 dossiers klaagde de Bruggeling over het onthaal
en de bejegening door ambtenaren en politieagenten, waarbij in 6 dossiers een tekortkoming vastgesteld kon worden. In 17 dossiers werd vooral geklaagd over het feit dat de diensten de regelgeving
niet correct toepasten. Twee klachten waren gegrond, 2 deels gegrond en 1 terecht.
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Aanbevelingen

De Ombudsman schreef vier aanbevelingen: twee voor de stadsdiensten, één voor het parkeerbedrijf
en één voor Mintus.

5.1. Aanbevelingen voor de stadsdiensten
5.1.1. Dossier 201802-041 (Eigendommen) (p. 139)
“De dienst Eigendommen dient een periodieke controle van de huurcontracten van de carports, autostandplaatsen en garages in te voeren om misbruik te voorkomen. Doordat het parkeerbeleid in de
binnenstad drastisch is veranderd en alle parkeerplaatsen er betalend zijn geworden, is dat nodig.
Anders dan vroeger hebben bewoners die verhuizen, er financieel baat bij om na te laten het huurcontract van hun carport, garage of autostandplaats in de binnenstad op te zeggen. Dat is in het nadeel van de buurtbewoners die op de wachtlijst staan.”
Aanleiding: Verzoekster wil een carport van de Stad huren. Ze staat al sinds april 2017 op de wachtlijst. In februari 2018 stelt ze vast dat de vorige eigenaar van haar huis meer dan zes maanden na zijn
verhuizing nog altijd de carport huurt en gebruikt, hoewel hij niet meer in de buurt woont. Het dossier
brengt een gebrek aan controle door de dienst Eigendommen aan het licht van de huurcontracten van
de carports, garages en autostandplaatsen van de Stad Brugge.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 27 april 2018.
Opvolging: De dienst Eigendommen voert de aanbeveling uit.

5.1.2. Dossier 201806-126 (Patrimonium, Academie) (p. 88)
“Er moet verder werk gemaakt worden van redelijke aanpassingen aan de schoolgebouwen van de
Academie in de Katelijnestraat zodat ze beter toegankelijk worden voor rolstoelgebruikers.”
Aanleiding: Verzoeker klaagt aan dat het schoolgebouw van de Academie in de Katelijnestraat moeilijk toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Zij kunnen nauwelijks de ateliers op de verdiepingen bereiken omdat er geen lift is. Verzoeker begrijpt niet waarom in het gebouw geen liftkoker wordt gebouwd of een leuninglift wordt gemonteerd. Uit het onderzoek blijkt dat eenzelfde aanbeveling die de
Ombudsman in maart 2017 schreef over de moeilijke toegankelijkheid van het gebouw weinig concrete resultaten opleverde.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 20 augustus 2018.
Opvolging: Het gebouw van de Academie is een beschermd monument. Uit verder onderzoek door de
dienst Patrimonium en de Academie blijkt dat alleen een lift in de traphal zou kunnen worden vergund. Dat vraagt belangrijke aanpassingen aan de trap en de toegangen tot de lokalen. Omdat het om
een middelhoog gebouw gaat, moet de hele trap gecompartimenteerd worden en moet een brandwerend sas voorzien worden voor elke lifttoegang. De diensten werken aan een raming van het budget
voor de aanpassing van de traphal, het sanitair en nieuwe buitendeuren die automatisch open gaan.
Deze zal verder besproken worden met de directie van de Academie en de dienst Onderwijs en daarna
voorgelegd worden aan het College van burgemeester en schepenen.

5.2. Aanbeveling voor het parkeerbedrijf
Dossier 201803-072 (Parkeerwinkel) (p. 58)
“De uitbater van de Parkeerwinkel en de firma achter de stedelijke website moeten zonder verder
uitstel de mogelijkheid voorzien om via het e-loket een tijdelijke aanpassing van de parkeervergunning aan te vragen.”
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Aanleiding: Verzoeker suggereert in het kader van een klachtdossier om het wijzigen van een parkeervergunning bij het gebruik van een vervangwagen te vereenvoudigen. Het parkeerbedrijf en het softwarebedrijf beloven in april 2018 dat de mogelijkheid om via het e-loket een tijdelijke aanpassing van
de parkeervergunning aan te vragen, zeer snel beschikbaar zal zijn. Maar tegen dat de Ombudsman het
dossier voorlegt aan het College van burgemeester en schepenen, is deze deadline door de betrokken
firma’s al weer verschoven naar begin juli 2018.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 2 juli 2018.
Opvolging: De dienst Mobiliteit bevestigt in januari 2019 dat de aanbeveling werd uitgevoerd.

5.3. Aanbeveling voor Mintus
Dossier 201802-051 (p. 201)
“Zoek in dergelijke acute probleemsituaties actief naar een tussenoplossing, eventueel in samenspraak met de onderhoudsfirma.”
Aanleiding: Verzoekster huurt een woning van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van het OCMW.
Zij meldt op 20 december 2017 dat de verwarming stuk is. Het is koud. Pas op 1 februari 2018 wordt
een elektrisch vuurtje bezorgd. Omdat dat niet genoeg is, levert de onderhoudsfirma pas na een vraag
van de maatschappelijk werkster en via het meldpunt van de technische dienst van Mintus midden februari 2018 een tweede vuurtje. Bijna twee maanden na de eerste melding van het defect krijgt een gespecialiseerde firma de verwarmingsketel weer aan de praat. Al in december 2010 deed de Ombudsman dezelfde aanbeveling.
Overgemaakt aan Mintus op 21 juni 2018.
Opvolging: Zowel het Sociaal Verhuurkantoor als Mintus verklaren zich akkoord met de aanbeveling.
In acute probleemsituaties wordt het probleem individueel bekeken en worden maatregelen op maat
genomen.
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INLEIDING
In dit deel van het jaarverslag krijgt u een overzicht van alle klachtdossiers die in 2018 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.
Klachten die thematisch samen horen, worden samen gezet.
Net als in 2017 hebben wij alle klachten in verband met het parkeerplan gegroepeerd. We hebben alle parkeerklachten over de Parkeerwinkel, de dienst Mobiliteit en Apcoa (+ Financiën en Burgerzaken) gerangschikt onder de rubriek ‘Parkeerplan’. Dit thema hebben we vooraan geplaatst omdat het
net als in 2017 het klachtenbeeld in belangrijke mate bepaald heeft.
Daarna volgen de dienstoverschrijdende klachten. We hebben ze opgesplitst in 1) klachten van burgers en 2) overgenomen meldingen. Ook bij de Groendienst, de Wegendienst, de Dienst Ruimtelijke Ordening, de dienst Mobiliteit en de Politie maakten wij een onderscheid tussen de laattijdig afgehandelde meldingen die door de dienst Ombudsman als klachtdossiers werden overgenomen, en de
tweedelijnsklachten van burgers.
De klachten over het kern-OCMW en de zorgvereniging Mintus behandelden we apart.
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.
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1. STADSBESTUUR

PARKEERPLAN

FOUT IN NUMMERPLAAT
(dossier: 201802-043)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker heeft al een maand een digitale bewonersvergunning. Toch krijgt hij retributies. Hij belde en schreef al naar de Parkeerwinkel en Apcoa
maar het probleem blijft bestaan. Hij weigert de
veertien retributies te betalen.

ONDERZOEK:
De Parkeerwinkel maakte een fout bij het aanmaken van de bewonersvergunning. Een letter van de
nummerplaat werd omgewisseld. De Parkeerwinkel
zet de fout recht.
Apcoa annuleert alle onterechte retributies. Zij kan
wel geen betwistingen van verzoeker terugvinden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
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GEEN ZORGVULDIGHEID: de Parkeerwinkel gaf
een verkeerde nummerplaat in bij het aanmaken
van de bewonersvergunning.
De klacht wordt gecorrigeerd: de nummerplaat
wordt gecorrigeerd. De retributies worden geannuleerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 april 2018).

NIET VERWITTIGD (1-2)
(dossiers: 201803-054, 201803-057)

Gegrond
KLACHTEN:
De eerste verzoeker komt er toevallig achter dat
zijn betalende parkeervergunning vervallen is. Hij
werd hierover niet ingelicht. Als hij contact opneemt met de dienst Mobiliteit, wordt hem alleen
bevestigd dat zijn vergunning vervallen is. Op zijn
vraag waarom hij hierover niet werd ingelicht,
krijgt hij geen antwoord. Hij moet een nieuwe aanvraag indienen, hetzij online hetzij in de Parkeerwinkel.
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Als het niet lukt om zijn parkeervergunning online
te vernieuwen, gaat verzoeker naar de Parkeerwinkel. De baliemedewerkster geeft toe dat hij tijdig
verwittigd had moeten worden.
Verzoeker vervolledigt zijn aanvraag voor de parkeervergunning voor zijn firmawagen waarvoor hij
vorig jaar een vergunning kreeg. Alle gegevens zijn
dezelfde gebleven maar toch moet hij weer een attest laten invullen door zijn werkgever. Hij moet
ook opnieuw het inschrijvingsbewijs van de wagen
en zijn identiteitskaart voorleggen. Als hij hierover
opmerkingen maakt, zegt de baliemedewerkster dat
dit de procedure is.
De tweede verzoeker liet zich midden februari 2017
registreren als werknemer in een blauwe zone. Eind
februari 2018 krijgt hij een parkeerretributie omdat
hij zijn blauwe parkeerschijf niet legde. In de Parkeerwinkel hoort hij dat zijn werknemersvergunning verlopen is. Verzoeker vindt het niet kunnen
dat noch de Parkeerwinkel noch de Stad hem ervan
verwittigden dat zijn parkeervergunning weldra
vernieuwd moest worden.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit had met de Parkeerwinkel afgesproken dat alle houders van een parkeervergunning met een einddatum schriftelijk op de hoogte
zouden worden gebracht over het moment dat de
vergunning vernieuwd moest worden. Omdat ook
de werknemersabonnementen en werkvergunningen
vernieuwd moesten worden, herinnerde de dienst
Mobiliteit de Parkeerwinkel begin 2018 aan deze
opdracht.
De Parkeerwinkel slaagde er niet in iedereen tijdig
te verwittigen. De dienst Mobiliteit deed uiteindelijk zelf het nodige om alle houders van een werknemersabonnement of werkvergunning aan te
schrijven. Dat kon niet verhinderen dat een aantal
vergunninghouders niet of te laat verwittigd werden.
Als gevolg van de klachten spreekt de dienst Mobiliteit met de Parkeerwinkel af dat in de toekomst alle burgers die een nieuwe vergunning nodig hebben, tijdig worden aangeschreven.
Zij geeft de Parkeerwinkel bovendien de opdracht
om in het vervolg, als aan de aanvraag niets wijzigt,
nieuwe parkeervergunningen voor een derde of
vierde wagen af te leveren op basis van de identiteitskaart en/of het kentekenbewijs alleen. Kan diegene die naar de balie komt, geen identiteitskaart of
kentekenbewijs van de houder van de parkeervergunning voorleggen, dan zal geen nieuwe vergunning uitgereikt worden. Wie voor een firma- of leasingwagen
een
nieuwe
parkeervergunning
aanvraagt, zal wel nog altijd een verklaring moeten
voorleggen van de werkgever waaruit blijkt dat de
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houder het permanent gebruik van de wagen heeft.
Van deze voorwaarde in het reglement kan niet afgeweken worden.
Wat de tweede verzoeker betreft, bevestigt de
dienst Mobiliteit dat ook hij niet werd verwittigd.
Zijn retributie wordt geannuleerd. Alle burgers die
een retributie kregen doordat ze laattijdig of niet
verwittigd werden, kunnen die laten annuleren.
Verzoeker wordt aangeraden zijn werknemersvergunning zo snel mogelijk te verlengen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klachten als gegrond maar gecorrigeerd.
De klachten zijn gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: hoewel zij
daar tijdig toe de opdracht had gekregen, slaagde de
Parkeerwinkel er niet in alle houders van een parkeervergunning met een einddatum tijdig te verwittigen. De dienst Mobiliteit schreef zelf de houders
van een werkabonnement of werkvergunning aan
maar dat kon niet beletten dat sommigen niet of niet
tijdig ingelicht werden.
De klachten worden gecorrigeerd: de dienst Mobiliteit spijkert de afspraken met de Parkeerwinkel bij.
De eerste verzoeker wordt ingelicht over de voorwaarden om een parkeervergunning voor een firmawagen te vernieuwen. De tweede verzoeker
hoeft zijn retributie niet te betalen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 mei 2018).

NIET VERWITTIGD (3)
(dossier: 201805-108)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker beschikt over het werktarief om te parkeren in de binnenstad. Omdat hij wist dat deze
vergunning maar geldig was voor één jaar, nam hij
contact op met het Huis van de Bruggeling om naar
de einddatum te informeren. De medewerkster kon
dat niet meedelen. Dat was geen probleem, verzekerde ze, aangezien elke gebruiker ruim op tijd
schriftelijk verwittigd zou worden.
Verzoeker kreeg geen brief noch e-mail. Eind mei
2018 stelt hij vast dat hij niet meer kan genieten van
het werktarief. Hij moet de volle pot betalen. Hij
klaagt dat de verkeerde informatie van het Huis van
de Bruggeling hem geld kost. Hij suggereert de in-
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formatie op de website aan te vullen met informatie
over de jaarlijkse verlenging van het werktarief.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

ONDERZOEK:

Akte genomen (20 augustus 2018).

Volgens de dienst Mobiliteit stond op de website
vermeld dat de registratie in de Parkeerwinkel jaarlijks moet gebeuren.
De dienst Mobiliteit bevestigt dat het de bedoeling
was dat het parkeerbedrijf de gebruikers van het
werktarief maximaal drie weken voor het verstrijken van hun vergunning daarvan op de hoogte zou
brengen per brief of e-mail. Dat gebeurde niet.
De Stad schreef dan maar zelf iedereen aan wiens
vergunning verliep tot en met 31 maart 2018. Er
werd afgesproken met het parkeerbedrijf dat zij
vanaf 1 april 2018 verantwoordelijk was voor het
aanschrijven van alle houders van een parkeervergunning voor werkenden en geregistreerden van het
werktarief voor de binnenstad.
De Parkeerwinkel verstuurde wel de herinneringsbrieven voor de houders van een parkeervergunning
in de blauwe zones rond de stad, maar niet die voor
het werktarief. De oorzaak ligt in een misverstand
tussen twee collega’s bij de firma toen de ene deze
taak van de andere overnam.
Als gevolg van de klacht wordt deze fout ontdekt
en gecorrigeerd zodat onmiddellijk overgegaan kan
worden tot het versturen van de brieven in verband
met de verlenging van het werktarief.
De dienst Mobiliteit wijst erop dat de personeelsleden van de Parkeerwinkel kunnen opzoeken wanneer het werktarief zal vervallen. Ze gaat ervan uit
dat verzoeker geen contact had met de Parkeerwinkel maar wel met het contactcenter in het Huis van
de Bruggeling. Dat ging er, net als de dienst Mobiliteit, van uit dat de brieven effectief verstuurd werden aangezien deze opdracht uitdrukkelijk aan het
parkeerbedrijf was gegeven.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: als gevolg van
een intern misverstand verstuurde de Parkeerwinkel
vanaf 1 april 2018 de herinneringsbrieven niet naar
de vergunninghouders van het werktarief voor de
binnenstad. Dat was nochtans zo afgesproken met
de dienst Mobiliteit.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Parkeerwinkel
corrigeert de fout en gaat over tot het versturen van
de brieven over het verlengen van het werktarief.
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NIET VERWITTIGD (4)
(dossier: 201807-159)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker krijgt eind februari 2018 een parkeerretributie in de blauwe zone Kristus-Koning. Hij vond
geen parkeerbon achter de ruitenwisser.
Midden juli krijgt hij een herinnering en komt aan
het licht dat hij een retributie kreeg. Verzoeker
vindt dat rijkelijk laat.
Verzoeker beschikt over een werknemersvergunning maar deze liep midden februari af. De Stad
verwittigde hem niet dat zijn vergunning vernieuwd
moest worden.
Verzoeker hernieuwde zijn werknemersvergunning
spontaan nadat een collega, die ook vergeten was
zijn vergunning te vernieuwen, een parkeerretributie had gekregen. Deze retributie werd geannuleerd.
Verzoeker wil dat ook zijn retributie geschrapt
wordt.

ONDERZOEK:
Op de foto’s van de parkeerwachter is te zien dat er
een parkeerbon achter de ruitenwisser achtergelaten
werd. Allicht ging hij verloren. Daarom wordt altijd
een gratis herinnering gestuurd als er niet spontaan
betaald wordt.
Volgens het parkeerbedrijf kon zij de herinneringsbrief niet vroeger sturen. Zij kreeg eind januari
2018 van het College van burgemeester en schepenen de opdracht de parkeerretributies uit te schrijven en te innen. Begin februari vroeg zij daarvoor
een machtiging aan bij de DIV. Deze werd pas
midden mei verleend.
Nog begin februari maakte het parkeerbedrijf aan
de dienst Mobiliteit en de dienst Financiën haar
ontwerpteksten van de invorderingsbrieven over.
De dienst Financiën stuurde pas midden maart haar
opmerkingen door. Daarna was er nog een discussie
over de taal van de brief die zou verstuurd worden
naar Franse overtreders. Midden juni keurde de
dienst Mobiliteit de tekst van de herinneringsbrieven goed. Als gevolg van beide factoren konden de
eerste herinneringsbrieven pas begin juli verstuurd
worden.
De dienst Mobiliteit stelt dat zij alle houders van
een werknemersvergunning van wie zij het emailadres kende, in de eerste week van februari een
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e-mail stuurde om hen te herinneren aan het feit dat
de vergunning vernieuwd moest worden. Tussen de
talrijke bestemmelingen staat het correcte emailadres van verzoeker. De dienst Mobiliteit concludeert dat verzoeker deze e-mail gekregen moet
hebben want zij kreeg geen foutmelding terug.
De vergunninghouders van wie de dienst Mobiliteit
geen e-mailadres had, werden per brief aangeschreven. Deze groep kreeg zijn verwittigingsbrief te
laat. Daarom werd voor deze groep een gedoogperiode toegepast indien er ondertussen een retributie
was uitgeschreven. Daarom werd de retributie van
verzoekers collega geannuleerd.
Verzoeker houdt voet bij stuk dat hij geen e-mail
van de dienst Mobiliteit ontving.
Uit het onderzoek blijkt dat de dienst Mobiliteit de
e-mail aan de vergunninghouders in bulk doorstuurde. De dienst Informatica bevestigt dat het
mogelijk is dat bij een zeer zware e-mail met verschillende tientallen correspondenten de provider x
aantal e-mails doorlaat maar de rest tegenhoudt
omdat er te veel zijn. Als de provider deze e-mails
dan tegenhoudt, komen ze zelfs niet in de spambox
terecht.
De dienst Informatie raadt de dienst Mobiliteit aan
om e-mails die naar een grote groep bestemmelingen moeten worden verstuurd, te verzenden via
Mailchimp, een programma dat e-mails van veel
meer verschillende servers verstuurt dan de Stad
Brugge kan.
De dienst Mobiliteit beslist het bezwaar met gunstig
advies voor te leggen aan het College van burgemeester en schepenen. Zij zal Mailchimp gebruiken, mocht het versturen van dergelijke e-mails nog
aan de orde zijn. Het verwittigen van de vergunninghouders dient in het vervolg evenwel door de
Parkeerwinkel te gebeuren.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN ZORGVULDIGHEID: doordat de dienst
Mobiliteit haar e-mail verstuurde naar tientallen bestemmelingen tegelijk, is het mogelijk dat verzoeker deze e-mail niet ontving.
GEEN REDELIJKE TERMIJN: het duurde te lang
vooraleer het parkeerbedrijf de eerste herinnering
stuurde, maar dat kwam in de eerste plaats omdat
de DIV-machtiging lang weg bleef. Voor de DIV is
de Ombudsman niet bevoegd. De Ombudsman stelt
evenwel vast dat het ook lang duurde vooraleer de
stadsdiensten en het parkeerbedrijf het eens werden
over de tekst van de herinneringsbrieven. Ook
daardoor ging tijd verloren. Het retributiereglement
bepaalt geen termijn waarbinnen de herinneringen
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moeten worden verstuurd, maar dit moet wel binnen een redelijke termijn gebeuren. De Ombudsman vindt dat de uiterste limiet drie maanden is.
Deze termijn werd overschreden.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekers bezwaar
wordt met gunstig advies voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2019).

OPVOLGING:
De retributie wordt geannuleerd.

VERVANGWAGEN
(Dossier: 201803-072)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker heeft een bewonersvergunning voor de
binnenstad. Hij gebruikte tijdelijk een vervangwagen. Midden maart om 10.32 uur mailde hij naar de
Parkeerwinkel dat hij opnieuw over zijn eigen wagen beschikte. Hij vermeldde zijn nummerplaat en
voegde de nodige documenten toe. Een half uur later, om 11.07 uur, kreeg hij een parkeerretributie
omdat hij zonder geldige parkeervergunning parkeerde.
Hij diende bezwaar in omdat hij de Parkeerwinkel
tijdig op de hoogte had gebracht. De Parkeerwinkel
verwierp zijn bezwaar omdat hij niet gewacht had
op de bevestigingsmail dat zijn vergunning weer op
zijn eigen wagen stond. Pas dan had hij mogen parkeren. De Parkeerwinkel verwijst hierbij naar het
retributiereglement.
Verzoeker gaat niet akkoord. Hij suggereert om de
procedure bij het gebruik van een vervangwagen te
vereenvoudigen.

ONDERZOEK:
Dat gewacht moet worden op een bevestigingsmail
staat niet in het reglement noch ergens anders vermeld.
De dienst Mobiliteit stelt vast dat verzoeker een
half uur voor het uitschrijven van de retributie had
gemeld dat hij weer over zijn eigen auto beschikte.
Zolang het e-loket geen functie aanbiedt om een lopende parkeervergunning te wijzigen, mogen aanpassingen in verband met vervangwagens per email overgemaakt worden aan de Parkeerwinkel.
De dienst Mobiliteit vraagt de Parkeerwinkel de retributie te annuleren.
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Tijdens de stuurgroep van midden april 2018 beloofden de uitbater van de Parkeerwinkel en het
softwarebedrijf achter de stedelijke website dat de
functionaliteit om via het e-loket een tijdelijke aanpassing van de parkeervergunning aan te vragen,
zeer snel beschikbaar zou zijn. Ondanks aandringen
van de dienst Mobiliteit was dit tegen midden mei
2018 nog altijd niet in orde. Tegen dat de Ombudsman het dossier indient voor het College van
burgemeester en schepenen, is deze deadline door
de betrokken firma’s al weer verschoven naar begin
juli 2018.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
dat verzoeker had moeten wachten op een bevestigingsmail staat niet in het reglement en staat ook
nergens anders vermeld. Dit argument kan niet gebruikt worden om verzoekers bezwaar af te wijzen.
GEEN SOEPELHEID: het was gepast geweest dat
de Parkeerwinkel de retributie kwijt had gescholden. Verzoeker kon aantonen dat hij een half uur
voordien gemeld had dat hij weer over zijn eigen
auto beschikte.
De klacht wordt gecorrigeerd: de retributie wordt
geannuleerd.

AANBEVELING:
“De uitbater van de Parkeerwinkel en de firma
achter de stedelijke website moeten zonder verder
uitstel de mogelijkheid voorzien om via het e-loket
een tijdelijke aanpassing van de parkeervergunning
aan te vragen.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (2 juli 2018).

OPVOLGING:
De dienst Mobiliteit bevestigt in januari 2019 dat de
aanbeveling werd opgevolgd.

VERKEERDE NUMMERPLAAT (1)
(dossier: 201807-154)

Gegrond
KLACHT:

+ zijn nummerplaat”. Zo ontstond een nummerplaat
die in Brugge geen betekenis heeft.
Verzoeker kreeg een parkeerretributie. Hij diende
bezwaar in maar dat werd door de Parkeerwinkel
verworpen omdat de ingegeven nummerplaat meer
dan twee karakters verschilde van de zijne. Verzoeker protesteerde opnieuw en legde uit hoe de fout
was ontstaan. Bovendien had hij betaald voor de
parkeersessie. De Parkeerwinkel wees zijn bezwaar
opnieuw af. Hij moest betalen.
Verzoeker sloeg er het parkeerreglement op na
maar vond daarin niets terug over een afwijking van
de nummerplaat met twee of meer karakters. Op de
website van het parkeerbedrijf werd begrip getoond
voor wie zijn nummerplaat een eerste keer foutief
doorgaf. Verzoeker stelde hierover een vraag aan
het parkeerbedrijf maar twee dagen later heeft hij
nog geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK:
Doordat er geregeld fouten worden gemaakt bij het
ingeven van de nummerplaat, besliste het College
van burgemeester en schepenen vroeger al dat het
parkeerbedrijf autonoom een retributie kwijt mag
schelden als er niet meer dan twee fouten in de
nummerplaat staan. Als er meer dan twee fouten of
een volledig andere nummerplaat ingegeven werden, moet het bezwaar voorgelegd worden aan het
College van burgemeester en schepenen. Als er
aangetoond kan worden dat er parkeergeld betaald
werd en er geen verwarring mogelijk is met een andere nummerplaat, kan de retributie kwijtgescholden worden.
De dienst Mobiliteit beslist verzoekers klachtdossier als bezwaar voor te leggen aan het College van
burgemeester en schepenen.
De Ombudsman stelt vast dat het parkeerbedrijf
niet spontaan aan verzoeker voorstelde zijn bezwaar
aan het College van burgemeester en schepenen
voor te leggen. De dienst Mobiliteit wijst het parkeerbedrijf erop dat zij niet zelfstandig kan beslissen over bezwaren die verband houden met meer
dan twee foute karakters in een nummerplaat. Zij
vraagt om personen in een dergelijke situatie in het
vervolg steeds correct in te lichten en deze dossiers
steeds voor verdere behandeling over te maken aan
de dienst Mobiliteit.
De Ombudsman stelt vast dat de webpagina van het
parkeerbedrijf (te) hoge verwachtingen bij de burger creëert wat het kwijtschelden van een retributie
betreft bij een eerste foute ingeving. Op vraag van
de dienst Mobiliteit past het parkeerbedrijf de tekst
op haar website aan.

Verzoeker parkeerde op het Beursplein en gaf via
sms een verkeerde nummerplaat door. Hij woont in
Knokke-Heist en kopieerde vanuit zijn gsm “KH11
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BEOORDELING:

ONDERZOEK:

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
het parkeerbedrijf kan niet zelfstandig beslissen
over bezwaren in verband met meer dan twee foute
karakters in een nummerplaat. De Parkeerwinkel
gaf het dossier niet spontaan door aan de dienst
Mobiliteit maar drong daarentegen aan op een onmiddellijke betaling van de retributie.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de website
creëerde te hoge verwachtingen wat het kwijtschelden van een parkeerretributie betreft bij een eerste
foute ingave.
De klacht wordt gecorrigeerd: het dossier van verzoeker wordt als bezwaar voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. De dienst
Mobiliteit herinnert het parkeerbedrijf aan de afspraken in verband met bezwaren over meer dan
twee foute karakters in de nummerplaat. Het parkeerbedrijf verduidelijkt de informatie op zijn webpagina.

De vrouw van verzoeker diende zelf al midden oktober bezwaar in tegen de parkeerretributie. Het bezwaar werd vier dagen later door de Parkeerwinkel
afgewezen omdat volgens haar bij raadpleging van
de gegevensbank van provider Be-Mobile geen geldige betalingsopdracht was opgestart.
Na de klacht van verzoeker geeft de Parkeerwinkel
toe dat zij in feite het gsm-nummer van de klant
nodig heeft om te kunnen achterhalen of er daadwerkelijk een parkeersessie werd opgestart. De
vrouw van verzoeker werd niet gevraagd naar het
gebruikte gsm-nummer.
Na de klacht geeft verzoeker het gsm-nummer door.
De Parkeerwinkel consulteert de gegevensbank van
Be-Mobile en constateert dat er wel degelijk een
parkeersessie werd opgestart, zij het dat in de
nummerplaat één fout werd gemaakt. Op basis
hiervan annuleert de Parkeerwinkel eenmalig de
parkeerretributie.
De Parkeerwinkel kan noch het bezwaar van verzoeker noch zijn twee herinneringsmails terugvinden. Volgens het parkeerbedrijf was het e-mailadres
dat hij gebruikte voor zijn mails van begin november en begin december een adres van provider BeMobile. De Parkeerwinkel heeft geen toegang tot
deze mailbox. Volgens de Parkeerwinkel diende
verzoeker eind oktober ook via de website van 4411
zijn bezwaar in. Ook daar heeft de Parkeerwinkel
geen toegang toe.
Verzoeker reageert dat hij de instructies op de website www.parkeren.be volgde. De ontvangstmelding
nodigde hem uit aanvullende info door te sturen
naar opc@be-mobile.zendesk.com. Dat deed hij
begin november en begin december, in de veronderstelling dat hij naar het parkeerbedrijf mailde.
Volgens het parkeerbedrijf genereren klachten met
betrekking tot het sms- of app-parkeren die op
www.parkeren.be/sms worden ingediend, een email naar 4411. 4411 kijkt na of de retributie werd
uitgeschreven op een moment en een plaats waar de
parkeerder een geldige sessie had. Soms vereist dat
extra info van de parkeerder, wat 4411 vanuit het emailadres OPC@be-mobile.zendesk.com opvraagt.
Dit is geen e-mailadres van het parkeerbedrijf. Zodra 4411 geverifieerd heeft of er een geldige parkeersessie was, koppelt zij het bezwaar door naar
het parkeerbedrijf waarna de Parkeerwinkel al dan
niet de retributie annuleert.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 oktober 2018).

OPVOLGING:
Het College van burgemeester en schepenen beoordeelt het bezwaar van verzoeker gunstig.

VERKEERDE NUMMERPLAAT (2)
(dossier: 201812-243)

Gegrond
KLACHT:
De vrouw van verzoeker maakt voor het eerst gebruik van een bezoekerscode maar maakt een foutje
bij het intikken van de nummerplaat. Hoewel ze een
sms terugkreeg dat de bezoekerscode geactiveerd
was, kreeg ze toch een parkeerretributie.
Eind oktober diende verzoeker bezwaar in via de
website van de Parkeerwinkel. Hij kreeg geen reactie. Begin november en begin december stuurde hij
nieuwe e-mails naar het parkeerbedrijf, maar een
antwoord bleef uit. Zijn vrouw kreeg wel een herinnering dat zij de retributie nog niet betaald had.
Verzoeker vindt het niet kunnen dat de Parkeerwinkel niet op zijn e-mails reageerde.

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
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GEEN ZORGVULDIGHEID: de Parkeerwinkel
wees het bezwaar van de echtgenote van verzoeker
af zonder naar het gsm-nummer te vragen dat gebruikt was om de bezoekerscode te activeren.
De uitleg van het parkeerbedrijf over het emailadres van 4411 zal wel kloppen, maar de Ombudsman kan begrijpen dat verzoeker meende dat
hij naar het parkeerbedrijf mailde aangezien de
naam van de firma in het e-mailadres wordt vermeld. Misschien kan 4411 hieraan verhelpen zodat
misverstanden hierover niet meer mogelijk zijn.
De klacht wordt gecorrigeerd: de retributie wordt
geannuleerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (11 februari 2019).

VERKEERDE NUMMERPLAAT (3)
(dossier: 201806-125)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster vroeg de Parkeerwinkel om de parkeerretributie die haar man in Brugge had opgelopen,
kwijt te schelden. Hij was met haar auto naar Brugge gereden maar had per abuis bij het sms-parkeren
de nummerplaat van zijn eigen auto ingetypt. Omdat het om een eerste fout ging, rekende verzoekster
erop dat de Parkeerwinkel de retributie zou annuleren zoals ze op de website las. De Parkeerwinkel
wees de vraag van verzoekster af met het argument
dat ze maximaal twee fouten in de nummerplaat
aanvaardt.
Verzoekster bleef protesteren tot de Parkeerwinkel
haar liet weten dat ook het College van burgemeester en schepenen haar bezwaar had verworpen. Verzoekster blijft zich onheus behandeld voelen.

ONDERZOEK:
De echtgenoot van verzoekster typte de verkeerde
nummerplaat in. De parkeertijd werd betaald maar
omdat de parkeerwachter geen overeenkomst vond
met de nummerplaat van verzoekster schreef hij een
parkeerbon uit.
Omdat er geregeld fouten gemaakt worden bij het
ingeven van de nummerplaat, besliste het College
van burgemeester en schepenen vroeger al dat de
Parkeerwinkel autonoom een parkeerretributie kan
kwijtschelden als er niet meer dan twee fouten in de
nummerplaat staan. Als er meer dan twee fouten of
een volledig verkeerde nummerplaat ingegeven
worden, moet het bezwaar voorgelegd worden aan
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het College van burgemeester en schepenen. Elke
betwisting wordt apart bekeken.
Het protest van verzoekster werd als bezwaar voorgelegd aan het College maar verworpen omdat het
niet ging om een paar fouten in de nummerplaat
maar om het intikken van een volledig verkeerde
nummerplaat.
De dienst Ombudsman vraagt of de parkeertijd terugbetaald kan worden. De dienst Mobiliteit wil
daar niet op ingaan omdat niet aangetoond kan
worden dat de wagen van de echtgenoot op datzelfde ogenblik niet in Brugge geparkeerd stond.
De webpagina van het parkeerbedrijf creëert te hoge verwachtingen wat het kwijt schelden van een
retributie betreft bij een eerste foute ingeving. Dat
er maar twee fouten in de nummerplaat mogen
staan, wordt niet vermeld.
Naar aanleiding van een gelijkaardige klacht (dossier 201807-154) vraagt de dienst Mobiliteit aan het
parkeerbedrijf om de tekst op de webpagina aan te
passen zodat de verwachting van de burger niet automatisch die van een kwijtschelding is bij een eerste foute ingave. Het parkeerbedrijf doet het nodige.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de website
van het parkeerbedrijf creëerde te hoge verwachtingen wat het kwijt schelden van een parkeerretributie betreft bij een eerste foute ingave. Dat wordt
aangepast.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de bezwaarprocedure correct werd doorlopen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 augustus 2018).

VERKEERDE NUMMERPLAAT (4)
(dossier: 201810-210)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster krijgt midden oktober een parkeerretributie omdat ze per abuis de nummerplaat intypte
van de auto die naast haar geparkeerd stond. Ze betaalde wel haar parkeersessie.
Verzoekster vraagt de retributie te schrappen omdat
ze wel degelijk betaalde voor haar parkeertijd maar
als gevolg van haar verstrooidheid een retributie
kreeg.
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De Parkeerwinkel wijst haar bezwaar af. Ze moet
betalen. Verzoekster gaat niet akkoord.
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niet kan bewijzen dat de andere wagen niet in de
binnenstad stond. Dergelijke bezwaren blijven door
het College beoordeeld worden.

ONDERZOEK:
De Parkeerwinkel mocht het bezwaar van verzoekster niet zelfstandig afwijzen. Op het moment dat
verzoekster haar bezwaar uitte, was de collegebeslissing nog altijd van kracht dat als de burger meer
dan twee foute karakters of een volledig andere
nummerplaat ingeeft, zijn bezwaar aan het College
van burgemeester en schepenen moet worden voorgelegd.
De dienst Mobiliteit wijt de vergissing aan het feit
zij midden november aan het College van burgemeester en schepenen zal voorstellen dat de Parkeerwinkel een bezwaar zelfstandig als ongunstig
mag beoordelen als de burger een volledig verkeerde nummerplaat ingaf.
De dienst Mobiliteit beslist het bezwaar van verzoekster met ongunstig advies voor te leggen aan
het College van burgemeester en schepenen.
Het is niet zo dat verzoekster bij een ongunstige
eindbeslissing van het College haar parkeergeld terug kan krijgen. “Bij de controle van de geparkeerde voertuigen worden de nummerplaten van de
voertuigen waarvoor betaald werd, niet geregistreerd in het digitale systeem. De Stad kan dus niet
zeggen dat de wagen met de nummerplaat die verzoekster verkeerdelijk ingaf niet geparkeerd stond
in de binnenstad”, aldus de dienst Mobiliteit.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
de Parkeerwinkel beoordeelde zelfstandig het bezwaar van verzoekster ongunstig hoewel zij daar op
basis van een collegebeslissing het recht niet toe
had.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman niet kan oordelen over het bezwaar zelf.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Mobiliteit
legt verzoeksters bezwaar voor aan het College van
burgemeester en schepenen, zij het met een ongunstig advies.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).

VERKEERDE NUMMERPLAAT (5)
(dossier: 201812-264)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker en zijn vrouw komen naar Brugge en
sms-parkeren langs de Langerei. Als ze terugkeren,
zit er een parkeerbon achter de ruitenwisser. Verzoeker was zijn smartphone thuis vergeten en had
de sms verstuurd met de smartphone van zijn
vrouw. Daar staat de nummerplaat van haar auto als
eerste vermeld. Verzoeker gaf per abuis deze nummerplaat door in plaats van deze van de wagen
waarmee ze naar Brugge kwamen. Beide auto’s
staan op zijn naam.
Verzoeker diende bezwaar in maar de Parkeerwinkel wees het bezwaar af. De Parkeerwinkel stelde
vast dat er wel een parkeersessie was gestart maar
voor een andere nummerplaat.
Verzoeker maakt de Ombudsman de bewijsstukken
over dat hij de eigenaar is van beide auto’s. Hij
vraagt de retributie alsnog te annuleren omdat een
mens zich al eens kan vergissen.

ONDERZOEK:

Het College van burgemeester en schepenen weerhoudt het voorstel van de dienst Mobiliteit niet dat
de Parkeerwinkel bezwaren naar aanleiding van het
intypen van een volledig verkeerde nummerplaat
zelfstandig mag afwijzen als de bezwaarindiener

De Parkeerwinkel besliste opnieuw zelfstandig over
een bezwaar tegen een parkeerretributie die het gevolg was van het doorgeven van een volledig verkeerde nummerplaat. De Parkeerwinkel kan hierover niet zelfstandig beslissen. Deze bezwaren
dient ze over te maken aan de dienst Mobiliteit die
ze met gunstig of ongunstig advies voorlegt aan het
College van burgemeester en schepenen.
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De dienst Mobiliteit brengt deze afspraak in januari
2019 opnieuw onder de aandacht tijdens een overleg met de Parkeerwinkel.
De dienst Mobiliteit vindt de parkeersessie terug.
Verzoeker betaalde voor drie uur parkeren. Toch
kan de dienst Mobiliteit niet ingaan op verzoekers
vraag de retributie te annuleren. Het is zo dat bij de
controle van de geparkeerde voertuigen de scans
van de nummerplaten waarvoor correct betaald
werd, niet opgeslagen worden in de computerbestanden omwille van de privacy en omwille van
technische redenen. De dienst Mobiliteit kan daardoor niet weten of de auto van de vrouw van verzoeker niet ergens anders geparkeerd stond in de
binnenstad. Alleen als verzoeker met een hard bewijs kan aantonen dat deze wagen niet in de binnenstad stond, kan de retributie kwijtgescholden
worden.
Verzoeker kan dat bewijs niet leveren. Hij verklaart
dat hij die morgen samen met zijn vrouw naar een
juwelier in Brugge ging en dat het toch te gek zou
zijn dat hij hiervoor met twee auto’s zou komen. De
juwelier zou dat bezoek kunnen bevestigen. De
Ombudsman vraagt de dienst Mobiliteit of de parkeerretributie op basis van deze plausibele verklaring geannuleerd zou kunnen worden.
De dienst Mobiliteit reageert dat het bewijs onvoldoende hard is. Ook zij gaat ervan uit dat het verhaal van verzoeker wel zal kloppen, maar dat zou
betekenen dat zij in alle gelijkaardige bezwaren telkens zou moeten bepalen wat plausibel klinkt en
wat niet. Daardoor zou het gelijkheidsbeginsel in
het gedrang kunnen komen.
De dienst Mobiliteit zal het bezwaar van verzoeker
begin februari 2019 met ongunstig advies voorleggen aan het College van burgemeester en schepenen.
De Ombudsman geeft verzoeker de raad in het vervolg altijd goed te controleren dat de nummerplaat
correct doorgegeven wordt.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
NIET RESPECTEREN REGELGEVING: de Parkeerwinkel kan niet zelfstandig beslissen over bezwaren tegen retributies die het gevolg zijn van het
ingeven van een verkeerde nummerplaat. Alleen het
College kan hierover na advies van de dienst Mobiliteit beslissen.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman zich niet kan uitspreken over de parkeerretributie op zich noch over het bezwaar.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Mobiliteit
zal het bezwaar voorleggen aan het College, zij het
met ongunstig advies.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (28 januari 2019).

VERKEERDE NUMMERPLAAT (6)
(dossier: 201804-078)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker activeert via sms een bezoekerscode. Hij
typt per ongeluk alleen de drie letters van zijn
nummerplaat in. Zijn parkeersessie wordt toch aanvaard. Als hij naar zijn auto terugkeert, zit er een
parkeerbon achter de ruitenwisser. Hij dient bezwaar in, maar krijgt nul op het rekwest.
Verzoeker wil weten hoe de vork aan de steel zit.
Als hij gelijk heeft, wil hij zijn geld terug.

ONDERZOEK:
Zowel bij het sms-parkeren als aan de parkeerautomaten zelf kan de gebruiker gelijk welke nummerplaat ingeven. Hierdoor kunnen alle nummerplaten (zowel binnen- als buitenlandse) ingevoerd
worden. Mocht de Stad de invoer van de nummerplaat beperkt hebben tot een vast sjabloon (cijferdrie letters-drie cijfers) dan zouden te veel nummerplaten uit de boot vallen. Elke bestuurder is
verantwoordelijk voor het correct ingeven van zijn
nummerplaat. Toen verzoeker zijn bezoekerscode
per sms activeerde, kreeg hij een bevestiging.
Daarop staat welke nummerplaat hij invoerde. Op
dat moment had hij kunnen zien dat hij zijn nummerplaat slechts gedeeltelijk had ingetypt en had hij
kunnen herbeginnen.
Bij het indienen van een bezwaarschrift wordt de
parkeerretributie terugbetaald als de ingevoerde
nummerplaat twee of minder dan twee tekens afwijkt van de correcte nummerplaat. In verzoekers
geval ontbraken alle cijfers. Dat zijn vier tekens. De
retributie kan niet terugbetaald worden.
Verzoeker accepteert het resultaat van het onderzoek en zal in het vervolg beter opletten.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Verzoeker was onzorgvuldig.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 april 2018).
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

VERKEERDE BEZOEKERSCODES
(dossier: 201807-166)

Akte genomen (20 augustus 2018).

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker woont in de binnenstad en koopt eind
december 2017 tien bezoekerscodes. Als hij de eerste code wil gebruiken, krijgt hij het bericht dat de
code al gebruikt is. Verzoeker is er zeker van dat
dat niet zo is. Hij gebruikt een andere code. Dat lukt
wel. Ook met twee volgende codes heeft hij geen
problemen. Als hij eind juli weer een code wil activeren, krijgt hij weer een bericht dat de code al gebruikt is, terwijl dat niet klopt. Twee andere codes
werken evenmin.
Verzoeker belt naar de 4411 maar wordt doorverwezen naar de Parkeerwinkel. Hij belt voor negen
uur naar de Parkeerwinkel. Er wordt niet opgenomen en de telefoon slaat af. Een uur later neemt nog
altijd niemand op.

ONDERZOEK:
Door een administratieve fout van de Parkeerwinkel
werden de bezoekerscodes van een vorige klant
twee keer afgedrukt en ook met verzoeker meegegeven.
De dienst Mobiliteit maakt verzoeker de bezoekerscodes over die eind december 2017 voor hem waren
aangemaakt. Er wordt contact opgenomen met de
andere persoon zodat de codes die door verzoeker
werden gebruikt, ook voor hem gecompenseerd
worden.
Als de baliebedienden van de Parkeerwinkel aan de
telefoon zijn, krijgen andere oproepers alleen een
kiestoon te horen. Dat de telefoon bezet is, is voor
de bellers niet duidelijk. Bovendien wordt de telefoon soms niet opgenomen als beide bedienden bezig zijn aan de balie. Technisch zou het niet mogelijk zijn om de telefoon door te schakelen naar een
extern nummer. De dienst Informatica onderzoekt
samen met de informaticadienst van het parkeerbedrijf of er een oplossing mogelijk is.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de Parkeerwinkel
maakte een administratieve fout bij het afleveren
van de bezoekerscodes.
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: de telefonische bereikbaarheid van de Parkeerwinkel moet beter.
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OPVOLGING:
In augustus 2018 loopt een nieuwe klacht binnen
over de telefonische onbereikbaarheid van de Parkeerwinkel (dossier 201808-175 hierna). Kort na
deze klacht wordt een systeem uitgewerkt waarbij
telefoons die niet opgenomen kunnen worden door
de Parkeerwinkel, doorgeschakeld worden naar de
helpdesk van het parkeerbedrijf die 24/24 uur bemand is. Na sluitingstijd wordt de telefoon automatisch doorgeschakeld naar deze helpdesk.
Vanaf december 2018 duiken opnieuw signalen op
dat de Parkeerwinkel de telefoon niet opneemt. De
doorschakeling naar de helpdesk van het parkeerbedrijf lijkt niet goed te werken. De burger krijgt er
vaak te horen dat de helpdesk niet op de hoogte is
en dat hij naar de Parkeerwinkel in Brugge moet
bellen.
Midden januari 2019, tijdens een overleg met de
dienst Mobiliteit, laat het parkeerbedrijf weten dat
er recent een extra medewerker werd ingezet in de
hoofdzetel waardoor er twee back-ups zijn voor de
telefonische oproepen voor de Parkeerwinkel in
Brugge.

SPAMBOX
(dossier: 201809-194)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker stuurt midden juni per e-mail de documenten door naar de Parkeerwinkel om zijn werknemersvergunning te verlengen. Hij krijgt geen reactie. Begin juli stuurt hij een herinnering naar de
Parkeerwinkel. Hij vraagt of er iets ontbreekt en of
hij een ontvangstmelding kan krijgen. Hij krijgt
geen reactie.
Hij belt midden augustus naar het Huis van de
Bruggeling en krijgt een medewerkster aan de lijn.
Op haar aanraden stuurt hij een nieuwe e-mail naar
de Parkeerwinkel met dit keer de dienst Mobiliteit
in cc. Hij stuurt daarbij niet alleen zijn aanvraag
opnieuw door. Hij laat in zijn e-mail ook weten dat
hij nog altijd geen reactie heeft gekregen sinds juni.
Hij legt uit dat hij zijn aanvraag toen per e-mail
deed omdat de online toepassing op dat moment
niet werkte. Hij licht de Parkeerwinkel en de dienst
Mobiliteit er over in dat hij ondertussen twee parkeerretributies kreeg en het probleem zo snel mogelijk opgelost wil zien.
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Na bijna één maand heeft hij nog altijd geen reactie
gekregen.

ONDERZOEK:
Verzoekers e-mails kwamen in de spambox van de
Parkeerwinkel terecht, waarschijnlijk als gevolg
van de score van de e-mail. Deze bevat de naam
van verzoekers bedrijf. Zijn berichten bleven onopgemerkt in de spambox zitten. De Parkeerwinkel
controleerde de spambox niet.
De medewerkster die verzoeker aan de lijn had, was
geen personeelslid van de Parkeerwinkel maar een
medewerkster van het contactcenter van het Huis
van de Bruggeling. Zij schakelde verzoeker niet
door naar de Parkeerwinkel.
Verzoekers e-mail van midden augustus kwam wel
toe bij de dienst Mobiliteit maar omdat deze dienst
slechts in cc stond, deed ze er niets mee. Ze ging
ervan uit dat de Parkeerwinkel zou antwoorden.
Gezien het resultaat van het onderzoek legt de
dienst Mobiliteit het bezwaar van verzoeker tegen
de twee parkeerretributies met gunstig advies voor
aan het College van burgemeester en schepenen.
Verzoekers werknemersvergunning wordt in orde
gebracht.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de e-mails van verzoeker bleven steken in de spambox van de Parkeerwinkel. Deze werd niet gecheckt.
De medewerkster van het Huis van de Bruggeling
gaf verzoeker raad, wat positief is, maar schakelde
hem niet door met de Parkeerwinkel hoewel zijn
probleem met parkeren te maken had.
De dienst Mobiliteit nam geen poolshoogte bij de
Parkeerwinkel hoewel verzoeker in zijn e-mail van
midden augustus een eerstelijnsklacht uitte.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekers bezwaar
tegen de retributies wordt met gunstig advies aan
het College voorgelegd. Zijn werknemersvergunning wordt in orde gebracht.

PARKEERPLAN

INNINGSPROCEDURE (1)
(dossier: 201801-008)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker dient klacht in over de manier waarop
Apcoa een parkeerretributie int en reageert op zijn
bezwaar.
Verzoeker kreeg midden oktober 2017 een parkeerretributie. Diezelfde avond diende hij per e-mail
bezwaar in. Hij vroeg ook uitleg over het begin en
het einde van de blauwe zone omdat de verkeersborden volgens hem niet in overeenstemming waren met de wegcode. Hij ontving meteen een ontvangstmelding.
Drie maanden later krijgt hij een aanmaning van
Apcoa. Toch heeft verzoeker nog altijd geen inhoudelijke reactie op zijn bezwaar ontvangen noch op
zijn vraag naar meer uitleg over de aanduiding van
de blauwe zone. Hij stuurt een herinneringsmail en
belt Apcoa op.
De volgende dag krijgt hij een antwoord van Apcoa
die erbij blijft dat verzoeker moet betalen. Hij vindt
dat er niet op zijn vraag en zijn bezwaar wordt geantwoord. Ook vindt hij het onbehoorlijk dat hij na
het ontvangen van de aanmaning zelf naar een reactie op zijn bezwaar moest vragen.
Verzoeker vraagt zich af of Apcoa zich tegenover
een overheidsorgaan moet verantwoorden voor de
manier waarop ze de bezwaren behandelt. Hij stelt
vast dat er in het parkeerreglement geen enkele
termijn vermeld staat waarbinnen Apcoa op de bezwaren moet reageren.

ONDERZOEK:

Akte genomen (12 november 2018).

In de offerte van Apcoa werd opgenomen dat het
overgrote deel van de betwistingen binnen de vijf
dagen behandeld moeten worden. De dienst Mobiliteit geeft toe dat Apcoa zich daar niet altijd aan
houdt.
Apcoa stuurde een aanmaning zonder dat zij al op
het bezwaar en op de vraag van verzoeker had geantwoord. Via de dienst Mobiliteit krijgt verzoeker
meer uitleg over de aanduiding van de blauwe zone.
Midden februari 2018 eindigt de opdracht van Apcoa en gaat ze over op OPC/Seris die ook de Parkeerwinkel uitbaat.

OPVOLGING:

BEOORDELING:

De twee parkeerretributies worden geannuleerd.

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: het innen
van de retributie werd niet opgeschort, hoewel Apcoa het bezwaar nog niet inhoudelijk had beant-

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
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woord. In plaats van na vijf kalenderdagen antwoordde Apcoa pas na drie maanden op het bezwaar en slechts wanneer verzoeker daar zelf om
had gevraagd. Het aspect over de aanduiding van de
blauwe zone werd daarin niet beantwoord.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de dienst
Ombudsman niet kan oordelen over het bezwaar op
zich. Volgens Apcoa blijft de retributie verschuldigd. Kan verzoeker daar niet mee akkoord gaan,
dan moet hij de retributie blijven betwisten tot de
Stad Brugge hem voor de rechtbank daagt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 april 2018).

INNINGSPROCEDURE (2)
(dossier: 201804-086)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker krijgt op 16 januari 2018 een parkeerretributie op de kiss and ridezone aan de achterkant
van het station. Hij heeft een parkeerkaart voor een
persoon met een handicap. Hij dient diezelfde dag
bezwaar in bij Apcoa en krijgt een ontvangstmelding.
Verzoeker verneemt niets meer tot hij op 5 april een
herinnering krijgt omdat hij nog niet betaald heeft.
Hij protesteert bij Apcoa omdat de inningsprocedure verder wordt gezet zonder dat zijn bezwaar inhoudelijk werd beoordeeld.
Op 16 april krijgt hij een inhoudelijk antwoord van
Apcoa: de retributie is terecht omdat ook houders
van een parkeerkaart voor personen met een handicap moeten betalen op de kiss and ridezone aan de
achterkant van het station.
Verzoeker repliceert dat het bord dat personen met
een handicap moeten betalen, er niet stond op 16
januari 2018 en al zeker niet op de plaats waar het
nu staat, met name bij de parkeerautomaat zelf. Apcoa antwoordt dat het bord er al staat sinds de start
van het nieuwe parkeerplan op 16 februari 2017.
Verzoeker betwist dat.
Hij had Apcoa ook een uittreksel uit het reglement
gevraagd waarin staat dat parkeerwachters houders
van een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen beboeten. Hierop kreeg hij geen antwoord.

ONDERZOEK:
Apcoa maakte een fout waardoor verzoekers bezwaar niet werd toegevoegd aan zijn dossier. Daar-
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door kreeg hij een herinnering zonder dat zijn bezwaar inhoudelijk was beoordeeld.
De kiss and ridezone kant Sint-Michiels is een betalende parkeerzone, ook voor houders van een parkeerkaart voor een persoon met een handicap. Omdat er geen parkeerticket achter de voorruit lag,
schreef de parkeerwachter een retributie uit. Uit zijn
foto’s blijkt dat er ook geen parkeerkaart voor een
persoon met een handicap achter de voorruit lag.
Verzoeker reageert dat de kaart op het stuur lag.
Deze discussie doet weinig ter zake aangezien iedereen er moet betalen.
Parkeerwachters zijn bevoegd om overtredingen op
het parkeerreglement te bekeuren. Ze zijn niet bevoegd voor strafrechtelijke overtredingen als het
niet leggen van een parkeerkaart voor een persoon
met een handicap op voorbehouden plaatsen of het
leggen van een valse parkeerkaart.
Op 16 januari 2018 stond bij het binnenrijden van
de kiss and ridezone een oranje informatiebord dat
aangaf dat er betaald moest worden. Een blauw informatiebord eronder gaf aan dat dit ook gold voor
houders van een gehandicaptenkaart. Verzoeker is
beide borden bij het binnenrijden van de zone voorbij gereden. De parkeerautomaat geeft zelf ook aan
dat er betalend parkeren geldt op de kiss and ridezone, ook voor houders van een gehandicaptenkaart.
Op 15 januari 2018, toevallig één dag voor verzoeker zijn parkeerbon kreeg, besliste het College van
burgemeester en schepenen om op voorstel van de
dienst Mobiliteit de signalisatie op de kiss and ridezone te verbeteren. Bij deze aanpassing werd er ook
voor gekozen om de paal met het oranje en blauwe
informatiebord te verplaatsen naar de parkeerautomaat. Maar op 16 januari 2018, de dag na deze beslissing, stond deze paal nog altijd bij de ingang van
de kiss and ridezone.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: dat verzoeker bezwaar indiende, werd door Apcoa niet toegevoegd
aan zijn dossier. Daardoor werd de inningsprocedure verder gezet zonder dat zijn bezwaar inhoudelijk
was beoordeeld.
De klacht is slechts deels gegrond omdat verzoeker
geen argumenten heeft om de retributie niet te betalen. Of zijn gehandicaptenkaart al of niet zichtbaar
achter de voorruit lag, is niet relevant aangezien elke bestuurder moet betalen op de kiss and ridezone.
Verzoeker passeerde borden die dat aangaven en
ook op de parkeerautomaat wordt dat vermeld. Dat
deze borden naderhand werden verplaatst van de
toegang van de kiss and ridezone naar de parkeer-
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automaat is niet relevant. De parkeerwachter mocht
verzoeker bekeuren.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 mei 2018).

STANDAARDMAIL
(dossier: 201802-030)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster probeert eind januari 2017 een digitale
bewonersvergunning aan te vragen voor de wagen
van haar echtgenoot. Ze volgt de procedure op de
website en gaat ervan uit dat de bewonersvergunning geactiveerd is. Ze krijgt geen bericht van de
Parkeerwinkel dat de aanvraag afgewezen zou zijn.
Verzoekers krijgen begin april 2017 een parkeerretributie. In de Parkeerwinkel vernemen ze dat er
geen aanvraag op de naam van verzoeksters echtgenoot terug te vinden is. Ze dienen bezwaar in tegen de retributie.
Verzoekers proberen eind april opnieuw om via de
website een bewonersvergunning aan te vragen.
Opnieuw doen ze iets verkeerd. Dit keer krijgen ze
wel een standaardmail met vier mogelijke fouten.
Welke fout ze maakten, staat niet vermeld.
In de Parkeerwinkel vernemen ze dat op het kentekenbewijs van de wagen een verkeerd adres staat.
Verzoekers geven toe dat ze na hun verhuizing vergaten om het kentekenbewijs aan te passen. Verzoekster is boos dat de Parkeerwinkel haar bij haar
eerdere contact niet uitlegde wat ze fout had gedaan. Dan had ze deze fout recht kunnen zetten
voor ze haar nieuwe aanvraag deed.
Verzoekers passen het kentekenbewijs aan en vragen midden mei 2017 opnieuw een digitale bewonersvergunning aan via de website. Nu lukt het wel.
De retributie wordt niet kwijtgescholden. Verzoekster blijft het daar moeilijk mee hebben en dient in
februari 2018 klacht in bij de dienst Ombudsman.

zoekster. Ze vindt wel een aanvraag terug voor de
wagen van verzoekster.
De aanvragen van eind april en midden mei 2017
werden wel geregistreerd. Op de aanvraag van april
reageerde de Parkeerwinkel binnen het uur dat ze
niet aanvaard kon worden. Dat gebeurde met de
toen gebruikelijke standaardmail die geen uitleg gaf
over welke fout precies werd gemaakt.
Aangezien er geen spoor is van een aanvraag eind
januari 2017, is de dienst Mobiliteit niet bereid de
retributie kwijt te schelden. De dienst gaat ervan uit
dat verzoekster die dag geen aanvraag deed voor de
auto van haar man. Ze kan daar ook geen bewijzen
van terugvinden.
In 2017 liepen gelijkaardige klachten binnen over
de standaardmail die de Parkeerwinkel verstuurde
als een fout werd gemaakt bij het online aanvragen
van een parkeervergunning. De Ombudsman beval
toen aan dat deze e-mail onmiddellijk zou aangeven
welke fout de klant exact had gemaakt1. Sinds december 2017 verstuurt de Parkeerwinkel een geïndividualiseerde e-mail.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de standaardmail die verzoekers kregen naar aanleiding van hun
aanvraag van eind april 2017, liet hen in het ongewisse over wat ze exact fout hadden gedaan. Dat
moesten ze gaan vragen in de Parkeerwinkel.
Over het niet behandelen van de aanvraag van eind
januari 2017 neemt de Ombudsman geen standpunt
in. Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over
het feit of verzoekster de aanvraag al of niet deed.
Er is in de bestanden geen spoor van terug te vinden.
De klacht wordt gecorrigeerd: ondertussen verstuurt
de Parkeerwinkel een geïndividualiseerde e-mail
die uitlegt wat de aanvrager exact fout deed.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 april 2018).

ONDERZOEK:
Apcoa wees het bezwaar midden juli 2017 af omdat
de man van verzoekster parkeerde zonder geldig
parkeerbewijs. Verzoekers betaalden de retributie
begin september 2017.
Naar aanleiding van de klacht bij de dienst Ombudsman onderzoekt de dienst Mobiliteit de digitale
bestanden. Ze vindt geen spoor terug van een aanvraag eind januari 2017 voor een digitale bewonersvergunning voor de auto van de man van verJAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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Meerdere dossiers, Jaarverslag 2017, p. 57-61
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GEWIJZIGDE PARKEERVERGUNNING
(dossier: 201805-115)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster woont in de blauwe zone van SintKruis. Ze beschikt over een parkeervergunning die
tot midden juni 2017 op de naam van haar man
stond. Na haar echtscheiding werd de nummerplaat
op haar naam gezet.
Midden april 2018 krijgt verzoekster een parkeerretributie omdat ze zonder parkeerschijf voor haar
woning parkeerde.
Ze betaalde de retributie, maar informeerde bij de
Parkeerwinkel waarom ze een parkeerbon kreeg
aangezien ze over een parkeervergunning beschikt.
Aan de balie van de Parkeerwinkel hoorde ze dat
het om een vergissing ging en dat haar digitale vergunning ondertussen weer in orde was.
Op aanraden van haar schoonzoon diende ze bezwaar in en vroeg ze om de 30 euro terug te storten.
Het bezwaar werd niet aanvaard. Ze las in het antwoord dat de wagen oorspronkelijk op de naam van
haar man stond. Als gevolg van zijn verhuizing
werd de parkeervergunning overgezet naar zijn
nieuwe adres in de binnenstad.
Volgens de schoonzoon is dat niet wettelijk en heeft
de Parkeerwinkel niet het recht tot inzage in dergelijke gegevens. Zijn schoonmoeder noch zijn
schoonvader werden op de hoogte gebracht van de
wijziging van de vergunning en deden zelf geen
aangifte van het overzetten van de nummerplaat op
de naam van zijn schoonmoeder. Het adres van de
parkeervergunning bleef hetzelfde.

stellen. Zo wordt een gelijke behandeling verzekerd
met de vergunninghouders die zelf hun adreswijziging komen aangeven en waarbij een voorlopige
vergunning wordt afgeleverd in afwachting dat ze
binnen de drie maanden hun domiciliebewijs komen voorleggen. Burgers die geen recht meer hebben op een parkeervergunning, zullen geen brief
krijgen omdat dit qua aantal niet haalbaar is en een
uitzonderlijke klacht hierover niet zou opwegen tegen de hoeveelheid werk.
De Parkeerwinkel heeft een machtiging van de
Vlaamse toezichtscommissie om inzage te nemen in
bepaalde bevolkingsgegevens. Elk personeelslid
ondertekent hiervoor een akkoordverklaring informatieveiligheid waarin staat hoe met de verwerking
van deze persoonsgegevens moet omgegaan worden. De Parkeerwinkel heeft evenwel geen zicht op
de burgerlijke staat van burgers. Zij heeft evenmin
toegang tot de informatie over het overdragen van
een nummerplaat op een andere persoon. Deze informatie had verzoekster zelf moeten overmaken
aan de Parkeerwinkel. Omwille van dat laatste wil
de dienst Mobiliteit niet ingaan op de vraag om de
retributie terug te betalen.

ONDERZOEK:
De parkeervergunning in de blauwe zones is gekoppeld aan de naam van de aanvrager en zijn domicilie.
Periodiek worden er door de Parkeerwinkel controles uitgevoerd of de houders van de parkeervergunning nog op hetzelfde adres wonen. Dit resulteert
steekproefsgewijs in ruim 830 ambtshalve wijzigingen per maand. De burgers worden niet verwittigd van deze wijziging. Dit was ook het geval bij
verzoekster. Haar ex-man noch verzoekster zelf
werden ingelicht over het feit dat de parkeervergunning mee verhuisd was.
Naar aanleiding van de klacht spreekt de dienst
Mobiliteit met de Parkeerwinkel af om bij iedere
ambtshalve aanpassing een brief te sturen naar de
houder van de parkeervergunning met de melding
dat hij zich binnen de drie maanden in regel moet
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BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Parkeerwinkel wijzigde parkeervergunningen zonder dat
aan de vergunninghouders te laten weten.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Parkeerwinkel wel over een machtiging beschikt om
bepaalde persoonsgegevens in te zien.
De klacht wordt gecorrigeerd: de vergunninghouders worden nu wel per brief ingelicht dat een wijziging aangebracht is aan hun parkeervergunning.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 december 2018).

TELEFOON NIET OPGENOMEN
(dossier: 201808-175)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster geniet van het werktarief voor werknemers van de binnenstad. Midden augustus werd
op één dag drie keer drie euro van haar bankrekening afgetrokken, terwijl parkeren tegen werktarief
maar drie euro per dag kost. Drie dagen later wilde
ze betalen met haar bankkaart maar de parkeerautomaat gaf aan dat dat niet kon. Ze betaalde cash.
Toch ging er opnieuw drie euro van haar bankrekening. Verzoekster belde drie keer tevergeefs naar de
Parkeerwinkel. Niemand nam op. Ze eist haar
twaalf euro terug.

ONDERZOEK:
Kort na de klacht laat verzoekster weten dat het
probleem opgelost is en dat ze te vlug klacht indiende. Ze biedt haar verontschuldigingen aan.
Door de klacht komt aan het licht dat de Parkeerwinkel al enige tijd geen telefoons meer opneemt
omdat ze kampt met een achterstand bij de verwerking van haar e-mails. Het parkeerbedrijf had de
medewerkers van de Parkeerwinkel de opdracht gegeven geen telefoons meer op te nemen tot de achterstand weggewerkt was. De dienst Mobiliteit was
hier niet van op de hoogte. Zij geeft onmiddellijk
aan het parkeerbedrijf de opdracht de telefoons
weer op te laten nemen en een andere oplossing te
zoeken voor het wegwerken van de achterstand.
Kort na de klacht wordt een systeem uitgewerkt
waarbij telefoons die niet opgenomen kunnen worden door de Parkeerwinkel, doorgeschakeld worden
naar de helpdesk van het parkeerbedrijf die 24/24
uur bemand is. Na sluitingstijd wordt de telefoon
automatisch doorgeschakeld naar deze helpdesk.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: het parkeerbedrijf besliste zonder overleg met de dienst Mobiliteit dat de Parkeerwinkel geen telefoons meer zou
opnemen zolang de achterstand bij het verwerken
van de e-mails niet was weggewerkt.
De klacht is slechts deels gegrond omdat het aspect
over het teveel afgehouden parkeergeld ongegrond
was.
JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Mobiliteit
eist van het parkeerbedrijf dat de Parkeerwinkel
met onmiddellijke ingang de telefoons weer opneemt. Er wordt een oplossing gevonden voor het
doorschakelen van de onbeantwoorde telefoons.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 oktober 2018).

OPVOLGING:
Vanaf december 2018 duiken opnieuw signalen op
dat de Parkeerwinkel de telefoon niet opneemt. De
doorschakeling naar de helpdesk van het parkeerbedrijf lijkt niet goed te werken. De burger krijgt er
vaak te horen dat de helpdesk niet op de hoogte is
en dat hij naar de Parkeerwinkel in Brugge moet
bellen.
Midden januari 2019, tijdens een overleg met de
dienst Mobiliteit, laat het parkeerbedrijf weten dat
er recent een extra medewerker werd ingezet in de
hoofdzetel waardoor er twee back-ups zijn voor de
telefonische oproepen voor de Parkeerwinkel in
Brugge.

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201811-236)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker heeft een bewonersvergunning voor de
binnenstad. Omdat de parkeerdruk in zijn buurt zo
hoog is en hij geen plaats vindt, parkeert hij in de
blauwe zone Kristus-Koning. Hij legt zijn parkeerschijf niet en krijgt een parkeerretributie. Hij dient
bezwaar in bij de Parkeerwinkel, maar dat wordt op
10 april 2018 afgewezen.
Op 27 april stuurt verzoeker hierover een klachtbrief naar het College van burgemeester en schepenen. Hij klaagt over de onpersoonlijke manier
waarop de Parkeerwinkel zijn bezwaar beantwoordde. De e-mail vermeldde geen naam van de
dossierbehandelaar. Er werd geen rekening gehouden met zijn inhoudelijke argumenten over de parkeerdruk in zijn buurt. Hij herhaalt deze argumenten en vraagt het College de retributie te schelden.
Hij krijgt geen antwoord op zijn brief.
Midden juli krijgt hij een herinnering van de Parkeerwinkel maar hij betaalt de retributie niet omdat
zijn brief van 27 april nog niet beantwoord is.
Midden november laat hij de Parkeerwinkel via
haar website weten dat hij op 27 april een klacht
naar het College van burgemeester en schepenen

69

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

PARKEERPLAN

stuurde. Hij stuurt een kopie van de brief in bijlage
mee. De Parkeerwinkel herhaalt de volgende dag
haar standpunt en dringt aan op betaling. Verzoeker
reageert opnieuw dat deze tweede herinnering ongepast is omdat zijn klacht aan het College nog niet
beantwoord is. De Parkeerwinkel reageert dat het
College geen brief heeft ontvangen en dat hij moet
betalen.

De klacht wordt gecorrigeerd: de Ombudsman
maakt het standpunt van de dienst Mobiliteit over
aan verzoeker. De Parkeerwinkel belooft haar emails te ondertekenen met de echte voornaam van
de dossierbehandelaar, telefoonnummer en adres.

ONDERZOEK:

Akte genomen (28 januari 2019).

De dienst Mobiliteit herhaalt aanvankelijk dat in het
dossier geen spoor terug te vinden is van de klachtbrief. De Secretarie bevestigt evenwel dat zij de
brief overmaakte aan de dienst Mobiliteit. De dienst
Mobiliteit vindt de brief in haar digitaal archief terug. Hij werd niet beantwoord.
De e-mails van de Parkeerwinkel vermelden geen
naam van de dossierbehandelaar uit vrees voor represailles van burgers die het moeilijk hebben met
hun parkeerretributie.
Tijdens een overleg in januari 2019 tussen de dienst
Mobiliteit en de Parkeerwinkel wordt afgesproken
dat de voornaam van de dossierbehandelaar zal
worden vermeld naast het telefoonnummer en het
adres van de Parkeerwinkel. De familienaam zal om
veiligheidsredenen niet worden vermeld. Het gebruik van aliassen, wat een tijdlang door de medewerksters van de Parkeerwinkel werd toegepast,
wordt niet oké bevonden.
De dienst Mobiliteit weerlegt de inhoudelijke argumenten van verzoeker op basis waarvan hij de
kwijtschelding van de parkeerretributie vroeg, al
bevestigt zij de parkeerdruk in de buurt. Maar deze
wordt vooral veroorzaakt door de bewoners zelf.
Veel huizen hebben geen eigen garage of standplaats. Dat is ook de reden waarom het parkeren
streng gecontroleerd wordt. Het parkeerbeleid kan
pas slagen door een strenge handhaving, argumenteert de dienst Mobiliteit. Blijft bovendien het feit
dat verzoeker met zijn bewonersvergunning voor de
binnenstad in de blauwe zone Kristus-Koning parkeerde. Hij had zijn parkeerschijf moeten leggen of
ergens anders in de binnenstad moeten parkeren.
De Ombudsman raadt verzoeker aan de parkeerretributie te betalen.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de dienst Mobiliteit beantwoordde de brief van eind april 2018
niet. De e-mails van de Parkeerwinkel worden alleen met de naam van het parkeerbedrijf ondertekend.
De klacht is slechts deels gegrond omdat verzoeker
geen overtuigende argumenten heeft om de parkeerretributie niet te betalen.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

SMS-PARKEREN
(dossier: 201802-026)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker kreeg eind april 2016 een parkeerretributie omdat hij zonder geldig parkeerbewijs geparkeerd zou hebben op het Jan Van Eyckplein. Toch
betaalde hij via sms zijn parkeertijd, maar er was
een probleem met het sms-parkeren. Een medewerker bevestigde hem dat toen hij met de Parkeerwinkel belde. Verzoeker diende geen bezwaar in.
Verzoeker dacht dat de eerste herinnering die hij
eind mei 2016 kreeg, een vergissing was en dat de
dienst de fout intussen had opgemerkt. Daarom reageerde hij niet. Toen hij eind september 2016 een
aangetekende laatste waarschuwing kreeg, reageerde hij wel en diende hij bezwaar in. Volgens verzoeker reageerde de Parkeerwinkel niet op zijn bezwaar.
Hij gaat niet akkoord als een gerechtsdeurwaarder
in januari 2018 vraagt de retributie te betalen, verhoogd met de administratie- en de deurwaarderskosten. Hij vindt het niet kunnen dat de Stad bijna
anderhalf jaar wachtte voor zij overging tot de invordering van de onbetaalde retributie.

ONDERZOEK:
Volgens Be-Mobile startte verzoeker al in de voormiddag via sms een parkeersessie om 10.07 uur die
twee uur later automatisch eindigde. Het bericht
over het einde van de parkeertijd bereikte verzoeker
pas om 13.09 uur. Voor deze vertraging zijn verschillende oorzaken mogelijk: slechte netwerkdekking, slechte bereikbaarheid van de gsm, gsm uitgeschakeld over de middag, enz. Verzoeker startte om
13.11 uur een nieuwe parkeersessie via sms die
twee uur later afliep. Omdat verzoeker om 13 uur
niet beschikte over een geldige parkeersessie, werd
een retributie uitgeschreven.
In de diensten Mobiliteit en Financiën, die toen de
parkeerretributies nog opvolgde, herinnert niemand
zich het telefoongesprek met verzoeker. Het dossier
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is meer dan anderhalf jaar oud. Een aantal medewerkers heeft intussen de diensten verlaten.
Verzoeker diende eind september 2016 bezwaar in.
In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, liet de
dienst Mobiliteit hem drie dagen later weten dat
zijn bezwaar niet aanvaard kon worden omdat het te
laat was ingediend. Verzoeker reageerde niet waardoor de procedure verder werd gezet. Zijn bezwaar
werd samen met een duizendtal andere bezwaarschriften aan het College van burgemeester en
schepenen voorgelegd op 21 november 2016. Het
college wees het bezwaar van verzoeker af. Hij
werd daarover ingelicht.
Het verwerken van al deze dossiers nam veel tijd in
beslag. Pas midden februari 2017 werd de procedure opgestart om de retributie via de gerechtsdeurwaarder in te vorderen. De eigenlijke beslissing
hierover werd pas zeven maanden later door het
College van burgemeester en schepenen genomen.
Vier maanden later vorderde de deurwaarder de betaling. Verzoeker betaalde eind januari 2018 de retributie en de kosten.
Omdat uit het onderzoek blijkt dat verzoeker wel
degelijk betaalde via het sms-parkeren, krijgt hij de
betaalde parkeertijd (4,20 euro) terug.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen redelijke termijn).
De klacht is grotendeels ongegrond maar de Ombudsman neemt wel als terechte opmerking mee dat
er teveel tijd zat tussen het opstarten van de procedure om de retributie via de deurwaarder te laten
invorderen en de uiteindelijke collegebeslissing.
Daar duurde zeven maanden.
De deurwaarder nam ook nog eens vier maanden
maar hiervoor is de Ombudsman niet bevoegd.
Waarom de sms verzoeker pas een uur later bereikte, wordt niet duidelijk uit het onderzoek. Hij kan
daar zelf verantwoordelijk voor geweest zijn.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).

LATE INVORDERING
(dossier: 201807-153)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker is verbaasd als hij midden juli 2018 een
herinnering van de Parkeerwinkel krijgt omdat hij
een parkeerretributie van eind maart 2018 nog niet
betaald heeft. Hij parkeerde zonder parkeerschijf in
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de buurt van het station. Volgens verzoeker vond
hij geen parkeerbon achter de ruitenwisser, anders
had hij de retributie al lang betaald. Hij betwist de
retributie. Volgens hem passeerde hij geen verkeersbord dat het begin van de blauwe zone aanduidde.
Verzoeker vindt het niet kunnen dat de Parkeerwinkel hem pas in juli, bijna vier maanden na de vaststelling, een herinnering stuurt en aandringt op een
betaling binnen de veertien dagen. Dat is volgens
hem in strijd met het retributiereglement dat zou
voorschrijven dat bij niet-betaling binnen de dertig
dagen een herinnering wordt verstuurd met het verzoek te betalen binnen de veertien dagen na de datum van de herinnering. Ook artikel 62 van de verkeerswet schrijft dit volgens verzoeker voor: “Een
afschrift van die processen-verbaal dient aan de
overtreders te worden gezonden binnen een termijn
van veertien dagen, te rekenen van de datum van
vaststelling van het misdrijf”.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Mobiliteit is de retributie terecht.
Aangezien verzoeker via de Koning Albert I-laan
de stad binnenreed, passeerde hij ter hoogte van de
Oudekerkstraat het blauwe zonebord.
Volgens het parkeerbedrijf kon zij de herinneringsbrief niet vroeger sturen. Eind januari 2018 kreeg
zij van het College van burgemeester en schepenen
de opdracht om de parkeerretributies uit te schrijven en te innen. Begin februari vroeg zij hiervoor
een DIV-machtiging aan, maar deze werd pas midden mei verleend.
Nog begin februari maakte zij de ontwerp invorderingsbrieven over aan de dienst Financiën en de
dienst Mobiliteit. De dienst Financiën stuurde pas
midden maart haar opmerkingen door. Daarna was
er nog een aanslepende discussie over de taal van
de brief die zou verstuurd worden naar de Franse
overtreders. Midden juni keurde de dienst Mobiliteit de tekst van de herinneringsbrieven goed. Als
gevolg van beide factoren konden de eerste herinneringsbrieven pas begin juli worden verstuurd.
Verzoeker argumenteert dat het parkeerbedrijf de
retributie ten onrechte uitschreef omdat zij op dat
moment nog niet beschikte over een DIVmachtiging. Volgens de dienst Mobiliteit haalt verzoeker twee zaken door elkaar. Het parkeerbedrijf
kreeg al eind januari 2018 de opdracht van de Stad
om retributies uit te schrijven en te innen. Zolang
het parkeerbedrijf niet over de DIV-machtiging beschikte kon het geen herinneringsbrieven sturen,
noch gedwongen invorderingen doen, maar retributies uitschrijven kon ze wel.
Volgens de dienst Mobiliteit is de verwijzing naar
de verkeerswet niet correct. Deze is niet van toe-
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passing omdat er geen proces-verbaal werd opgemaakt maar alleen een parkeerretributie werd uitgeschreven.
Volgens de dienst Mobiliteit schrijft het retributiereglement niet voor dat er na dertig dagen een herinnering moet worden verstuurd. Er staat alleen dat
bij niet-betaling na dertig dagen een herinnering
moet worden verstuurd met de uitnodiging te betalen binnen de veertien dagen. De termijn waarbinnen de herinnering zelf moet worden verstuurd, is
in het reglement niet bepaald.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen redelijke termijn).
Het duurde te lang vooraleer het parkeerbedrijf de
eerste herinnering stuurde, maar dat kwam in de
eerste plaats omdat de DIV-machtiging lang onderweg was. Voor de DIV is de Ombudsman niet
bevoegd.
De Ombudsman stelt vast dat het ook lang duurde
vooraleer de stadsdiensten en het parkeerbedrijf het
eens werden over de tekst van de invorderingsbrieven. Ook daardoor ging tijd verloren.
Het is juist dat het retributiereglement geen termijn
bepaalt waarbinnen de herinneringen moeten worden verstuurd, maar uiteraard moet dit wel binnen
een redelijke termijn gebeuren. De Ombudsman
vindt dat de uiterste limiet drie maanden is. Deze
termijn was licht overschreden.

ONDERZOEK:
De Parkeerwinkel bevestigt de problemen met het
e-loket. Ondanks de afspraak bracht zij de dienst
Mobiliteit er niet van op de hoogte.
Volgens de Parkeerwinkel deden de problemen zich
niet continu voor. Sommige aanvragen bleven hangen in de laatste fase voor het verzenden. Bij andere
aanvragen konden de bijlagen niet meegestuurd
worden. Het parkeerbedrijf lichtte de firma achter
het e-loket hierover in. De problemen leken opgelost, maar begonnen opnieuw.
De Ombudsman dringt aan op een snel herstel. De
volgende dag is het probleem opgelost. Verzoeker
kan met succes zijn aanvraag indienen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige bereikbaarheid).
Het e-loket voor het aanvragen van een werknemersvergunning werkte gedurende een aantal weken niet goed. De Parkeerwinkel liet na de dienst
Mobiliteit daarvan op de hoogte te brengen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 december 2018).

ONTERECHTE INVORDERING?
(dossier: 201802-056)

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 oktober 2018).

E-LOKET
(dossier: 201811-234)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker probeerde eind oktober-begin november
2018 verschillende keren om via het e-loket een
werknemersvergunning aan te vragen. Dat lukte
niet. De Parkeerwinkel bevestigde dat er een probleem was maar dat eraan gewerkt werd.
Verzoeker blijft proberen, zonder succes. Als hij
midden november opnieuw naar de Parkeerwinkel
belt, kreeg hij weer te horen dat aan het probleem
gewerkt werd. Hij vindt het niet kunnen dat het eloket zo lang buiten dienst is.
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Ongegrond
KLACHT:
Begin januari 2017 brengt verzoeker een pakje weg
naar het postkantoor in de Smedenstraat. Hij parkeert zijn brommobiel voor het gebouw. Bij het
buitenkomen is een parkeerwachter een retributie
aan het uitschrijven. Verzoeker protesteert dat hij
slechts stationeerde. De parkeerwachter reageert dat
hij niets meer kan doen aangezien de gegevens al
ingevoerd zijn. Verzoeker zal moeten betalen of bezwaar indienen.
Verzoeker rijdt kwaad weg en zou niet gewacht
hebben op de parkeerbon. Pas als hij begin maart
2017 van de dienst Mobiliteit/Parkeergelden een
herinnering krijgt, denkt hij terug aan het voorval.
Hij geeft toe deze herinnering uit het oog verloren
te hebben en de retributie niet betaald te hebben.
Ook op de laatste waarschuwing van eind juli 2017,
waarbij administratie- en portkosten aangerekend
worden, reageerde hij niet. Hij wijt dat aan zijn
slordigheid.
Begin december 2017 krijgt verzoeker een brief van
de deurwaarder. Naast de retributie en de administratiekosten moet hij 226 euro deurwaarderskosten
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betalen. Hij belt de deurwaarder op en krijgt er te
horen dat de invordering het gevolg is van het niet
tijdig betalen van de retributie. Hij mag de schuld in
schijven afbetalen, maar een schriftelijke bevestiging hiervan krijgt hij niet.
Verzoeker dient klacht in tegen het uitsturen van de
deurwaarder. Hij zou de retributie zeker betaald
hebben mocht de dienst Mobiliteit meer bij hem
aangedrongen hebben.

ONDERZOEK:
In het dossier steekt een foto van de parkeerwachter
waarop te zien is dat de parkeerbon achter de ruitenwisser van de brommobiel stak. In het dossier
maakt de parkeerwachter geen melding van een
discussie met verzoeker. De parkeerwachter stond
bijna zes minuten aan het voertuig van verzoeker.
Verzoeker diende geen bezwaar in. Omdat de retributie niet betaald werd, stuurde de dienst Mobiliteit
verzoeker een herinnering en een laatste waarschuwing met kosten. Omdat verzoeker niet betaalde,
werd het dossier overgemaakt aan de deurwaarder.
Dat is conform het reglement.
Verzoeker geeft toe dat hij het dossier niet opvolgde.

BEOORDELING:
Ongegrond
De Ombudsman kan geen fouten vaststellen bij de
dienst Mobiliteit. Verzoeker volgde het dossier niet
op.
Voor het optreden van de deurwaarder is de Ombudsman niet bevoegd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 mei 2018).

‘P’-TOETS
(dossier: 201803-064)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster parkeert begin maart 2018 in de Hendrik Consciencelaan. Ze maakt gebruik van het verkorte sms-parkeren en gebruikt daarvoor de ‘P’toets op haar gsm. Ze hoort de bevestigings-sms
van 4411 binnenkomen, maar kijkt er niet naar. Als
ze naar haar auto terugkeert, zit er een parkeerbon
achter de ruitenwisser.
Verzoekster checkt de sms’en van 4411 en stelt vast
dat ze voor 1,57 euro geparkeerd zou hebben in
Oostende gedurende twee uur. De nummerplaat van
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het voertuig waarvoor ze de parkeersessie startte,
komt niet overeen met de hare. Ze kent de nummerplaat niet.
Verzoekster belt naar de Parkeerwinkel en zou grof
door een medewerker te woord gestaan zijn. Volgens de medewerker zal ze moeten betalen omdat
ze verkeerde gegevens ingaf.
Verzoekster dient schriftelijk bezwaar in bij de Parkeerwinkel. De Parkeerwinkel reageert dat de retributie terecht is omdat verzoekster niet betaalde
voor haar parkeersessie in Brugge. Verzoekster protesteert dat ze wel 1,57 euro betaalde. De Parkeerwinkel reageert dat ze dat geld kan proberen te recupereren bij de Stad Oostende, maar dat de
retributie in Brugge niet kwijtgescholden kan worden omdat er voor Brugge geen geldige parkeersessie was.

ONDERZOEK:
Volgens Be-Mobile, dat het sms-parkeren aanbiedt,
werd met de gsm van verzoekster begin juli 2017 in
Oostende een eerste parkeersessie opgestart voor de
nummerplaat die verzoekster niet kent. Deze gegevens bleven in haar gsm zitten. De volgende maanden startte ze met de ‘P’-toets nog zeven parkeersessies voor deze onbekende nummerplaat. Bij de
start van haar parkeersessie in de Hendrik Consciencelaan stuurde 4411 zoals steeds een bevestigings-sms met daarin ook de parkeerlocatie en de
nummerplaat van de wagen.
De dienst Mobiliteit concludeert dat verzoekster
zeven keer geluk had. Als verzoekster niet naar de
bevestigings-sms kijkt, is dat haar verantwoordelijkheid. Had ze wel naar het bericht gekeken, dan
zou ze gezien hebben dat de gegevens fout waren.
De retributie in Brugge blijft terecht.
De dienst Mobiliteit onderzoekt van wie de onbekende nummerplaat is. Het kenteken blijkt deze van
een leasingwagen, gebruikt door een kennis van
verzoekster. Verzoekster bevestigt dat het gaat om
een oude leasingwagen van haar man waar hij niet
meer mee rijdt. Zij en haar echtgenoot waren deze
nummerplaat vergeten.
Be-Mobile betaalt verzoekster de parkeertijd in
Oostende terug. Verzoekster betaalt de retributie.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Verzoekster ging in de fout.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 april 2018).
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GSM-ABONNEMENT (1)
(Dossier: 201805-096)

Ongegrond
KLACHT:
Een vriend van verzoekster activeerde via zijn gsm
een bezoekerscode voor een parkeersessie maar
kreeg toch een parkeerretributie.
Hij diende bezwaar in samen met een screenshot
van zijn sms. Bij de Parkeerwinkel ontvingen ze
geen activering van de bezoekerscode. Er werd ook
geen bevestigings-sms verstuurd.
Volgens de Parkeerwinkel zou de provider van haar
vriend geen premiumnummers toelaten. Volgens
verzoekster heeft hij een abonnement met alle faciliteiten.

ONDERZOEK:
Het gsm-nummer en de bezoekerscode zijn onbekend bij de Parkeerwinkel. Volgens de dienst Mobiliteit en de Parkeerwinkel gaat het hoogstwaarschijnlijk om een gsm-abonnement dat geen
premiumnummers toelaat.
Verzoekers nemen op advies van de dienst Ombudsman contact op met de provider. Bij de aankoop van de gsm werden de premiumnummers geblokkeerd. De eigenaar van de gsm wist dat niet.
Hij betaalt de parkeerretributie en de provider deblokkeert de premiumnummers.

BEOORDELING:
Ongegrond.
Er kan geen fout bij de diensten vastgesteld worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 augustus 2018).

GSM-ABONNEMENT (2)
(dossier: 201804-087)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker activeert via zijn gsm een bezoekerscode. Hij krijgt geen bevestiging terug. Hij is niet van
Brugge en wist niet dat hij bij een geslaagde transactie een bevestigings-sms zou krijgen.
Als hij naar zijn auto terugkeert, zit er een parkeerbon achter de ruitenwisser.
JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Verzoeker dient bezwaar in bij de Parkeerwinkel en
stuurt een schermafdruk door van zijn gsm. Daarop
staan de bezoekerscode en de nummerplaat die hij
ingaf. De Parkeerwinkel zoekt zijn nummerplaat en
gsm-nummer op maar vindt geen geactiveerde parkeersessie terug. Er kwam geen betaalopdracht via
het internet of via het mobiele netwerk binnen. Hij
moet betalen.
Verzoeker protesteert dat hij met zijn schermafdruk
toch bewijst dat hij niet de intentie had te frauderen.
Hij krijgt twee dagen later hetzelfde antwoord van
de Parkeerwinkel. Hij moet betalen omdat hij niet
over een geldig parkeerbewijs beschikte. Verzoeker
gaat niet akkoord.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit doet het onderzoek van de Parkeerwinkel over en constateert eveneens dat de bezoekerscode niet geactiveerd werd hoewel verzoeker de intentie had om dat te doen.
De dienst vermoedt samen met Be-Mobile, dat de
4411-service aanbiedt, dat het signaal niet doorkwam omdat het nummer 4411 een betalende premiumdienst is. Werkgevers die een gsm ter beschikken stellen van hun medewerkers, kiezen soms
voor een abonnement waarmee hun medewerkers
niet naar premiumnummers kunnen bellen. Verzoeker checkt deze info bij zijn werkgever. Hij blijkt
inderdaad te beschikken over een dergelijk abonnement.
De Ombudsman raadt verzoeker aan de retributie te
betalen omdat hij niet over een geldig parkeerbewijs beschikte, zijn werkgever te vragen het abonnement aan te passen zodat hij naar premiumnummers kan bellen en de werkgever te vragen of hij
bereid is de retributie terug te betalen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
De analyse van verzoekers bezwaar door de Parkeerwinkel was correct, maar gaf verzoeker geen
informatie over de oorzaak waarom de bezoekerscode niet doorging. Daardoor bleef verzoeker met
vragen zitten, wat resulteerde in zijn tweedelijnsklacht. Duidelijkheid kreeg hij pas via het onderzoek van zijn tweedelijnsklacht.
Ten gronde is de klacht ongegrond. De bezoekerscode werd niet geactiveerd, dus is de retributie terecht. Verzoeker beschikte niet over een geldig parkeerbewijs.
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GSM-ABONNEMENT (3)
(dossier: 201808-173)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster koopt vijftig bezoekerscodes in de Parkeerwinkel en krijgt een blad met informatie mee.
Ze gaat ervan uit dat ze drie bezoekerscodes activeert maar krijgt geen enkele keer een bevestigingssms. De derde keer steekt er een parkeerbon achter
de ruitenwisser van de auto van haar vriendin.
Verzoekster gaat uitleg vragen in de Parkeerwinkel
en krijgt er te horen dat ze geen bevestigings-sms
kreeg omdat ze niet geregistreerd is bij 4411. Dat
stond volgens de medewerkster op het blad dat ze
bij de aankoop van de bezoekerscodes had meegekregen. Verzoekster vindt daar niets van terug.
Verzoekster surft naar www.4411.be en registreert
zich, maar als ze een vierde bezoekerscode wil activeren, krijgt ze weer geen bevestigings-sms. Ze
weigert de parkeerretributie te betalen zolang hierover geen duidelijkheid komt.

ONDERZOEK:
De Ombudsman licht verzoekster in dat dat het
probleem waarschijnlijk ligt aan het feit dat haar
gsm-abonnement geen verkorte nummers aanvaardt, en niet omdat ze niet geregistreerd was bij
4411. Zij neemt contact op met haar provider die
haar gsm-abonnement open stelt voor verkorte
nummers.
Verzoekster vindt dat ze verkeerd werd ingelicht
door de Parkeerwinkel. Die sprak alleen over het
registreren bij 4411, niet over een mogelijk probleem met haar gsm-abonnement.
De dienst Mobiliteit stelt vast dat verzoekster nog
geen enkele bezoekerscode effectief gebruikte. Om
bezoekerscodes te gebruiken hoeft de klant niet geregistreerd te zijn bij 4411. Bij het gebruik van een
bezoekerscode moeten alleen de communicatiekosten betaald worden en deze worden verrekend via
de provider van de gebruiker.
Bij het gewone sms-parkeren ligt dat anders. Hier
dient 4411 ook nog het parkeergeld zelf te innen.
Dat is afhankelijk van de provider van de gebruiker.
Zit de klant bij Proximus of Mobistar, dan wordt de
kost automatisch toegevoegd aan de telecomfactuur. Beschikt de gebruiker niet over een abonnement bij een van deze providers, dan moet hij zich
registreren bij 4411. De dienst Mobiliteit belooft
het verschil opnieuw uit te leggen aan de medewerkers van de Parkeerwinkel, maar wijst erop dat de
informatie die de klant geeft tijdens zijn contact met
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de Parkeerwinkel, ook een rol kan spelen in het
antwoord dat hij krijgt.
Volgens de medewerkster van de Parkeerwinkel
kreeg verzoekster bij de aankoop van de bezoekerscodes een uitgebreide uitleg over het gebruik. Toen
verzoekster de parkeerretributie kwam betwisten,
gaf de medewerkster haar uitleg over het registreren
bij 4411 maar raadde zij haar ook aan contact op te
nemen met haar provider om te checken of ze wel
naar verkorte nummers kon sturen.
De Ombudsman vraagt de dienst Mobiliteit om op
de website informatie te zetten dat sommige gsmabonnementen niet toelaten naar verkorte nummers
te sturen en dat de gebruiker zich voor het eerste
gebruik moet vergewissen van de mogelijkheden
van zijn abonnement. De dienst Mobiliteit gaat
hierop in.
De Ombudsman maakt verzoekster het resultaat van
zijn onderzoek over maar raadt haar aan de parkeerretributie toch te betalen omdat hij geen argument
kan vinden om te vragen deze kwijt te schelden.
Dat verzoekster de bezoekerscodes niet kon activeren, lag niet aan de Stad of de Parkeerwinkel, maar
aan haar gsm-abonnement. Welke informatie verzoekster in de Parkeerwinkel kreeg, valt niet objectief te reconstrueren.
Verzoekster dient toch bezwaar in. Op voorstel van
de Burgemeester wordt haar bezwaar als gunstig
voorgelegd aan het College van burgemeester en
schepenen. Zij hoeft niet te betalen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Dat verzoekster de bezoekerscode niet kon activeren lag aan haar gsm-abonnement, niet aan de Stad
of de Parkeerwinkel.
De Ombudsman kan niet oordelen welke informatie
verzoekster kreeg in de Parkeerwinkel. Het onderzoek mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie.

DEFECTE PARKEERMETER? (1)
(dossier: 201805-102)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster probeerde midden november 2017 tevergeefs via sms te parkeren in de Gapaardstraat.
Daarna stak ze munten in de parkeerautomaat maar
het toestel wilde geen ticket afprinten. Volgens de
instructies moest ze bellen naar 050 44 88 00 maar
daar kreeg ze geen gehoor. Ten einde raad legde ze
haar parkeerschijf.
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In januari 2018 kreeg ze een herinnering van Apcoa
omdat ze de parkeerretributie niet had betaald. Het
was de eerste keer dat verzoekster vernam dat ze
een parkeerretributie had opgelopen. Ze diende bezwaar in met het argument dat ze wel degelijk had
betaald maar dat er geen ticket afgedrukt was.
Apcoa reageerde dat verzoekster parkeertijd had betaald voor twee uur maar dat haar parkeertijd afgelopen was om 17.35 uur. De parkeerretributie werd
uitgeschreven om 18.10 uur.
Verzoekster protesteert omdat Apcoa voorbij gaat
aan feit dat de parkeerautomaat niet naar behoren
werkte. Daardoor kon ze niet weten tot hoelang ze
mocht parkeren. Ze betaalde en ze legde haar parkeerschijf, dus was ze in orde. Ze weigert de retributie te betalen. De factuur is ondertussen opgelopen tot 46 euro.

ONDERZOEK:
De parkeerretributie werd uitgeschreven om 18.10
uur. Op de foto is een parkeerbon achter de ruitenwisser te zien.
Verzoekster betaalde 4,30 euro aan de parkeerautomaat. Daarmee kon ze tot 17.35 uur parkeren.
Het is niet meer nodig om het papieren ticket achter
de voorruit te leggen. Het is slechts bedoeld voor de
administratie van de bestuurder. Het e-ticket wordt
opgeslagen op de server. Dat wordt getoond op de
display van de parkeerautomaat. Of iemand betaalde voor zijn parkeertijd, wordt gecontroleerd door
de scanscooter die de nummerplaten scant.
Tussen 12 en 26 november 2017 werd geen enkele
melding van een technische storing of van papiertekort geregistreerd voor de betrokken parkeerautomaat. Er liepen geen meldingen van gebruikers binnen dat de automaat geen tickets zou afprinten.
Ook zonder ticket kon verzoekster weten tot hoever
haar parkeertijd reikte. Voor en na het betalen van
het parkeergeld verschijnt op de display van de parkeerautomaat een samenvatting van het parkeergeld
en van de parkeertijd.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen.
Verzoekster kreeg de retributie omdat ze nog parkeerde buiten haar parkeertijd. Zelfs zonder papieren ticket kon ze weten tot hoelang ze mocht parkeren.
Het ticket hoeft niet meer achter de voorruit te worden gelegd. Kennelijk was verzoekster hier niet van
op de hoogte.
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Of de parkeerautomaat geen tickets zou hebben geprint, is onduidelijk. Zeker is dat hierover geen enkele melding werd geregistreerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (2 juli 2018).

DEFECTE PARKEERMETER? (2)
(dossier: 201812-241)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker bezoekt Brugge. Hij vindt een parkeerplaats langs de Coupure. Hij probeert te betalen aan
de enige parkeerautomaat die hij ziet staan, maar
dat lukt niet. Ook een andere chauffeur slaagt er
niet in te betalen. Verzoeker heeft geen kleingeld
bij. Hij legt zijn blauwe schijf achter de voorruit.
Als hij terugkeert, zit er een parkeerbon achter de
ruitenwisser. Hij belt naar de Parkeerwinkel waar
hij te horen krijgt dat hij volgens het reglement aan
een andere automaat had moeten betalen. Als verzoeker opwerpt dat hij dat niet wist, herhaalt de
medewerkster de boodschap.
Verzoeker kent geen enkele andere stad waar een
dergelijke regeling geldt. Hij betreurt dat op de automaten niet vermeld staat wat je moet doen als deze defect zijn.

ONDERZOEK:
In het reglement staat dat als de parkeerautomaat
door een defect geen munten (of bankkaart) aanvaardt, de chauffeur via het mobiele telefoonnet,
via het internet of aan een andere parkeerautomaat
in de onmiddellijke buurt moet betalen. Pas als er
geen andere automaat voorhanden is, kan de blauwe
schijf gelegd worden. Deze informatie staat duidelijk vermeld op elke parkeerautomaat.
Volgens de dienst Mobiliteit vertoonde de parkeerautomaat geen defect, noch op de dag zelf noch op
de dagen ervoor.
In de onmiddellijke buurt bevonden zich twee andere automaten, een op de hoek van de Coupure met
de Schaarstraat en een op de hoek van de Coupure
met de Gapaardstraat.
Verzoeker betaalt de retributie.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen.
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De communicatie door de Parkeerwinkel was juist.
Elke automaat vermeldt wat de chauffeur moet
doen als betalen met munten of met een bankkaart
niet lukt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 februari 2019).

DEFECTE PARKEERMETER? (3)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Apcoa had sneller het bezwaar van verzoekster
kunnen beoordelen. Toch behandelde ze het dossier
nog net binnen een redelijke termijn.
Er zijn geen argumenten op basis waarvan de retributie kwijt gescholden kan worden.

GEEN BEVESTIGINGS-SMS
(dossier: 201810-203)

(dossier: 201802-040)

Ongegrond

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster parkeert eind januari 2018 op het
Beursplein. Het lukt niet om aan de parkeerautomaat het werktarief te activeren. Ze belt naar het telefoonnummer op de automaat en komt bij BeMobile terecht. Die verwijst haar door naar de Stad.
Omdat ze dringend op haar werk verwacht wordt,
kan ze niet onmiddellijk contact opnemen.
Als ze naar haar wagen terugkeert, vindt ze een
parkeerbon achter de ruitenwisser. Ze stuurt een email naar de dienst Mobiliteit waarin ze schrijft dat
de retributie onterecht is omdat de parkeerautomaat
defect was.
Diezelfde dag betwist ze de retributie bij Apcoa,
maar ze krijgt alleen een ontvangstmelding, geen
antwoord ten gronde.
Verzoekster dient midden februari klacht in omdat
Apcoa niet reageert.

KLACHT:
Verzoeker parkeert in de Zwijnstraat. Hij betaalt via
sms maar hij krijgt toch een parkeerretributie.
Op zijn gsm vindt verzoeker twee sms-berichten terug. Vijf minuten voor het verstrijken van de
maximale parkeertijd van vier uur kreeg hij een
sms. Ook na het verstrijken van de maximale parkeertijd kreeg hij een bericht. Op de sms’en leest

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit kan geen enkele melding over
een defecte parkeermeter op het Beursplein terugvinden, noch van verzoekster, noch van andere gebruikers. De dienst vermoedt verkeerd gebruik van
de automaat door verzoekster.
De dienst Mobiliteit wijst erop dat als een parkeerautomaat niet zou werken, de bestuurder op zoek
moet naar de dichtstbijzijnde parkeerautomaat. Op
het Beursplein zijn de andere toestellen goed te
zien. Als ook deze automaten niet zouden werken,
dan moet de bestuurder zijn blauwe schijf leggen.
Dat staat op de parkeerautomaten vermeld. Op de
foto’s die de parkeerwachter nam, is geen parkeerschijf achter de voorruit te zien.
Apcoa laat eind maart 2018 aan verzoekster weten
dat haar bezwaar niet weerhouden was om dezelfde
redenen die de dienst Mobiliteit opgaf. Dat was
twee maand na het indienen van het bezwaar. Eind
maart stuurt Apcoa een herinnering. Verzoekster
betaalt eind april.

verzoeker dat er in Brugge een maximale parkeer-
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tijd van vier uur geldt. Hij is niet van Brugge en
wist dat niet. Dat staat niet op de parkeerautomaten
en hij zag dat nergens staan in de stad.
De Parkeerwinkel wijst zijn bezwaar af. Verzoekers
parkeertijd eindigde om 13.45 uur, de retributie
werd uitgeschreven om 15.44 uur. Hij kreeg een
sms om hem te waarschuwen dat zijn parkeersessie
ten einde liep. Via betaling aan de parkeerautomaat
kan gekozen worden voor een parkeersessie van
vier uur. Ook borden op de invalswegen geven aan
dat men in Brugge maar maximum vier uur kan
parkeren.
Verzoeker gaat te rade bij vrienden. Hij stelt vast
dat zij een sms kregen bij het begin van hun parkeersessie. Daarop staat de maximale parkeertijd
wel vermeld. Verzoeker constateert dat hij een dergelijke e-mail niet ontving en daardoor niet kon weten tot wanneer hij maximaal kon parkeren.
De Parkeerwinkel repliceert dat verzoeker de sms
niet kreeg omdat hij het bevestigingsbericht van
4411 uitschakelde. Verzoeker ontkent dat. Volgens
hem kan deze functie niet uitgeschakeld worden via
sms, misschien wel via de app maar deze heeft verzoeker nog nooit gebruikt.

ONDERZOEK:
Wie betaalt aan de parkeerautomaat wordt geïnformeerd dat er een maximum bedrag is dat de gebruiker kan inwerpen. Wie parkeert via sms krijgt normaliter een bevestigings-sms met daarin de
maximale parkeertijd. Deze service kost 15 eurocent. Vandaar dat 4411 de mogelijkheid geeft om
deze bevestigings-sms uit te zetten. Als dat eenmaal
gebeurd is in een andere stad, staan deze sms’en
ook uit in Brugge.
Verzoeker repliceert dat hij deze bevestigings-sms
bij zijn weten nooit uitzette. 4411 toont aan dat hij
al midden december 2017 het bevestigingsbericht
uitschakelde door de code C1 naar 4411 te sturen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen fout bij de diensten vaststellen.
Verzoeker schakelde zelf het bevestigingsbericht
uit dat bij de start van de parkeersessie de maximale
parkeertijd aangeeft.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).
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ONDUIDELIJKE PARKEERMETER?
(dossier: 201812-248)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker kreeg een parkeerretributie langs de
Gulden Vlieslaan omdat hij geen betalende parkeersessie was gestart. Hij moest klanten in de binnenstad bezoeken en had voor kortparkeren gekozen.
Hij ging ervan uit dat kortparkeren zoals in veel andere steden in Vlaanderen gratis was. Omdat dat
niet op de parkeerautomaat vermeld stond, gaf hij
zijn nummerplaat in. Toen de automaat aangaf dat
de ‘minimum inworp niet bereikt’ was, betaalde hij
0,20 euro, het kleinste muntstuk dat hij bij zich had.
Toen kreeg hij de boodschap dat de “maximum inworp overschreden” was en dat hij op “annuleren”
moest drukken, wilde hij zijn geld terugkrijgen.
Verzoeker drukte op “annuleren”, nam zijn muntstuk en reed met zijn plooifiets naar de binnenstad.
Toen hij na een klein halfuur terug kwam, zat er
een parkeerretributie achter de ruitenwisser.
Verzoeker diende bezwaar in maar de Parkeerwinkel wees het af. Pas na verschillende e-mails vernam verzoeker dat het kortparkeren 0,10 euro kost
en er aan de automaat met gepast geld moet betaald
worden. Het toestel geeft geen wisselgeld terug.
Om extra kosten te vermijden betaalde verzoeker de
retributie. Hij geeft toe dat hij parkeerde zonder te
betalen, maar vindt dat de informatie op de parkeerautomaten misleidend en onduidelijk is.

ONDERZOEK:
Wie wil parkeren in de binnenstad moet de parkeerautomaat activeren door zijn nummerplaat in te
voeren. Op het scherm verschijnt de boodschap dat
er elke dag moet betaald worden tussen 9 en 20 uur
voor maximum vier uur, met daaronder de tarieven.
Onder de tarieven staat te lezen: “Dit toestel geeft
geen wisselgeld terug”. Dat wordt ook vermeld op
de automaat zelf.
Na het invoeren van de nummerplaat kan de bestuurder op het scherm kiezen voor kortparkeren.
De parkeertijd van een half uur wordt automatisch
ingevuld. Na bevestiging wordt gevraagd 0,10 euro
in te werpen. Werpt de burger een hoger bedrag in,
dan waarschuwt het apparaat dat er teveel betaald
werd en krijgt de burger de kans zijn muntstuk via
de knop “annuleren” terug te nemen en te kiezen
voor een andere betaalwijze en/of parkeerduur. Als
er geen andere keuze gemaakt wordt, start de automaat geen parkeersessie. Dat alles verschijnt zeer
duidelijk op het scherm.
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Verzoeker betaalde niet en kreeg een parkeerretributie. Zijn bezwaar werd door het College van burgemeester en schepenen midden november 2018
afgewezen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De informatie op de parkeerautomaten
is duidelijk. Bij kortparkeren worden op het scherm
duidelijk de parkeertijd en het te betalen bedrag van
0,10 euro vermeld. Wie teveel betaalt, krijgt een
waarschuwing en de kans zijn geld terug te krijgen.
Daarna keert men naar het beginscherm terug.
De retributie was terecht, de afwijzing van het bezwaar eveneens.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 februari 2019).

GESCHRAPTE BEWONERSVERGUNNING
(dossier: 201812-251)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker beweert dat door een vergissing van de
dienst Bevolking en de Politie zijn adres in de binnenstad ten onrechte gewijzigd werd naar een adres
in Zeebrugge. Gevolg was dat zijn bewonersvergunning voor de binnenstad werd geschrapt en hij
al twee parkeerretributies kreeg. Als gevolg van de
retributies kwam aan het licht dat verzoekers
hoofdverblijfplaats ten onrechte veranderd was.
Hij deed het nodige om zijn adres te corrigeren.
Sinds hij weer op zijn adres in de binnenstad gedomicilieerd is, krijgt hij geen parkeerretributies meer.
De Parkeerwinkel bracht zijn bewonersvergunning
weer in orde.
Toch willen noch de Parkeerwinkel noch de dienst
Mobiliteit ingaan op zijn vraag om beide parkeerretributies te annuleren.

ONDERZOEK:
Uit de stukken blijkt dat verzoeker in augustus 2018
zelf in de gemeenteafdeling van Zeebrugge voor
zichzelf en zijn vrouw de adresverandering aanvroeg van de binnenstad naar Zeebrugge. Beiden
waren aanwezig in de gemeenteafdeling. Hij ondertekende de aanvraag waarop beide namen vermeld
staan.
Hij en zijn vrouw werden eind augustus ingeschreven in Zeebrugge nadat de wijkinspecteur langs
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was geweest. Gevolg was dat verzoekers bewonersvergunning voor de binnenstad geschrapt werd
aangezien deze gelinkt is aan de hoofdverblijfplaats. Dat gebeurde pas midden oktober. De dagen
daarna liep verzoeker twee parkeerretributies op.
Verzoeker ging naar de Parkeerwinkel om te protesteren tegen beide retributies. Toen bleek dat zijn
adres op zijn identiteitskaart aangepast was naar
zijn nieuwe adres in Zeebrugge, zei hij dat dat een
fout was van de gemeenteafdeling van Zeebrugge.
Verzoeker ging onmiddellijk zijn adresverandering
naar zijn oude adres in de binnenstad aanvragen aan
de themabalie Leven en Mobiliteit. De Parkeerwinkel maakte een tijdelijke bewonersvergunning aan.
Eind december deed de wijkinspecteur de woonstvaststelling en concludeerde dat verzoeker weer op
zijn oude adres in de binnenstad woonde. De tijdelijke bewonersvergunning werd omgezet in een
permanente bewonersvergunning.
De Ombudsman maakt het resultaat van het onderzoek over aan verzoeker. Hij reageert dat het niet de
bedoeling was dat hij mee zou verhuizen naar Zeebrugge. Alleen zijn vrouw zou er gedomicilieerd
worden. Hij ondertekende de aanvraag omdat zijn
vrouw dat vroeg. Verzoeker geeft toe dat hij de
aanvraag tot adreswijziging ondertekende zonder ze
na te lezen. Daarop stonden zowel zijn naam als deze van zijn echtgenote.
Volgens verzoeker was alleen zijn vrouw aanwezig
bij de woonstvaststelling in Zeebrugge maar ging
de wijkinspecteur ervan uit dat hij en zijn vrouw
samen gedomicilieerd wilden worden in Zeebrugge.
Als dat niet juist was, dan liet verzoekers echtgenote dat niet blijken aan de wijkinspecteur. Op het
formulier wordt hierover geen enkele opmerking
gemaakt.
Verzoeker ziet in dat hij verantwoordelijk is omdat
hij de aanvraag tot adreswijziging blindelings ondertekende. Hij betaalt de parkeerretributies.
De dienst Bevolking repliceert dat als een adreswijziging wordt aangevraagd altijd de identiteitskaart
van de betrokkene wordt gevraagd omdat daar alle
gegevens op staan. Het ziet er dan ook naar uit dat
verzoeker ook op dat moment niet verduidelijkte
dat alleen zijn vrouw naar Zeebrugge zou verhuizen
aangezien het aanvraagformulier beide namen vermeldt.

BEOORDELING:
Ongegrond.
Verzoeker ondertekende blindelings het formulier
voor de adreswijziging. Hij verduidelijkte aan de
balie van de gemeenteafdeling niet dat alleen zijn
vrouw naar Zeebrugge zou verhuizen. Bij de
woonstvaststelling in Zeebrugge werd ook niet gezegd dat alleen de echtgenote er woonde. Verzoeker
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was dus zelf verantwoordelijk voor zijn adreswijziging naar Zeebrugge en de daaruit voortvloeiende
stopzetting van zijn bewonersvergunning voor de
binnenstad. De parkeerretributies zijn terecht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 februari 2019).

SLECHTE NETWERKDEKKING
(dossier: 201801-025)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker en zijn echtgenote parkeren hun wagen
omstreeks 19 uur in de omgeving van de Gentpoort.
Het lukt niet om via sms de bezoekerscode te activeren. Ook met een tweede bezoekerscode lukt het
niet.
Verzoeker gaat aan de parkeerautomaat een parkeerticket halen. Op dat moment merkt hij een parkeerwachter op die gegevens intikt in zijn terminal.
Verzoeker roept dat hij een parkeerticket aan het
nemen is, maar de parkeerwachter reageert agressief. Als verzoeker hem wil uitleggen dat het niet
lukte om twee bezoekerscodes te activeren, snauwt
hij hen toe dat hij niet gestoord wil worden. De
parkeerwachter wil niet antwoorden op de vraag
van verzoeker waarom de bezoekerscodes niet werken. Als verzoeker ermee dreigt de Politie er bij te
halen, rijdt de parkeerwachter weg.
Verzoeker heeft het er moeilijk mee dat hij 1,50 euro moest betalen voor de resterende parkeertijd terwijl hij een kwartier later via sms de bevestiging
kreeg dat de twee bezoekerscodes toch geactiveerd
waren. Hij betaalde drie keer.

ONDERZOEK:
Volgens de Parkeerwinkel werd de wagen om 19.02
u gescand. De parkeerwachter kwam een kwartier
later ter plaatse. De betaling aan de parkeerautomaat gebeurde om 19.11 uur. Verzoeker kreeg geen
retributie.
De activering van de bezoekerscodes gebeurde volgens Be-Mobile pas om 19.35.13 uur en 19.35.14
uur. De firma acht het zelf onwaarschijnlijk dat
verzoeker binnen de seconde twee sms’en met twee
verschillende codes zou verstuurd hebben. Het probleem zou liggen bij een slechte netwerkdekking bij
de telecomoperator waardoor de sms’en met vertraging verstuurd werden.
De parkeerwachter bevestigt dat er die dag veel
problemen waren met het sms-parkeren. Hij vond
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verzoeker zelf agressief omdat het activeren van
zijn bezoekerscodes niet lukte. Toen verzoeker hem
begon te duwen, duwde de parkeerwachter hem van
zich af. Om erger te voorkomen reed hij weg nadat
hij een retributie had uitgeschreven voor een andere
auto.
De dienst Mobiliteit weigert aanvankelijk de verloren bezoekerscodes te vergoeden omdat het probleem bij de telecomoperator lag. De dienst Ombudsman dringt aan op een oplossing voor
dergelijke problemen. De dienst Mobiliteit koopt
een voorraad parkeercodes aan. Daarmee compenseert zij bestuurders die om technische redenen
geen gebruik konden maken van hun parkeercode
die toch als gebruikt/betaald geregistreerd werd.
Verzoekers krijgen twee nieuwe bezoekerscodes.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De problemen met het activeren van de bezoekerscodes lagen bij de telecomoperator. Daarvoor is de
dienst Ombudsman niet bevoegd.
Over het gesprek tussen de parkeerwachter en verzoeker kan de Ombudsman niet oordelen. Het gaat
om een woord-tegen-woordsituatie.
Positief is dat de dienst Mobiliteit een oplossing
vindt voor technische problemen met het activeren
van bezoekerscodes.

TIJDELIJKE BEWONERSVERGUNNING
(dossier: 201805-106)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker verhuist begin mei naar de binnenstad.
Hij vraagt zijn adreswijziging aan via het e-loket.
Hij drukt de aanvraag af en gaat er mee naar de
Parkeerwinkel omdat hij de nummerplaat van zijn
bedrijfswagen zo snel mogelijk wil laten registreren
om in zijn buurt te kunnen parkeren. Dat kan niet,
zegt de medewerker van de Parkeerwinkel, omdat
de wijkinspecteur nog niet langs geweest is voor de
woonstvaststelling.
Na drie weken is de wijkinspecteur nog altijd niet
langs geweest. Verzoeker krijgt een parkeerretributie omdat hij geen parkeervergunning voor de binnenstad heeft. Hij dient hiertegen bezwaar in.
Verzoeker neemt weer contact op met de Parkeerwinkel waar hij verneemt dat hij een tijdelijke parkeervergunning had kunnen aanvragen in afwachting dat de wijkinspecteur langs kwam.
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Waarom heeft de medewerker van de Parkeerwinkel hem dat de vorige keer niet gezegd, vraagt verzoeker zich af. Dan had hij geen parkeerretributie
gekregen.

ONDERZOEK:
Alle medewerkers van de Parkeerwinkel worden
bevraagd. Zij zeggen alle drie dat elke burger in een
dergelijk geval standaard wordt meegedeeld dat hij
een tijdelijke parkeervergunning kan aanvragen.
Dat is volgens hen basiskennis.
Ook de dienst Mobiliteit beaamt dat dit basiskennis
is. Dat verzoeker deze informatie bij zijn eerste
contact met de Parkeerwinkel niet gekregen zou
hebben, is daarom volgens de Parkeerwinkel en de
dienst Mobiliteit onwaarschijnlijk.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie. Het
onderzoek levert geen argumenten op op basis
waarvan de Ombudsman de annulering van de retributie zou kunnen bepleiten.

GEBRUIKELIJKE BESTUURDER
(dossier: 201807-158)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker krijgt weer een parkeerretributie voor
zijn eigen deur. De straat waar hij woont, maakt
deel uit van de blauwe zone. Door omstandigheden
rijdt hij tijdelijk met de auto van zijn moeder die in
de binnenstad woont. Daardoor moet hij om de vier
uur zijn schijf verplaatsen. Ondoenbaar, vindt hij.
Daardoor heeft hij al verschillende parkeerretributies gekregen.
Op aanraden van de Parkeerwinkel liet hij zijn
naam op de verzekeringspapieren van zijn moeders
auto zetten. Maar toen hij daarmee naar de Parkeerwinkel terugkeerde, kreeg hij te horen dat hij
toch geen bewonersvergunning kon krijgen omdat
hij volgens de papieren niet de hoofdbestuurder
maar slechts de gebruikelijke bestuurder was.
Verzoeker vindt het niet kunnen dat er geen oplossing bestaat voor bestuurders die tijdelijk met de
wagen van iemand anders rijden.

ONDERZOEK:
Om een bewonersvergunning in de blauwe zone te
kunnen krijgen, moet de bestuurder gedomicilieerd
zijn in de zone waarvoor de vergunning wordt aan-

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

gevraagd en moet de aanvrager permanent over de
auto beschikken. In het geval van verzoeker moet
hij een bewijs van de verzekering kunnen voorleggen dat hij de ‘hoofdbestuurder’ of ‘enige bestuurder’ van de wagen is.
De dienst Mobiliteit geeft toe dat sommige verzekeringsmaatschappijen hiervoor soms ook de term
‘gebruikelijke bestuurder’ of ‘voornaamste bestuurder’ hanteren. Vandaar dat zij met de Parkeerwinkel
overeen kwam dat als op het verzekeringspapier
maar één naam voorkomt, hetzij als ‘hoofdbestuurder’, ‘enige bestuurder’, ‘gebruikelijke bestuurder’
of ‘voornaamste bestuurder’, de bewonersvergunning wordt toegekend. Wordt er op het document
een onderscheid gemaakt tussen de hoofdbestuurder
en de gebruikelijke bestuurder, dan wordt geen bewonersvergunning toegekend omdat anders fraude
mogelijk is. Wat er precies op het verzekeringspapier van verzoeker stond, is niet duidelijk.
Verzoeker kondigt aan dat hij de auto van zijn
moeder op zijn naam zal proberen te zetten. Verzoeker vraagt uiteindelijk geen bewonersvergunning aan, ook niet voor zijn eigen auto.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Als het zo was dat op het verzekeringspapier twee
namen stonden, deze van de moeder van verzoeker
als hoofdbestuurder en deze van verzoeker als gebruikelijke bestuurder, dan handelde de Parkeerwinkel volgens de afspraak met de dienst Mobiliteit.
Het is wel juist dat wanneer een bewoner uit de
blauwe zone door omstandigheden tijdelijk met de
wagen van iemand anders rijdt en hij niet als
hoofdbestuurder van de auto gecatalogeerd kan
worden, hij verplicht is elke vier uur de auto te verplaatsen of de auto buiten de blauwe zone te parkeren. Een andere oplossing is er niet.

WERKNEMERSTARIEF
(dossier: 201810-215)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster vroeg bij de start van het nieuwe parkeerplan in februari 2017 in de Parkeerwinkel het
tarief voor werknemers in de binnenstad aan. Toen
ze enkele dagen later wilde parkeren, bleek het
werknemerstarief niet te werken. Ze belde naar de
Parkeerwinkel. Die verzekerde haar dat het in orde
zou komen. Mocht ze tussentijds toch parkeerretributies krijgen, dan mocht ze die negeren. Na een
paar weken werkte het werknemerstarief nog altijd
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niet. Ze belde terug en kreeg hetzelfde antwoord.
Toen het maar niet in orde kwam, bleef verzoekster
parkeren zonder te betalen. Ze stapelde 26 parkeerbonnen op, goed voor een bedrag van 780 euro.
In juli 2018 kreeg ze herinneringen voor de onbetaalde parkeerretributies. Ze contacteerde de Parkeerwinkel die beloofde de zaak te onderzoeken.
Omdat ze geen reactie kreeg, vroeg ze eind augustus naar een stand van zaken.
Midden oktober antwoordt de Parkeerwinkel dat de
retributies niet geannuleerd kunnen worden en de
procedure verder gezet zal worden. Verzoekster
gaat niet akkoord met deze beslissing. Bovendien
ontbreekt elke motivering.

ONDERZOEK:
Verzoekster formuleerde al begin juli 2018 haar
klacht tegenover de Parkeerwinkel. Drie dagen later
antwoordde de Parkeerwinkel dat er geen werknemerstarief op haar naam stond en zij de retributies
moest betalen aangezien ze parkeerde zonder te betalen. Verzoekster kreeg het advies haar werknemerstarief zo snel mogelijk in orde te brengen.
Pas eind augustus diende verzoekster dezelfde
klacht in bij de dienst Mobiliteit. Midden september
antwoordde deze dienst op haar beurt dat er geen
spoor van een werknemerstarief op haar naam te
vinden was, maar dat haar klacht nog eens aan de
deskundige mobiliteit zou worden overgemaakt.
De deskundige constateerde dat er geen werknemerstarief geregistreerd stond op de naam van verzoekster, zij geen enkel bewijs kon voorleggen
waarmee ze kon staven dat ze het werknemerstarief
had aangevraagd, zij niet kon bewijzen dat de Parkeerwinkel gezegd had dat ze in afwachting de retributies niet hoefde te betalen en dat ze gedurende
anderhalf jaar in de binnenstad was blijven parkeren zonder te betalen. Bovendien verzekerden de
medewerksters van de Parkeerwinkel dat zij nooit
zeggen dat retributies niet betaald hoeven te worden. Op basis hiervan herhaalde de Parkeerwinkel
midden oktober aan verzoekster dat de retributies
niet geannuleerd konden worden en de inningsprocedure verder gezet zou worden.
Enkele dagen later diende verzoekster klacht in bij
de Ombudsman omdat de beslissing van de Parkeerwinkel niet gemotiveerd was.
De Ombudsman stelt vast dat verzoekster eerder al
twee keer een gemotiveerd antwoord op haar klacht
had gekregen. Hij komt tot dezelfde vaststellingen:
verzoekster kan haar beweringen niet staven en op
de enkele telefoontjes met de Parkeerwinkel na,
waarvan de medewerksters zich niets kunnen herinneren, bleef verzoekster in de binnenstad parkeren
zonder te betalen. Achter de voorruit legde ze al-
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leen een briefje dat haar werknemerstarief niet
werkte.
De Ombudsman raadt verzoekster aan de parkeerretributies te betalen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Misschien heeft verzoekster gelijk en werd in februari 2017 een fout gemaakt door de Parkeerwinkel, maar dat valt op geen enkele manier nog te bewijzen.
Verzoekster bleef zelf in gebreke door op enkele
betwistbare telefoontjes naar de Parkeerwinkel na,
gedurende anderhalf jaar te blijven parkeren zonder
te betalen en de retributies te blijven opstapelen
zonder ooit nog contact te zoeken met de Parkeerwinkel, tot ze in juli 2018 met de herinneringen geconfronteerd werd.
Dat het antwoord van de Parkeerwinkel van midden
oktober 2018 kort en niet gemotiveerd was, kwam
omdat verzoekster al twee keer een gemotiveerd
antwoord op haar klacht gekregen had.

VAN TIJDELIJK NAAR PERMANENT
(dossier: 201812-257)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont in de binnenstad sinds begin augustus 2018. Omdat hij niet onmiddellijk kon ingeschreven worden op zijn nieuwe adres door afwezigheid van de wijkinspecteur, ging hij een
tijdelijke parkeervergunning halen in de Parkeerwinkel.
Pas eind oktober kwam de wijkinspecteur langs
voor de woonstvaststelling. Verzoeker ging begin
november naar de themabalie Leven en Mobiliteit
om de identiteitskaarten van hem en zijn gezinsleden aan te passen. Hij was in de veronderstelling
dat deze informatie doorgegeven zou worden aan
de Parkeerwinkel.
Tot zijn verbazing kreeg hij midden december twee
parkeerretributies. Van de Parkeerwinkel kreeg hij
te horen dat zijn tijdelijke bewonersvergunning
maar geldig was tot 14 december en hij zijn adreswijziging niet gemeld had aan de Parkeerwinkel.
Verzoeker doet het nodige en krijgt een permanente
bewonersvergunning.
De Parkeerwinkel wil niet ingaan op zijn vraag de
twee retributies te schrappen.
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ONDERZOEK:
Bewoners die hun adreswijziging aanvragen, kunnen een tijdelijke bewonersvergunning krijgen in
afwachting van hun definitieve inschrijving op hun
nieuwe adres. Deze is maximaal drie maanden geldig. De einddatum staat vermeld op de brief die de
aanvrager meekrijgt. De tijdelijke vergunning werd
ingevoerd omdat het soms even kan duren voor de
wijkinspecteur de woonstvaststelling doet.
De dienst Mobiliteit verzekert dat de Parkeerwinkel
standaard meedeelt tot hoelang de tijdelijke parkeervergunning geldig blijft én dat de burger zelf
verantwoordelijk is voor de aanpassing naar een
permanente bewonersvergunning zodra hij in het
bevolkingsregister ingeschreven is op zijn nieuwe
adres. Volgens de dienst Mobiliteit kent elke medewerker van de Parkeerwinkel deze standaardcommunicatie.
De Ombudsman vraagt de dienst Mobiliteit of onderzocht kan worden of via een link met het rijksregister vermeden kan worden dat de burger, na zijn
bezoek aan de dienst Bevolking of de gemeenteafdeling voor de aanpassing van zijn identiteitskaart
aan zijn nieuwe adres, deze adreswijziging ook nog
eens aan de Parkeerwinkel moet melden. Of anders
gezegd dat deze informatie automatisch zou doorstromen naar de Parkeerwinkel die dan zelf de tijdelijke bewonersvergunning zou kunnen omzetten in
een permanente vergunning. Tijdens een overleg
tussen de dienst Mobiliteit en het parkeerbedrijf
eind januari 2019 wordt beslist deze vraag op zijn
(financiële) haalbaarheid te onderzoeken, maar uiteindelijk blijkt de oplossing niet voor de hand te
liggen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Het is onmogelijk te achterhalen of verzoeker door
de Parkeerwinkel meegedeeld werd dat hij zelf zijn
adreswijziging moest komen melden, zodat zijn tijdelijke vergunning in een permanente kon worden
overgezet. Wel staat vast dat verzoeker een brief
kreeg met de vermelding van de uiterste geldigheidsdatum van zijn tijdelijke vergunning.

APP
(dossier: 201812-259)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster parkeerde in de Beenhouwersstraat. Ze
wilde haar betaalsessie betalen via de app van 4411.
Ze probeerde tussen 12.32 en 12.39 uur, maar het
lukte niet. Ze kan dat bewijzen aan de hand van
haar printscreens. Terwijl ze daarmee bezig was,
scande de parkeerscooter haar nummerplaat.
De chauffeur van de scooter raadde haar aan naar
de Parkeerwinkel te bellen en met munten te betalen aan de parkeerautomaat. Ze betaalde om 12.47
uur drie euro voor twee uur parkeren.
Ze belde naar de Parkeerwinkel die haar aanraadde
bezwaar in te dienen. Het bezwaar werd afgewezen.
In de e-mail van de Parkeerwinkel stond dat verzoekster had verklaard dat ze had betaald maar dat
uit de gegevensbank was gebleken dat er rond het
tijdstip van de vaststelling geen geldige parkeersessie was opgestart.
Verzoekster ging de volgende dag naar de Parkeerwinkel om te corrigeren dat ze niet verklaard had
dat ze betaald had, wel dat ze aan het proberen was
om te betalen toen ze de parkeerretributie kreeg. De
medewerkster nam een kopie van haar bezwaar en
van de printscreens. Ze bevestigde dat verzoekster
daarmee kon aantonen dat ze de wil had gehad om
te betalen.
Drie dagen later kreeg ze weer een e-mail van de
Parkeerwinkel. Haar bezwaar werd toch afgewezen
met bijna dezelfde tekst als de vorige keer.

ONDERZOEK:
De scooter scande de nummerplaat om 12.31 uur.
De dienst Mobiliteit argumenteert dat het mogelijk
is dat verzoekster niet betaald had en dat ze pas na
het passeren van de scanscooter probeerde om de

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

83

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

PARKEERPLAN

app vanaf 12.32 uur te installeren. Lukte dat niet,
dan had verzoekster binnen de vijf minuten een betalende parkeersessie moeten opstarten met munten
of met haar bankkaart. Dan had de retributie via het
indienen van een bezwaar geannuleerd kunnen
worden.
De Parkeerwinkel bevestigt dat verzoekster op aanraden van de chauffeur van de scanscooter opbelde.
De medewerkster zei haar dat ze binnen de vijf minuten met munten of een bankkaart een parkeersessie had moeten opstarten. Maar op het moment dat
verzoekster belde, waren deze vijf minuten al lang
voorbij. Omdat verzoekster maar bleef protesteren,
adviseerde de Parkeerwinkel haar om toch nog een
parkeersessie op te starten, maar in feite had dit
geen enkele zin meer. Verzoekster startte deze parkeersessie om 12.47 uur.
De medewerkster van de Parkeerwinkel ontkent dat
zij verzoekster de tweede keer de hoop gaf dat haar
bezwaar zou worden aanvaard. Aangezien de parkeerretributie al om 12.34 uur uitgeschreven was,
kon ze niet meer genieten van de vijf minutenregeling. Daarom werd het bezwaar ook de tweede
keer afgewezen.
Verzoekster kreeg een parkeerretributie en betaalde
ook nog eens 3 euro voor haar parkeersessie. De
dienst Mobiliteit gaat ermee akkoord verzoekster 3
euro terug te betalen aangezien de burger geen twee
keer kan betalen voor dezelfde service.
Verzoekster gaat niet akkoord met de analyse van
de dienst Mobiliteit dat ze had geprobeerd een parkeerretributie te ontlopen. Ze blijft er bij dat de
Parkeerwinkel haar had gezegd dat ze met haar
printscreens en haar ticket van 12.47 uur kon bewijzen dat ze de wil had gehad te betalen.

vaard is. Om 10 uur sms’t ze ‘Q’ naar 4411 om haar
parkeertijd te stoppen. Ze krijgt geen reactie. Ze
belt naar de helpdesk van 4411 en krijgt er te horen
dat haar oproep niet bekend is. Omstreeks 12 uur
krijgt ze een melding dat haar aanvraag geannuleerd werd. Enkele dagen later krijgt ze een rekening van 4,40 euro toegestuurd. Ze betaalt maar ze
wil weten hoe men aan dat bedrag komt.

ONDERZOEK:
Be-Mobile reageert dat zij alleen de sms van 12.04
uur ontving. Ze vraagt een bewijs dat verzoekster
de ‘Q’ om 10 uur doorstuurde. Verzoekster maakt
het bewijs over.
Bij het afsluiten van het jaarverslag heeft BeMobile nog niet gereageerd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek is nog bezig.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Hij gaat uit van
de goede trouw van verzoekster maar wordt daarin
niet gevolgd door de dienst Mobiliteit. Wat de Parkeerwinkel verzoekster precies zei tijdens haar bezoek, kan het onderzoek niet achterhalen. Het gaat
om een woord-tegen-woordsituatie.

Q
(dossier: 201812-263)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster parkeert haar auto in de Beenhouwersstraat en stuurt een sms naar 4411. Ze krijgt een
sms terug met de boodschap dat haar oproep aan-
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Klachten van burgers
AMBTSHALVE IN- EN UITGESCHREVEN

omdat ze ambtshalve geschrapt werd. Verzoekster
zit vast in Brugge en moet noodgedwongen onderdak zoeken bij haar dochter. Ze wil niet terugkeren
naar Portugal vooraleer ze haar identiteitskaart terug heeft.

(dossier: 201802-037)

ONDERZOEK:

Diensten: Politie, Burgerzaken (Bevolking)

Verzoekster is in augustus 2016 van Brugge naar
Portugal uitgeweken. Ze heeft er een Portugese
vriend, is er ingeschreven en is er een zaak gestart.
Als startende ondernemer kan ze van de Portugese
overheid tijdelijk vrijstelling van sociale bijdragen
krijgen, maar daarvoor heeft ze een historiek van
woonst nodig. Ze neemt hiervoor eind 2017 contact
op met de dienst Bevolking in Brugge die haar zegt
dat ze deze historiek niet kan krijgen omdat ze niet
naar het buitenland werd afgeschreven. Dat klopt
niet, zegt verzoekster. Ze liet de dienst Bevolking in
augustus 2016 weten dat ze naar Portugal uitweek
en ze gaf daarbij haar toenmalige adres in Portugal
door. De ambtenaar repliceert dat ze eind oktober
2017 ambtshalve geschrapt werd vanop haar adres
x-straat 5 in Brugge. Ze wordt gevraagd om naar
het Huis van de Bruggeling te komen om een nieuw
adres op te geven.
Verzoekster reist naar Brugge om de zaak uit te klaren. Eind januari 2018 wordt haar identiteitskaart
aan de themabalie Leven en Mobiliteit ingetrokken

Begin juli 2016, een maand voor ze naar Portugal
vertrok, sloot verzoekster voor het adres x-straat 5
een huurcontract af. Ze sloot ook een energie- en
watercontract af. Het adres zou dienen als stek om
zeer geregeld naartoe terug te keren, onder meer om
haar familie te bezoeken. Daarnaast zou ze in opdracht van de eigenaar instaan voor de verhuring
van een kamer. Ze zou deze verhuring grotendeels
vanuit Portugal regelen maar toch ook instaan voor
de ontvangst van de gasten en voor het onderhoud
ter plaatse. Volgens verzoekster lichtte ze een inspecteur van de Brugse Politie hierover in. Ze gaf
haar ook haar adres in Portugal en een telefoonnummer door.
Verzoekster liet zich in augustus 2016 uitschrijven
in de dienst Bevolking. Ze gaf haar adres in Portugal door en ze kreeg een model 8. De dienst Bevolking registreerde haar adres in Portugal in het rijksregister.
Volgens de inspecteur wist ze dat verzoekster een
nieuw leven in Portugal zou beginnen, maar wist ze
niet dat het verzoeksters bedoeling was om het pand
in de x-straat geregeld te betrekken. Volgens de inspecteur had ze begrepen dat de dochter van verzoekster daar zou gaan wonen. Omdat de wijkinspecteur vaststelde dat hij voor x-straat 5 geen
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adreswijziging op de naam van verzoeksters dochter binnen kreeg, ontstond bij de Politie het vermoeden dat niet de dochter maar wel verzoekster op
het adres woonde.
Verzoekster verbleef opnieuw, samen met haar
vriend, van 8 tot 12 december 2016 in de x-straat 5.
Op 12 december belde de inspecteur in aanwezigheid van de wijkinspecteur naar de x-straat 5. Ze
kregen niet de dochter maar verzoekster aan de lijn.
Er volgde een lang telefoongesprek waarin verzoekster uitlegde waarom ze het huis voor één jaar
had gehuurd. Ze ontkende dat ze er permanent zou
wonen.
De inspecteur belde naar het makelaarskantoor dat
bevestigde dat verzoekster x-straat 5 voor één jaar
had gehuurd. Farys bevestigde dat er een watercontract was afgesloten.
De Politie controleerde op 13 december het adres
maar niemand deed open. Die dag was verzoekster
naar Portugal teruggekeerd. Verzoekster contacteerde vanuit Portugal de eigenaar die haar vroeg
zijn naam en telefoonnummer door te geven aan de
Politie. Ze mailde naar de inspecteur en ontkende
opnieuw dat ze in de x-straat 5 zou wonen. Ze gaf
het gsm-nummer van de eigenaar door en stuurde
als bewijs haar vliegticket naar Portugal door. De
politie-inspecteur belde de eigenaar niet.
De Politie controleerde de woning zeven keer tussen 14 en 31 december 2016. Niemand deed open.
De Politie concludeerde dat verzoekster wel thuis
was maar niet open wilde doen. De rolluiken gingen op en neer en de auto werd verplaatst. Bovendien verklaarden de buren dat het huis betrokken
werd door een vrouw en een man van vreemde origine. De Politie vond op het internet terug dat verzoekster een kamer verhuurde in de x-straat 5.
Verzoekster contacteerde vanuit Portugal de Politie
met de vraag deze controles stop te zetten. De Politie nam geen contact op met de woonplaats van
verzoekster in Portugal.
Verzoekster keerde eind december terug naar Brugge en verbleef er tot 9 januari 2017. Begin januari
belden twee agenten aan met de vraag wat verzoekster in de x-straat 5 deed. Het contact verliep conflictueus. Verzoekster probeerde opnieuw uit te
leggen hoe de vork aan de steel zat.
De wijkinspecteur maakte zijn verslag van de
woonstvaststelling over aan de dienst Bevolking.
Daarop noteerde hij dat verzoekster had geweigerd
te tekenen. Ze werd uitgenodigd om tegen 16 januari haar adreswijziging naar de x-straat 5 in orde te
brengen. Verzoekster ging daar niet op in omdat dit
niet met de werkelijkheid overeen kwam. Ze keerde
op 9 januari terug naar Portugal. Ze vroeg bij haar
gemeentebestuur een attest van woonst op, maar liet
na deze over te maken aan de Politie en de dienst

Burgerzaken. Op 12 januari besprak de Politie het
dossier en concludeerde dat het vliegticket onvoldoende bewees dat verzoekster in Portugal woonde.
Omdat verzoekster niets van zich laat horen, werd
ze begin maart 2017 ambtshalve ingeschreven op
het adres x-straat 5.
Begin mei liet de eigenaar van x-straat 5 aan de
wijkinspecteur weten dat verzoekster haar huurcontract had opgezegd tegen eind juli. Een nieuwe
woonstvaststelling volgde in september waarna de
wijkinspecteur de dienst Bevolking voorstelde verzoekster ambtelijk te schrappen omdat ze in Portugal woonde. Eind oktober 2017 werd ze ambtelijk
geschrapt. Toen verzoekster eind januari 2018 naar
Brugge kwam om de zaak uit te klaren, werd haar
identiteitskaart ingetrokken.
Het dossier in de dienst Bevolking bevat een aangifte van adreswijziging van eind december 2016
waaruit zou blijken dat verzoekster zelf haar adreswijziging naar de x-straat 11 zou hebben gemeld.
Het gaat om een administratieve fout. Verzoekster
gaf deze adreswijziging niet door. Hoe deze fout is
ontstaan, kan het onderzoek niet achterhalen. Als
gevolg van deze aangifte gaf een ambtenaar, die
niet de dossierbehandelaar was, opdracht aan de
wijkinspecteur om de woonstvaststelling te doen.
Het busnummer werd gecorrigeerd naar nr. 5.
Deze vergissing had gevolgen. Op 10 januari diende verzoekster tegen de woonstvaststelling van 4
januari beroep in bij de minister van Binnenlandse
Zaken. De volgende dag vroeg de FOD het dossier
bij de dienst Bevolking op, maar stelde vast dat
verzoekster zelf haar adreswijziging naar de x-straat
11 zou hebben gedaan, wat in werkelijkheid niet zo
was. Gevolg was dat het beroep van verzoekster
niet werd behandeld. Toen de FOD drie maanden
later naar verzoekster mailde om te vragen of ze
bezwaar wilde indienen tegen haar ambtshalve inschrijving van begin maart, reageerde ze niet meer,
waardoor het dossier opnieuw geklasseerd werd.
Toen verzoekster op 17 januari 2018 contact nam
met de dienst Bevolking om een historiek van
woonst te kunnen krijgen, reageerde de ambtenaar
dat dat niet mogelijk was omdat verzoekster nooit
naar het buitenland afgeschreven zou zijn geweest.
Dat was foute informatie. Verzoekster werd wel
degelijk in augustus 2016 afgeschreven naar het
buitenland. Dat staat in het rijksregister.
De dienst Bevolking stelt vast dat de adreswijziging
van eind december 2016 niet door verzoekster zelf
werd aangevraagd. Op basis hiervan laat ze de
ambtshalve inschrijving en de ambtshalve schrapping uit de x-straat 5 ongedaan maken, waarbij verzoeksters verblijfssituatie terug wordt gezet naar
begin augustus 2016 met als laatst gekende adres in
België x-straat 11 in Brugge.
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Midden maart 2018 kan verzoekster met een nieuwe identiteitskaart naar Portugal vertrekken.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: het politieonderzoek
naar het adres van verzoekster getuigt van een zekere vooringenomenheid en gebeurde daardoor minder zorgvuldig. Zo werd niet gebeld met de eigenaar van x-straat 5 die de verklaringen van
verzoekster over de verhuring van de kamer had
kunnen toelichten. Er werd verzoekster niet actief
gevraagd naar stukken die haar eigen verklaringen
hadden kunnen staven. Mogelijk had er contact opgenomen kunnen worden met verzoeksters gemeentebestuur in Portugal, aangezien zij er bij elk contact op bleef hameren dat zij in Portugal woonde.
Het is juist dat de verblijfssituatie van verzoekster
complex was. Het was jammer dat verzoekster het
Portugese attest van woonst niet doorstuurde naar
de Politie en de dienst Burgerzaken. Maar een
evenwichtiger onderzoek à charge en à décharge
had deze situatie kunnen uitklaren.
Ook de dienst Bevolking maakte fouten. De vraag
tot woonstvaststelling van eind december 2016
vermeldt dat verzoekster zelf haar adreswijziging
naar de x-straat 11 zou hebben gedaan. Deze vergissing had tot gevolg dat de FOD Binnenlandse
Zaken haar beroep niet behandelde. De informatie
dat verzoekster geen historiek van woonst kon krijgen omdat ze zich niet had laten afschrijven naar
het buitenland, was onjuist.
Dit dossier toont aan dat ambtshalve in- en uitschrijvingen de ultima ratio zijn en dat zij slechts
mogen gebeuren na een objectief en diepgaand onderzoek.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster kan na
anderhalve maand weer naar huis terugkeren. Haar
verblijfssituatie wordt gecorrigeerd in het rijksregister.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 december 2018).

OPVOLGING:
De Politie gaat niet akkoord met de beoordeling.
Volgens haar is er geen enkele aanduiding dat het
politieonderzoek getuigt van vooringenomenheid.
De Politie vindt dat zij in eer en geweten handelde
op basis van objectieve vaststellingen.
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GEEN ANTWOORD
(dossier: 201803-062)
Diensten: Mobiliteit, Wegendienst

Gegrond
KLACHT:
Begin november 2013 meldt verzoeker in een email aan de dienst Mobiliteit een hinderlijke verkeerssituatie op het kruispunt van de Peter Benoitlaan en de Hogeweg. Hij suggereerde de aanleg van
een rotonde of het schilderen van een SintAndrieskruis.
De dienst Mobiliteit antwoordde enkele dagen later
dat dit kruispunt eind 2015-begin 2016 heraangelegd zou worden. Een kruis op de grond schilderen
achtte ze niet nodig.
Midden januari 2018 mailt verzoeker naar de dienst
Mobiliteit dat het kruispunt, ondanks de belofte,
nog altijd niet heraangelegd is. Hij vraagt wat de
plannen zijn. Hij krijgt geen antwoord.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit mailde verzoekers vraag van
midden januari 2018 zonder commentaar door naar
de Wegendienst. Het secretariaat van de Wegendienst maakte de vraag over aan de bevoegde ingenieur die enkele dagen later aan het secretariaat
antwoordde. Het secretariaat van de Wegendienst
maakte het antwoord zonder commentaar over aan
de dienst Mobiliteit. Daar bleef het bij. De dienst
Mobiliteit ging ervan uit dat de Wegendienst verzoeker zou antwoorden. De Wegendienst ging ervan uit dat de dienst Mobiliteit verzoeker zou antwoorden. Resultaat was dat verzoeker geen
antwoord kreeg.
Het diensthoofd van de dienst Mobiliteit vindt dat
een vraag naar informatie behandeld en beantwoord
moet worden door de bevoegde dienst, los van de
dienst die de vraag kreeg.
Het hoofd van de cluster Openbaar Domein, waartoe zowel de Wegendienst als de dienst Mobiliteit
behoren, meent dat vanuit een klantgerichte logica
de dienst die de vraag van de burger krijgt, zorgt
voor het antwoord, ook al vereist dit antwoord input
van een andere dienst. Leefde de verwachting bij de
dienst Mobiliteit dat de Wegendienst de vraag
rechtstreeks moest beantwoorden, dat had zij dit
vooraf moeten expliciteren, meent het clusterhoofd.
De dienst Mobiliteit kreeg het antwoord van de
Wegendienst binnen zonder verdere commentaar.
Het clusterhoofd meent dat het dan duidelijk was
dat dit antwoord nog aan de klant overgemaakt
moest worden. Ook op dat moment had de dienst
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Mobiliteit met de Wegendienst contact kunnen opnemen om over het beantwoorden concrete afspraken te maken.
Het clusterhoofd grijpt de klacht aan om concrete
afspraken te maken over het beantwoorden van
vragen op de grens tussen mobiliteit en weginfrastructuur.
Ten gronde staat de heraanleg van het kruispunt
nog altijd op de planning, maar door andere, meer
prioritaire opdrachten werd ze verschoven naar
2019-2020.

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 vraag als gevolg van
onduidelijkheid welke dienst (Mobiliteit of Wegendienst) hem het antwoord moest overmaken.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
inhoudelijk antwoord. De klacht wordt aangegrepen
om binnen de cluster Openbaar Domein betere afspraken te maken over het behandelen en beantwoorden van vragen op de grens tussen mobiliteit
en weginfrastructuur.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 april 2018).

GEEN REACTIE
(dossier: 201804-091)
Diensten: Politie, Coördinatiedienst, Kabinet schepen van Mobiliteit, Kabinet Burgemeester

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker stuurde in november 2017 naar het kabinet van de Burgemeester een e-mail waarin hij aankaartte dat de doorgang tussen de Arnoldine van
den Radestraat en de Kathelijne Idestraat nog altijd
niet afgesloten was voor autoverkeer. Dat was
nochtans voorzien. Ondertussen is in de Nijverheidsstraat éénrichtingsverkeer ingevoerd met als
gevolg dat de nieuwe wijk als sluipweg wordt gebruikt. In juni 2016 had hij dezelfde vraag al naar
de toenmalige schepen van Mobiliteit gestuurd. Op
geen van beide vragen kreeg hij een antwoord.

ONDERZOEK:
Wat er met de e-mail gebeurde die verzoeker in november 2017 verstuurd zou hebben naar het kabinet
van de Burgemeester, wordt niet duidelijk uit het
onderzoek.
Verzoekers vraag van juni 2016 kwam toe op het
kabinet van de toenmalige schepen van Mobiliteit
en werd op vraag van de Burgemeester via de Coordinatiedienst overgemaakt aan de Politie. De Coordinatiedienst vroeg de Politie om de opmerking
van verzoeker te onderzoeken en het antwoord terug te koppelen naar de Coördinatiedienst die verzoeker zou inlichten.
Ondanks twee herinneringen bleef het antwoord
van de Politie uit als gevolg van structureel personeelstekort en andere prioriteiten op het vlak van
verkeer. Omdat het antwoord uitbleef, nam de Coordinatiedienst contact op met het kabinet van de
schepen van Mobiliteit. Beslist werd de vraag te
klasseren. Verzoeker werd hierover niet ingelicht.
Na de klacht richt het kabinet van de Burgemeester
verzoekers vraag in mei 2018 opnieuw aan de Politie en de dienst Mobiliteit. Op vraag van de dienst
Mobiliteit plaatst de Wegendienst de nodige verkeersborden in juni.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Verkeersdienst van de Politie beantwoordde verzoekers
vraag niet als gevolg van personeelstekort en andere prioriteiten.
Op advies van de toenmalige schepen van Mobiliteit werd de vraag geklasseerd door de Coördinatiedienst, maar verzoeker werd hierover niet ingelicht.
De klacht wordt gecorrigeerd: de borden worden
geplaatst.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 augustus 2018).

ONTOEGANKELIJKE ACADEMIE
(dossier: 201806-126)
Diensten: Patrimonium, Academie

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat het schoolgebouw van de stedelijke Academie moeilijk toegankelijk is voor rol-
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stoelgebruikers. Personen met een beperking kunnen nauwelijks de ateliers op de verdiepingen bereiken omdat er geen lift is. Een cursiste die in een
rolstoel zit, raakt alleen met de hulp van een familielid in het schildersatelier. Verzoeker begrijpt niet
waarom in het gebouw geen liftkoker wordt gebouwd of een leuninglift wordt gemonteerd.

ONDERZOEK:
De Ombudsman behandelde in 2016 een gelijkaardige klacht over de moeilijke toegankelijkheid van
de Academie voor rolstoelgebruikers2. De klacht
ging toen vooral over de moeilijke bereikbaarheid
van de toiletten. De klacht werd gegrond verklaard
en de Ombudsman schreef als 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 beperking.” De
aanbeveling werd op 6 maart 2017 door het College
van burgemeester en schepenen goedgekeurd.
Als gevolg van de aanbeveling gebeurde een toegankelijkheidsstudie door Inter. Die bracht heel wat
pijnpunten aan het licht over de algemene toegankelijkheid van het gebouw en de sanitaire voorzieningen. De studie werd midden juni 2017 afgerond
na twee plaatsbezoeken. In de studie staan enkele
mogelijkheden om een lift te installeren. Een stoellift aan de trapleuning wordt niet overwogen. Begin
oktober 2017 volgde een nabespreking met Inter,
het schoolbestuur, de schooldirecties en de dienst
Patrimonium, maar verdere acties bleven uit.

2
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De dienst Patrimonium wijt dat aan het feit dat globale afspraken nodig zijn om het probleem op te
lossen. Drie mogelijke pistes voor een lift moeten
nog grondig onderzocht worden. Er bestaat al een
dossier voor de aanpassing en de uitbreiding van de
toiletten maar dat werd als gevolg van werkdruk
niet verder gezet.
Als gevolg van de klacht krijgt de Cel Ontwerp Gebouwen de opdracht het dossier te activeren in samenwerking met de dienst Monumentenzorg, de
dienst Onderwijs en Inter. Bedoeling is tot een masterplan te komen waarbij het toegankelijkheidsprobleem in een ruimere context wordt aangepakt. Een
eerste vergadering vindt eind augustus 2018 plaats.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE TOEGANKELIJKHEID: de gebouwen van de Academie in de Katelijnestraat zijn
moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Zij
kunnen de verdiepingen moeilijk bereiken want er
is geen lift. Ook de sanitaire voorzieningen zijn
minder goed bereikbaar.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de aanbeveling uit 2017 werd niet goed opgevolgd. Na de
bespreking van de toegankelijkheidsstudie werden
geen verdere acties ondernomen. Bovendien is er
sprake van een te hoge werkdruk waardoor het concrete dossier voor de aanpassing en de uitbreiding
van de toiletten niet verder werd gezet.

Dossier 201612-268, Jaarverslag 2016, p. 75.
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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 rolstoelgebruikers.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

ronde op 17 juni zeker voor 9 uur moest innemen
en er moest blijven tot 16 uur. De Elfstedenronde
vond plaats drie dagen vóór ze de brief kreeg. Verzoekster vindt 20 juni vrij laat om schikkingen te
treffen voor de Triatlon die drie dagen later plaats
vindt. Bovendien verneemt ze dat ook de standhouders op de Vismarkt niet ingelicht werden over beide evenementen.

ONDERZOEK:

Goedgekeurd (20 augustus 2018).

OPVOLGING:
Het gebouw van de Academie is een beschermd
monument. Uit verder onderzoek door de diensten
blijkt dat alleen een lift in de traphal vergunbaar
zou kunnen zijn. Dat vergt belangrijke aanpassingen aan de trap en de toegangen tot de lokalen.
Omdat het een middelhoog gebouw is, moet de hele
trap gecompartimenteerd worden en er moet een
brandwerend sas voorzien worden voor elke lifttoegang. Het gaat om ingrijpende werken. De diensten
werken aan een raming van het budget voor de aanpassing van de traphal, het sanitair en nieuwe buitendeuren die automatisch open gaan. Dat zal verder besproken worden met de directie van de
Academie en de dienst Onderwijs en daarna voorgelegd worden aan het College van burgemeester
en schepenen.

NIET VERWITTIGD
(dossier: 201806-138)
Diensten: Economie, Vergunningen

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster bemant tijdens het weekend een
standplaats op de folkloremarkt op de Dijver. Tijdens de week staat ze op de ambachtenmarkt op de
Vismarkt.
Toevallig verneemt ze via collega-marktkramers op
de Dijver dat op 23 juni de vijftiende editie van de
Brugse Triatlon plaats zal vinden. Ze beslist om die
dag haar standplaats niet in te nemen omwille van
de te verwachten hinder. Een collega-marktkramer
had zich eerder al luidop afgevraagd waarom het
stadsbestuur hem en zijn collega’s niet officieel had
ingelicht over het evenement.
Mogelijk ten gevolge van deze opmerkingen kreeg
verzoekster op 20 juni twee brieven van de dienst
Economie: één gedateerd op 31 mei om haar er op
te wijzen dat ze op 23 juni haar standplaats zou
moeten verlaten om 16.45 uur voor de Brugse Triatlon en één gedateerd op 8 juni waarin haar gezegd
werd dat ze haar standplaats tijdens de ElfstedenJAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Volgens de dienst Economie maakte zij wel degelijk twee brieven op en zouden deze verstuurd zijn
op 31 mei en 8 juni naar de marktkramers langs de
Dijver. De eerste ging over de Triatlon van 23 juni,
de tweede over de Elfstedenronde van 17 juni.
Gezien het feit dat de marktkramers langs de Dijver
zich hadden afgevraagd waarom zij niet geïnformeerd waren en verzoekster beide brieven pas op
20 juni ontving, is het vermoeden groot dat zij laattijdig via de post werden verstuurd.
De standhouders van de Vismarkt werden niet geïnformeerd door de dienst Vergunningen. De dienst
Economie had de dienst Vergunningen nochtans
verzekerd dat ook zij verwittigd waren.
Als gevolg van de klacht beslist de dienst Economie
de marktkramers op de Dijver in het vervolg per email te verwittigen. Op deze manier hoopt zij de
communicatie vlugger en efficiënter te laten verlopen.
De dienst Vergunningen geeft toe dat de standhouders op de Vismarkt tot nog toe nooit verwittigd
werden over de evenementen in de stad. Alleen de
uitbaters van de ijskarren en frituren werden verwittigd. Klachten kreeg de dienst Vergunningen hierover nog nooit. Als gevolg van de klacht beslist de
dienst Vergunningen in het vervolg ook de standhouders op de Vismarkt per e-mail te verwittigen
over de evenementen die de normale werking op
het plein kunnen bemoeilijken.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de marktkramers op de Dijver werden te laat ingelicht over de Triatlon en de Elfstedenronde. Het
vermoeden is groot dat de brieven, die tijdig werden opgemaakt, laattijdig via de post werden verstuurd.
De standhouders op de Vismarkt werden tot nog toe
over geen enkel evenement in de stad ingelicht.
De klacht wordt gecorrigeerd: in het vervolg zullen
zowel de marktkramers op de Dijver als de standhouders op de Vismarkt per e-mail ingelicht wor-
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den over de evenementen in de stad, respectievelijk
door de dienst Economie en de dienst Vergunningen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 oktober 2018).

TWEE JAAR
(dossier: 201808-170)
Diensten: Wegendienst, Eandis, Farys

Gegrond
KLACHT:
Twee jaar geleden werd de straat van verzoekster
heraangelegd. Er werd gewerkt in opdracht van de
Stad, Farys en Eandis. Voor haar huis werd het
voetpad opgebroken. Er werd een diepe put gegraven. Nadien werd het trottoir voorlopig dichtgegooid met zand en keitjes, maar in tegenstelling tot
de rest van de straat werd het voetpad voor haar
huis nooit heraangelegd. Verzoekster contacteerde
al verschillende stadsmedewerkers, Farys en Eandis, maar er gebeurt niets.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: het voetpad voor
het huis van verzoekster was na twee jaar nog altijd
niet heraangelegd. Wat daarvan de oorzaak was,
kan de Ombudsman niet exact achterhalen. Hij kan
slechts besluiten dat zich een communicatiestoornis
of coördinatieprobleem tussen de Wegendienst en
de nutsmaatschappijen voordeed waardoor het
voetpad niet hersteld geraakte.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Wegendienst herstelt het voetpad.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 oktober 2018).

WOONSTVASTSTELLING
(dossier: 201810-211)
Diensten: Burgerzaken (Bevolking), Politie

Gegrond

ONDERZOEK:

KLACHT:

De Wegendienst bevestigt dat ze de klacht kent en
dat ze deze al verschillende keren overmaakte aan
Eandis en Farys. Er gebeurde niets omdat de nutsmaatschappijen er van uit gingen dat het herstel van
dit stuk voetpad in het wegenisdossier vervat zat.
Volgens de Wegendienst wees Eandis naar Farys en
omgekeerd. Gezien de onredelijk lange termijn beslist de Wegendienst het voetpad zelf te herstellen.
Dat gebeurt kort na de klacht.
Het verdere onderzoek bij de nutsmaatschappijen
maakt het dossier niet duidelijker. Volgens Farys
was het inderdaad zo dat het herstel van het voetpad
opgenomen zou worden in het wegenisproject maar
dat dit uiteindelijk niet doorging. Na heel wat
communicatie tussen de Wegendienst, Eandis en
Farys gaf de technische dienst van Farys de opdracht aan zijn aannemer om de voetpaden te herstellen waar aan de waterleiding was gewerkt. Voor
het huis van verzoekster was er niet aan de waterleiding gewerkt.
Volgens Eandis had de Stad voor de start van de
werken aan de bewoners laten weten dat het herstel
van de huisaansluiting op hun kosten zou moeten
gebeuren. Er rezen bij de bewoners veel vragen
over welke werken zij al dan niet op zich moesten
nemen. Gevolg was dat Eandis hierover veel klachten kreeg.

Midden augustus gaf de dochter van verzoeker haar
adreswijziging door. Na twee maanden is de wijkinspecteur nog altijd niet langs geweest.
Verzoeker nam al contact op met de dienst Bevolking in het Huis van de Bruggeling. Die legde de
fout bij de gemeenteafdeling. Omgekeerd legde de
gemeenteafdeling de fout bij de dienst Bevolking in
het Huis van de Bruggeling. De wijkinspecteur
sprak dan weer over een probleem bij het gemeentebestuur van Merelbeke.
Midden oktober wil verzoeker weten waar hij aan
toe is. Zijn dochter is nog altijd niet in orde met
haar papieren.
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ONDERZOEK:
De aangifte van adreswijziging gebeurde midden
augustus aan de themabalie Leven en Mobiliteit in
het Huis van de Bruggeling. De medewerker noteerde correct dat de verhuizing pas plaats zou vinden op 1 september.
Omdat het om een adreswijziging naar NoordBrugge ging, werkte de medewerker van het hoofdkantoor een deel van de aangifte uit. De rest werd
doorgegeven naar de gemeenteafdeling. Bij deze
overdracht liep iets mis waardoor de gemeenteafdeling de aangifte niet zag op 1 september. Daardoor
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werd de vraag om de woonstvaststelling te doen
niet verstuurd naar de wijkinspecteur.
De opdracht om de woonstvaststelling te doen
kwam uiteindelijk pas toe bij het politiedistrict
Noord op 8 oktober. Ze werd onmiddellijk overgemaakt aan de wijkinspecteur. De wijkinspecteur
kwam langs op 15 en 25 oktober maar niemand
deed open. Op 28 oktober kan de wijkinspecteur de
woonstvaststelling doen. Hij maakt zijn verslag op
30 oktober over aan de dienst Bevolking.
Of er een probleem was met het gemeentebestuur in
Merelbeke en of dat een rol speelde in het dossierverloop, wordt niet duidelijk uit het onderzoek.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: op het niveau van de
dienst Bevolking werd een fout gemaakt waardoor
de vraag aan de Politie om de woonstvaststelling te
doen pas begin oktober werd doorgegeven.
Op het niveau van de Politie is de klacht ongegrond. De wijkinspecteur verloor weinig of geen
tijd. Hij slaagde er na twee vergeefse pogingen in
om de woonstvaststelling te doen.
De klacht wordt gecorrigeerd: tijdens het onderzoek
worden de woonstvaststelling en de adreswijziging
in orde gebracht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (28 januari 2019).

ELF-JULISTRAAT
(dossier: 201811-230)
Diensten: College van burgemeester en schepenen,
Mobiliteit, Communicatie en Citymarketing

Gegrond
KLACHT:
Verzoekers spreken in naam van de bewoners van
de Elf-Julistraat. Zij kregen midden februari 2018
een bewonersbrief waarin stond dat de rijrichtingen
in de Blokstraat, de Elf-Julistraat en een gedeelte
van de Klaverstraat omgedraaid zouden worden
vanaf 1 april 2018. Na zes maanden zou de maatregel geëvalueerd worden. De aanleiding voor de
maatregel was een petitie van de bewoners van de
Blokstraat over het toegenomen sluipverkeer in hun
straat. De bewoners van de Elf-Julistraat vielen uit
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de lucht omdat ze niet vooraf gehoord waren in het
dossier.
Verzoekers merken op dat de bewonersbrief niet
motiveert waarom de Stad voor deze maatregel
koos. Nochtans onderzocht de dienst Mobiliteit vijf
scenario’s en hadden de bewoners van de Blokstraat een ander, beter voorstel gedaan waarbij alleen de rijrichting in de Klaverstraat tussen de ElfJulistraat en de Vlamingdam omgedraaid zou worden.
Tussen februari en april drongen de bewoners van
de Elf-Julistraat aan op overleg met de Stad maar
dat leverde niets op. Eind maart dienden zij een petitie in met de vraag naar overleg vooraleer het besluit zou ingaan. De Stad antwoordde pas eind april.
In het antwoord werd herhaald dat de maatregel na
zes maanden geëvalueerd zou worden op basis van
metingen en opmerkingen van de bewoners.
Omdat een nieuwe vraag naar de motivering van de
collegebeslissing van februari 2018 de bewoners
andermaal weinig duidelijkheid gaf, startte de straat
met een affichecampagne en een brievenactie en
stelde zij een persdossier samen.
Ondertussen zijn zes maanden voorbij en hoorden
de bewoners nog niets over de beloofde evaluatie.
Ze twijfelen over de manier waarop het verkeer geteld zal worden. Zij streven naar een gelijke verdeling van de verkeersdrukte. Door de maatregel is de
Blokstraat ontlast maar krijgt de Elf-Julistraat alle
drukte te verwerken. Verzoekers nemen begin november contact op met de Ombudsman.

ONDERZOEK:
De bewoners van de Blokstraat klaagden in hun petitie van midden oktober 2017 over het toegenomen
sluipverkeer. Volgens de bewoners stelde de gps
deze route voor als de snelste omdat zij het voordeel had dat zij het kruispunt met verkeerslichten
op het einde van de Vlamingdam vermeed. Tegenover de Blokstraat bevindt zich langs de Ring een
doorsteek die het toelaat links af te slaan richting
Bloedput.
Verkeerstellingen, uitgevoerd tussen midden juni en
midden juli 2017, bevestigden het aanvoelen van de
bewoners. Er bleken 95 voertuigen per uur door de
Blokstraat te rijden.
De dienst Mobiliteit onderzocht naast het voorstel
van de bewoners van de Blokstraat nog vier andere
scenario’s. De vijf opties werden verschillende keren besproken tijdens het Mobiliteitsoverleg. Uiteindelijk koos het overleg voor optie 4, met name
het omdraaien van de rijrichtingen in de Blokstraat,
de Elf-Julistraat en een gedeelte van de Klaverstraat. Op die manier bleven alle verkeersbewegingen mogelijk maar werd het sluipverkeer toch ontmoedigd. Het Mobiliteitsoverleg verwachtte dat
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niet veel chauffeurs uit de Vlamingdam via de ElfJulistraat naar de ring zouden rijden want op het
einde van deze straat moeten ze toch weer verplicht
rechtsaf en staan ze toch weer voor de verkeerslichten aan de Vlamingdam. Door de rijrichting in de
Blokstraat om te draaien werd vermeden dat chauffeurs nog via de doorsteek richting Bloedput zouden rijden. Vanop de ring kon men de Blokstraat inrijden en via de Klaverstraat de Elf-Julistraat
blijven bereiken.
Volgens het kabinet van de Burgemeester werden
de bewoners niet vooraf geconsulteerd omdat in
dergelijke dossiers de voorkeur van de ene straat
niet zelden tegenover deze van de andere straat
komt te staan. Daarom koos het Mobiliteitsoverleg
zelf voor een oplossing die alle belangen trachtte te
verzoenen met als voorwaarde dat de ingreep na zes
maanden geëvalueerd zou worden.
Het College van burgemeester en schepenen keurde
het voorstel midden februari 2018 goed. De bewoners werden over de beslissing geïnformeerd door
een bewonersbrief opgesteld door de dienst Communicatie en Citymarketing op basis van de collegenota.

MEERDERE DIENSTEN

De Ombudsman stelt vast dat zowel de collegenota
en -beslissing als de bewonersbrieven van februari
en april niet motiveren waarom de Stad uit de vijf
scenario’s optie 4 koos. Nochtans bestond deze motivering.
De dienst Mobiliteit bevestigt dat zij met de evaluatie bezig is. Nog voor de invoering van de maatregel werd een nulmeting uitgevoerd. Er werd in mei
en augustus geteld. Omdat de dienst opmerkingen
van bewoners kreeg dat de tellingen van augustus
mogelijk niet representatief zouden zijn, werd ook
in november geteld. De resultaten van de tellingen
en alle opmerkingen van de buurtbewoners zullen
in de evaluatie worden meegenomen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING MOTIVERINGSBEGINSEL: noch
de collegenota en -beslissing noch de twee bewonersbrieven motiveren de keuze van de Stad voor
optie 4. Nochtans bestond deze motivering. Dat deze keuze in de bewonersbrieven niet werd gemotiveerd, heeft de kritiek op de maatregel nog versterkt.
De Ombudsman herhaalt dat degelijke communicatie essentieel is om klachten te vermijden. Beslissingen motiveren is daarbij een cruciaal onderdeel.
Dat geldt ook voor de collegenota’s en beslissingen. Ook zij moeten steeds gemotiveerd
worden.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Ombudsman legt
aan verzoekers uit waarom optie 4 werd genomen
en hoe de evaluatie zal gebeuren.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 december 2018).

ADRESWIJZIGING
(dossier: 201801-012)
Diensten: Burgerzaken (Bevolking), Politie

Deels gegrond
KLACHT:
Op 27 november 2017 gaf verzoeker via het e-loket
zijn adreswijziging door. Hij geeft toe dat er onduidelijkheid bestond over het juiste huisnummer. Hij
gaf als huisnummer 17/K0 op zoals vermeld staat in
zijn huurcontract.
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Het duurde tot 29 december 2017 vooraleer de
wijkinspecteur de woonstvaststelling kon doen.
Ondertussen had verzoeker op 11, 26, 27 en 28 december via e-mail aan het Huis van de Bruggeling
laten weten dat hij nog altijd niemand had gezien.
De wijkinspecteur gaf als reden voor de vertraging
de onduidelijkheid over het busnummer op. Verzoeker vindt dat een mager excuus. Toen hij zijn
adreswijziging doorgaf, vermeldde hij ook zijn telefoonnummer.
Op aanraden van de wijkinspecteur ging verzoeker
pas op 10 januari 2018 naar het Huis van de Bruggeling om de identiteitskaarten van hem en zijn gezinsleden te laten aanpassen. Daar kreeg hij te horen dat het verslag van de wijkinspecteur nog niet
binnen was. Verzoeker moest terugkeren.
De volgende dag kwam alles in orde, maar verzoeker is niet te spreken over de vertraging.

ONDERZOEK:
Verzoeker en zijn echtgenote dienden op 27 november 2017 via het e-loket elk twee aanvragen tot
adreswijziging in. Bij hun eerste aanvraag vermeldden ze per abuis elk hun oude adres. Bij hun tweede
aanvraag die zij onmiddellijk lieten volgen, corrigeerden zij elk het oude adres naar hun nieuwe
adres maar met als huisnummer 17/K0. Zowel verzoeker als zijn echtgenote vermeldden hun gsmnummer.
Omdat de dossierbehandelaar in de dienst Bevolking met vakantie was en een collega onverwacht
weg viel, werd de aanvraag tot adreswijziging pas
op 4 december 2017 in behandeling genomen.
Omdat het huisnummer onmogelijk kon kloppen,
belde de dossierbehandelaar verzoekers echtgenote
drie keer op maar zij nam telkens niet op. Op 5 december stuurde de medewerkster een e-mail naar
verzoekers echtgenote met de vraag het juiste busnummer mee te delen. De echtgenote reageerde
niet.
Om tijd te winnen stuurde de dossierbehandelaar de
aanvraag voor woonstvaststelling op 11 december
door naar de wijkdienst ‘Centrum’ van de Politie.
Als huisnummer noteerde ze 17/0018 omdat er op
dit appartement niemand ingeschreven was. Op de
aanvraag noteerde ze dat het busnummer mogelijk
niet juist was.
De Politie ontving de aanvraag op 12 december.
Omdat de echtgenote niet reageerde, belde de dossierbehandelaar op 14 december verzoeker op. Hij
gaf het juiste huisnummer 17/0039 door. Onmiddellijk daarna stuurde de medewerkster een e-mail
naar de wijkdienst ‘Centrum’ van de Politie waarin
zij het juiste huis- en busnummer meedeelde. Ze
gebruikte hiervoor het correcte e-mailadres.
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Deze e-mail bereikte de wijkinspecteur niet. Wat
ermee gebeurde, kan de Politie niet zeggen omdat
ze de e-mail niet meer kan terugvinden.
Op verzoekers e-mail van 26 december antwoordde
de dienst Bevolking op 28 december dat zij de aanvraag tot adreswijziging goed had ontvangen maar
dat het verslag van de wijkinspecteur nog niet binnen was.
Ondertussen ging de wijkinspecteur verschillende
keren langs. Het appartement met het huisnummer
17/0018 leek onbewoond. Na twee weken vruchteloos aanbellen zocht de wijkinspecteur in de politiebestanden het telefoonnummer van verzoeker op.
Telefoonnummers worden door de dienst Bevolking niet genoteerd op de aanvraag tot woonstvaststelling.
Dat de wijkinspecteur niet eerder naar de dienst
Bevolking belde om het telefoonnummer van verzoekers te vragen, is volgens de Politie niet ongewoon. Het is niet uitzonderlijk dat de wijkinspecteurs gedurende meer dan twee weken moeten
proberen om de burger thuis te vinden.
Volgens de wijkinspecteur belde hij verzoeker op
29 december op. Volgens verzoeker had hij eerst de
wijkinspecteur opgebeld die hem daarna terugbelde.
Verzoeker gaf hem het juiste huis- en busnummer
door. Nog dezelfde dag deed de wijkinspecteur de
woonstvaststelling.
Omwille van de jaarwisseling vroeg de wijkinspecteur verzoeker om iets langer dan de gebruikelijke
tien dagen te wachten vooraleer zich aan te bieden
in het Huis van de Bruggeling. Verzoeker ging op
10 januari 2018 langs.
Het rapport van de Politie kwam al kort na nieuwjaar toe bij de dienst Bevolking maar werd pas op
11 januari verwerkt, één dag nadat verzoeker zich
had aangeboden in het Huis van de Bruggeling. Dat
de verwerking iets langer duurde, was te wijten aan
minder personeel tijdens de jaarwisseling.
De dienst Ombudsman stelt ter plaatse vast dat de
huisnummering verwarrend is. Er zijn verschillende
appartementsblokken gelabeld van A tot en met L
en per verdieping onderverdeeld van 0 tot en met 3.
Op de brievenbussen zijn dan nog eens de busnummers aangebracht. Verzoeker woont in huisnummer 17, blok K op het gelijkvloers 0 met het
busnummer 39.
De wijze van huisnummering is opgenomen in de
gemeentelijke verordening op de nummering van
huizen en gebouwen. Daarin staat hoe busnummers
genummerd moeten worden, maar volgens de
dienst Bevolking gebeurt het wel vaker dat de syndicus of de eigenaar de nummering niet doorvoert
zoals het reglement voorschrijft.
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BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de Politie liet een
steek vallen. De wijkdienst ‘Centrum’ stuurde de email van de dienst Bevolking met het juiste huis- en
busnummer niet door naar de wijkinspecteur. Daardoor gingen twee weken verloren.
In afwachting van de informatie van verzoekers
over het juiste huisnummer wilde de dossierbehandelaar in de dienst Bevolking het dossier vooruit laten gaan, wat positief is, maar zij nam daarbij enkele risico’s. Ze stuurde het dossier door naar de
Politie zonder dat ze van verzoekers al de informatie had gekregen over het juiste huis- en busnummer. Als huis- en busnummer noteerde ze 17/0018
in de foute veronderstelling dat dit het juiste appartement was aangezien niemand er ingeschreven
was, al waarschuwde zij de Politie wel dat dit mogelijk het juiste busnummer niet was.
De dossierbehandelaar had misschien ook sneller
naar verzoeker kunnen bellen in plaats van telkens
te proberen zijn echtgenote te contacteren.
De klacht is slechts deels gegrond omdat ook verzoekers verantwoordelijkheid dragen. Het busnummer 17/K0 dat zij bij aanvang doorgaven, was
niet correct, al handelden zij hierbij ter goeder
trouw. De nummering van het wooncomplex is ingewikkeld en niet conform het reglement op de
huisnummering. De echtgenote van verzoeker nam
verschillende keren haar telefoon niet op en reageerde niet op de e-mail van de dossierbehandelaar.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).

NIET ONDERHOUDEN?
(dossier: 201807-155)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Wegendienst

Deels gegrond

hoewel ze beloofde nog diezelfde dag of de volgende dag terug te bellen.
Verzoeker wil dat de Wegendienst de hoofdriolering onderhoudt zodat de burger niet geconfronteerd wordt met kosten die door goed onderhoud
vermeden hadden kunnen worden.

ONDERZOEK:
Verzoeksters melding kwam toe bij de Wegendienst. Al begin april zag de dienst de hoofdriolering na, maar kon niets abnormaals vaststellen.
Voor alle zekerheid vroeg de Wegendienst aan de
dienst Stadsreiniging om de hoofdriolering te spoelen. De volgende dag werd de melding afgehandeld.
Verzoekster had hiervan op de hoogte moeten worden gebracht, maar dat gebeurde niet omdat de medewerkster van het contactcenter in het meldpuntprogramma had afgevinkt dat de meldster
opvolging wenste. Dat had verzoekster nochtans
gevraagd. Ook haar adres, telefoonnummer en emailadres werden niet ingevuld. Volgens verzoekster zou de medewerkster gezegd hebben dat terugkoppeling van het resultaat van het onderzoek niet
gebruikelijk was en dat mevrouw daarvoor na enkele weken zelf contact kon opnemen met de Wegendienst.
Doordat de medewerkster van het contactcenter
geen adres of telefoonnummer had ingevuld en
“opvolging gewenst” had afgevinkt, kon de administratief medewerkster van de Wegendienst, die de
meldingen bijhoudt, verzoekster niet inlichten over
het resultaat van het onderzoek.
De baliecoach spreekt de medewerkster van het
contact center aan. Zij had het meldpuntprogramma
nog niet onder de knie. Dat wordt bijgestuurd.
De Ombudsman maakt de bevindingen van de Wegendienst van april 2018 over aan verzoeker maar
deze blijft erbij dat er op basis van eigen onderzoek
een probleem is met de hoofdriolering. Hij stuurt
foto’s door. De Wegendienst onderzoekt de hoofdriolering opnieuw en stuurt op haar beurt foto’s
door. Er is geen verstopping in de hoofdriolering.
Volgens het reglement is het herstel van de huisaansluiting een kost van de eigenaar.

KLACHT:

BEOORDELING:

Eind maart 2018 blijkt uit een cameracontrole dat
verzoekers huisaansluiting vol met gras en wortels
zit die volgens hem vanuit de hoofdriolering komen. Verzoeker concludeert dat de Wegendienst
gedurende jaren de hoofdriolering niet heeft onderhouden.
Zijn echtgenote contacteert in april de Wegendienst. Zij geeft al haar telefoonnummers door,
maar de Wegendienst laat niets meer van zich horen

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de medewerkster van het contactcenter registreerde de melding
van verzoekster niet goed waardoor het resultaat
van het onderzoek door de Wegendienst niet kon
worden teruggekoppeld naar verzoekers.
De klacht is slechts deels gegrond omdat uit niets
blijkt dat de hoofdriolering niet goed onderhouden
zou worden.
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De klacht wordt gecorrigeerd. Verzoeker wordt ingelicht over de bevindingen van de Wegendienst en
er wordt uitgelegd waarom zijn echtgenote geen
feedback van de Wegendienst kreeg.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 oktober 2018).

aanschaffen van de toegangskaart kreeg verzoekster
een folder met de gebruiksvoorwaarden.
Verzoekster gebruikte de fietsstalling niet conform
het reglement. Waarschijnlijk werd de fiets naar
aanleiding van de heraanleg van ’t Zand verwijderd,
maar in principe kan dat ook al vroeger gebeurd
zijn. De fiets wordt niet teruggevonden. Niemand
weet waar hij naartoe is

BEOORDELING:

VERDWENEN FIETS
(dossier: 201812-246)
Diensten: Interparking, Mobiliteit

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster woont in Varsenare. Sinds een tweetal
jaar maakt ze gebruik van de fietsparking onder ’t
Zand. Ze beschikt hiervoor over een kaart geldig tot
2020 waarvoor ze 5 euro betaalde. Ze gebruikt de
fiets slechts af en toe als ze in Brugge is.
Ze werd niet persoonlijk op de hoogte gebracht van
het feit dat haar fiets bij de heraanleg van ’t Zand
zou weggenomen worden. Half november 2018
wou ze haar fiets gebruiken en stelde ze vast dat hij
verdwenen was. De loketbediende van Interparking
toonde twee kleine ruimtes waar een oude fiets en
een brommer stonden. Haar fiets stond er niet bij.
Ze kreeg het nummer van de fietsambtenaar van de
Stad die al zes maanden uit dienst bleek te zijn, en
kwam bij de dienst Mobiliteit terecht. Dat leverde
niets op.
Verzoekster wil weten waar haar fiets is en vraagt
een schadevergoeding als hij niet teruggevonden
kan worden.

ONDERZOEK:
Voor haar contact met Interparking en de dienst
Mobiliteit was verzoekster eerst naar de Fietsendienst geweest. Daar stond de fiets niet. De medewerker verzekerde dat de Fietsendienst de fiets niet
had weggenomen. Hij verwees haar door naar Interparking.
Volgens het huishoudelijk reglement van de fietsparking is het permanent stallen van de fietsen er
niet toegestaan. De fiets mag niet langer dan twee
dagen ononderbroken in de stalling staan. Doet men
dat toch, dan riskeert men dat hij weggehaald
wordt. Het gaat om een rotatieparking zodat een
maximum aantal fietsers er gebruik van kan maken.
Zij mag niet dienen als persoonlijke fietsstalling
voor langer gebruik. Het huishoudelijk reglement
hangt uit aan de muur van de fietsstalling. Bij het
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Ongegrond.
Verzoekster hield zich niet aan het reglement.
Daardoor riskeerde ze dat haar fiets werd weggehaald.
Wat er met de fiets gebeurde, wordt niet duidelijk
uit het onderzoek.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 februari 2019).

AMBTELIJKE SCHRAPPING
(dossier: 201801-009)
Diensten: Burgerzaken (Bevolking), Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker en zijn vrouw bevinden zich sinds november 2016 telkens voor periodes korter dan zes
maanden in Nepal waar ze een B&B willen opstarten. Ze verkochten in juni 2017 hun B&B in de
Brugse binnenstad aan een bevriend koppel. Ze
kwamen met de nieuwe eigenaars overeen dat zij
het appartement op de bovenste verdieping mochten
betrekken telkens ze naar Brugge terugkeerden. Ze
lieten zich op dit adres in Brugge inschrijven.
Half juli 2017 vertrokken ze opnieuw naar Nepal,
maar keerden begin januari 2018 in allerijl naar
Brugge terug omdat de pensioendienst van verzoeker hem had laten weten dat hij en zijn echtgenote
sinds eind oktober 2017 ambtelijk geschrapt waren
uit de Brugse bevolkingsregisters. Hij was daar
door de Stad niet van op de hoogte gebracht.
Verzoekers gingen op 10 januari 2018 naar het Huis
van de Bruggeling waar hun identiteitskaarten werden ingetrokken. Toen verzoeker vroeg op basis
waarvan dat gebeurde, zei de ambtenaar dat de
wijkinspecteur had vastgesteld dat ze niet meer op
het adres in de binnenstad woonden.
Verzoeker betwist de manier waarop de wijkinspecteur tot deze conclusie kwam. Volgens de nieuwe
eigenaars voerde de agent geen onderzoek. In zijn
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rapport schreef hij dat zich in de flat geen bezittingen van verzoekers bevonden, terwijl het appartement volledig door verzoeker bemeubeld werd.
Verzoeker meent dat de ambtelijke schrapping onterecht is. Hij had op 4 september 2017 van de Stad
een brief gekregen om hem te melden dat er een
onderzoek was opgestart naar zijn hoofdverblijfplaats en deze van zijn echtgenote. Verzoekers waren op dat moment in Nepal. Verzoeker liet zijn adviseur in Brugge met de dienst Burgerzaken bellen.
De adviseur informeerde de dienst dat verzoekers
zich in Nepal bevonden. Bovendien dienden verzoekers bij de Dienst Ruimtelijke Ordening een
bouwaanvraag in om van het appartement een apart
adres te kunnen maken. De Stad was zowel voor als
na de ambtelijke schrapping met hen in contact, dus
mocht de dienst Burgerzaken hen niet ambtelijk
schrappen, meent verzoeker.
Bij de FOD Binnenlandse Zaken kunnen zij geen
beroep meer aantekenen want de termijn van zestig
dagen is verstreken. Midden februari 2018 willen ze
dringend weer naar Nepal vertrekken, maar dat willen ze niet doen zonder hun identiteitskaarten.

ONDERZOEK:
Tijdens de woonstvaststelling van de nieuwe eigenaars constateerde de wijkinspecteur eind augustus
2017 dat verzoekers daar niet meer woonden. De
nieuwe eigenaar ondertekende mee het document
dat dit bevestigde.
In zijn proces-verbaal van schrapping van ambtswege schrijft de wijkinspecteur dat verzoekers vertrokken zonder opgave van een nieuw adres en
zonder bezittingen achter te laten.
De brief van 4 september 2017 vraagt verzoekers
om zich voor 25 september aan te melden in het
Huis van de Bruggeling. Reageerden ze niet, dan
dreigden ze ambtelijk geschrapt te worden. Verzoeker nam zelf geen contact op met de dienst Burgerzaken maar liet zijn adviseur opbellen. De adviseur
meldde dat verzoekers zich in Nepal bevonden.
Volgens de dienst Burgerzaken was de adviseur als
derde persoon geen valabele gesprekspartner en kon
zij over het dossier alleen met verzoeker zelf spreken. Ze deelde de adviseur mee dat verzoeker contact op kon nemen om het dossier te bespreken. Dat
deed verzoeker niet. Bovendien bevestigde de adviseur door zijn telefoon de vaststelling van de wijkinspecteur dat verzoekers zich het grootste deel van
het jaar in Nepal bevinden en niet in Brugge.
Volgens de FOD Binnenlandse Zaken handelde de
dienst Burgerzaken correct. Verzoeker had zelf
schriftelijk of via e-mail kunnen reageren of had
een gevolmachtigde of een advocaat dat kunnen laten doen. Dat deed hij niet.
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De dienst Burgerzaken is logischerwijze niet op de
hoogte van elk bouwdossier dat door de Dienst
Ruimtelijke Ordening wordt behandeld.
Volgens de Algemene onderrichtingen op het houden van de bevolkingsregisters is de ambtelijke
schrapping de ultima ratio wanneer alle inspanningen om de hoofdverblijfplaats te bepalen zonder resultaat gebleven zijn.
Volgens de onderrichtingen moet de burger ingeschreven worden op zijn hoofdverblijfplaats. De
hoofdverblijfplaats wordt gedefinieerd als de plaats
waar de burger het grootste deel van het jaar werkelijk woont en leeft. Verzoekers verblijven meer dan
de helft van het jaar in Nepal. Volgens de definitie
hebben zij daar hun hoofdverblijfplaats en niet in
Brugge.
De onderrichtingen schrijven verder:
“Als bij het onderzoek blijkt dat de betrokken persoon zich in het buitenland gevestigd heeft, voert
het College van burgemeester en schepenen hem
van ambtswege af, tenzij hij zich bevindt in één van
de gevallen van tijdelijke afwezigheid”
De onderrichtingen zeggen nog:
“Wanneer uit een buurtonderzoek met politieverslag blijkt dat een persoon sinds maar dan 6 maanden ononderbroken afwezig is op zijn hoofdverblijfplaats zonder aangifte te doen van adreswijziging
of zonder melding te maken van zijn tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering
van ambtswege (…), voor zover de huidige verblijfplaats van de betrokkene niet bekend is. In bepaalde gevallen kan er echter al onmiddellijk tot een afvoering van ambtswege worden overgegaan,
bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de personen niet
meer kunnen worden aangetroffen op hun adres
waar inmiddels al nieuwe bewoners hun hoofdverblijfplaats hebben gevestigd, terwijl deze nieuwe
bewoners niets te maken hebben met de vorige bewoners.” Verzoekers waren in dat laatste geval.
De onderrichtingen schrijven tot slot voor dat een
tijdelijke afwezigheid eindigt, indien de hoofdverblijfplaats betrokken wordt door nieuwe inwoners.
Verzoekers waren in dat geval.
De burger beschikt over de mogelijkheid om elke
tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden
aan te geven aan zijn gemeentebestuur. Verzoekers
maakten geen gebruik van deze mogelijkheid.
De onderrichtingen schrijven voor dat de burger in
kennis moet worden gesteld van het feit dat er een
onderzoek loopt naar zijn verblijfplaats dat zou
kunnen leiden tot zijn ambtshalve schrapping. Dat
gebeurde met de brief van 4 september 2017.
De onderrichtingen schrijven ook voor dat de burger die ambtshalve afgeschreven werd, van deze
collegebeslissing in kennis moet worden gesteld per
gewone brief naar het adres waarop de ambtshalve
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afvoering betrekking heeft. Dat gebeurde niet bij
verzoekers.
Volgens de dienst Burgerzaken beperkt zij zich tot
de brief waarin zij de burger waarschuwt voor een
mogelijke ambtshalve schrapping omdat het sturen
van een kennisgeving over de collegebeslissing
naar iemand van wie men beslist heeft dat hij onvindbaar is, contradictorisch is. Het zou gaan om
500 tot 700 brieven per jaar die verstuurd zouden
moeten worden en waarvan het grootste deel niet
bezorgd zou kunnen worden omdat de bestemmeling niet meer op zijn oude adres verblijft en zijn
nieuwe adres niet bekend is.
De Ombudsman vraagt hierover advies aan de FOD
Binnenlandse Zaken. Ook zij reageert genuanceerd.
Zij raadt de gemeenten aan om de burger die
ambtshalve geschrapt werd, steeds in kennis te stellen van de collegebeslissing. Anderzijds verwacht
ze niet dat de gemeenten hiervoor buitensporige
onderzoeksdaden stellen. Dat moeten zij zelf afwegen met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur, proportionaliteit en de privacywetgeving. Als de gemeente de kennisgeving niet
verstuurt, is de consequentie dat de burger geen
zestig dagen, maar vier maanden de tijd heeft om in
beroep te gaan tegen de beslissing, dit op basis van
artikel 19, 2de lid van de gecoördineerde wetten op
de Raad van State.
Op basis van dit advies beslist de dienst Burgerzaken in het vervolg de brief met de kennisgeving alleen te versturen als iemand uitgeweken is naar het
buitenland en de wijkinspecteur het adres in het
buitenland kan meedelen. In de andere gevallen zal
zij de kennisgeving niet versturen met als consequentie dat de beroepstermijn langer loopt.
Verzoekers kiezen er uiteindelijk voor zich te laten
afschrijven naar het buitenland. De Ombudsman
wijst hen op de mogelijkheid alsnog in beroep te
gaan bij de FOD Binnenlandse Zaken aangezien de
termijn hiervoor nog niet verstreken is.

MEERDERE DIENSTEN

werken bij de dienst Burgerzaken is een aanvaardbare oplossing, al is ze niet helemaal conform de
onderrichtingen.

PERCEELSGRENS
(dossier: 201803-060)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening, Politie

Ander oordeel
KLACHT:

Ander oordeel.
De klacht is grotendeels ongegrond. Op basis van
de onderrichtingen was de ambtelijke schrapping
toegelaten.
De Ombudsman maakt enig voorbehoud over het
niet systematisch versturen van de kennisgeving
van de collegebeslissing over de ambtshalve
schrapping. De algemene onderrichtingen schrijven
dat voor en ook de FOD Binnenlandse Zaken raadt
aan dat altijd te doen. Anderzijds heeft de Ombudsman begrip voor het standpunt van de dienst
Burgerzaken die geen nutteloos werk wil doen. Bovendien is ook de FOD Binnenlandse Zaken in haar
advies genuanceerd. De aangepaste manier van

Verzoekers kopen in 1991 een huis. Zij zijn ervan
op de hoogte dat de achterburen hun garage gedeeltelijk over de perceelsgrens hebben gebouwd. De
achterbuurvrouw weigert daar iets aan te doen.
Verzoekers melden dat verschillende keren aan de
Politie en de Stad.
Op een bepaald moment bouwt de achterbuur gedeeltelijk over de perceelsgrens een carport zonder
dat hij daarvoor een bouwvergunning heeft. Het
College van burgemeester en schepenen beslist in
2011 dat de carport afgebroken moet worden en dat
een haag moet worden geplant op vijftig centimeter
van de perceelsgrens. De achterburen doen dat pas
na een hele tijd. De verharding, die gedeeltelijk
over de perceelsgrens ligt, wordt niet uitgebroken.
Er wordt een draad gezet maar geen haag. Pas in
2016 worden wat struikjes geplant.
In 2014 legde de achterbuur achteraan de tuin een
groot terras aan op de bestaande verharding. Verzoekster meldde dat aan de Stad maar er werd geen
gevolg aan gegeven.
In februari 2018 wil verzoekster op de perceelsgrens een nieuwe afsluiting zetten. Ze verwittigt de
achterbuurvrouw en krijgt een brief van een advocaat. Als een werkman de afsluiting begint te zetten
wordt hij aangevallen door de echtgenoot van de
achterbuurvrouw. Verzoekster wilde hierover
klacht indienen bij de Politie van Assebroek maar
daar wilde men geen proces-verbaal opmaken. De
wijkinspecteur zou langs gestuurd worden, maar dat
gebeurde niet.
Bij het verder plaatsen van de afsluiting kwam een
politiepatrouille langs. Eén van beide agenten begon te schelden. Hij zei dat de bouwovertreding op
de garage verjaard was, dat het toch zo erg niet was
dat verzoekster een paar vierkante meter grond aan
de achterbuurvrouw zou afstaan en dat de grenspaaltjes in de grond geen waarde hadden. Verzoekster reageerde dat de agent zijn boekje te buiten
ging. Ze vroeg naar zijn familienaam. Die was dezelfde als deze van de achterbuurvrouw.
Verzoekster schreef aangetekend naar de Stad over
de perceelsoverschrijding. De dag nadien kreeg ze
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een telefoontje met het verzoek hiermee te stoppen
omdat er gesjoemeld was in het dossier. Ze kreeg
de raad de zaak via de rechtbank te regelen.
Verzoekster wil geen verjaring van de bouwovertreding accepteren omdat de Stad steeds weigerde
ertegen op te treden. Ze wil de houding van de
agent aankaarten.

UITWERPSELEN IN RIOOLKOLK

ONDERZOEK:

KLACHT:

Volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening zijn discussies over de perceelsgrens en constructies die de
perceelsgrens zouden overschrijden, van burgerrechtelijke aard. Zij dienen door de rechtbank beslecht te worden.
De dienst bevestigt dat de carport slechts na aandringen werd afgebroken Als herstelmaatregel werd
niet het herstel in de oorspronkelijke toestand geeist, wat het uitbreken van de hele verharding zou
hebben betekend. De Stad legde slechts aanpassingswerken op: de carport moest verwijderd worden en er moest een haag geplant worden op een
halve meter van de perceelsgrens. Het planten van
de haag impliceerde het uitbreken van een deel van
de verharding. De discussie over de resterende verharding is een dispuut over een overschrijding van
de perceelsgrens. De dienst ontkent dat gesproken
zou zijn van een sjoemeldossier.
De Politie vindt in haar bestanden niets terug van
verzoeksters poging om de aanval op de werkman
aan te geven.
De patrouille die tussenkwam, ontkent de verklaringen van verzoekster. De agenten probeerden de
ruzie tussen beide vrouwen te bedaren en dienden
kordaat op te treden. De agent in kwestie ontkent
dat hij een standpunt innam over het langlopende
bouwconflict of de situatie geminimaliseerd zou
hebben. Hij is geen familie van de achterbuurvrouw.
De Ombudsman raadt verzoekster aan naar de
rechtbank te stappen.

Verzoekster verhuisde naar een nieuwe sociale woning. Ze heeft last van ademhalingsproblemen. Alles gaat goed tot ze een buur betrapt terwijl hij de
inhoud van zijn septische put aan het lozen is in de
rioolkolk voor haar huis. Hij wimpelt haar protest
af met de opmerking dat hij dat al jaren doet. De lozing bezorgt verzoekster zware ademhalingsmoeilijkheden. De stank komt uit drie rioolkolken die
met elkaar verbonden zijn.
Verzoekster belt naar de wijkinspecteur maar die
kan niet komen omdat ze met vakantie gaat. Ze
contacteert de dienst Leefmilieu die de dienst
Stadsreiniging uitstuurt om de riolering te reinigen.
De dienst Leefmilieu heeft haar de raad de dienst
Ombudsman te contacteren over het gedrag van
haar buurman.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Over de contacten tussen de patrouille en verzoekster doet de Ombudsman geen uitspraak. Het gaat
om een woord-tegen-woord situatie.

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

(dossier: 201804-073)
Diensten: Stadsreiniging, Leefmilieu, Wegendienst

Ander oordeel

ONDERZOEK:
De dienst Stadsreiniging reinigt de kolken in het
bijzijn van verzoekster en stelt vast dat zij vervuild
zijn met fecaliën. De overtreding wordt overgemaakt aan de dienst Leefmilieu.
De dienst Leefmilieu wijst er de buur met een aangetekende brief op dat hij het reglement en de wet
overtreedt. Hij moet tegen eind mei 2018 bewijzen
dat hij over een septische put beschikt, dat de put
recent werd geruimd en dat zijn woning op de
openbare riolering is aangesloten. De buur geeft toe
dat hij bij het schoonmaken van zijn septische put
het spoelwater in de rioolkolk goot.
Omdat verzoekster blijft klagen over geurhinder
spoelt de dienst Stadsreiniging verschillende keren
de riolering.
De Wegendienst kan geen gebreken aan de hoofdriolering vaststellen. Ze vermoedt dat de huisaansluiting slecht werkt en adviseert verzoekster de sociale huisvestingsmaatschappij te contacteren. De
Wegendienst stelt bij verder onderzoek vast dat de
huisaansluiting niet correct op de riolering werd
aangesloten. Ze vraagt aan het studiebureau dat het
bouwproject begeleidde, verder uit te zoeken wat er
fout liep en hoe de verantwoordelijke aannemer het
probleem kan oplossen.
De huisvestingsmaatschappij volgt de aanpassingswerken op en licht verzoekster erover in.
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BEOORDELING:

GEEN REACTIE OP PETITIE?

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

(dossier: 201805-100)
Diensten: Kabinet Burgemeester, Groendienst,
Jeugddienst, Communicatie & Citymarketing

Ander oordeel
KLACHT:

MILIEUBELASTING
(Dossier: 201804-080)
Diensten: Financiën (Fiscaliteit), Burgerzaken (Bevolking)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers woonden tot voor kort met hun zorgbehoevende zoon samen in hun huis naast hun handelszaak. Ze zetten de winkel stop, verkochten hun
huis en namen hun intrek in de voormalige handelszaak. Eind november 2015 verleende de Stad een
bouwvergunning voor het wijzigen van de woning
met handelsfunctie naar zorgwoning. Hun zoon
nam daar zijn intrek in. Er werd toen ook gemeld
dat er geen twee huisnummers aangemaakt zouden
worden.
Verzoekers beschikken over een uittreksel uit het
bevolkingsregister waarop staat dat ze samen met
hun zoon als één gezin ingeschreven zijn. Toch
kregen zowel zij als hun zoon vanwege de dienst
Fiscaliteit een aanslagbiljet voor de milieubelasting.
Verzoekers betalen als gezin 45 euro. Hun zoon betaalt 35 euro als alleenstaande. Verzoekers vinden
dat onrechtvaardig.

ONDERZOEK:
Het onderzoek loopt nog.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het dossier kan nog niet beoordeeld worden.
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Verzoekers zijn niet te spreken over het nieuwe
speelpleintje achter hun huis.
Zij en hun buren kwamen er eerder toevallig achter
dat het College van burgemeester en schepenen de
plannen voor een nieuw speelplein zou goedkeuren.
Omdat niemand in de straat weet had van deze
plannen, organiseerden verzoekers een petitie die ze
voor de grote vakantie van 2017 afgaven op het kabinet van de Burgemeester. De medewerkster zei
haar dat het dossier klaar lag om voorgelegd te
worden aan het College, maar dat ze de opmerkingen van de bewoners onder de aandacht zou brengen van de Burgemeester en de bevoegde diensten.
Verzoekers hoorden niets meer tot ze na de zomer
vernamen dat het College hun bezwaren naast zich
neergelegd had en de plannen had goedgekeurd.
De bewoners kregen een hele tijd later een bewonersbrief met informatie over de goedgekeurde
plannen. Verzoekers stelden vast dat met de opmerkingen uit de buurt geen rekening was gehouden.
Uit frustratie gooide ze de brief weg.
Nu het speelpleintje in gebruik is, klagen verzoekers dat ze niet meer van de rust in hun tuin kunnen
genieten. Het speelpleintje is niet afgeschermd wat
voor hinder zorgt. Verzoekers vragen maatregelen.
Ze willen weten waarom ze nooit een reactie kregen
op de petitie.

ONDERZOEK:
Verzoekers dienden de petitie niet voor de zomer
van 2017 in maar wel begin oktober van dat jaar.
Het protest was gericht tegen het feit dat de ondertekenaars geen briefwisseling ontvangen zouden
hebben over de geplande aanleg of over eventuele
inspraakmomenten. Het kabinet van de Burgemeester maakte de petitie voor verdere behandeling over
aan de dienst Communicatie & Citymarketing. Begin oktober 2017 stuurde de dienst een ontvangstmelding naar verzoekers als hoofdindieners van de
petitie.
Volgens de dienst Communicatie & Citymarketing
klopt het niet dat verzoekers en hun buren niet ingelicht werden over de plannen. De Jeugddienst en de
Groendienst organiseerden in mei 2016 een eerste
inspraakmoment. Midden oktober 2016 werd het
ontwerpplan voorgelegd aan de bewoners. Daar
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konden opnieuw opmerkingen geformuleerd worden. Deze inspraakmomenten werden telkens door
de dienst Communicatie & Citymarketing via bewonersbrieven aangekondigd. Bij nazicht van de
adressenlijsten blijken beide brieven aan alle bewoners bezorgd te zijn.
Het is wel juist dat verzoekers voor de zomer naar
het kabinet van de Burgemeester gingen. Kort daarna, begin juli 2017, besprak de Jeugddienst met
verzoekers de plannen en toonde hen de verstuurde
bewonersbrieven. Op dat moment waren de plannen
al in mei 2017 goedgekeurd door de Gemeenteraad.
Toen de petitie begin oktober 2017 bij de dienst
Communicatie & Citymarketing toekwam, was al
een aannemer aangesteld. De start van de werken
werd uitgesteld om de dienst de kans te geven een
bijkomende bewonersbrief te versturen met meer
uitleg over de werkzaamheden, de timing, enz.
Daarin werd nog eens expliciet verwezen naar de
inspraakmomenten. Deze bewonersbrief werd begin
januari 2018 verspreid. Omdat verzoekers al in juli
2017 toelichting hadden gekregen over de plannen,
de inspraakmomenten en de bewonersbrieven, vond
de dienst Communicatie en Citymarketing het niet
nodig verzoekers nog eens een extra brief te sturen
als antwoord op de petitie.
Ten gronde merkt de Groendienst op dat op de
plaats van het speelpleintje al sinds 2004 een trapveld lag. Dat veld werd bij de heraanleg 25 meter
opgeschoven en er werden drie nieuwe speeltoestellen bijgeplaatst voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De
dienst is van mening dat de inrichting geen abnormale hinder veroorzaakt en de woonkwaliteit in de
wijk met veel jonge kinderen ten goede komt. Het
terrein is voldoende afgeschermd door een haag die
er vroeger ook al stond.
Volgens de Jeugddienst werd bij de keuze van de
speeltuigen grondig nagedacht over de hoogte en de
afstand tot de perceelsgrenzen. Mocht er hinder
vastgesteld worden, dan kunnen de bewoners de
Politie inlichten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
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MOEILIJKE DOORGANG
(dossier: 201806-124)
Diensten: IVBO, Wegendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker stelt vast dat IVBO het huisvuil niet ophaalt in de Joseph Bogaertstraat en de Andreas
Wydtsstraat, twee straten in een nieuwe verkaveling
in de binnenstad. De bewoners zetten hun afval tegen de zijgevel van een huis op de hoek met de
Gentpoortvest. Dat zorgt voor hinder.
Verzoeker contacteert IVBO die hem inlicht over
de afspraken met de Stad en de syndicus over het
tijdelijk verzamelen van het afval op de hoeken met
de Gentpoortvest en de Oude Gentweg.
Verzoeker gaat niet akkoord met de regeling, te
meer omdat het gebeurt dat het afval niet meegenomen wordt. Dat werkt sluikstorten in de hand. Hij
stuurt een e-mail naar het Huis van de Bruggeling
en de Burgemeester waarin hij aandringt op een
snelle oplossing. Die blijft uit. Via de Burgemeester
en IVBO verneemt hij dat er aanpassingen aan het
bouwproject nodig zijn vooraleer IVBO de verkaveling binnen kan rijden.
Als verzoeker merkt dat het afval opnieuw blijft
staan, neemt hij contact op met de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
De Wegendienst verduidelijkt dat beide straten nog
niet opgenomen zijn in het openbaar domein. De
bouwheer moet eerst door zijn aannemer aanpassingswerken laten uitvoeren aan de in- en uitritten.
Zolang dat niet gebeurt, is overname niet mogelijk
en kan IVBO niet binnenrijden om het afval huis
aan huis op te halen. Bij de voorlopige oplevering
van het woonproject werd een rijproef georganiseerd. Deze maakte duidelijk dat de vrachtwagen
van IVBO op verschillende plaatsen niet door kon.
De Wegendienst dringt er bij de bouwheer op aan
dat de aannemer de nodige aanpassingen zou uitvoeren, maar de besprekingen verlopen moeizaam.
Om uit de impasse te raken stelt de Wegendienst
voor al een deel van de werken op te leveren. Als
tegenprestatie moet de aannemer ten laatste tegen
eind januari 2019 de aanpassingswerken uitvoeren.
De aanpassingswerken worden begin december
2018 uitgevoerd. Kort nadien voert IVBO een
nieuwe rijproef uit. De vrachtwagen kan door.
IVBO start met de huis aan huis ophaling van het
afval.
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BEOORDELING:

DODELIJK ONGEVAL

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

(dossier: 201807-144)
Diensten: Politie, Mobiliteit

MOEIZAME HERAANLEG

Ander oordeel

(dossier: 201806-133)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Eind januari 2018 klaagde verzoeker over de manier waarop de heraanleg van zijn straat werd georganiseerd. De dienst Ombudsman maakte zijn melding over aan de Wegendienst met de vraag te
onderzoeken wat er misgelopen was.
Midden juni klaagt verzoeker opnieuw dat het
voetpad voor zijn huis al eind oktober 2017 werd
opgebroken, in april 2018 half werd afgewerkt en
nog altijd open ligt na het plaatsen van een straatlantaarn. Bovendien staat het onkruid op sommige
plaatsen tot één meter hoog.

ONDERZOEK:
De aannemer die in opdracht van Eandis nieuwe
openbare verlichting plaatste, moest de nieuwe
voetpaden op verschillende plaatsen weer open breken. Rond de paal voor verzoekers huis werd het
voetpad niet hersteld.
Na de klacht vraagt de Wegendienst aan Eandis om
deze herstelling uit te voeren in de loop van de
maand juni.
De aannemer die instond voor de heraanleg van de
straat, was niet verantwoordelijk voor het onderhoud van de graszones. De aannemer die de nieuwe
bomen aanplantte, voerde het onderhoud niet uit.
De regieploeg van de Groendienst wordt ingezet
om de groenzones aan te pakken.
Eind juni laat verzoeker weten dat het herstel werd
uitgevoerd en de groenzones werden aangepakt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

KLACHT:
Op 26 juni 2018 doet zich opnieuw een dodelijk
ongeval voor op het kruispunt van de Leopold Ilaan en de Scheepsdalelaan. Daarbij werd een fietsster aangereden door een vrachtwagen die vanuit de
Scheepsdalelaan de Leopold I-laan inreed.
Verzoekster grijpt het ongeval aan om haar klacht
van eind oktober 2015 opnieuw onder de aandacht
te brengen3. Toen gebeurde ook een dodelijk ongeval op hetzelfde kruispunt. Toch vond de Politie
toen dat het kruispunt overzichtelijk was, met een
goede leesbaarheid van de signalisatie en een goede
zichtbaarheid voor alle weggebruikers.
Verzoekster wijst er op dat er op deze plek heel wat
bijna aanrijdingen met fietsers gebeuren. Deze komen niet voor in de statistieken. Ze vindt de controles van de Politie op de tonnagebeperking op de
Canadabrug weinig efficiënt. Ze zouden alleen in
de namiddag gebeuren terwijl de vrachtwagens
vooral in de voormiddag en ’s nachts door de Leopold I-laan rijden.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit verzekert dat het nieuwe dodelijke ongeval een en ander in gang zette. In het kader van het SAVE-charter engageerden de Politie
en de dienst Mobiliteit zich vroeger al om de gevaarlijke kruispunten op het Brugse grondgebied
onder de loep te nemen en te onderzoeken of er
verbetervoorstellen mogelijk zijn. Het kruispunt
Scheepsdalelaan-Leopold I-laan werd daar als gevolg van het dodelijke ongeval van juni 2018 in opgenomen. Uit een AVOC-analyse (Analyse Verkeersongevallen Concentratiepunten) bleek immers
dat het kruispunt bekend staat voor ongevallen bij
het rechtsaf slaan van voertuigen. Het Agentschap
Wegen en Verkeer, dat de wegbeheerder is van de
Scheepsdalelaan, de Stad en de Politie onderzoeken
welke maatregelen genomen kunnen worden om de
verkeersveiligheid op het kruispunt te verhogen.
De Politie verzekert dat zij de tonnagebeperking op
de Canadabrug blijft controleren. Het gaat om een
prioriteit. Op het moment van de klacht had de Politie tussen januari en juli 2018 al 136 keer toezicht
gehouden waarbij 31 overtredingen werden vastge3
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steld. Het tonnageverbod geldt in principe alleen op
de brug zelf waardoor er wel nog zwaar verkeer
mogelijk is in de Leopold I-laan. Het doel van het
tonnageverbod is om het doorgaand zwaar verkeer
te weren, maar de plaatselijke bediening van de lokale handelaars wel nog toe te laten. Bij het ongeval
van juni 2018 was er volgens de Politie geen sprake
van het negeren van het tonnageverbod. De vrachtwagen was onderweg naar een verbouwing in de
Leopold I-laan.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Dat het kruispunt opgenomen is op de lijst van gevaarlijke kruispunten is een goede zaak. Hopelijk
leidt dat tot maatregelen die dergelijke ongevallen
kunnen voorkomen.

NACHTELIJK ZWEMMEN
(dossier: 201807-149)
Diensten: Politie, Brugge Plus

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt tijdens de Triënnale over jongeren die ’s nachts vanop het ponton van een kunstwerk in de reien springen. Ze bouwen feestjes, maken kabaal en spelen muziek. Om het ponton te
bereiken klauteren ze over de kaaimuur of de omheining.
Verzoekster belde al enkele keren naar de Politie,
maar dat haalt weinig uit. Als de patrouille langs

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

komt, schijnen de agenten met een zaklamp of een
zoeklicht in het rond en manen ze de zwemmers
aan om uit het water te komen. Echt optreden doen
ze niet. Zodra de Politie weg is, herbegint het kabaal.
De jongeren beweren dat ze niet weten dat zwemmen verboden is omdat het bord met de openingsuren niet zichtbaar is als ze over de omheining of de
kaaimuur klauteren.
Verzoekster vraagt dat de toegangsdeur aangepast
wordt en dat er borden bij geplaatst worden om het
zwemverbod en de openingsuren extra onder de
aandacht te brengen.

ONDERZOEK:
De Politie reageert aanvankelijk dat zij wel degelijk
patrouilleert om zwemmers uit het water te halen,
maar dat het als gevolg van de hoge interventiedruk
niet altijd mogelijk is om onmiddellijk ter plaatse te
komen. Volgens de Dienst Intern Toezicht varieerden de aanrijtijden van de ploegen tussen vier en
negentien minuten met één uitzondering van een
half uur. Telkens werden de aanwezigen geïdentificeerd en werd hen gewezen op de reglementering.
Na de klacht vraagt de Politie aan Brugge Plus te
voorzien in bijkomende aanduidingen. Zij belooft
extra te patrouilleren en te communiceren. Dat laatste gebeurt via de sociale media en de pers.
Vanaf eind juli treedt de Politie kordater op omdat
de klachten niet verminderen. Betrapte nachtzwemmers worden meegenomen naar het politiekantoor en moeten dan de combitaks van 100 euro
betalen. De Politie kondigt dit aan in de pers. Het
aantal klachten vermindert.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

WATERSCHADE
(dossier: 201809-185)
Diensten: Groendienst, Farys

Ander oordeel
KLACHT:
Een sociale huisvestingsmaatschappij vraagt de tussenkomst van de dienst Ombudsman in verband
met een klacht over waterschade bij een van haar
huurders.
Eind mei stelde een toezichter van de huisvestingsmaatschappij vast dat een aannemer, die werkte in opdracht van de Stad, tijdens werkzaamheden
een waterslang niet goed aangesloten had. Daardoor
kregen de huurders water binnen in de kelder en de
garage. Goederen liepen schade op.
De huisvestingsmaatschappij lichtte de Groendienst
in. De Groendienst nam contact op met de aannemer. Hij verklaarde aan de Groendienst dat hij
ook vastgesteld had dat tijdens het aftappen aan een
hydrant van Farys heel wat water weggelekt was tot
in de kelder van verzoekers. Volgens de aannemer
had hij het water op de juiste manier afgetapt.
Daarom verwees de Groendienst de huurders door
naar Farys bij wie een schade-aangifte moest worden ingediend.
De huisvestingsmaatschappij contacteerde Farys
maar zij wees elke verantwoordelijkheid af. Bij een
plaatsbezoek was immers noch op de hydrant noch
op de drinkwaterleidingen een lek gevonden. Farys
legde de fout bij de aannemer die de standpijp verkeerd gebruikt zou hebben, hoewel hem duidelijke
instructies waren gegeven. De huisvestingsmaatschappij en haar huurders voelen zich van het kastje
naar de muur gestuurd.

den door de verzekering. De watermaatschappij
wijst elke aansprakelijkheid af. Zij wijst op de tegenstrijdige verklaringen. Volgens de huisvestingsmaatschappij stelde haar toezichter vast dat de
waterslang niet goed aangesloten was, terwijl de
aannemer aan de Groendienst verklaarde dat er
geen waterverlies was ter hoogte van de koppeling
van de hydrant met de waterbuis. Volgens de technische dienst van Farys, die ter plaatse kwam, was
de hydrant in goede staat en werkte hij zonder problemen. Aan de hand van gespecialiseerde detectieapparatuur kon geen lek vastgesteld worden.
De dienst Ombudsman geeft de huisvestingsmaatschappij en haar huurders de raad de verzekering in
te schakelen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De visies van Farys, de aannemer en de Groendienst staan haaks op elkaar. De Ombudsman kan
hierover niet oordelen. Dat is werk voor de verzekeringsmaatschappijen.

BRUGES MARATHON (1-4)
(dossiers: 201810-216, 201810-217, 201810-218,
201810-219)
Diensten: Politie, Vergunningen, Communicatie en
Citymarketing

Ander oordeel

ONDERZOEK:

KLACHTEN:

De aannemer lichtte de Groendienst erover in dat
tijdens het aftappen wateroverlast was ontstaan.
Nochtans was er geen waterverlies aan de koppeling van de hydrant met de waterbuis. Ook tijdens
het aankoppelen waren er geen problemen geweest.
Volgens de aannemer kende hij het systeem en had
hij nooit eerder problemen gehad. Toen hij opnieuw
water nodig had, werd afgetapt aan een hydrant in
een aanpalende straat. Hier waren geen problemen.
Farys merkt op dat het in eerste instantie gaat om
een schadedossier dat behandeld zou moeten wor-

Vier bewoners van Sint-Jozef klagen erover dat zij
als gevolg van de Bruges Marathon op zondag 21
oktober moeite ondervonden om hun wijk in- en uit
te rijden. Sommigen slaagden er niet meer in hun
huis te bereiken. Wie zijn bestemming in NoordBrugge wilde bereiken, moest een lange omweg
maken. Nergens in de wijk was aangeduid dat er
een marathon zou worden gelopen. De buurt werd
niet verwittigd.
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ONDERZOEK:
De Bruges Marathon is een organisatie van een private firma, maar de Politie en verschillende stadsdiensten helpen mee om het evenement in goede
banen te leiden.
De Politie verzekert dat alle bestemmingen altijd
bereikbaar bleven, al moest soms een omweg worden gemaakt. De Politie kan slechts vaststellen dat
de vier verzoekers er toch niet in slaagden de weg
naar buiten of binnen te vinden. Of zij hulp vroegen
aan de politieagenten of de seingevers, is niet duidelijk
De organisator verspreidde duizenden bewonersbrieven via de post, zoals de dienst Vergunningen
hem verplicht. Normaliter zouden de verzoekers
deze brief gekregen moeten hebben. De Stad vermeldde de marathon in zijn magazine Bis en er
werd over bericht op de facebookpagina’s van de
organisator en van de Stad Brugge.
Tijdens een evaluatievergadering in januari 2019
stellen de Politie, de betrokken stadsdiensten en de
organisator vast dat de communicatie nog beter kan.
Het idee wordt geopperd om in het vervolg op twee
verschillende tijdstippen een bewonersbrief te verspreiden, een eerste om de bewoners te informeren
dat het evenement op datum x plaats vindt, een
tweede een tweetal weken vooraf met alle praktische informatie.
De Politie en de organisator spelen met het idee infoavonden te organiseren in de betrokken wijken en
dorpen in Noord-Brugge. De organisator speelt met
het idee om met blikvangers langs de openbare weg
de aandacht op de marathon te vestigen.
Aan de dienst Communicatie en Citymarketing
wordt gevraagd een groter artikel met een plannetje
van het parcours in Bis te publiceren en ook op de
website van de Stad meer informatie over de marathon te publiceren.
Tot slot zullen de verkeersposten van de Politie een
grotere inspanning leveren om automobilisten te informeren hoe ze hun bestemming kunnen bereiken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Er werd gecommuniceerd over de marathon maar
de klachten leiden tot nieuwe inspanningen van de
organisator, de Politie en de betrokken stadsdiensten om de communicatie nog verder te verbeteren.
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GASTENKAMER
(dossier: 201812-242)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening, Hulpverleningszone

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster heeft in haar appartement een slaapkamer die ze wil inrichten als gastenkamer. In september deed ze hiervoor een aanvraag. Ze moest
drie keer terugkeren naar de themabalie Wonen en
Omgeving in het Huis van de Bruggeling om bijkomende documenten in te dienen. Telkens werd ze
door een andere loketmedewerker ontvangen. Verzoekster begrijpt niet dat men niet in een keer kan
zeggen welke stukken nodig zijn.
Eind november kreeg ze een e-mail van de dossierbehandelaar die haar schreef dat haar aanvraag
waarschijnlijk niet tegemoet zou komen aan de eisen van de Brandweer. Ze werd aangeraden een afspraak met de Hulpverleningszone te maken.
De Hulpverleningszone reageerde dat als de Stad
haar advies wilde, zij hiervoor een officiële aanvraag moest indienen en verzoekster moest inlichten over de kosten. Verzoekste hoorde van de
brandpreventiedeskundige dat er helemaal geen advies nodig was voor één gastenkamer.

ONDERZOEK:
De dossierbehandelaar bij de Dienst Ruimtelijke
Ordening reageert dat zij alleen wilde vermijden dat
de aanvraag van verzoekster ongunstig geadviseerd
zou worden door de Hulpverleningszone. Daarom
raadde zij haar aan het dossier eerst met de Hulpverleningszone te bespreken in de hoop dat er een
oplossing kon worden gevonden voor het probleem
van de tweede vluchtweg.
De Hulpverleningszone ontkent dat er geen advies
nodig zou zijn. Zij bevestigt dat de aanvraag niet
gunstig kan worden geadviseerd zolang er geen
tweede onafhankelijke vluchtweg is.
De Dienst Ruimtelijke Ordening vraagt advies aan
de Hulpverleningszone. Dat is negatief omdat niet
duidelijk is op welke verdieping de gastenkamer zal
worden voorzien.
Verzoekster beweert dat de Dienst Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk is voor het negatieve advies omdat zij niet alle plannen opgeladen zou hebben in het omgevingsloket waardoor de
Hulpverleningszone niet over alle gegevens zou
hebben geschikt. Daardoor moet ze 210 euro betalen voor een negatief brandweeradvies.
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De Dienst Ruimtelijke Ordening repliceert dat het
aan de aanvrager is om in te staan voor een volledig
dossier. Als de bestaande toestand niet overeenkomt met de laatst vergunde toestand, dan moet de
aanvrager de werkelijk bestaande toestand correct
intekenen.
Na overleg met verzoekster besluit de Hulpverleningszone dat de aanvraag toch voldoet wat de evacuatiewegen betreft, maar dat er een brandwerende
scheiding moet zijn tussen het gelijkvloers en haar
appartement. Dat moet geattesteerd worden door
een architect. Zodra het dossier hiermee aangevuld
wordt, kan een gunstig advies gegeven worden.
De Hulpverleningszone ontkent dat zij plannen tekort zou hebben gehad.
Omdat de termijn overschreden dreigt te geraken,
legt de Dienst Ruimtelijke Ordening de aanvraag
van verzoekster op 18 februari 2019 met ongunstig
advies voor aan het College van burgemeester en
schepenen. De aanvraag wordt geweigerd. Verzoekster moet een nieuwe aanvraag indienen met
alle bijlagen en correcte plannen en er moet opnieuw een betalend advies aan de Hulpverleningszone gevraagd worden.
Verzoekster protesteert dat de dienst haar er niet
over inlichtte dat haar aanvraag afgewezen zou
worden en dat terwijl zij in overleg was met de
Hulpverleningszone om het dossier nog binnen de
lopende procedure in orde te krijgen. De Dienst
Ruimtelijke Ordening reageert dat de termijnen
bindend zijn. Mocht het dossier niet binnen de termijn voorgelegd zijn aan het College, dan zou het
sowieso geweigerd zijn.
De Hulpverleningszone herhaalt dat verzoekster
een attest van een architect moet hebben waaruit
blijkt dat de wanden en deuren in de traphal brandwerend zijn. Alleen dan kan een gunstig advies
worden verleend.
Verzoekster meent dat het eerste negatieve advies
van de Hulpverleningszone er kwam omdat de
Dienst Ruimtelijke Ordening niet vermeldde dat de
aanvraag sloeg op de eerste verdieping in plaats van
op het gelijkvloers. De Hulpverleningszone ontkent
dat.
Verzoekster kondigt aan dat zij de architect van het
gebouw om een attest over de brandveiligheid van
de traphal zal vragen. Deze kan het attest niet geven
en raadt haar aan een aannemer onder de arm te
nemen. Verzoekster vraagt zich af of het niet beter
is dat de Brandweer zelf ter plaatse komt. De
Brandweer reageert dat verzoekster twee opties
heeft: ofwel een architect aanstellen ofwel aan de
Burgemeester een plaatsbezoek van de Brandweer
aanvragen. Deze zal gefactureerd worden. Verzoekster opteert voor het plaatsbezoek.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Het staat de Ombudsman voor dat verzoekster de
informatie van de diensten niet goed begrijpt en er
een eigen interpretatie aan geeft.

ONBEREIKBARE PARKING
(dossier: 201812-244)
Diensten: Interparking, Mobiliteit

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster heeft een abonnement voor de ondergrondse parking Biekorf. Ze klaagt dat de parking
tijdens de eindejaarshoppingdagen niet exclusief
voorbehouden wordt voor de abonnees, zoals aangekondigd werd in het stadsmagazine BIS. Op zaterdag 1 december moest zij in een rij niet-abonnees
blijven aanschuiven. Ook deze auto’s werden met
mondjesmaat binnen gelaten. Het parkingpersoneel
belette dat niet.
Verzoekster klaagt dat de parking Biekorf het hele
jaar door overbevraagd is. In het weekend raken
abonnees soms niet binnen omdat bezoekers blijven
aanschuiven, ook al is de parking volzet. Het personeel doet wat het kan maar soms is de parking niet
altijd bemand. Voor verzoekster is het dan heel
moeilijk aan de wachtenden uit te leggen dat ze
graag als abonnee zou willen binnenrijden. Ze
vraagt een oplossing voor het probleem.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit merkt op dat de autovrije eindejaarshoppingdagen pas startten op 8 december.
Op zaterdag 1 december golden de afspraken nog
niet. Dat verzoekster moest aanschuiven tussen
niet-abonnees was mogelijk.
De directie van Interparking herinnert al haar controleurs aan de afspraken. De directeur kan tijdens
de eindejaarperiode zelf vaststellen dat deze correct
worden toegepast. Plaatsen voor abonnees worden
vrij gehouden en kortparkeerders worden doorgestuurd naar andere parkings als de Biekorfparking
volzet is.
De dienst Mobiliteit vindt het bijplaatsen van signalisatie geen goed idee omdat het net de bedoeling is
de aandacht van de chauffeurs te trekken op het
“volzet”-bord op de hoek van de Naaldenstraat en
de Sint-Jacobsstraat. Chauffeurs passeren bewust of
onbewust het bord. Signalisatie bijplaatsen zou niet
verhinderen dat chauffeurs blijven aanschuiven. Het
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parkingpersoneel kan de wachtenden niet op het
zicht sorteren omdat er geen vignet bestaat dat duidelijk maakt dat men abonnee is bij Interparking.
Normaliter stuurt het personeel de wachtenden
door, maar er is niet altijd een parkingwachter aanwezig. Het kan dus zijn dat zich aan de ingang van
de Biekorfparking een wachtrij vormt die maar
mondjesmaat opgelost geraakt.

daaropvolgende afwezigheid van de nieuwe dossierbeheerder had het wat vertraging opgelopen.
Het dossier wordt in januari 2019 geactiveerd. De
Groendienst en de Wegendienst maken afspraken
en kondigen aan dat zij in de laatste week van februari het beloofde structurele herstel zullen uitvoeren. Het voetpad zal worden opgebroken en er zullen wortelgeleidingsplaten worden voorzien.

BEOORDELING:

BEOORDELING:

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Voor het probleem bestaat niet onmiddellijk een
pasklare oplossing.

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

OPSTEKENDE WORTELS
(dossier: 201812-250)
Diensten: Groendienst, Wegendienst

Ander oordeel
KLACHT:

OPVOLGING:
Bij het opbreken van het voetpad blijkt dat de wortels van de boom zo dik zijn dat weghakken geen
optie is. De boom zou instabiel worden. De diensten leggen een dossier aan het College van burgemeester en schepenen voor dat een beslissing moet
nemen over het al dan niet heraanleggen van het
voetpad en het steken van wortelgeleidingsplaten in
de groenzone die nog altijd eigendom blijkt van de
sociale huisvestingsmaatschappij.

Midden mei 2018 meldde verzoeker via het Huis
van de Bruggeling dat opstekende boomwortels de
voetpaden in zijn straat omhoog duwden. Hij werd
doorverwezen naar de Groendienst en de Wegendienst. Omdat hij niets vernam, nam hij na drie weken contact op met de Groendienst. De dienst zei
dat een medewerker al langs geweest was en dat hij
in de loop van de week een antwoord mocht verwachten. Verzoeker was boos. Hij had een ontvangstmelding verwacht of dat de medewerker bij
hem had aangebeld. De volgende dag neemt hij
hierover contact op met de dienst Ombudsman. De
Groendienst legt de dienst Ombudsman uit dat er
geen contact met verzoeker gezocht werd omdat het
probleem duidelijk was.
In overleg met de Wegendienst wordt naar een oplossing gezocht. Midden juni wordt het voetpad
voor verzoekers huis plaatselijk hersteld. Beloofd
wordt dat in de winter 2018-2019 in de straat wortelplaten zullen worden gezet om de wortelgroei in
de voortuinen te voorkomen. De straatbomen zullen
worden gesnoeid en het voetpad zal worden hersteld.
Verzoeker neemt midden december opnieuw contact op met de dienst Ombudsman. Hij klaagt dat er
nog altijd niets gebeurd is. Mocht iemand vallen of
mocht er schade zijn, acht hij de Stad aansprakelijk.

ONDERZOEK:
De Groendienst was het dossier niet uit het oog verloren maar door een interne personeelswissel en de
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het Huis van de Bruggeling tegen de afspraak in de
eerstelijnsklacht als ‘klacht’ registreerde en niet als
‘melding’.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dossierbehandelaar staat stil bij haar manier van werken. Verzoeker krijgt een antwoord. De dienst Informatica
frist de instructies op.

Overgenomen meldingen
MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201804-084)
Diensten: Communicatie en Citymarketing, Huis
van de Bruggeling

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker formuleert via het meldpunt een eerstelijnsklacht over het stadsmagazine BIS. Hij is ontevreden over de inhoud.
Zestig dagen later komt de eerstelijnsklacht als onafgewerkt bij de Ombudsman terecht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 mei 2018).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)
(dossier: 201805-101)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Groendienst,
Wegendienst, Politie

Gegrond

ONDERZOEK:
Op het moment dat de Ombudsman de eerstelijnsklacht overneemt, staat ze nog altijd op de status
‘Nieuw’. De dossierbehandelaar geeft toe dat zij de
opvolgingstool niet raadpleegt, maar rechtstreeks in
het meldpuntprogramma kijkt of er geen meldingen
zijn voor de dienst Communicatie en Citymarketing. Er zijn weinig meldingen voor de dienst.
Doordat de eerstelijnsklacht door het contactcenter
van het Huis van de Bruggeling geregistreerd werd
in de map ‘Klachten’ en niet in de map ‘Meldingen’
merkte de dossierbehandelaar de eerstelijnsklacht
niet op. Ze raadpleegt in het meldpuntprogramma
alleen de map ‘Meldingen’.
De Ombudsman herinnert de dienst Informatica eraan dat werd afgesproken om zowel de meldingen
als de eerstelijnsklachten in de map ‘Meldingen’ op
te slaan en de map ‘Klachten’ niet te gebruiken.
Toch zitten in de map ‘Klachten’ een vijftiental
meldingen en eerstelijnsklachten. De dienst Informatica verzekert dat de medewerkers van het contactcenter dat weten. Toch brengt ze de afspraak
opnieuw onder hun aandacht.
De dienst Communicatie en Citymarketing beantwoordt de eerstelijnsklacht.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Communicatie en Citymarketing merkte de eerstelijnsklacht niet op. Dat kwam omdat de dossierbehandelaar de opvolgingstool niet raadpleegt maar
rechtstreeks in het meldpuntprogramma kijkt en
omdat een medewerkster van het contactcenter in
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KLACHT:
Verzoekster klaagt in maart 2018 via het meldpunt
dat in de omgeving een aannemer elke morgen al
tussen 5.30 en 6 uur begint te werken. Soms wordt
al om 4 uur materiaal gelost.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Het contactcenter in het Huis van de Bruggeling
wees de melding verkeerdelijk toe aan de Wegendienst. Het ging niet om een probleem met het
wegdek, wel om lawaaihinder door een aannemer.
De melding had in de eerste plaats overgemaakt
moeten worden aan de Politie en eventueel ook aan
de dienst Leefmilieu.
Het interne meldpunt bij de Wegendienst kampte in
maart 2018 tijdelijk met een onderbezetting. Een
medewerkster van de Groendienst sprong bij. Zij
accepteerde de melding en maakte door gebrek aan
ervaring een werkbon voor de regieploeg van de
Wegendienst op.
Midden maart liet de Wegendienst de vervangster
van de Groendienst weten dat er een nieuwe medewerkster was aangetrokken om het interne meldpunt te versterken. De melding van verzoekster
werd begin april door de vervangster van de Groendienst aan de nieuwe medewerkster van de Wegendienst overgemaakt. Wat er verder mee gebeurde, is
niet duidelijk. De melding zou verkeerdelijk als
‘klacht’ geregistreerd zijn waardoor ze niet opgemerkt werd door de nieuwe medewerkster.
Na de overname van de melding is de aannemer
nog altijd aan het werk. Verzoekster klaagt opnieuw
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over de hinder. De dienst Ombudsman contacteert
de Politie en de dienst Leefmilieu.
Volgens de dienst Leefmilieu gaat het niet om een
Vlarem-ingedeelde activiteit en kan zij geen procesverbaal opmaken tegen de aannemer. Zij zou hem
alleen kunnen aansporen later te beginnen.
Verzoekster laat voor het bouwverlof weten dat de
werken achter de rug zijn.
De Politie laat pas midden september weten dat zij,
gezien de dossierachterstand bij de Verkeersdienst,
niets ondernam om de hinder te doen ophouden. Zij
betreurt dat verzoekster de Politie niet rechtstreeks
contacteerde op het moment dat de geluidshinder
zich voordeed. Dan had de Politie adequater kunnen
optreden.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de behandeling van de melding ging de mist in door verschillende factoren: een foute inschatting van de
melding bij een medewerker van het contactcenter,
een verschoonbaar gebrek aan kennis van het werkveld bij de vervangster van de Groendienst, een tijdelijke onderbezetting bij de Wegendienst, een verschoonbaar gebrek aan ervaring bij de nieuwe
medewerkster van de Wegendienst, en achterstand
bij de Politie. Gevolg was dat verzoekster niet werd
geholpen.
Het probleem loste uiteindelijk zichzelf op.

um. De dienst Patrimonium geeft de melding door
naar de dienst Musea omdat ze weet dat het kunstwerk door een conciërge van deze dienst onderhouden wordt.
Een medewerkster van de Musea opent de melding
maar doet er niets mee. Een maand later stuurt zij
de vraag terug naar de Dienst Ruimtelijke Ordening
die ze weer overmaakt aan het contactcenter met de
opmerking dat ze niet bevoegd is. Het contactcenter
maakt de melding opnieuw over aan de Groendienst. De melding wordt geopend door drie medewerkers, maar er gebeurt niets tot een andere medewerker begin juli de melding opmerkt. Hij is
ervan overtuigd dat het kunstwerk niet door de
Groendienst onderhouden wordt en maakt de melding over aan de dienst Ombudsman omdat hij
vaststelt dat de vraag rondgestuurd wordt zonder
dat er actie ondernomen wordt. De maximale behandelingstermijn van zestig dagen is bijna overschreden.

ONDERZOEK:

Verzoeker vraagt in mei of het kunstwerk “De aderen van het klooster” van Giuseppe Penone in de
tuin van Oud Sint-Jan regelmatiger schoongemaakt
zou kunnen worden.
De melding wordt dezelfde dag door het contactcenter van het Huis van de Bruggeling overgemaakt
aan de Groendienst. De Groendienst is hiervoor niet
bevoegd. Ze maakt de melding over aan de Dienst
Ruimtelijke Ordening. Deze dienst stuurt de melding op haar beurt door naar de dienst Patrimoni-

De dienst Musea zorgt voor het reinigen van het
kunstwerk. Dat gebeurt door een van de conciërges.
Zijn er problemen met de installatie, dan moet hij
de museumdirectie contacteren die dan contact opneemt met de dienst Patrimonium. De medewerkster van de dienst Musea was hier niet van op de
hoogte. Zij stuurde de melding verkeerdelijk door
naar de Dienst Ruimtelijke Ordening.
Het kunstwerk wordt in september schoongemaakt.
De Ombudsman vraagt het diensthoofd van het
Huis van de Bruggeling wat gedaan kan worden om
te voorkomen dat meldingen worden rondgespeeld
van de ene naar de andere dienst als er onduidelijkheid is over de bevoegdheid. Hij vraagt zich af
waarom het contactcenter de melding opnieuw
doorstuurde naar de Groendienst hoewel deze de
melding al eerder afgewezen had.
Volgens het diensthoofd houdt de midoffice van het
Huis van de Bruggeling bij wanneer diensten een
melding naar elkaar doorspelen. In dit geval signaleerde de medewerker van het contactcenter niet
aan zijn baliecoach dat de melding werd rondgespeeld maar besloot hij om de melding weer naar de
Groendienst door te sturen. De baliecoach ziet
daarvoor twee reden: 1) als de medewerkers van het
contactcenter de categorieën ‘parken’ en ‘parkmeubilair’ gebruiken, komen zij automatisch uit bij de
Groendienst; 2) alleen de Dienst Ruimtelijke Ordening registreerde waarom zij niet bevoegd was.
Volgens het diensthoofd was er op dat moment net
een wissel van baliecoaches. Het is de taak van de
baliecoach midoffice en contactcenter om meldingen die doorgespeeld worden, nauwgezet te coördineren.
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BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 februari 2019).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)
(dossier: 201807-145)
Diensten: Musea, Huis van de Bruggeling, Groendienst, Dienst Ruimtelijke Ordening, Patrimonium

Gegrond
KLACHT:
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de medewerkster van de dienst Musea wist niet dat de
melding tot de bevoegdheid van haar dienst behoorde. Ze wees de melding ten onrechte af.
De melding werd door de diensten rondgestuurd.
Het contactcenter stuurde de melding verkeerdelijk
door naar de Groendienst. Met uitzondering van de
dienst Patrimonium, die de melding als enige correct doorstuurde naar de dienst Musea, zocht daarna
geen enkele dienst nog actief uit wie verantwoordelijk was voor het onderhoud van het kunstwerk. De
medewerker van het contactcenter stuurde de melding op het einde van de rit opnieuw naar de
Groendienst. Dat er op dat moment een wissel van
baliecoaches was, kan daarin meegespeeld hebben.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Ombudsman licht de melder in over het antwoord dat ze van
de dienst Musea kreeg. Positief is dat het effectief
de taak van de baliecoach midoffice en contactcenter is om meldingen die worden rondgestuurd, te
coördineren.

de, de Stad. De melding werd niet verder opgevolgd.
Ook de uitvoering loopt niet vlot. Begin september
laat de afdeling Electromechanica aan de dienst
Ombudsman weten dat de lamp hersteld zal worden. Half oktober laat zij weten dat de monumentenverlichting aan de Gentpoort werkt. Het is de
doorgangsverlichting, zoals de melder correct had
doorgegeven, die defect is. Deze wordt onderhouden door Eandis. De melding wordt teruggestuurd
naar de Wegendienst voor verdere behandeling
door Eandis.

BEOORDELING:

Akte genomen (19 november 2018).

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd bij aanvang correct doorgestuurd naar de
Wegendienst. De Wegendienst stuurde de melding
verkeerdelijk door naar de dienst Patrimonium.
Door het vertrek van de administratieve medewerkster van de dienst Patrimonium werd de melding
niet goed opgevolgd.
De klacht wordt gecorrigeerd: de melding wordt via
de Wegendienst overgemaakt aan Eandis. Het opvolgen van de meldingen bij de dienst Patrimoniumbeheer wordt overgedragen aan een andere medewerker.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (4)

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

(Dossier: 201809-190)

Akte genomen (3 december 2018).

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Diensten: Patrimonium, Wegendienst

Gegrond
KLACHT:
Begin juli meldde verzoeker een defect aan de
openbare verlichting in de doorgang van de Gentpoort.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd door het contactcentrum van het
Huis van de Bruggeling overgemaakt aan de Wegendienst.
Midden juli stuurde de Wegendienst de melding
door naar de dienst Patrimonium. Eind juli maakte
de afdeling Electromechanica een werkbon op. Begin augustus verliet de administratieve medewerker
die in de dienst Patrimonium de meldingen opvolg-
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (5-6)
(dossiers: 201811-232, 201811-238)
Diensten: Personeel en Organisatie, Huis van de
Bruggeling, Ombudsman

Gegrond
KLACHTEN:
De eerste verzoeker gebruikt midden september
2018 het meldpunt om zijn aanwezigheid op de
welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen te bevestigen. Hij kan op zijn pc niet onmiddellijk de
juiste link vinden. Daarom gebruikt hij het meldpunt. Na zestig dagen komt de melding onbehandeld bij de dienst Ombudsman terecht.
De tweede verzoekster wil op 24 juni 2017 met
haar vereniging een krans neerleggen tijdens de
Zeewijding in Zeebrugge. Ze weet niet of zij zelf
een krans moet kopen, dan wel of de Stad Brugge
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dat doet. Ze stelt hierover midden juni 2017 een
vraag via het meldpunt. Ze krijgt geen antwoord.
De melding blijft gedurende anderhalf jaar, tot
midden november 2018, onbehandeld zitten tot de
dienst Personeel en Organisatie haar terugvindt in
haar opvolgingstool en overmaakt aan het contactcenter in het Huis van de Bruggeling wegens niet
bevoegd.
Het contactcenter neemt contact op met de Ombudsman omdat ze niet weet wat ze met deze oude
melding aan moet vangen.

ONDERZOEK:
Het contactcenter maakte beide meldingen verkeerdelijk over aan de dienst Personeel en Organisatie
in plaats van aan de dienst Public Relations en Onthaal. In het meldpuntprogramma wordt de dienst
Personeel en Organisatie afgekort als “P&O”.
Beide meldingen kwamen in de opvolgingstool van
de dienst Personeel en Organisatie terecht. Daar
bleef de eerste melding gedurende twee maanden
onopgemerkt zitten. De tweede melding bleef er
anderhalf jaar onbehandeld zitten. Volgens de
dienst zou de opvolgingstool tot half november
2018 niet zichtbaar geweest zijn. De dienst Informatica acht dat weinig waarschijnlijk. Er zijn zes
personeelsleden aan wie rechten zijn toegekend om
de opvolgingstool te consulteren.
De tweede melding werd eind juni 2017 bekeken
door een medewerkster van de dienst Communicatie en Citymarketing en door een medewerkster van
het Huis van de Bruggeling. De Zeewijding had
drie dagen eerder plaats gehad.
De Ombudsman opende de tweede melding midden
augustus 2017 nadat hij via het softwareprogramma
het bericht had ontvangen dat de melding na zestig
dagen nog niet afgehandeld was. De Ombudsman
besliste het dossier niet over te nemen als tweedelijnsklachtdossier omdat de melding toen al bijna
twee maanden achterhaald was. De Ombudsman
waarschuwde de dienst Personeel en Organisatie
niet dat hij een onbehandelde melding doorgekregen had.
Na de klachten maakt de dienst Personeel en Organisatie afspraken over het opvolgen van haar opvolgingstool.
De dienst Informatica verandert de afkorting
“P&O” in “Personeel en Organisatie” om verwarring met de dienst Public Relations en Onthaal te
vermijden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klachten als gegrond maar gecorrigeerd.
De klachten zijn gegrond om volgende redenen:
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GEEN ZORGVULDIGHEID: het contactcenter van
het Huis van de Bruggeling stuurde de meldingen
per abuis naar de dienst Personeel en Organisatie in
plaats van naar de dienst Public Relations en Onthaal. Het gaat om een begrijpelijke fout omdat de
dienst Personeel en Organisatie in het meldpuntprogramma afgekort werd als “P&O” wat verwarring in de hand werkte.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de meldingen bleven twee maanden en anderhalf jaar onopgemerkt in de opvolgingstool van de dienst Personeel en Organisatie zitten.
Wat de tweede melding betreft, was het beter geweest dat de Ombudsman de dienst Personeel en
Organisatie erop gewezen had dat hij een niet behandelde en achterhaalde melding doorgekregen
had.
De klachten wordt gecorrigeerd: de tweede verzoekster wordt ingelicht over wat er misliep. Er
worden organisatorische en technische maatregelen
genomen om gelijkaardige dossiers in de toekomst
te vermijden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (28 januari 2019).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (7)
(dossier: 201811-233)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Eigendommen,
Wegendienst, Informatica

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster meldt midden september waterinsijpeling in de fietserstunnel ter hoogte van de Passantenbrug.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Het contactcenter van het Huis van de Bruggeling
maakte de melding verkeerdelijk over aan de dienst
Eigendommen. Daar bleef de melding drie weken
onbehandeld zitten tot een medewerkster van de
dienst Informatica dat opmerkte en de melding
doorgaf aan de Wegendienst. Daar kwam de melding onderaan de lijst met meldingen voor de Wegendienst terecht en werd ze niet opgemerkt door
de administratieve medewerkers die de meldingen
van de Wegendienst bijhouden.
De administratieve medewerkers van de Wegendienst wijzen erop dat als zij meldingen toekennen
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aan andere diensten zij altijd een e-mail naar deze
diensten sturen om ze hiervan op de hoogte te brengen. De medewerkster van de dienst Informatica
stuurde zo’n mailtje niet.
Dat betekent niet dat er ondertussen niets aan het
probleem werd gedaan. Kort voor de melding van
verzoekster was al een gelijkaardige melding binnengekomen bij de Wegendienst. Er werd een aannemer geëngageerd om het euvel te herstellen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: verschillende diensten lieten steken vallen bij de behandeling van de melding van verzoekster. Het Huis van
de Bruggeling stuurde de melding verkeerdelijk
door naar de dienst Eigendommen. De dienst Eigendommen bekeek de melding niet, wat in het verleden ook al gebeurde. De Wegendienst merkte de
melding onderaan de lijst niet op. De dienst Informatica stuurde geen extra mailtje. In deze melding
zit met andere woorden stof om het in het vervolg
beter te doen.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Ombudsman informeert verzoekster.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

ONDERZOEK:
De melding werd niet in behandeling genomen. De
medewerker aan wie de melding werd toegewezen,
werkt niet meer bij de Groendienst. Vermoedelijk
merkte hij de melding niet op of was hij aan zijn
laatste dagen bij de Stad bezig.
De Groendienst merkt op dat de bomen op een terrein staan dat eigendom is van het havenbestuur. De
MBZ kan een kapvergunning aanvragen bij de Stad.
De MBZ reageert dat het niet om bomen maar om
flink uitgegroeide struiken gaat. Ze zullen gesnoeid
worden tot op twee meter.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE
DOSSIEROPVOLGING:
de
Groendienst pakte de melding niet aan.
De klacht wordt gecorrigeerd: de MBZ zal de struiken laten snoeien.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (11 maart 2019).

OPVOLGING:
Verzoeker laat begin maart 2019 weten dat de
struiken gesnoeid werden.

Akte genomen (28 januari 2019).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (9)
MEER DAN ZESTIG DAGEN (8)

(dossier: 201811-239)

(dossier: 201812-260)

Diensten: Groendienst, Patrimonium

Diensten: Groendienst, MBZ

Ander oordeel

Gegrond
KLACHT:
KLACHT:
Achter het huis van verzoeker ligt de Louis Coiseaukaai waar vier jaar geleden een hele reeks bomen gerooid werd op het perceel van een private
firma. Zes bomen bleven staan. Ze werden twee
jaar geleden gesnoeid maar zijn intussen weer sterk
uitgegroeid. Verzoeker vraagt eind oktober 2018
via het meldpunt om de bomen te kappen of degelijk te snoeien. Ze nemen veel zon weg en het terrein trekt wildplassers en sluikstorters aan.
De melding wordt overgemaakt aan de Groendienst, maar er gebeurt niets mee. Na zestig dagen
komt ze als onafgewerkt bij de dienst Ombudsman
terecht.
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Eind september meldt verzoeker via het meldpunt
dat er verschillende letters ontbreken op het toegangsbord van de parkbegraafplaats Blauwe Toren
en dat de wegwijzers op de rotonde aan de Blauwe
Toren voor verbetering vatbaar zijn.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De Groendienst maakte de melding over het toegangsbord over aan de dienst Patrimonium. De
vraag om de wegwijzers op de rotonde te fatsoeneren werd door de Groendienst overgemaakt aan
AWV met de vraag verzoeker op de hoogte te houden.
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Volgens de Groendienst liet zij verzoeker weten dat
zij de melding over de wegwijzers overgemaakt had
aan AWV. Dat staat niet geregistreerd in het meldpunt.
De dienst Patrimonium pakte de melding over het
toegangsbord aan en liet verzoeker eind oktober via
het meldpunt weten dat hiervoor een offerte was
gevraagd. Kort nadien werd het toegangsbord aangepast.
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MEERDERE DIENSTEN

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Groendienst en de dienst Patrimonium deden
het nodige en lichtten verzoeker in over hun acties.
Ze vergaten alleen om de melding af te sluiten. Of
AWV verzoeker op de hoogte hield over haar acties, is niet bekend. De Ombudsman is niet bevoegd
voor AWV.
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ALGEMEEN BESTUUR


De dienst Algemeen Bestuur lichtte verzoekster niet
in over de verlenging van de termijn van vijftien
naar dertig kalenderdagen.

KERKENPLAN
(dossier: 201806-129)

Terechte opmerking
KLACHT:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (2 juli 2018).

In het kader van de openbaarheid van bestuur
vraagt verzoekster op 11 mei 2018 aan de dienst
Algemeen Bestuur een kopie van het kerkenplan
2017.
Eén maand later heeft de dienst nog niet gereageerd. Op 12 juni dient ze klacht in bij de Ombudsman.

SCHADE AAN GEVEL

ONDERZOEK:

Verzoeker acht de Stad aansprakelijk voor een barst
in zijn gevel die volgens hem veroorzaakt wordt
door trillingen van de lijnbussen die door zijn straat
rijden. Hij wil de gevel herstellen maar de aannemers willen hem geen garantie geven omdat er
zoveel verkeer door de straat rijdt.
Begin januari 2018 maakt de verzekeringsmaatschappij van verzoeker een schadeclaim over aan
de dienst Algemeen Bestuur. Een medewerker van
deze dienst stuurt de verzekeringsmaatschappij een
ontvangstmelding waarin hij belooft het dossier te
zullen overmaken aan de Wegendienst. De verzekeringsmaatschappij zal ten gepaste tijd op de hoogte
gebracht worden van het standpunt van de verzekeraar van de Stad. Tegen eind juli heeft verzoeker
nog altijd niets vernomen.

Het kerkenplan werd volgens de dienst Algemeen
Bestuur op 13 juni verstuurd naar verzoekster.
Doordat het uit een vrij omvangrijk pak documenten bestaat, kon deze informatie niet per e-mail
overgemaakt worden. Daardoor duurde het iets langer om de vraag van verzoekster te beantwoorden.
Het decreet op de openbaarheid van bestuur bepaalt: “Als de instantie oordeelt dat de gevraagde
informatie moeilijk tijdig te verzamelen is, (…), dan
deelt de instantie aan de aanvrager mee dat de termijn van vijftien kalenderdagen verlengd wordt tot
een termijn van dertig kalenderdagen. De verlengingsbeslissing vermeldt de reden of de redenen
voor het uitstel.” Dat gebeurde niet.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (niet correct toepassen regelgeving).
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(dossier: 201807-163)

Ander oordeel
KLACHT:

ONDERZOEK:
De dienst Algemeen Bestuur maakte het dossier in
januari over aan de Wegendienst, de dienst Mobili114
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teit, de Politie en de dienst Leefmilieu, maar zij reageerden niet op de vraag een BA-aangifte op te
maken. Midden april drong de dienst Algemeen Bestuur hier opnieuw op aan. De verzekeringsmaatschappij van de Stad stelt in juli vragen over de
aansprakelijkheid aan de Wegendienst en de dienst
Mobiliteit. Volgens de Wegendienst kan de staat
van het wegdek onvoldoende in verband gebracht
worden met de schade aan de gevel.
De verzekeraar van de Stad laat in december weten
dat de Stad volgens haar niet aansprakelijk is voor

de schade. Als verzoeker een gemotiveerde claim
kan voorleggen, gestaafd door technisch bewijs, is
de verzekeringsmaatschappij bereid een tegensprekelijke expertise te laten uitvoeren in aanwezigheid
van alle partijen.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
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ONDERZOEK:

URB EGG-CAFÉ
(dossier: 201805-097)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker gaat op 20 maart 2018 bij de Bestendige
Deputatie in beroep tegen de omgevingsvergunning
die het College van burgemeester en schepenen op
12 maart aan de vzw Brugge Plus verleende voor de
inrichting van het Urb Egg-café in de tuin van de
Poortersloge. Hij vreest overlast. Op 16 april ontvangt hij van de Provincie West-Vlaanderen een
brief waarin staat dat de beslissing over zijn beroep
waarschijnlijk in de zitting van 14 juni zal vallen.
Op 27 april stelt verzoeker vast dat de werken in de
tuin van de Poortersloge al van start gaan. Hij
spreekt de arbeiders aan die zeggen dat de vergunning in orde is, maar dat kunnen ze niet aantonen
op papier. Op 2 mei werken ze verder.
Tegen 2 mei heeft verzoeker nog altijd geen informatie over de beslissing van de Bestendige Deputatie ontvangen. Eerder had de juriste van de Provincie hem gezegd dat zijn beroep de uitvoering van de
beslissing schorste tot de dag na de datum van de
betekening van de beslissing van de Bestendige
Deputatie.
Verzoeker begrijpt niet dat Brugge Plus de werken
kan starten zonder akkoord van de Bestendige Deputatie en zonder dat alle partijen op de hoogte zijn
gebracht van de beslissing van de Provincie.
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De Bestendige Deputatie besliste niet op 14 juni
maar al op 26 april 2018 over het beroep van verzoeker. Zijn bezwaar werd ontvankelijk maar ongegrond verklaard en de omgevingsvergunning werd
verleend.
Een lid van de Bestendige Deputatie lichtte het kabinet van de Burgemeester al op 26 april per sms in
over de beslissing. Op 26 of 27 april maakte de
Provincie de beslissing ook publiek via haar website. Op 7 mei verstuurde de Provincie de beslissing
nog eens aangetekend naar alle partijen.
Sinds de invoering van de omgevingsvergunning op
1 januari 2018 hoeft de bouwheer na de beslissing
in beroep geen wachttijd van 35 dagen meer te respecteren. Hij kan onmiddellijk starten met de werken. Een vernietigingsverzoek bij de Raad voor
Vergunningenbetwistingen werkt niet opschortend.

BEOORDELING:
Ongegrond.
Brugge Plus handelde correct en wettelijk.
Over de manier waarop de Provincie met verzoeker
communiceerde kan de Ombudsman geen uitspraak
doen. Hiervoor is hij niet bevoegd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (2 juli 2018).

116

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

BURGERZAKEN

CLUSTER KLANT
BURGERZAKEN

PASFOTO’S
(dossier: 201801-017)

Gegrond
KLACHT:

Verzoeker klaagt dat hij voor zijn nieuwe identiteitskaart 18,50 euro moest betalen terwijl dit maar
18,20 euro zou zijn geweest mocht hij de aanvraag
voor nieuwjaar 2018 hebben kunnen doen. Hij wil
om principiële redenen de 30 eurocent terug.

ONDERZOEK:

Verzoeker wil in de gemeenteafdeling van SintMichiels zijn identiteitskaart vernieuwen. Zijn aanvraag wordt geweigerd omdat hij oude pasfoto’s
aanbiedt. Hij laat nieuwe foto’s nemen. Hij gaat terug naar de gemeenteafdeling waar de ambtenaar de
foto’s opnieuw afkeurt.
Verzoeker gaat enkele dagen later met dezelfde foto’s naar de gemeenteafdeling van Sint-Andries
waar de ambtenaar ze probleemloos aanvaardt. De
medewerkster zegt hem dat hij zijn nieuwe identiteitskaart in Sint-Andries zal moeten afhalen omdat
hij zijn aanvraag daar indiende.
Twee weken later mag verzoeker zijn identiteitskaart afhalen. Hij gaat naar de gemeenteafdeling
van Sint-Andries, maar daar ligt de kaart niet. De
medewerkster telefoneert naar de gemeenteafdeling
van Sint-Michiels waar de kaart klaar ligt.
Verzoeker begrijpt niet dat de ene ambtenaar zijn
pasfoto’s weigerde terwijl de andere ze aanvaardde.
Had hij toegegeven aan de medewerkster in SintMichiels, dan had hij twee keer moeten betalen
voor nieuwe pasfoto’s. Hij begrijpt niet waarom
zijn kaart in Sint-Michiels lag in plaats van in SintAndries.

Volgens de medewerkster in de gemeenteafdeling
van Sint-Michiels voldeden de pasfoto’s niet. De
achtergrond was niet egaal en de afmeting van het
hoofd week af van de norm. Ze houdt zich aan de
regels. De medewerkster in Sint-Andries vond de
foto’s oké. Verzoeker zei haar niets over de problemen die hij in Sint-Michiels ondervonden had.
Het diensthoofd beseft dat het vreemd overkomt als
twee afdelingen verschillend oordelen over dezelfde pasfoto’s. De onderrichtingen zeggen dat de
ambtenaar de eindbeslissing neemt. Op die manier
blijft er altijd enige kans op subjectiviteit bestaan.
De dienst Burgerzaken probeert in dergelijke gevallen shophoppen te vermijden door de afdelingen te
verwittigen als iemand weet heeft van problemen
met foto’s op één vestiging. In dit geval gebeurde
dat niet.
Normaliter wordt de identiteitskaart gestuurd naar
de gemeenteafdeling waar de aanvrager woont. Tijdens de aanvraag kan de plaats van afgifte aangepast worden maar in het geval van verzoeker gebeurde dat niet. Toen verzoeker naar de
gemeenteafdeling van Sint-Andries kwam, stelde de
medewerkster hem voor de kaart naar Sint-Andries
te laten overbrengen. Verzoeker vond dat niet no-
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dig. De medewerkster verontschuldigde zich omdat
de kaart niet in Sint-Andries lag.
De dienst Burgerzaken betaalt verzoeker 30 eurocent terug.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN CONSEQUENT GEDRAG: twee medewerkers oordeelden verschillend over dezelfde pasfoto’s. Dat komt vreemd over. Bij problemen met het
aanvaarden van pasfoto’s verwittigen de gemeenteafdelingen normaliter elkaar. Hier gebeurde dat
niet.
Dergelijke problemen kan men niet volledig uitsluiten omdat beoordelen altijd een zekere subjectiviteit
inhoudt. De medewerkster in Sint-Michiels lijkt dit
keer wel te streng te zijn geweest aangezien ook
Brussel de foto’s aanvaardde.
GEEN ZORGVULDIGHEID: de medewerkster in
Sint-Andries vergat aan te vinken dat de identiteitskaart in Sint-Andries afgeleverd moest worden.
Daardoor moest verzoeker hem toch in SintMichiels afhalen.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt de
meerkost terugbetaald.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 april 2018).

ATTEST LEEGSTAND
(dossier: 201802-044)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker vraagt begin augustus 2017 aan Vlabel
de proportionele vermindering van de onroerende
voorheffing aan voor een kantoorruimte in SintAndries die tijdelijk leeg stond en waarvan hij de
eigenaar is. Vlabel vraagt hem naar een attest van
leegstand.
Net als in 2016 gaat verzoeker hiervoor naar de
gemeenteafdeling van Sint-Andries. De vorige keer
kreeg hij het attest probleemloos mee. Nu krijgt hij
te horen dat de gemeenteafdeling het attest niet
meer kan afleveren. Hij krijgt de raad een e-mail te
sturen naar de dienst Burgerzaken.
Verzoeker stuurt zijn e-mail eind januari 2018 naar
de dienst Burgerzaken maar krijgt niet onmiddellijk
een reactie. Begin februari stuurt hij een herinne-
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ring. De volgende dag krijgt hij een antwoord van
de cel Leegstand. Daar staat alleen in dat hij de
leegstand kan bewijzen met een attest van de Burgemeester, de Politie of een andere officiële instantie. Het attest zelf wordt hem niet overgemaakt.
Verzoeker weet niet hoe hij aan het attest kan geraken.

ONDERZOEK:
Aanvankelijk reageert de gemeenteafdeling van
Sint-Andries dat het nieuwe computerprogramma
niet meer toelaat het attest af te leveren. Via het oude computerprogramma kon dat wel. Daarom werd
verzoeker na ruggenspraak met de backoffice in het
Huis van de Bruggeling aangeraden een e-mail te
sturen naar de dienst Burgerzaken. De gemeenteafdeling verontschuldigde zich tegenover verzoeker
omdat zij hem niet kon helpen.
De ambtenaar van de dienst Burgerzaken die de email van verzoeker behandelde, wist evenmin raad
en maakte de vraag eind januari over aan de cel
Leegstand. Verzoeker herinnerde de dienst Burgerzaken begin februari aan zijn vraag waarna de cel
Leegstand verzoeker de volgende dag algemene informatie overmaakte. De dienst Leegstand kon geen
attest overmaken omdat het pand niet in het leegstandsregister opgenomen is. Het ging slechts om
tijdelijke leegstand.
Het diensthoofd van de dienst Burgerzaken verneemt het probleem van verzoeker. Hij reageert dat
de gemeenteafdeling van Sint-Andries het attest wel
had kunnen afleveren. Omdat het om een document
gaat dat zelden wordt gevraagd, was zij daar niet
van op de hoogte. Hij kent het attest wel en geeft de
opdracht aan de gemeenteafdeling om het document
aan verzoeker af te leveren.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: door een gebrek aan
kennis wist de gemeenteafdeling van Sint-Andries
niet dat en hoe ze het attest kon afleveren. Ook de
ambtenaar van de dienst Burgerzaken, die de e-mail
van verzoeker behandelde, beschikte niet over deze
kennis.
De klacht wordt gecorrigeerd: door tussenkomst
van het diensthoofd wordt het attest afgeleverd. De
kennis over het attest wordt bijgespijkerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (2 juli 2018).
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

VLAAMSE ZORGKAS
(dossier: 201808-177)

Akte genomen (22 oktober 2018).

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker en zijn vriendin wonen sinds midden
september 2017 in Spanje. Recent kreeg zijn vriendin een aanmaning van de Vlaamse Zorgkas omdat
zij haar bijdragen voor 2017 en 2018 nog niet betaald had. Verzoeker belde naar de Vlaamse Zorgkas waar hij te horen kreeg dat zijn vriendin deze
rekening moest betalen omdat ze nog altijd officieel
ingeschreven stond in Brugge.
Nochtans hadden verzoeker en zijn vriendin zich
midden september 2017 laten uitschrijven uit Brugge. Verzoeker kreeg toen een model 8 maar zijn
vriendin niet. Zij is een Niet-Belg en zou volgens
de ambtenaar nooit correct ingeschreven geweest
zijn in het bevolkingsregister. Verzoekers gingen
ervan uit dat alles in orde was.
Verzoeker begrijpt niet dat de Vlaamse Zorgkas
zegt dat zijn vriendin nog altijd in de Brugse bevolkingsregisters ingeschreven is, terwijl de dienst Bevolking vorig jaar zei dat ze nooit correct ingeschreven was geweest.

ONDERZOEK:
Een loketbediende van de dienst Bevolking maakte
een administratieve fout. Verzoeker werd uitgeschreven maar zijn vriendin niet. Zij was nochtans
wel ingeschreven in het bevolkingsregister maar
had geen verblijfskaart en was niet naar de afdeling
Niet-Belgen teruggekeerd om haar dossier te vervolledigen. Dat wil niet zeggen dat ze niet afgeschreven had moeten worden.
De dienst Bevolking zet de fout met terugwerkende
kracht recht. Dat zal een gunstige invloed hebben
op de rekening die ze nog moet betalen aan de
Vlaamse Zorgkas.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: er werd een administratieve fout gemaakt waardoor de vriendin van
verzoekster niet afgeschreven werd uit het bevolkingsregister.
De klacht wordt gecorrigeerd: de fout wordt recht
gezet.
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REGISTRATIE OVERLIJDEN
(dossier: 201809-189)

Gegrond
KLACHT:
De echtgenoot van verzoekster overleed begin augustus. Begin september ging ze naar de federale
pensioendienst om het dossier te regelen. Ze kreeg
er te horen dat het overlijden van haar man niet geregistreerd was. Nochtans bezit ze een overlijdensakte, opgemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

ONDERZOEK:
De ambtenaar vergat tijdens de verwerking van het
dossier een ‘ok’ aan te vinken. Hierdoor werd het
overlijden niet geregistreerd in het rijksregister. Het
gaat om een menselijke fout, volgens het diensthoofd als gevolg van het groot aantal dossiers dat
moest verwerkt worden.
Na de klacht werd de fout recht gezet.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL:
de ambtenaar maakte een administratieve fout
waardoor verzoekster in de problemen kwam.
De klacht wordt gecorrigeerd: de fout wordt recht
gezet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).

NATURALISATIE
(dossier: 201810-207)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker vroeg eind december 2012 in de dienst
Burgerlijke Stand de naturalisatie aan voor al zijn
gezinsleden: hemzelf, zijn vrouw en zijn toen minderjarige dochter. Hij had alle documenten verza-
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meld voor al zijn gezinsleden en overhandigde ze
aan de ambtenaar. In 2013 werd zijn dochter meerderjarig en startte zij een eigen procedure tot naturalisatie op. Dat is ondertussen in orde.
Recent kreeg verzoeker te horen dat zijn naturalisatie tot Belg was goedgekeurd, maar zijn vrouw
bleek niet genaturaliseerd. Verzoeker ging naar de
dienst Burgerlijke Stand waar hij te horen kreeg dat
de ambtenaar indertijd alleen de naturalisatieprocedure voor hem had gestart maar niet voor zijn
vrouw (en dochter), hoewel hij ook voor hen de documenten had overhandigd.
Verzoeker herinnerde zich dat hij van de ambtenaar
een ontvangstbewijs had gekregen waarin zij bevestigde dat zij de vereiste documenten in ontvangst
had genomen voor de aanvraag tot naturalisatie van
verzoeker. Voor zijn vrouw (en dochter) had hij
geen aparte ontvangstbewijzen gekregen. Hij was
ervan uitgegaan dat het ontvangstbewijs dat verwees naar de start van zijn dossier, ook inhield dat
de dossiers voor zijn vrouw (en dochter) waren opgestart. Hij is het gezinshoofd.
Verzoeker kreeg recent ook een enveloppe met
daarin de documenten die hij indertijd had ingediend. Daarin staken naast zijn documenten ook deze van zijn echtgenote en zijn dochter.
Verzoeker kreeg van de dienst Burgerlijke Stand te
horen dat er niets anders opzat dan dat zijn echtgenote de procedure opnieuw zou opstarten. Hij moet
daarvoor opnieuw de nodige documenten verzamelen. De stukken die hij terugkreeg, kan hij niet gebruiken want zij mogen niet ouder zijn dan één jaar.

ONDERZOEK:
In het naturalisatiedossier zit geen ontvangstbewijs
voor de documenten van verzoekers vrouw en
dochter.
In de enveloppe die verzoeker in oktober 2018 van
de dienst Burgerlijke Stand terugkreeg, steken zowel de documenten uit 2012 met betrekking tot verzoeker, zijn dochter als zijn echtgenote.
Het diensthoofd van de dienst Burgerlijke Stand
kan slechts vaststellen dat er een fout werd gemaakt. Waarom de documenten van verzoekers
echtgenote en dochter niet werden behandeld, valt
niet meer te achterhalen.
Niet de dienst Burgerlijke Stand eist dat de documenten niet ouder mogen zijn dan één jaar, maar de
rechtbank. De dienst is bereid binnen een redelijk
bedrag financieel tussen te komen mocht verzoeker
kosten moeten maken voor het opnieuw verzamelen
van de documenten.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
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De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: het onderzoek bewijst dat verzoeker in 2012 zowel de documenten
met betrekking tot hemzelf, zijn echtgenote en zijn
dochter overhandigde. Toch leidde dat alleen tot de
opstart van een naturalisatiedossier voor hemzelf.
De ambtenaar stak de documenten met betrekking
tot zijn echtgenote en dochter in zijn dossier, maar
deed er verder niets mee.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Burgerzaken is bereid financieel tussen te komen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).

NAAMPLAATJE
(dossier: 201811-229)

Gegrond
KLACHT:
De moeder van verzoekster overleed begin mei.
Haar as werd uitgestrooid op de strooiweide. Net
als voor haar vader vroeg verzoekster via de begrafenisondernemer een naamplaatje voor haar moeder
aan.
Op 1 november stelde verzoekster vast dat het
naamplaatje van haar moeder nog altijd niet uithing.
Ze nam contact op met de begrafenisondernemer
die haar verzekerde dat hij het plaatje had aangevraagd bij de Stad. De begrafenisondernemer nam
contact op met de dienst Burgerlijke Stand. Daar
kreeg hij te horen dat de aanvraag in orde zou worden gebracht.
Verzoekster wil weten wat er fout ging.

ONDERZOEK:
Een medewerker van de dienst Burgerlijke Stand
maakte een fout bij het overnemen van de gegevens
op de overlijdensaangifte. Daardoor ging de bestelling van het naamplaatje niet door. De medewerker
biedt zijn excuses aan. Het naamplaatje wordt besteld. Omdat verzoekster zo lang moest wachten,
wordt het plaatje op kosten van de Stad aangemaakt.
Volgens het diensthoofd gebeurt het af en toe dat de
aanvraag voor een naamplaatje niet wordt doorgegeven. Om dat te vermijden werd al voor de klacht
bij de Ombudsman de uitvaartverklaring aangepast.
Als de begrafenisondernemer ‘asverspreiding’ aanvinkt, moet hij meteen ook aanduiden of er een
‘naamplaatje’ moet zijn. Sindsdien worden de aanvragen voor een naamplaatje minder vergeten.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de medewerker
maakte een administratieve fout.
De klacht wordt gecorrigeerd: de medewerker biedt
zijn excuses aan. Verzoekster hoeft voor het naamplaatje niet te betalen.

De dossierbehandelaar maakte een administratieve
fout. Daardoor bleef de eerste brief zonder gevolg.
Het probleem wordt opgelost.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 april 2018).

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (19 november 2018).

OPVOLGING:
Het bordje wordt aangemaakt maar het plaatsen zelf
laat op zich wachten. Er is een herinnering van verzoekster nodig voor het plaatje midden januari 2019
geplaatst wordt.

25 OF 15 JAAR
(dossier: 201803-061)

VERZAKT GRAF

Terechte opmerking

(dossier: 201801-018)

Terechte opmerking
KLACHT:
Naast het graf van de zoon van verzoekster is een
grafteken van een andere man verzakt. Ze nam
hiervoor al in september 2017 contact op met de
gemeenteafdeling van Sint-Kruis maar kreeg er te
horen dat de dienst zich daar niet mee bezig hield.
Verzoekster nam contact op met de afdeling Burgerlijke Stand die beloofde de nodige stappen te
zetten, maar tegen januari 2018 is er nog altijd niets
veranderd.

ONDERZOEK:
De afdeling Burgerlijke Stand schreef eind oktober
2017 de moeder van de man aan. Ze woont in het
Brusselse. De dossierbehandelaar vergiste zich van
naam. In plaats van de naam van de zoon van deze
vrouw in de brief te vermelden, schreef ze dat het
grafteken van de zoon van verzoekster scheef gezakt was. De vrouw reageerde niet op deze brief.
Na de klacht stuurt de dossierbehandelaar eind januari 2018 een correcte brief naar de vrouw. Haar
andere zoon reageert een week later dat hij het grafteken van zijn broer weer recht zal laten zetten. Hij
houdt woord.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
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KLACHT:
De asurne van de echtgenoot van een kennis van
verzoeker werd in 1999 bijgezet in het columbarium op de begraafplaats van Sint-Andries. De urne
kon er blijven tot 2008.
In september 2008 kreeg de vrouw een brief van de
dienst Burgerlijke Stand over de verlenging van de
grafconcessie voor 25 jaar. Mevrouw betaalde eind
september 2008 260 euro.
In 2016 stelde verzoeker vast dat de nis van de
echtgenoot leeggemaakt was. Hij bracht daar zijn
kennis van op de hoogte. Zij verzekerde dat zij betaald had voor een verlenging met 25 jaar. Recent
vond de vrouw documenten terug die dat bevestigen.
Begin maart 2018 belde verzoeker hierover naar de
dienst Burgerlijke Stand. De medewerkster legde de
procedure uit. Volgens haar ging het slechts om een
verlenging met 15 jaar te beginnen vanaf 1999, het
jaar van overlijden van de echtgenoot.
Volgens verzoeker valt uit de documenten van zijn
kennis niet op te maken dat de termijn vanaf 1999
zou beginnen lopen.
Gedane zaken nemen geen keer, weet verzoeker,
maar hij wil dat onderzocht wordt of in het dossier
een fout werd gemaakt.

ONDERZOEK:
De overledene werd in 1999 begraven voor een gratis periode van 7 jaar. Deze termijn startte in 2000.
Na het einde van deze gratis periode betaalde zijn
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echtgenote een vergunning. Ze betaalde 260 euro,
wat de prijs was voor een concessie van 15 jaar.
Daar zat ook al de eerste zeven jaar bij.
Verzoeker toont de brief die de dienst Burgerlijke
Stand begin september 2008 naar zijn kennis stuurde. Deze brief spreekt over de verlenging van de
grafduur met 25 jaar.
Volgens de dienst Burgerlijke Stand gaat het om
een tikfout van de bediende. Er bestaan immers
twee andere documenten waarbij sprake is van een
verlenging van de concessie met 15 jaar. De dienst
Burgerlijke Stand toont de ‘Aanvraag tot het verkrijgen van een grondvergunning’ die door de echtgenote van de overledene ondertekend werd. Op dat
document staat duidelijk vermeld dat zij een aanvraag indiende voor een concessie voor 15 jaar, te
beginnen vanaf 1999.
Er is ook een brief van midden oktober 2008 van de
dienst Burgerlijke Stand aan de echtgenote van de
overledene waarin meegedeeld wordt dat het College van burgemeester en schepenen de concessie
toestond voor 15 jaar vanaf 1999.
Het graf was einde vergunning eind 2014 en moest
verlengd worden voor 1 april 2015. Begin 2015
stuurde de dienst Burgerlijke Stand een brief naar
de vrouw om te verwittigen dat het graf einde vergunning was. Mevrouw liet de dienst Burgerlijke
Stand weten dat zij de concessie niet wenste te verlengen.
De voorbije jaren heeft de dienst Burgerlijke Stand
de communicatie over het verlengen van een grafconcessie verbeterd, onder meer als gevolg van
klachten bij de dienst Ombudsman. Nu staat in de
vergunningsakte duidelijker vermeld voor welke
periode men betaalt en dat deze periode start vanaf
1 januari van het jaar volgend op de begrafenis. Dat
wordt nog eens extra in fluo aangeduid. Bij de prijs
wordt ook altijd de datum vermeld tot wanneer de
verlenging loopt.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid)
Er sloop een administratieve fout in de brief van
september 2008 waarin sprake is over een verlenging van de concessie voor 25 jaar terwijl het maar
ging om een verlenging voor 15 jaar. Daardoor kan
verwarring ontstaan zijn bij verzoeker en zijn kennis.
De Ombudsman houdt het op een terechte opmerking omdat de echtgenote van de overledene nog
via twee andere kanalen op de hoogte gebracht
werd van het feit dat het om een verlenging voor 15
jaar ging vanaf 1999. Bovendien had ze er in 2015
voor geopteerd de concessie niet te verlengen.
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BURGERZAKEN

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 april 2018).

ONGELDIGE IDENTITEITSKAART
(dossier: 201810-220)

Ongegrond
KLACHT:
Midden maart 2017 werd in Brussel de rugzak met
daarin de identiteitskaart van verzoekster gestolen.
Ze deed hiervan diezelfde dag aangifte bij de Politie
van Brussel.
Ondertussen en los van de diefstal lag een nieuwe
identiteitskaart op haar te wachten in de dienst Bevolking in Brugge.
Verzoekster haalt de nieuwe identiteitskaart eind
maart 2017 op. De kaart wordt geactiveerd. Gedurende anderhalf jaar ondervindt ze geen problemen.
Met haar nieuwe identiteitskaart kan ze haar hoofdverblijfplaats wijzigen, geldig stemmen enz.
Half oktober 2018 wil verzoekster met de Eurostar
naar Londen. Ze mag de trein niet op omdat haar
identiteitskaart ongeldig is. Verzoekster moest haar
ticket omboeken en haar paspoort thuis ophalen.
Dat kostte haar ruim 320 euro meer.

ONDERZOEK:
Bij de aangifte van de diefstal midden maart 2017
vermeldde de Politie van Brussel verkeerdelijk het
nummer van verzoeksters nieuwe identiteitskaart
die sinds eind november 2016 in aanvraag was en
pas eind maart 2017 door verzoekster in Brugge
werd opgehaald en geactiveerd. Een kaart die in
aanvraag is, kan niet gedeactiveerd of geannuleerd
worden. Dat was de reden waarom verzoekster haar
nieuwe identiteitskaart voor bepaalde activiteiten
kon gebruiken. Daar kwam nog bij dat de gestolen
identiteitskaart vervallen was op 10 maart 2017 en
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dat verloren of gestolen identiteitskaarten altijd geseind worden door de Politie.
Verzoekster wordt door de dienst Ombudsman
doorverwezen naar de Dienst Intern Toezicht van
de Politie van Brussel om de fout te onderzoeken en
eventueel een financiële compensatie te vragen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
Op het niveau van de Stad Brugge kan de Ombudsman geen onbehoorlijk bestuur vaststellen. De
dienst Bevolking maakte geen fouten.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (4 februari 2019).

VERLENGING GRAFCONCESSIE
(dossier: 201801-015)

Ander oordeel
KLACHT:
Volgens verzoeker kreeg hij een foute factuur voor
het bijzetten van de urne van zijn moeder in de nis
waarin de urne van zijn vader al stond. Hij moet
bijna 500 euro betalen.
De factuur spreekt over het uitbreiden van de concessie naar twee personen en de verlenging van de
bestaande concessie tot vijftien jaar vanaf 1 januari
2018, hoewel dit contract nog zeven jaar loopt. Op
de uitvaartverklaring, ingevuld door de begrafenisondernemer, vroeg de familie geen verlenging met
vijftien jaar aan. Alleen het woord ‘uitbreiden’
werd aangekruist. Het was de bedoeling pas binnen
zeven jaar te beslissen over de verlenging van de
concessie voor de nis van de vader waaraan de urne
van de moeder was toegevoegd.
Verzoeker stelt vast dat de afdeling Burgerlijke
Stand omgekeerd werkt. De urne van zijn moeder
krijgt een concessie voor vijftien jaar. De urne van
zijn vader wordt mee opgenomen in deze concessie
waarbij een verrekening wordt gemaakt. Na vijftien
jaar eindigt de concessie voor beide urnen samen.
Dat is niet wat verzoeker met de begrafenisondernemer overeenkwam.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Burgerlijke Stand is het aan de
begrafenisondernemer om de familie in te lichten
over de mogelijkheden. Volgens de dienst was de
uitvaartverklaring van de begrafenisondernemer
niet duidelijk. Op het document stond dat er geko-
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zen werd voor uitbreiding, met andere woorden met
bijbetaling van de kosten.
De dienst Burgerlijke Stand bevestigt dat verzoeker
er voor kan kiezen om de concessie niet te verlengen. De concessie voor de urne van de vader, in
2009 aangegaan voor vijftien jaar, zal dan eind december 2024 eindigen. Met de bijzetting van de urne van de moeder in 2017 kon ervoor geopteerd
worden om niet bij te betalen en haar wettelijke
grafrust van tien jaar te laten lopen. In de loop van
2024 zal de familie dan moeten beslissen om voor
beide urnen bij te betalen of niet. Wordt niet bijbetaald, dan blijft de nis behouden tot einde 2027, tien
jaar na het overlijden van de moeder, om daarna
zonder aankondiging afgebroken te worden. De familie kan de factuur gemotiveerd weigeren, waarna
de vervaldatum van de concessie in de loop van
2024 aangekondigd zal worden.
De dienst Burgerlijke Stand heeft nog een gesprek
met verzoeker. Hij krijgt het advies de factuur toch
te betalen omdat dit op lange termijn het voordeligste is. De kosten kunnen nu in de nalatenschap ingebracht worden en binnen enkele jaren zal het verlengen van een concessie duurder worden.
Verzoeker gaat akkoord.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Er deed zich een communicatiestoornis voor. De
uitvaartverklaring was voor interpretatie vatbaar.

VERLOREN PINCODE
(dossier: 201802-039)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker volgt in 2017 een opleiding als dronepiloot. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen
laat hem weten dat hij tot 1.500 euro van de kosten
kan recupereren als hij de opleiding met vrucht afrondt. Hij moet zich digitaal registreren op de website van het Agentschap en ten laatste vijf dagen na
de opleiding de toelage aanvragen.
De echtgenote van verzoeker probeert haar man te
registreren via zijn eID, maar hij kent zijn pincode
niet meer. Midden oktober 2017 gaan beiden naar
de dienst Bevolking in de hoop dat de dienst de
pincode kan resetten aan de hand van de meegebrachte pukcode. Het resetten mislukt. De medewerkster deelt mee dat een nieuwe pin- en pukcode
zal moeten aangevraagd worden bij Belpic. Verzoeker is boos want daardoor zal hij niet tijdig zijn
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aanvraag kunnen indienen. Zijn echtgenote gaat ervan uit dat de medewerkster een fout maakte.

ONDERZOEK:
De dienst Bevolking kan niet achterhalen wat er
fout gelopen zou zijn. Het is niet duidelijk wanneer
verzoekers zich precies aan het loket aanmeldden
met hun vraag de pincode te resetten. De klacht
gaat over een incident van vier maanden geleden.
Alleen als verzoekers kunnen zeggen wanneer zij
exact bij de dienst Bevolking langs kwamen, kan
bij Belpic op datum gezocht worden naar de ware
toedracht. Het is evenmin duidelijk waar verzoekers
zich aanboden en door wie ze te woord werden gestaan.
De dienst Ombudsman vraagt verzoekers drie keer
naar meer informatie, maar zij reageren niet meer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Stopgezet omdat verzoekers niet meer reageren.

De medewerkster wees wel op problemen met zeer
oude rijbewijzen waar alleen verwezen wordt naar
het Koninkrijk België en waar men een gaatje prikte om aan te duiden welk rijbewijs men had. Met
dergelijke rijbewijzen kunnen er wel problemen
zijn.
De dienst Bevolking bevestigt dat, als de echtgenote erop staat, zij alsnog een Europees bankkaartmodel kan aanvragen, al is dat in feite niet nodig. Deze
kaart kost 25 euro en is maar tien jaar geldig.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek mondt uit in een woord-tegenwoordsituatie waarover de Ombudsman niet kan
oordelen. Allicht gaat het om een communicatiestoornis waarbij verzoekers de uitleg van de medewerkster interpreteerden als een afwijzing.

DRIE OPROEPINGSBRIEVEN
(dossier: 201811-240)

EUROPEES RIJBEWIJS

Ander oordeel

(dossier: 201805-109)

Ander oordeel
KLACHT:
Volgens verzoeker weigerde een ambtenaar van een
gemeenteafdeling voor zijn echtgenote een Europees rijbewijs aan te vragen. Volgens de medewerkster was het rijbewijs nog geldig tot 2033 en
was een nieuw rijbewijs niet nodig.
Zijn vrouw wilde een Europees rijbewijs aanvragen
om in Frankrijk geen moeilijkheden te hebben met
de Politie en om zonder problemen in het buitenland een auto te kunnen huren. Het rijbewijs van
zijn vrouw dateert van 1975.
Verzoeker vraagt zich af of de ambtenaar dit kan
weigeren.

ONDERZOEK:
De medewerkster ontkent dat zij geweigerd zou
hebben om een Europees rijbewijs in bankkaartmodel aan te vragen. Wel zou zij erop gewezen hebben
dat het huidige rijbewijs van mevrouw nog oké was
en geen enkel probleem zou opleveren in het buitenland en bij autoverhuurders. Het oorspronkelijke
rijbewijs dateerde van 1975 maar in 2007 vroeg en
kreeg de echtgenote al een nieuwere versie. Het
gaat om het zogenaamde ‘Belgische rijbewijs naar
Europees model volgens de nieuwe Europese normen van 1998’. Met deze rijbewijzen zijn er in het
buitenland en bij autoverhuurders geen problemen.
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KLACHT:
De zoon van verzoeker verdween in 2002 in Blankenberge in zee na een avondje stappen tijdens een
klasweekend. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden. Daarom staat zijn dood officieel omschreven
als een ‘onrustwekkende verdwijning’. Verzoeker
beschikt over een proces-verbaal hierover van de
Politie van Blankenberge.
In september kregen verzoekers van de dienst Bevolking een oproepingsbrief dat hun zoon zijn identiteitskaart moest vernieuwen. Verzoeker ging met
de brief en met een kopie van het proces-verbaal
naar de gemeenteafdeling van Sint-Pieters. De medewerker mailde onmiddellijk naar de dienst Bevolking dat er een fout was gebeurd.
Enkele weken later kreeg verzoeker toch een herinnering omdat zijn zoon zijn identiteitskaart nog niet
vernieuwd had. Hij ging terug naar de gemeenteafdeling van Sint-Pieters waar de medewerker zich
verontschuldigde. Eind november viel weer een
herinnering in de bus. Verzoeker ging opnieuw naar
de gemeenteafdeling waar de medewerker zich
schaamde voor wat er gebeurd was.

ONDERZOEK:
Er deed zich een hardnekkige programmafout voor
bij het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de softwaretoepassing. Als het tijd is voor de burger om
zijn identiteitskaart te vernieuwen, maakt deze
software op de naam en het adres van de burger au-
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tomatisch een standaard oproepingsbrief aan die alleen nog ondertekend hoeft te worden door het
diensthoofd van de dienst Bevolking. Reageert de
burger niet, dan worden automatisch herinneringen
gegenereerd.
Het diensthoofd vertrouwt erop dat de instellingen
in de software correct zijn. Het is voor haar ondoenbaar om elke brief die vertrekt ook nog eens
manueel te controleren op basis van het bevolkingsregister.
Door de programmafout werden op de naam van
verzoekers zoon drie onterechte brieven opgemaakt.
Het diensthoofd ontving de e-mail van de medewerker van de gemeenteafdeling en nam toen onmiddellijk contact op met het bedrijf. De firma reageerde dat deze eerste brief niet gegenereerd had
mogen worden. Dat neemt niet weg dat daarna nog
twee herinneringsbrieven aangemaakt werden.
Na de klacht verzekert de firma dat er geen oproepingen en herinneringen op de naam van de zoon
van verzoeker meer zullen worden aangemaakt.
Het diensthoofd verontschuldigt zich.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De fout lag niet bij de dienst Burgerzaken maar wel
bij de firma die verantwoordelijk is voor de software. Dat het diensthoofd de brieven ondertekende,
mag haar niet verweten worden. Zij ging ervan uit
dat de fout na haar eerste demarche recht gezet was.
De dienst Burgerzaken mag er geredelijk van uitgaan dat de software de juiste gegevens gebruikt.

omdat zij en haar vriend dan al weer thuis zijn. De
school waar ze les geven, start al op 3 januari 2019.
Het is door hun werk niet zo evident om eens over
en weer van Bermuda naar Brugge te vliegen.
Verzoeker vraagt bemiddeling om tot een tussenoplossing te komen. Zijn dochter kan met de Paasvakantie naar Brugge terug keren maar zij zou voordien al enige zekerheid willen hebben over de
datum, dit in functie van de zaal, de uitnodigingen
en de traiteur.

ONDERZOEK:
Het diensthoofd van de dienst Burgerzaken wenst
niet in te gaan op de vraag van de dochter om de
huwelijksaangifte uitzonderlijk te mogen doen tussen 21 en 30 december 2018. Dat zou betekenen dat
afgeweken zou moeten worden van een regel die
voor alle toekomstige trouwers geldt.
Als tussenoplossing stelt ze voor dat de dochter op
14 januari 2019, de eerste dag van de aangifte, vanuit Bermuda een e-mail stuurt met de gewenste datum en het gewenste uur. Deze zullen voorlopig in
de agenda ingeschreven worden tot de dochter of
haar vriend later op het jaar de officiële huwelijksaangifte komen doen.
Verzoeker en zijn dochter reageren zeer tevreden op
dit voorstel.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

HUWELIJKSAANGIFTE
(dossier: 201812-256)

Ander oordeel
KLACHT:
De dochter van verzoeker, een Brugse, en haar aanstaande echtgenoot zijn Belgen maar ze wonen en
werken op Bermuda. Ze geven er les. Ze willen
graag eind juli 2019 trouwen in de Gotische Zaal
van het stadhuis.
De dochter vroeg de dienst Burgerlijke Stand of zij
tussen 21 en 30 december 2018 de huwelijksaangifte zouden kunnen doen omdat zij en haar vriend
dan in Brugge waren voor de feestdagen. Dat was
volgens de ambtenaar niet mogelijk. De eerste mogelijke aangiftedatum voor een huwelijk eind juli
2019 was 14 januari 2019.
Een of beide partners moeten aanwezig zijn bij de
huwelijksaangifte. Een volmacht geven kan niet.
Dat ligt moeilijk voor de dochter van verzoeker
JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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COMMUNICATIE & CITYMARKETING


GEEN BEWONERSBRIEF

BEOORDELING:

(dossier: 201811-237)

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker en zijn echtgenote worden wakker door
een zware kraan die het asfalt in de straat aan het
uitbreken is. Hij kan op het nippertje zijn auto uit
de garage halen. Volgens verzoeker werden hij en
zijn buren niet ingelicht over de werkzaamheden.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman bezorgt verzoeker de bewonersbrief die door een private verdeler gebust werd
in opdracht van de dienst Communicatie en Citymarketing. In de straat werden 137 huisnummers
bediend. De dienst Communicatie en Citymarketing
kreeg geen andere klachten van bewoners die niet
verwittigd zouden zijn.
De dienst Ombudsman stelt ter plaatse vast dat het
pand waar verzoeker woont, geen brievenbus aan
de straatkant heeft. Dat is verplicht want de postbode moet elke brievenbus vanaf de openbare weg
kunnen bereiken. Het pand is afgesloten met een
poort. In het gebouw bevinden zich drie appartementen.
Of de private firma de bewonersbrieven daarom
niet gebust zou hebben, wordt niet duidelijk uit het
onderzoek.

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

126

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

CULTUURCENTRUM

CULTUURCENTRUM


GDPR

BEOORDELING:

(dossier: 201809-188)

Ander oordeel.
De schrapping werd binnen een redelijke termijn
uitgevoerd.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker ontvangt eind augustus een e-mail van
het Cultuurcentrum over de feestelijke opening van
een plein. Dezelfde dag vraagt hij de dienst om hem
uit te schrijven uit de mailinglijst. Hij verwijst hierbij naar de GDPR. Hij gaf geen toestemming om
zijn gegevens te gebruiken. De e-mail bevat geen
link om zich uit te schrijven.
Midden september krijgt hij toch weer een e-mail
over een activiteit van het Cultuurcentrum. Dit keer
kan hij zich wel uitschrijven.

ONDERZOEK:
De e-mails werden verstuurd omdat verzoeker opgenomen was in de data van de ticketing. Wie op
deze lijst staat, krijgt informatie over voorstellingen
die via het ticketsysteem geboekt kunnen worden.
Verzoekers vraag om deze e-mails niet meer te ontvangen, werd eind augustus verstuurd. Op 13 september werd verzoeker uit de lijst geschrapt. De
schrapping gebeurde niet meteen als gevolg van de
drukte bij het begin van het seizoen en het feit dat
er eind augustus nog personeelsleden met vakantie
waren. Hierdoor kreeg verzoeker nog een tweede email.
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CLUSTER STADSONTWIKKELING
DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

De Dienst Ruimtelijke Ordening antwoordt in eerste instantie dat alle contacten via de afdeling
Bouwvergunningen moeten verlopen en dat contact

met de omgevingsambtenaren pas kan na voorafgaande telefonische afspraak via de administratie of
per e-mail. Deze keuze is bewust gemaakt omdat
dit het rendement van de dossierbehandelaars ten
goede komt. Hun hoofddoel is het tijdig afhandelen
van de omgevingsvergunningsaanvragen. Voorrang
geven aan per e-mail gestelde vragen om stedenbouwkundige inlichtingen of het rechtstreeks beantwoorden van telefoons zou leiden tot een achterstand in de dossierbehandeling. Wil men de
dienstverlening en de klantvriendelijkheid verhogen, dan kan dat alleen mits het inzetten van meer
personeel en een vlot dossieropvolgingsprogramma,
luidt het.
De Ombudsman dringt aan op een vlottere telefonische bereikbaarheid van de omgevingsambtenaren,
minstens voor professionelen.
Het diensthoofd neemt maatregelen. Midden april
wordt in de afdeling Bouwvergunningen de sectorwerking opnieuw ingevoerd. Dat betekent dat één
administratieve medewerker gekoppeld wordt aan
één sector. Op die manier moet de werking van de
administratie beter afgestemd worden op deze van
de dossierbehandelaars. De administratieve medewerkers worden uitgenodigd naar het werkoverleg
van hun sector. Het diensthoofd hoopt dat de maatregel zal zorgen voor een vlottere uitwisseling van
informatie omdat de administratie beter op de hoogte zal zijn van de stand van zaken van bepaalde
bouwdossiers.
De midoffice van de cluster Klant in het Huis van
de Bruggeling maakt elke week een lijst op met

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

128

Klachten van burgers
ONBEREIKBARE ARCHITECTEN
(dossier: 201803-067)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker is architect en klaagt in maart 2018 dat
de architecten-dossierbehandelaars van de Dienst
Ruimtelijke Ordening in de Oostmeers hun telefoon
niet opnemen. Hij belt dan naar het onthaal van het
Huis van de Bruggeling, maar dat kan de architecten evenmin bereiken. Hij krijgt dan de raad een email te sturen, maar daarop krijgt hij pas na vijf dagen een antwoord.
Verzoeker kan op die manier niet werken, klaagt
hij. Klanten die voor hem in zijn bureau zitten, willen niet zelden snelle informatie omdat ze vaak op
korte termijn moeten beslissen. Ook een afspraak
maken met de dossierbehandelaars is veel moeilijker geworden. Hij moet vier tot vijf weken wachten. Verzoeker klaagt dat zijn dossiers daardoor
blijven aanslepen.

ONDERZOEK:

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

diensten en medewerkers die voor het onthaal onbereikbaar zijn. Doen zich grote of structurele problemen voor, dan wordt dat aan de betrokken diensten gesignaleerd. De cluster Klant bevestigt dat de
onthaalmedewerkers in het Huis van de Bruggeling
regelmatig ondervinden dat de omgevingsambtenaren in de Oostmeers onbereikbaar zijn. Het diensthoofd wordt daarover gebrieft. Hij belooft dit aan te
kaarten bij de betrokken dossierbehandelaars.
Midden juni vraagt de Ombudsman hierover een
update aan de cluster Klant. Zij bevestigt dat ze niet
echt verbetering opmerkt. De cluster Klant neemt
het probleem opnieuw op met het diensthoofd
Ruimtelijke Ordening.

luk het dossier onvolledig verklaarde. De ambtenaar excuseert zich maar schrijft dat er voor verzoeker niets anders opzit dan zijn dossier opnieuw
in te dienen met de volledige en juiste informatie.
Zodra binnen zal de ambtenaar het dossier onmiddellijk opvolgen.
Verzoeker is in alle staten. De ambtenaar maakte
een fout, maar het is de burger die deze fout recht
moet zetten. Verzoeker vreest dat het raam niet op
de afgesproken dag geplaatst zal kunnen worden.

ONDERZOEK:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

De ambtenaar reageert dat het dossier dat hij per
ongeluk onvolledig verklaarde, in werkelijkheid
onvolledig was. Maar omdat het slechts ging om
het vervangen van één raam vroeg hij verzoeker bij
wijze van klantvriendelijkheid het dossier aan te
vullen. Dat de ambtenaar het dossier toch onvolledig verklaarde, zich hiervoor excuseerde en verzoeker de vlotste mogelijkheid gaf tot het verkrijgen
van de vergunning, kan hem niet kwalijk genomen
worden, oppert de medewerker.
Verzoeker spreekt met de schepen van Ruimtelijke
Ordening af dat hij bij zijn firma aanvullende tekeningen opvraagt en ze aan de Dienst Ruimtelijke
Ordening bezorgt. De bouwvergunning wordt verleend. De firma kan eind juni het raam plaatsen op
de afgesproken dag.

Akte genomen (2 juli 2018).

BEOORDELING:

OPVOLGING:

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ACTIEVE DIENSTVERLENING: dat de
ambtenaar uit klantvriendelijkheid verzoeker vroeg
om zijn onvolledige dossier aan te vullen, is oké,
maar op het moment dat hij per abuis het dossier
onvolledig verklaarde, had hij opnieuw klantgericht
moeten reageren, wat hij niet deed. Hoewel hij een
fout maakte, nam hij geen initiatief om zijn fout
zelf recht te zetten. Hij vroeg verzoeker het probleem op te lossen.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker hoeft geen
nieuw dossier in te dienen. Hij mag aanvullende informatie bezorgen. Het raam kan tijdig geplaatst
worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: de dossierbehandelaars in de Oostmeers zijn telefonisch
moeilijk bereikbaar voor professionelen en collega’s. Te vaak wordt de telefoon niet opgenomen.
De klacht wordt bijgestuurd door de maatregel die
het diensthoofd neemt, maar opvolging zal nodig
zijn.

De monitoring door het Huis van de Bruggeling
over het doorschakelen van inkomende telefoons
naar de dossierbehandelaars toont vanaf juni een
duidelijke verbetering aan. Als de betrokken dossierbehandelaar niet aanwezig is, wordt de telefoon
opgenomen door een collega.

DOSSIER OPNIEUW INDIENEN
(dossier: 201805-093)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker wil het houten raam van het huis van
zijn moeder laten vervangen door een nieuw houten
raam. Hij neemt contact op met een gespecialiseerde firma en dient via het Huis van de Bruggeling
een bouwaanvraag in.
Hij krijgt een e-mail van een ambtenaar van de
Dienst Ruimtelijke Ordening waarin gevraagd
wordt het dossier te vervolledigen. Een half uur later krijgt verzoeker een tweede e-mail van de ambtenaar. De medewerker laat weten dat hij per onge-
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 augustus 2018).
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De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker wordt ingelicht. De dossierbehandelaars worden aan de gemaakte afspraak herinnerd.

NIET INGELICHT
(dossier: 201806-141)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker dient in maart 2018 tijdens het openbaar
onderzoek bezwaar in tegen de aanleg van de Katelijneparking. Hij krijgt een ontvangstmelding.
Enkele maanden later verneemt hij via de pers en
officieuze kanalen dat het dossier werd ingetrokken. Officieel werd hij hierover door de Stad nooit
ingelicht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 augustus 2018).

NIET VERGUNDE GARAGEPOORT
(dossier: 201806-142)

Gegrond
KLACHT:

ONDERZOEK:
Onmiddellijk na de klacht stuurt de dienst Bouwvergunningen verzoeker een antwoord. Zij stuurt
ook het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee.
De Ombudsman stelt andermaal vast dat de dienst
Bouwvergunningen naliet de bezwaarschrijver op
de hoogte te brengen van het feit dat het bouwdossier waartegen hij bezwaar had ingediend, ingetrokken werd.
In 2017 behandelde de Ombudsman een gelijkaardige klacht4, die deels gegrond werd verklaard, en
ook de jaren voordien stelde hij dezelfde tekortkoming vast. De wet schrijft niet voor dat bezwaarschrijvers ingelicht moeten worden maar het is een
uiting van behoorlijk bestuur om dat wel te doen.
In 2017 kwam de Ombudsman met de dienst
Bouwvergunningen overeen dat in het vervolg de
bezwaarschrijvers ingelicht zouden worden als het
bouwdossier waartegen ze bezwaar hadden ingediend, ingetrokken werd. De nieuwe klacht bewijst
dat dit nog geen automatisme is.
Als gevolg van de nieuwe klacht herinnert het afdelingshoofd van de dienst Bouwvergunningen de
dossierbehandelaars aan de afspraak.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: ondanks een
afspraak uit 2017 tussen de Ombudsman en de
dienst Bouwvergunningen werd verzoeker niet ingelicht over het feit dat het bouwdossier waartegen
hij bezwaar had ingediend, ingetrokken was.

4

Dossier 201707-176, Jaarverslag 2017, p. 148149.
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In 2014 werd bij de Stad een bouwaanvraag ingediend voor het verbouwen van twee aanpalende
panden tot één pand. Verzoeker diende hiertegen in
naam van een monumentenvereniging bezwaar in
omdat een garagepoort was voorzien die bijna de
volledige gevel van een van beide panden zou innemen. Dat is verboden in de binnenstad. Een
maand later kreeg de vzw van de Stad een brief
waarin stond dat de bouwheer het dossier had ingetrokken.
Midden september 2015 werd een nieuw bouwdossier ingediend. De vzw diende geen bezwaar in
omdat van de garagepoort geen sprake meer was.
Het College verleende de vergunning in januari
2016.
De vzw stelde vast dat de oorspronkelijke winkelpui werd gesloopt en liet dat midden maart 2016
weten aan de Dienst Ruimtelijke Ordening. Er
volgde geen antwoord.
Midden oktober 2017 kaartte de vzw het dossier
aan bij de dienst Monumentenzorg. In de gevel zat
ondertussen een gevelbrede garagepoort. Eind december 2017 liet de Dienst Ruimtelijke Ordening
weten dat de bouwheer aangeschreven was en dat
hij een termijn had gekregen om zich in regel te
stellen. Het dossier zou opgevolgd worden.
Verzoeker stelt vast dat er niets gebeurt. Begin
maart 2018 brengt de vzw het dossier opnieuw ter
sprake bij de dienst Monumentenzorg. De dossierbehandelaar verwijst daarbij naar een stedenbouwkundig attest uit 2014 waarbij het College gemotiveerd afweek van de stedenbouwkundige
verordening en een garagepoort had toegelaten.
Volgens verzoeker is het bestaan van dit stedenbouwkundig attest geen argument. De garagepoort
stond niet op de plannen van de goedgekeurde
bouwaanvraag van 2015, dus werd hij niet vergund.
Verzoeker vraagt dat tegen de bouwovertreding opgetreden wordt omdat het een belangrijk precedent
is dat in de binnenstad een niet vergunde garage-
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poort zou worden toegelaten in een gevel die smaller is dan twaalf meter breed.

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

GEEN ZORGVULDIGHEID: de brief die verzoeker tegen ontvangstbevestiging afgaf aan de themabalie in het Huis van de Bruggeling, ging verloren.

ONDERZOEK:
De Dienst Ruimtelijke Ordening vindt geen spoor
terug van de brief van midden maart 2016. Ze vindt
ook geen antwoord terug. Nochtans gaf verzoeker
de brief af aan de juiste themabalie in het Huis van
de Bruggeling. Een kopie van de brief werd afgetekend voor ontvangst.
De dienst bevestigt dat het om een bouwovertreding
gaat. Voor het plaatsen van de garagepoort werd
geen bouwvergunning verleend. De poort stond niet
op de plannen. Het stedenbouwkundig attest van
2014 legaliseert de overtreding niet want een dergelijk attest is maar twee jaar geldig.
De bouwheer werd midden november 2017 aangemaand om de nodige aanpassingen uit te voeren. De
brief werd fout geformuleerd. Er staat in dat de garagepoort niet uitgevoerd werd volgens de vergunning en dat deze aangepast moest worden. De
dienst geeft toe dat deze formulering ten onrechte
laat uitschijnen dat de poort vergund werd en dat
slechts de uitvoering afwijkt van het plan.
Dat het dossier niet verder werd opgevolgd wijt de
dienst aan het in werking treden vanaf 1 maart 2018
van het nieuwe handhavingsdecreet. Het eigen maken van de nieuwe regelgeving zorgde voor vertraging. Bovendien waren er problemen met de nieuwe software waardoor het opvolgen van de
bouwovertredingsdossiers moeizaam verliep.
Als gevolg van de klacht stuurt de Dienst Ruimtelijke Ordening de eigenaar een nieuwe aanmaning
met de juiste formulering van de vastgestelde feiten. Daarin wordt geëist dat de eigenaar zich voor
het einde van 2018 in regel stelt. Reageert de
bouwheer niet, dan kan besloten worden tot verdere
opvolging als bouwovertreding.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE
DOSSIEROPVOLGING:
de
bouwovertreding, waarover de bouwheer werd ingelicht in het vierde kwartaal van 2017, werd niet
verder opgevolgd. De dienst wijt dit aan het nieuwe
handhavingsdecreet en aan de problematische afstemming van de software op de nieuwe regelgeving.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de brief die de
dienst eind 2017 naar de eigenaar stuurde, was verkeerd. Er werd in gesuggereerd dat de eigenaar de
garagepoort slechts moest aanpassen aan het plan,
maar in werkelijkheid is de garagepoort niet vergund.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 augustus 2018).

OPVOLGING:
Verzoeker ziet niets gebeuren en vraagt in februari
2019 hoever het staat met het overtredingsdossier.
De eigenaar reageerde niet op de nieuwe aanmaning van midden juli 2018. De bouwcontroleur ging
in januari 2019 opnieuw langs. Aan de situatie was
niets veranderd. Begin februari 2019 werd de eigenaars een tweede brief gestuurd waarbij zij opgeroepen werden om binnen de maand voor de garagepoort een regularisatieaanvraag in te dienen.
Komt er geen reactie dan zal de bouwcontroleur een
proces-verbaal opmaken.

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201810-225)

Gegrond
KLACHT:
Midden mei stuurt verzoekster een vraag naar de
Dienst Ruimtelijke Ordening. Ze wil weten of haar
plan om een toegangsbruggetje te leggen naar de
voordeur van haar nieuwe huis een kans maakt.
Eind oktober heeft ze nog altijd geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK:
De vraag van verzoekster kwam toe bij de administratie van de Dienst Ruimtelijke Ordening. Er
werd een ontvangstmelding gestuurd met de mededeling dat haar vraag overgemaakt zou worden aan
de sector Noord.
De vraag werd niet overgemaakt. Het diensthoofd
vermoedt tijdsgebrek bij de medewerkers aan het
loket, onder meer als gevolg van extra werk in de
eerste helft van 2018 door het binnentrekken van
dossiers vanuit het omgevingsloket.
Na de klacht wordt de vraag overgemaakt aan de
sector Noord. Zij vraagt advies aan de Wegendienst
maar dat is negatief. De Dienst Ruimtelijke Ordening treedt dat advies bij. Een omgevingsaanvraag
voor een bruggetje zou met negatief advies voorgelegd worden aan het College van burgemeester en
schepenen.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: verzoeksters vraag
was na meer dan vijf maanden nog altijd niet beantwoord. De administratie vergat hem over te maken aan de sector.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt
een antwoord.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 december 2018).

WACHTEN OP OMGEVINGSVERGUNNING
(dossier: 201806-137)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker wil het oude toegangspoortje naar zijn
woning vervangen. Midden februari 2018 dient zijn
architect een bouwdossier in. Het dossier wordt pas
een maand later, net op de valreep, volledig verklaard.
De gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) van
de sector Unesco is van mening dat het poortje hersteld moet worden omdat het erfgoedwaarde heeft,
maar verzoeker dringt aan op vervanging. Het deurtje is al verschillende keren hersteld en verzoeker
wil het niet opnieuw oplappen. Een nieuw poortje,
gemaakt volgens de regels van de kunst, is een garantie voor de toekomst.
Het dossier wordt midden mei met ongunstig advies
aan het College van burgemeester en schepenen
voorgelegd, maar het bestuur keurt de omgevingsvergunning toch goed.
Verzoeker wacht tevergeefs op zijn vergunning. Als
hij eind mei het omgevingsloket raadpleegt, staat
zijn dossier nog altijd op de status ‘in aanvraag’.
Van de collegebeslissing van midden mei is geen
spoor. Verzoeker krijgt in de dienst te horen dat er
iets schort aan het computerprogramma. Hij moet
zijn vergunning zelf afdrukken vanuit het omgevingsloket maar dat is meer dan een maand na de
collegebeslissing nog altijd niet mogelijk.
Midden juni krijgt verzoeker van de Dienst Ruimtelijke Ordening de gele affiche die hij moet uithangen, maar de vergunning ontbreekt nog altijd. Een
schepen bevestigt dat het College het dossier goedkeurde. Hij begrijpt evenmin waarom verzoeker
zijn vergunning niet krijgt. Verzoekers architect
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slaagt er niet in via het omgevingsloket informatie
te krijgen.
Verzoeker is niet te spreken over de vertraging.
Daardoor zal het nieuwe poortje niet meer voor het
bouwverlof geplaatst kunnen worden. Hij dient op
25 juni klacht in.

ONDERZOEK:
De dienst Bouwvergunningen stuurt verzoeker op
27 juni, 45 dagen na de beslissing van het College,
een niet-ondertekende ontwerpversie van zijn vergunning door. Er zijn technische problemen met het
omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Zodra
deze opgelost zijn, zal verzoeker zijn dossier digitaal kunnen raadplegen. Dat gebeurt op 29 juni.
Het dossier werd met ongunstig advies voorgelegd
aan het College van burgemeester en schepenen
maar het stadsbestuur verleende toch de bouwvergunning. Dat bracht met zich mee dat de dienst een
nieuwe, gunstige motivering voor de beslissing uit
moest werken. Ook dat zorgde voor vertraging.
Art. 62 van het Besluit van de Vlaamse Regering
‘tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 in
verband met de omgevingsvergunning’ schrijft voor
dat de gemeente de beslissing van het College aangetekend aan de aanvrager moet overmaken, uiterlijk tien dagen na de datum van de beslissing. Het
diensthoofd merkt op dat de hoge werkdruk, de
nieuwe wetgeving en het uitblijven van een goed
werkend dossieropvolgingssysteem het onmogelijk
maken om alle, en zeker de complexe beslissingen,
binnen deze termijn te bezorgen. Het niet respecteren van de termijn heeft geen gevolgen voor de
rechtsgeldigheid van de vergunning.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: het duurde 47 dagen vooraleer verzoeker zijn vergunning digitaal
kon raadplegen. Volgens de wet moet een omgevingsvergunning binnen de tien dagen na de beslissing van het College overgemaakt worden. Er zijn
verzachtende omstandigheden maar 47 dagen is van
het goede teveel.
De klacht is slechts deels gegrond omdat problemen
met het Vlaamse omgevingsloket deels verantwoordelijk waren voor de vertraging.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
ongetekend exemplaar van zijn vergunning doorgestuurd. Twee dagen later is de vergunning digitaal
raadpleegbaar.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 augustus 2018).
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DOSSIER STOPGEZET
(dossier: 201805-107)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster diende een bouwaanvraag in om de
huisgevel te behandelen met spuitkurk. Net binnen
de reglementaire termijn van dertig dagen kreeg ze
een brief van de gemeentelijke omgevingsambtenaar met de mededeling dat de dienst Monumentenzorg een ongunstig advies had uitgebracht. Haar
woning zou, net als de rest van de straat, stadslandschappelijk waardevol zijn waardoor het behoud
van de bakstenen gevel gevraagd wordt. In vetjes
staat dat de vergunningsprocedure hiermee definitief wordt stopgezet. De brief vermeldt verder dat
ze het dossier kan aanvullen met de ontbrekende
gegevens en opnieuw kan indienen.
Verzoekster wist niet dat haar eigendom beschermd
was. Bij de aankoop in 2009 was het huis niet opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Verzoekster vraagt zich af waarop de dienst
Monumentenzorg zich baseert om haar aanvraag
negatief te adviseren. Ook andere gevels in de straat
zijn bewerkt.

Op het negatieve advies volgt onmiddellijk de in
vetjes gedrukte zin dat de procedure definitief
wordt stop gezet. Pas daarna volgt de informatie dat
verzoekster het dossier opnieuw kan indienen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
De brief van de Dienst Ruimtelijke Ordening was
voor interpretatie vatbaar. Hij creëerde minstens de
perceptie dat de procedure definitief werd stopgezet
omdat de dienst Monumentenzorg zich verzette tegen het gebruik van spuitkurk.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (20 augustus 2018).

ONDERZOEK:
Sinds september 2009 is de hele wijk opgenomen in
de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het behoud van de bakstenen gevels is wenselijk. Hierop
is het negatieve advies van de dienst Monumentenzorg gebaseerd.
De aanvraag werd volgens de Dienst Ruimtelijke
Ordening slechts onvolledig verklaard omdat niet
alle werken in de aanvraag opgenomen waren.
Sommige werken correspondeerden ook niet met de
voorschriften van het BPA. Binnen de voorgeschreven dertig dagen werd verzoekster op de
hoogte gebracht van de onvolledigheid van haar
dossier. Daarbij werd gemeld dat ze het dossier in
het omgevingsloket kon dupliceren en aanvullen
met de ontbrekende gegevens. Dat wordt dan een
nieuwe aanvraag.
Volgens de omgevingsambtenaar is er in de brief
nergens sprake van de stopzetting van de procedure
op grond van het ongunstige advies van de dienst
Monumentenzorg. Het negatieve advies werd louter
ter informatie meegegeven.
De brief maakt geen duidelijk onderscheid tussen
de redenen waarom de aanvraag onvolledig werd
bevonden, en het negatieve advies van de dienst
Monumentenzorg dat slechts ter informatie meegegeven werd. Dat het ongunstige advies slechts ter
informatie werd meegegeven, wordt niet vermeld.
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OPKNAPPREMIE
(dossier: 201804-092)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker neemt begin februari 2018 contact op
met de Woondienst om inlichtingen te vragen over
een premie voor de renovatie van zijn badkamer.
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De ambtenaar bevestigde dat het werk hiervoor in
aanmerking kwam.
De aannemer voerde de werken uit en verzoeker
maakte de factuur over aan de Woondienst. Toen
hij de ambtenaar opbelde om er zeker van te zijn
dat alles goed terecht gekomen was, zei de medewerker dat hij maar 200 euro premie zou krijgen.
Van de 5.000 euro premie waarop hij recht had, had
hij de voorbije jaren al 4.800 euro gebruikt.
Verzoeker vroeg waarom de ambtenaar hem dat
niet had gezegd toen hij in februari contact had opgenomen. De medewerker zou toegegeven hebben
dat hij niet in het dossier had gekeken. De ambtenaar zou onbeleefd gereageerd hebben en de telefoon dichtgegooid hebben toen verzoeker bleef protesteren.

ONDERZOEK:
Volgens de ambtenaar vroeg verzoeker tijdens het
eerste telefoongesprek alleen hoe hij bijkomende
facturen voor de opknappremie binnen moest brengen. De medewerker zei dat het volstond om een
factuurblad in te dienen aangezien verzoeker al een
dossier had. Verzoeker gaf geen verdere details
over de werken, vandaar dat de ambtenaar niet in
het dossier keek om na te gaan hoeveel het saldo
bedroeg. De ambtenaar bezorgde verzoeker via email een blanco factuurblad.
De ambtenaar wijst erop dat verzoeker zelf kon weten hoeveel het saldo bedroeg. Verzoeker kreeg
eind september 2016 een brief van de Woondienst
waarin stond dat hem een premie was toegekend
van 4.800 euro en dat het maximale premiebedrag
5.000 euro bedroeg over tien jaar.
Volgens de ambtenaar verweet verzoeker hem dat
hij niet in het dossier gekeken had. De medewerker
ontkent dat hij de telefoon dichtgooide. Hij zou
kalm gezegd hebben dat hij verzoeker onbeleefd
vond en dat hij daarom het gesprek zou beëindigen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het ziet ernaar uit dat zich een communicatiestoornis voordeed. Doordat verzoeker zelf tijdens het
eerste telefoongesprek niet expliciet zou hebben
gevraagd hoeveel het saldo bedroeg, keek de ambtenaar niet in het dossier. Verzoeker kon ook zelf
op basis van de brief van eind september 2016 weten hoeveel het saldo bedroeg. Over de toon van het
tweede telefoongesprek kan de Ombudsman niet
objectief oordelen.
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AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
(dossier: 201808-174)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker vindt dat de informatieverstrekking aan
de themabalie Wonen en Omgeving in het Huis van
de Bruggeling niet efficiënt verloopt omdat de inhoudelijke dossierbehandelaars in de Oostmeers zitten. Dat ervaarde hij toen hij een bouwaanvraag
wilde indienen voor een kleine herstelling aan de
gevel van zijn huis, nazicht van de muurankers en
schilderwerk. Zijn huis is een beschermd monument. Hij moest verschillende keren terugkeren
vooraleer zijn dossier werd aanvaard. Het stoorde
verzoeker dat hij aan de themabalie telkens een andere medewerker voor zich kreeg die technisch onvoldoende onderlegd was om op zijn vragen te antwoorden.
Verzoeker had een uitgebreid dossier met foto’s
samengesteld waaruit voldoende bleek wat de aanvraag inhield. Toch twijfelde de medewerkster van
de themabalie of ze het dossier, waaraan geen plannen toegevoegd waren, op die manier kon aanvaarden. Ze stelde voor dat er een afspraak met een inhoudelijke
dossierbehandelaar
zou
worden
gemaakt. Daarvoor moest verzoeker naar de Oostmeers.
Tijdens dat onderhoud zei de dossierbehandelaar
dat het dossier wat haar betrof aanvaard kon worden maar omdat ook zij niet helemaal zeker was,
ging zij op haar beurt raad vragen aan een andere
collega. Ze keerde terug met de boodschap dat de
reglementering op dat vlak “niet helemaal duidelijk” was. Voor alle zekerheid vulde verzoeker zijn
dossier dan maar aan met een plan. Pas dan werd
zijn dossier aanvaard aan de themabalie in het Huis
van de Bruggeling.

ONDERZOEK:
De Dienst Ruimtelijke Ordening reageert dat zij
niet verantwoordelijk is voor het feit dat de inhoudelijke en de administratieve dossierbehandelaars
respectievelijk in de Oostmeers en in het Huis van
de Bruggeling zitten. Het gaat om een beslissing
van het College van burgemeester en schepenen. De
dienst wijst er wel op dat ook vroeger in de Oostmeers een afspraak gemaakt moest worden met de
inhoudelijke dossierbehandelaars en dat er op dat
vlak niet zoveel veranderd is.
Volgens de dienst worden de medewerkers van de
themabalie zo goed mogelijk opgeleid om dossiers
op hun volledigheid te beoordelen. Toch moet een
deel van de kennis opgebouwd worden door erva-
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ring. De dienst geeft toe dat enkele loketmedewerkers minder lang in dienst zijn. Daarnaast zijn er altijd aanvragen waarvan de volledigheidsvereisten
niet expliciet omschreven zijn in de richtlijnen of
waarvan de omschrijving van de werken onvoldoende concreet is om onmiddellijk te kunnen besluiten of een bouwaanvraag nodig is. Verzoekers
aanvraag viel onder deze categorie en daarom werd
de hulp van de erfgoedconsulente ingeroepen.
Haar tussenkomst was vooral gericht op het aspect
erfgoed. Maar daarnaast was er ook een bouwkundig aspect. Daarom deed de erfgoedconsulente navraag bij een van de gemeentelijke omgevingsambtenaren. De conclusie was dat uit de voorgelegde
stukken onvoldoende afgeleid kon worden welke
werken precies uitgevoerd zouden worden. Toen
verzoeker zijn dossier aanvulde met de ontbrekende
informatie, werd zijn aanvraag aanvaard.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoeker werd correct geïnformeerd, zij het in
stappen door verschillende medewerkers. Kennelijk
creëerde dat bij hem de perceptie dat deze medewerkers onvoldoende onderlegd zouden zijn om de
dossiers zelfstandig te beoordelen.

ONVOLLEDIG DOSSIER
(dossier: 201810-214)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wil een pand in de binnenstad verbouwen. In augustus diende hij voor de zevende keer
zijn omgevingsvergunningsaanvraag in bij de
Dienst Ruimtelijke Ordening. Vijf vorige versies
werden telkens onvolledig verklaard door de dossierbehandelaar. Een zesde versie werd stilzwijgend
geweigerd. De eerste bouwaanvraag dateert al van
eind november 2016.
Verzoeker klaagt dat de dossierbehandelaar telkens
tot de laatste dag wacht om te reageren. Ze zou niet
of heel laat op e-mails antwoorden en ze zou onbeleefd geweest zijn aan de telefoon. Hij vindt het niet
kunnen dat zij het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek zou misbruiken om het dossier op
basis van inhoudelijke argumenten tegen te houden.
De dossierbehandelaar stelde eind oktober een
overleg in het vooruitzicht. Verzoeker vraagt dat de
Ombudsman erop zou toezien dat dit overleg op een
correcte manier verloopt.
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ONDERZOEK:
Al eind november 2016 maakte de dossierbehandelaar op het eerste voorstel van verzoeker opmerkingen over de detailtekeningen van het schrijnwerk en het opschrift op de gevel, strijdigheden met
de wetgeving lichten en zichten, onduidelijkheid
over de langsdoorsnede, het ontbreken van het akkoord van de buur, enz. Toch diende verzoeker zijn
eerste bouwaanvraag in zonder hieraan tegemoet te
komen. Het dossier werd eind december 2016 onvolledig verklaard. Hetzelfde gebeurde met de
tweede aanvraag van februari 2017. Een derde, wel
volledig dossier werd eind mei 2017 ingediend
maar de adviezen van de dienst Leefmilieu en de
Wegendienst waren ongunstig. Verzoeker wilde
niet ingaan op de vraag om aangepaste plannen in
te dienen binnen een nieuw in te dienen dossier. De
aanvraag werd daardoor in oktober 2017 stilzwijgend geweigerd.
Een vierde aanvraag kwam niet door. Een vijfde
aanvraag werd in februari 2018 ingediend. Deze
werd in maart onvolledig verklaard omdat opnieuw
een aantal stukken ontbraken. Bovendien voldeed
het dossier niet aan de randvoorwaarden die het
College van burgemeester en schepenen midden februari 2018 had bepaald en waaraan een nieuwe
aanvraag zou moeten voldoen. Een zesde aanvraag
werd om dezelfde redenen onvolledig verklaard.
Bij de zevende aanvraag, ingediend in augustus
2018, durfde de dossierbehandelaar het dossier niet
opnieuw onvolledig verklaren, hoewel nog steeds
niet alle gevraagde stukken ingediend waren. Verzoeker kreeg hiervoor tijd tot begin oktober. Tegen
begin oktober ontbraken nog altijd enkele essentiële
documenten. De dossierbehandelaar gaf verzoeker
extra tijd tot begin november en stelde een overleg
voor dat eind oktober plaats vond.
Gevolg van het overleg was dat de plannen zo werden aangepast dat het akkoord van de buur niet langer nodig was. Het dossier werd midden december
door het College van burgemeester en schepenen
goedgekeurd.
De dossierbehandelaar ontkent dat zij de dossiers
op basis van inhoudelijke argumenten tegenhield.
De dossiers waren telkens onvolledig. Zij maakte
wel van de gelegenheid gebruik om ook inhoudelijke argumenten mee te geven maar dat gebeurde altijd apart. Zij ontkent dat zij boos gereageerd zou
hebben aan de telefoon. Ze zei verzoeker wel dat ze
het nog nooit had meegemaakt dat een bouwheer en
een architect bouwaanvragen bleven indienen die
niet beantwoordden aan de herhaaldelijk opgemerkte onvolledigheden.
De dossierbehandelaar geeft toe dat ze als gevolg
van de te hoge werkdruk altijd pas tegen de wettelijke deadline kan antwoorden.
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De aannemer van verzoeker reageert dat de dossierbehandelaar zich tijdens een bespreking van het
dossier met de schepen vijandig gedragen zou hebben. Volgens hem zou zij zich maandenlang onprofessioneel gedragen hebben ondanks de constructieve houding van verzoeker, de architect en
hemzelf.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen over de manier
waarop gecommuniceerd werd tussen de verschillende partijen en over de wederzijdse bereidwilligheid om tot een oplossing te komen. Het was wel zo
dat de opeenvolgende aanvragen steeds onvolledig
waren. De dossiers werden niet afgewezen op basis
van inhoudelijke argumenten. De Ombudsman kan
wel begrijpen dat het bouwheren kan ergeren dat de
dossierbehandelaars, als gevolg van de hoge werkdruk, niet anders kunnen dan op het nippertje reageren.

Overgenomen meldingen

vervolg de inkomende meldingen bekijken. Het afdelingshoofd zal zelf ook regelmatiger de opvolgingstool controleren.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd te laat opgemerkt waardoor de maximale
behandelingstermijn overschreden werd. Dat was
het gevolg van de pensionering van de medewerkster die de meldingen opvolgde, het feit dat er nog
geen nieuwe werkverdeling was afgesproken met
de twee resterende medewerksters en het feit dat het
afdelingshoofd DRO/Algemene Zaken de opvolgingstool laattijdig had nagezien.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster wordt
geïnformeerd, er wordt een nieuwe werkverdeling
afgesproken en het afdelingshoofd engageert zich
de opvolgingstool regelmatiger te controleren.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

MEER DAN ZESTIG DAGEN

Akte genomen (20 augustus 2018).

(dossier: 201806-132)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster vraagt midden april 2018 via het meldpunt meer inlichtingen over een verkaveling in
Koolkerke.
Zestig dagen later komt de vraag als onbehandeld
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd door het contactcenter van het
Huis van de Bruggeling overgemaakt aan de Dienst
Ruimtelijke Ordening/Staf. Een medewerkster
volgde deze meldingen op maar zij ging begin mei
met pensioen.
Het afdelingshoofd van de DRO/Algemene Zaken
opende de opvolgingstool pas midden juni en
maakte de melding over aan de DRO/Administratie.
Hij zond een extra e-mail met de vraag de melding
met spoed te behandelen omdat de maximale behandelingstermijn bijna bereikt was.
De DRO/Administratie laat verzoekster weten dat
de verkavelingsvergunning ingezien kan worden in
het Huis van de Bruggeling. Op het moment van
haar vraag was er nog geen vergunning afgeleverd.
Binnen de DRO/Algemene Zaken wordt afgesproken dat de twee resterende medewerksters in het
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MEER DAN ZESTIG DAGEN

BEOORDELING:

(dossier: 201809-186)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster is allochtoon. Zij uitte via het meldpunt
haar ongenoegen over het optreden van de Politie in
een kledingzaak in Brugge. Verzoekster en drie andere niet-Belgen werden tegengehouden en ondervraagd. Ze wist niet waarom. Ze vindt het discriminerend dat alleen de allochtone klanten werden
aangesproken. Verzoekster stuurde haar klacht ook
naar de klachtendiensten van de kledingzaak en van
de Politie.
Na zestig dagen komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Diversiteitsdienst liet de discriminatieklacht onbehandeld in de opvolgingstool zitten.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Ombudsman verwijst verzoekster door naar Unia. De Diversiteitsdienst belooft beterschap.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).

ONDERZOEK:
Het contactcentrum van het Huis van de Bruggeling
gaf de klacht door aan de Diversiteitsdienst. Zij
merkte de melding in haar opvolgingstool niet op.
Omdat er bijna nooit meldingen voor de Diversiteitsdienst binnenkomen, raadpleegde ze deze mailbox niet meer.
De Diversiteitsdienst is niet bevoegd voor de klacht
en verwijst verzoekster via de dienst Ombudsman
door naar Unia.
De Diversiteitsdienst garandeert een betere opvolging van haar meldingen in de toekomst.
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INGETROKKEN VERGUNNING
(dossier: 201808-169)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster heeft een stand op een folkloremarkt.
Midden februari 2018 liet ze aan de dienst Werk en
Economie weten dat ze haar deelname bevestigde
voor 2018 maar dat ze zwanger was. De bevalling
was gepland voor september. Door haar zwangerschap kon het zijn dat ze haar stand af en toe niet
zou kunnen bemannen. Een medewerkster van de
dienst Werk en Economie reageerde met felicitaties, meer niet.
Groot was verzoeksters verbazing toen zij midden
juli een brief van de dienst Werk en Economie
kreeg waarin stond dat haar vergunning met onmiddellijke ingang was ingetrokken en ze niet langer als deelnemer van de folkloremarkt werd beschouwd. Als reden werd opgegeven dat
verzoeksters herhaaldelijk afwezig was geweest
zonder voorafgaande schriftelijke verwittiging gedurende vier opeenvolgende weken of gedurende
acht marktdagen per jaar.
Ondertussen werd de standplaats toegekend aan iemand anders.

ze ook in 2017 haar plaats niet meer had ingenomen. Als ze binnen de tien dagen niet zou reageren,
zou haar vergunning ingetrokken worden. Verzoekster reageerde midden februari per e-mail vanuit
Mexico. Daarin liet ze weten dat ze in 2018 zou
deelnemen, maar dat ze zwanger was en af en toe
afwezig zou zijn.
Volgens de dienst Werk en Economie was verzoekster voor een veel langere periode afwezig. Zo’n
lange afwezigheid moet gestaafd worden met een
doktersattest. Als verzoekster een doktersattest indient en mits ze zich houdt aan het reglement, zal
haar standplaats teruggegeven worden. De plaats is
nog niet toegewezen aan iemand anders.
Verzoekster reageert dat de brief van begin februari
niet correct was. Volgens haar bemande ze haar
stand tot augustus 2017. De laatste twee maanden
kwam ze niet meer omdat ze een restaurant overgenomen had. Ze wist niet dat ze haar afwezigheid
moest melden. Volgens verzoekster bemande ze
haar stand in 2018 tot haar vijfde maand zwangerschap. Toen liet haar gezondheid dat niet meer toe.
Verzoekster zorgt voor een doktersattest.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

ONDERZOEK:
Verzoekster kreeg al begin februari 2018 een brief
van de dienst Werk en Economie waarin stond dat
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CARPORT
(Dossier: 201802-041)

Gegrond
KLACHT:
In april 2017 liet de moeder van verzoekster aan de
dienst Eigendommen weten dat haar dochter een
huis had gekocht en dat de vorige eigenaar een carport huurde van de Stad. Ze zei dat haar dochter deze huur wilde overnemen. De dienst Eigendommen
reageerde toen dat dit niet zomaar kon omdat er bepaalde voorrangsregels gelden. Verzoekster werd
op de wachtlijst gezet.
Eind mei 2017 ging haar moeder terug naar de
dienst Eigendommen om meer uitleg te krijgen over
de manier waarop de standplaatsen werden toegewezen. Omdat verzoekster het antwoord van de
dienst niet bevredigend vond, diende ze in juni
2017 klacht in bij de dienst Ombudsman die verzoekster nadere toelichting gaf over de manier
waarop er toegewezen wordt5.
Meer dan een half jaar later, in februari 2018, stelt
verzoekster vast dat de vorige eigenaar meer dan
zes maanden na zijn verhuizing nog altijd de carport huurt en gebruikt, hoewel hij niet meer in de
buurt woont. Ze meldt dat aan de dienst Eigendommen. Ze zegt er ook dat ze opmerkte dat drie
carports niet gebruikt worden om er auto’s in te
parkeren. Twee ervan staan leeg. Een derde wordt
gebruikt om er een aanhangwagen in te stallen.
5

Dossier 201706-175, Jaarverslag 2017, p. 157.
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Volgens verzoekster zou de ambtenaar gereageerd
hebben dat de dienst dat niet kon controleren omdat
ze omwille van de privacy geen inzage had in het
bevolkingsregister.
Verzoekster, die nog altijd op de wachtlijst staat,
concludeert dat de huurcontracten en de voorwaarden van deze contracten niet opgevolgd worden,
wat misbruik in de hand werkt ten nadele van de
buurtbewoners die op de wachtlijst staan en wel in
aanmerking komen.

ONDERZOEK:
De dienst Eigendommen reageert dat er inzage mogelijk is in het bevolkingsregister. Een periodieke
controle van de hoofdverblijfplaats van de huurders
is mogelijk, maar daarvoor zou er te weinig personeel zijn. Volgens de dienst is een dergelijke vorm
van fraude eerder uitzonderlijk omdat wie verhuist
normaliter ook het huurcontract voor zijn autostandplaats opzegt. De controle op het rechtmatig
gebruik van de carports, autostandplaatsen en garages gebeurt slechts steekproefsgewijs. Ook hier
roept de dienst onvoldoende personeel in. Deze
controles zijn bovendien moeilijk omdat het gaat
om het vaststellen van een situatie op een bepaald
moment. Een uur later kan deze situatie al weer anders zijn.
In het totaal gaat het over 23 carports in de binnenstad, 20 garages in de rand van Brugge en 80 autostandplaatsen hoofdzakelijk in de binnenstad, goed
voor 123 huurcontracten.
De dienst Eigendommen zegt de vorige huurder op.
Dat wil niet zeggen dat verzoekster onmiddellijk
een carport kan huren. Ze blijft op de wachtlijst
staan.
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BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: hoewel
de dienst Eigendommen al in april 2017 een eerste
keer het signaal kreeg dat de vorige eigenaar verhuisd was, volgde zij niet op of hij zijn huurcontract
voor de carport opzegde. Daardoor kon de vorige
eigenaar al die tijd onrechtmatig gebruik blijven
maken van de carport ten nadele van de buurtbewoners die op de wachtlijst staan en ervoor in aanmerking komen. Pas na de klacht zegt de dienst de vorige eigenaar op.
Het dossier wijst op een gebrek aan controle door
de dienst Eigendommen van de huurcontracten van
de carports, garages en autostandplaatsen. Het argument dat voor deze opvolging te weinig personeel zou zijn, lijkt niet in verhouding met het aantal
te controleren huurcontracten.

EIGENDOMMEN

Anders dan vroeger hebben bewoners die verhuizen, er financieel baat bij om na te laten het huurcontract van hun carport, garage of autostandplaats in de binnenstad op te zeggen. Dat is in het
nadeel van de buurtbewoners die op de wachtlijst
staan.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (27 april 2018).

OPVOLGING:
De dienst Eigendommen voert de aanbeveling uit.

AANBEVELING:
“De dienst Eigendommen dient een periodieke controle van de huurcontracten van de carports, autostandplaatsen en garages in te voeren om misbruik
te voorkomen. Doordat het parkeerbeleid in de binnenstad drastisch is veranderd en alle parkeerplaatsen er betalend zijn geworden, is dat nodig.
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VIJF EURO
(dossier: 201805-105)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker krijgt begin mei 2018 een brief van de
dienst Financiële Administratie waarin hem gevraagd wordt de resterende vijf euro te betalen van
een parkeerretributie uit 2013.
Verzoeker betaalde deze retributie af via een afbetalingsplan. Omdat hij ondertussen veranderd is van
bank, kan hij niet meer nagaan of hij vijf euro te
weinig betaald zou hebben. Volgens de brief zou de
laatste betaling al dateren van november 2013.
Verzoeker vindt het niet kunnen dat de dienst Financiële Administratie pas na meer dan vier jaar het
bedrag opeist. De brief en het werk kosten meer.
Hij wil een overzicht van zijn afbetalingen.

ONDERZOEK:
Verzoeker kreeg midden april 2013 een parkeerretributie die hij zou afbetalen in zes schrijven van
vijf euro. Hij betaalde in oktober 2013 vijftien euro
en in november 2013 tien euro. Vijf euro bleef onbetaald. Dossiers met een afbetalingsplan werden
door de dienst Financiële Administratie in wacht
gezet waardoor de inningsprocedure niet verder
werd gezet. Deze dossiers moesten door de dienst
manueel opgevolgd worden.
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De dienst Financiële Administratie liep na 2013 een
forse dossierachterstand op wat het innen van onbetaald gebleven parkeerretributies betrof. Vanaf februari 2016 begon ze deze achterstand weg te werken. Daarbij gaf ze voorrang aan de dossiers waarin
herinneringen en laatste waarschuwingen moesten
worden verstuurd en aan de dossiers die voor inning
aan de gerechtsdeurwaarder moesten worden overgemaakt. Het wegwerken van deze dossierachterstand duurde tot het voorjaar van 2018.
In het voorjaar van 2018 begon de dienst Financiële
Administratie met het onderzoeken van de laatste
nog hangende dossiers. Verzoekers dossier was nog
open blijven staan voor een bedrag van vijf euro.
Een parkeerretributie verjaart pas na tien jaar.
De Ombudsman raadt verzoeker aan het bedrag te
betalen.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: een dossier meer dan vier jaar laten liggen, is een uiting
van onbehoorlijk bestuur. Het is dan ook logisch
dat verzoeker zijn bedenkingen uit over de inspanningen die de administratie zich na zoveel jaar getroost om een gering bedrag van vijf euro te vorderen.
Het gaat om een bekende problematiek waarover de
Ombudsman in 2016 en 2017 verschillende klachten kreeg en waarover hij een aanbeveling schreef.
De problematiek is ondertussen uitgedoofd omdat
sinds het nieuwe parkeerplan de inning van de parkeerretributies uitbesteed is aan een private firma.
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De klacht is slechts deels gegrond omdat de dienst
Financiële Administratie niet onwettig handelde.
Een parkeerretributie verjaart pas na tien jaar.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (2 juli 2018).

TOERISTENTAKS
(dossier: 201802-029)

Ongegrond
KLACHT:
Begin januari 2017 probeert verzoekster de aangifte
van de toeristentaks voor het derde kwartaal van
2016 online in te dienen. Dat lukt niet. Er zijn problemen met het digitaal ondertekenen van de aangifte.
Verzoekster neemt contact op met de dienst Fiscaliteit. Een medewerker is bereid langs te gaan om de
werkwijze uit te leggen, maar de afspraak kan niet
doorgaan. Een nieuwe afspraak is niet meer nodig
als verzoekster er midden januari 2017 na verschillende pogingen toch in slaagt de aangifte in te dienen.
In april 2017 laat de dienst Fiscaliteit verzoekster
weten dat haar aangifte nog altijd niet toekwam.
Verzoekster reageert dat ze de aangifte wel degelijk
indiende. Begin juli 2017 dient ze bezwaar in tegen
het aanslagbiljet dat verhoogd werd met 344 euro
omdat de aangifte niet tijdig werd ingediend. Haar
bezwaar wordt afgewezen.
Verzoekster dringt erop aan dat de boete kwijtgescholden wordt omdat ze voldoende kan bewijzen
dat er heel wat mis liep bij het indienen van de aangifte.

Verzoekster slaagde er niet in de aangifte online in
te dienen. De dienst Fiscaliteit bevestigt dat een
medewerker bereid was langs te gaan om haar op
weg te helpen. Maar toen de ambtenaar langs ging
was verzoekster niet thuis. Hij belde haar op. Verzoekster verzekerde dat zij erin geslaagd was de
aangifte online in te dienen.
De dienst Fiscaliteit ontving geen aangifte. Begin
maart 2017 besliste het College om de procedure op
te starten tegen de belastingplichtigen die hun aangifte niet op tijd hadden ingediend. Midden maart
stuurde de dienst verzoekster hierover een aangetekende brief. Ze had een maand de tijd om te reageren en aan te tonen dat ze de aangifte wel op tijd
had ingediend. Eind maart stuurde de echtgenoot
van verzoekster de registers per e-mail door. Hij
bleef erbij dat hij de aangifte tijdig online had ingediend.
Na een nieuw onderzoek liet de dienst Fiscaliteit
verzoekers midden april weten dat de aangifte niet
op tijd binnenkwam en dat de belasting herberekend zou worden op basis van de door hen doorgestuurde gegevens, maar wel met de voorziene belastingverhoging van tien procent wegens het laattijdig
indienen.
Verzoekster bleef herhalen dat ze de aangifte op tijd
had ingediend maar ze kon dat niet bewijzen. Eind
mei stuurde de dienst Fiscaliteit het aanslagbiljet
op. Verzoekster diende begin juli bezwaar in maar
dat werd begin oktober door het College van burgemeester en schepenen afgewezen. De brief met
de collegebeslissing vermeldde de beroepsmogelijkheid bij de rechtbank. Verzoekster ging niet in
beroep. Als ze klacht indient bij de dienst Ombudsman is de beroepstermijn verstreken.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De dienst Fiscaliteit volgde correct de
procedure. Verzoekers kunnen niet aantonen dat zij
voor de deadline van half januari 2017 de aangifte
indienden. Niets wijst erop dat er iet fout was met
het e-loket.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 mei 2018).

ONDERZOEK:
De ingevulde registers voor de aangifte van de belasting op het verstrekken van logies moesten vóór
15 januari 2017 bij de dienst Fiscaliteit ingediend
worden. Dat kon aangetekend, aan het loket in het
Huis van de Bruggeling of online via het e-loket.
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NIET ONTVANGEN MILIEUBELASTING?

NIET MIJN AUTO

(dossier: 201811-228)

(dossier: 201804-075)

Ongegrond

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Een gerechtsdeurwaarder komt begin november bij
verzoeker een onbetaalde milieubelasting invorderen. In plaats van 45 euro moet hij 208 euro betalen.
Verzoeker werpt tegen dat hij noch het aanslagbiljet
van midden maart 2018, noch de herinnering van
eind mei noch de laatste waarschuwing van eind juni ontving. Hij betaalt de rekening maar belt naar de
dienst Fiscaliteit om uitleg te vragen.
De medewerker van de dienst Fiscaliteit reageert
dat geen van de drie brieven onbesteld terugkeerde.
Ze moeten bij verzoeker toegekomen zijn. Dat geldt
ook voor de andere buurtbewoners, aangezien alle
buren binnen de termijn hun belasting betaalden.
Mocht het gaan om een fout bij de post, dan moet
hij dat zelf aankaarten bij Bpost.
Verzoeker neemt het niet dat de dienst hem afwimpelde en zelf niet naging of er problemen waren
met de postbedeling. Hij eist een bewijs waarop de
dienst Fiscaliteit zich baseert om zijn bezwaar af te
wijzen.

Verzoeker is sinds april 2017 gedomicilieerd in
Antwerpen. Kort na zijn inschrijving kreeg hij het
bezoek van een gerechtsdeurwaarder die de betaling
van een openstaande Brugse parkeerretributie uit
2013 eiste. Verzoeker weigerde te betalen. Hij zou
geen eigenaar zijn van het voertuig. Hij heeft al tien
jaar geen wagen meer. Bovendien was hij al jaren
niet meer in Brugge geweest. De deurwaarder wees
hem erop dat de auto bij de DIV op zijn naam ingeschreven stond. Als hij geen eigenaar van de auto
was, moest hij dat uitklaren met de DIV. In afwachting van dit onderzoek plaatste de deurwaarder het
dossier on hold.
Eerder al had verzoeker problemen gehad met het
voertuig want de DIV had de onbetaalde inschrijvingstaks van de wagen gevorderd. Verzoeker was
toen naar de Vrederechter gestapt om de inschrijving op zijn naam te betwisten, maar dat had niets
uitgehaald. Hij had de taks betaald onder voorbehoud van al zijn rechten. Verzoeker beseft dat de
auto daardoor op zijn naam staat, maar hij is niet
bereid te betalen voor boetes of retributies die ermee opgelopen werden. Hij vermoedt dat zijn exvrouw schriftvervalsing pleegde nadat hij haar in
maart 2013 verliet. Hij woonde toen in een gemeente in Zuid-West-Vlaanderen.
Omdat hij geen nieuwe elementen aanbrengt, start
de deurwaarder in april 2018 de invorderingsprocedure weer op. Verzoeker contacteert de dienst Ombudsman met de vraag klaarheid te scheppen in het
dossier.

ONDERZOEK:
De dienst Fiscaliteit herhaalt dat geen enkel aanslagbiljet uit de buurt als onbestelbaar terugkeerde.
De dienst mag er dan ook van uit gaan dat verzoeker het aanslagbiljet ontving. Ook de herinnering en
de laatste waarschuwing werden naar het correcte
adres gestuurd. Ook zij keerden niet terug. De
dienst toont dat aan aan de hand van een computerbestand. De belasting werd volgens de dienst terecht gevestigd en correct verzonden. Alle buurtbewoners betaalden op tijd behalve verzoeker.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen fouten bij de dienst Fiscaliteit vaststellen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 december 2018).
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ONDERZOEK:
Volgens verzoeker verliet hij al eind maart 2013
zijn woning en heeft hij al sinds 2007-2008 geen
auto meer. Zijn laatste auto was een rode Ford Fiësta met een nummerplaat met zes tekens. Volgens de
DIV schreef een makelaar uit de omgeving op diezelfde dag en op de naam van verzoeker een auto in
met nummerplaat 1-xxx-xxx. Op het moment dat de
retributie eind augustus 2013 uitgeschreven werd,
stond verzoeker nog altijd ingeschreven op het
adres in Zuid-West-Vlaanderen.
Omdat de retributie niet betaald werd, stuurde de
dienst Financiële Administratie begin oktober 2013
een herinnering naar dat adres. De brief keerde niet
terug, maar de retributie werd niet betaald. De
dienst Financiële Administratie stuurde de aangetekende laatste waarschuwing begin juni 2014 naar
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het adres. Deze brief keerde terug omdat verzoeker
ondertussen midden september 2013 door zijn gemeentebestuur ambtelijk geschrapt was. Daarop
zette de dienst Financiële Administratie het dossier
on hold tot de nieuwe verblijfplaats van verzoeker
gekend zou geraken.
In juni 2016 werd verzoeker ingeschreven in een
kustgemeente. De dienst Financiële Administratie
achterhaalde dat en legde begin november 2016 het
dwangbevel voor aan het College van burgemeester
en schepenen. Het dossier werd overgemaakt aan de
gerechtsdeurwaarder. Verzoeker was intussen al
weer uit de kustgemeente vertrokken.
De deurwaarder vond verzoeker terug in Antwerpen
waar hij sinds begin april 2017 ingeschreven was.
Verzoeker betwistte de retributie en kreeg de tijd
van de deurwaarder om informatie op te vragen bij
de DIV. De DIV liet hem midden augustus 2017
weten dat de nummerplaat 1-xxx-xxx al eind mei
2013 gewist was en dat de DIV hem eind september
2013 een proces-verbaal had overgemaakt met de
vraag de nummerplaat ter schrapping voor te leggen
of bij de Politie aangifte te doen van het verlies van
de nummerplaat. Vermoedelijk ontving verzoeker
dit proces-verbaal niet aangezien hij enkele dagen
voordien ambtshalve geschrapt was uit zijn gemeente in Zuid-West-Vlaanderen.
De foto’s van de parkeerwachter tonen geen rode
Ford Fiësta maar een blauwe Ford Mondeo waarvan de nummerplaat in de DIV gelinkt is aan de
naam van verzoeker.
De makelaar die in maart 2013 het voertuig inschreef op verzoekers naam, werkt niet meer in het
bankfiliaal in kwestie.
De dienst Ombudsman kan niet bevestigen dat verzoeker al in maart 2013 uit zijn gemeente in ZuidWest-Vlaanderen vertrok. Hij werd er pas midden
september 2013 ambtelijk geschrapt. Op het moment dat de retributie uitgeschreven werd, woonde
verzoeker officieel nog altijd in zijn gemeente in
Zuid-West-Vlaanderen. Het is de verantwoordelijkheid van de burger om tijdig zijn adreswijziging
door te geven.
De dienst Ombudsman kan verzoekers vermoeden
over het mogelijke misbruik van zijn naam en
adres door zijn ex-echtgenote en de makelaar niet
onderzoeken. Daarvoor is hij niet bevoegd. Mocht
het zo zijn dat de inschrijving van het voertuig gebeurde op basis van valse gegevens, dan kan hij
hiertegen klacht indienen bij de Politie of zich tot
de rechtbank wenden.
De dienst Ombudsman kan slechts vaststellen dat,
tot het tegendeel bewezen wordt, de parkeerretributie op verzoekers naam geldig is. Volgens de DIV is
hij de eigenaar van de auto en de wagen stond in de
Brugse binnenstad geparkeerd zonder geldig par-

keerbewijs. De deurwaarder kan de invorderingsprocedure verder zetten. Verzoeker krijgt de raad te
betalen.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoeker kan gelijk hebben dat zijn naam en adres
misbruikt werden, maar op basis van zijn onderzoek
kan de Ombudsman slechts concluderen dat de
openstaande retributie opeisbaar is.

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

GROEN

CLUSTER OPENBAAR DOMEIN
GROEN

Klachten van burgers
GEEN ANTWOORD (1)
(dossier: 201801-024)

Gegrond
KLACHT:
Een lid van de Minaraad vraagt midden oktober
2017 per e-mail aan de Groendienst meer informatie over de kapvergunning die zou zijn verleend
voor een bouwperceel in Assebroek. Hij is bezorgd
over de waardevolle bomen op het terrein. Hij krijgt
geen antwoord.
Hij stuurt tussen begin november 2017 en eind januari 2018 vier herinneringen naar de Groendienst.
Hij krijgt telkens een automatische ontvangstmelding, meer niet.

De Groendienst antwoordde niet op verzoekers
vraag over deze kapvergunning noch op zijn herinneringen.
Het hoofd van de cluster Openbaar Domein vindt
dat het beter was geweest dat de Groendienst de
toestand van het groen op het terrein zelf had gecontroleerd in plaats van alleen vanop de openbare
weg. Hij vindt dat de communicatie met verzoeker
beter kon.
De dienst Ombudsman licht verzoeker in over het
dossier.
De Groendienst maakt een proces-verbaal op. Het
overtredingsdossier wordt in mei 2018 aan het College van burgemeester en schepenen voorgelegd.

BEOORDELING:

Nog voor verzoeker zijn initiële vraag aan de
Groendienst stelde, had zij al zelf inbreuken op het
terrein vastgesteld. Vanop de openbare weg stelde
zij vast dat drie bomen gerooid waren zonder vergunning. Vier dagen later besliste het College ongunstig over het kappen van een aantal bomen op
het terrein.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Groendienst antwoordde niet op de vraag van verzoeker
en reageerde niet op zijn herinneringen.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: in het
kader van de handhaving was het beter geweest dat
de Groendienst de toestand van het groen op het
terrein zelf had gecontroleerd.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker wordt ingelicht. De Groendienst maakt een overtredingsdossier op.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Akte genomen (27 april 2018).

Akte genomen (20 augustus 2018).

GEEN ANTWOORD (2)
(dossier: 201806-130)

Gegrond
KLACHT:
In de straat van verzoekers werden knotwilgen geknot. Achteraf stelden ze vast dat een knotwilg ter
hoogte van hun huis gemerkt werd met een stip. Ze
gaan ervan uit dat deze boom geveld zal worden en
vragen de Groendienst eind januari 2018 via e-mail
of ook de knotwilg die naast hun oprit staat en het
vlot in- en uitrijden belemmert, gekapt kan worden.
Ze krijgen alleen een automatische ontvangstmelding.
Begin juni sturen verzoekers een herinnering naar
de Groendienst en melden daarin een nieuw probleem: in de grasstrook tussen de knotwilgen is een
klein zinkgat ontstaan van een halve meter diep.
Tegen midden juni heeft de Groendienst nog niet
gereageerd.

ONDERZOEK:
Een medewerkster van de Groendienst sleepte de email van eind januari per abuis naar de prullenmand
zonder hem te beantwoorden. Ze verontschuldigt
zich hiervoor.
De Groendienst ontving de e-mail van begin juni en
ziet kort na de klacht de toestand ter plaatse na. Een
werkbon wordt opgemaakt voor het herstellen van
de groenzone, maar de twee knotwilgen zullen niet
gekapt worden. Ze zijn gezond. Het merkteken op
de eerste knotwilg werd niet aangebracht door de
Groendienst. De tweede knotwilg staat correct ingeplant. De dienst vindt wel twee andere zieke bomen verder in de straat. Zij worden gekapt.

HINDERLIJKE BOMEN
(dossier: 201807-150)

Gegrond
KLACHT:
Midden juli 2017 vraagt verzoeker aan de Groendienst om twee bomen ter hoogte van zijn woning
te snoeien. De dienst belooft een onderhoudssnoei
uit te voeren in de winter 2017-2018, maar dat gebeurt niet. Een jaar later contacteert hij de Groendienst opnieuw. De dienst zou terugbellen, maar hij
hoort niets.

ONDERZOEK:
De onderhoudssnoei werd niet uitgevoerd als gevolg van de hoge werkdruk en andere prioriteiten
bij de snoeiploeg. De werken werden op de planning voor de winter 2018-2019 gezet.
Na de klacht stelt de Groendienst vast dat de kruin
van een van de bomen te dicht bij de huisgevel
komt.

BEOORDELING:
BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de vraag
van verzoekers van eind januari 2018 werd niet behandeld.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekers krijgen
een antwoord op hun vragen. De groenstrook wordt
hersteld.

De klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING VERTROUWENSBEGINSEL: de
Groendienst kwam haar belofte niet na de bomen te
snoeien in de winter 2017-2018. Dat dit het gevolg
was van te hoge werkdruk bij de snoeiploeg is een
aandachtspunt. Hopelijk worden de bomen in de
winter 2018-2019 wel gesnoeid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).
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ONDERHOUD BOMEN

SNOEIEN

(Dossier: 201809-191)

(dossier: 201810-206)

Gegrond

Gegrond

KLACHT:

KLACHT:

In 2016 beloofde de Groendienst aan verzoeker om
de bomen in de Engelendalelaan te snoeien. Het
werk zou uitbesteed worden aan een aannemer.
Tegen september 2018 zijn de bomen nog altijd niet
gesnoeid. Enkel begin maart 2017 kwam de Groendienst zelf langs om wat laaghangende takken weg
te halen.

Verzoeker ziet werklui van de Groendienst aan het
werk op het speelplein naast zijn huis. Hij belt naar
de dienst met de vraag of zij ook enkele overhangende takken kunnen snoeien die zijn afsluiting beschadigen. Er gebeurt niets.
Verzoeker belt veertien dagen later terug naar de
Groendienst. De medewerker belooft zijn melding
over te maken aan de bevoegde afdeling, maar er
gebeurt weer niets.

ONDERZOEK:
De Groendienst besteedt een aantal snoeiwerken via
een raamcontract uit aan een aannemer. Ook het
onderhoud van de bomen in de Engelendalelaan
gebeurt op deze manier.
De ambtenaar startte pas in maart 2018 met de opmaak van de raamovereenkomst. Na het volgen van
de wettelijke procedure vond eind september een
vergadering met de aannemer plaats. De Groendienst vroeg er om de snoei van de bomen in de
Engelendalelaan prioritair in te plannen.
De Groendienst roept de hoge werklast van de ambtenaar in als reden voor de lange doorlooptijd. Er
was een structureel probleem. De ambtenaar deed
haar best maar kon door de werkdruk niet eerder
aan het dossier beginnen.
Eind juni 2018 keurde de Gemeenteraad het nieuwe
personeelskader voor de cluster Openbaar Domein
goed. Er werden twee personeelsleden aangesteld
voor de opvolging van het beheer van de stadsbomen.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
SCHENDING VERTROUWENSBEGINSEL: de
Groendienst kwam haar belofte niet na de bomen te
snoeien.
GEEN REDELIJKE TERMIJN: het dossier kent
een lange doorlooptijd. De ambtenaar kan weinig
verweten worden. Haar werklast was te hoog. Het is
aan de Stad tijdig in bijkomend personeel te voorzien als de werklast de draagkracht van het beschikbare personeel overstijgt. Gebeurt dat niet tijdig, dan gaat dit ten koste van de kwaliteit van de
dienstverlening.

ONDERZOEK:
De Groendienst kan de melding van verzoeker niet
terugvinden. Het ziet ernaar uit dat ze niet geregistreerd werd want verzoeker is zeer stellig in zijn
verklaring dat hij twee keer contact nam met de
Groendienst.
Het afzetten van het hakhout rond het speelplein is
opgenomen in de winterplanning 2018-2019. Aansluitend zal de Groendienst de bomen snoeien.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL:
het ziet er sterk naar uit dat de meldingen van verzoeker niet geregistreerd werden.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker wordt ingelicht. De bomen zullen in de winter van 20182019 gesnoeid worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).

OPVOLGING:
Verzoeker laat begin februari 2019 weten dat er gesnoeid werd op het speelplein maar dat de Groendienst haar belofte om ook de bomen te snoeien niet
nakwam. De Ombudsman wijst de Groendienst op
zijn belofte. Enkele dagen later laat verzoeker weten dat de bomen gesnoeid werden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).
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BOMEN KAZERNEVEST
(dossier: 201806-140)

Terechte opmerking
KLACHT:
In 2016 en 2017 diende verzoeker klacht in tegen
de Groendienst omdat zij de aanplant van nieuwe
bomen langs de Kazernevest niet goed zou opvolgen en onvoldoende de verplichtingen van de aannemer, wat het begieten van de boompjes betreft,
zou controleren6. Verschillende bomen pakten niet
aan. De Groendienst ontkende telkens.
In juni 2018 herhaalt verzoeker zijn klacht. Hij stelt
vast dat de vijftien verdorde boompjes die volgens
belofte vervangen zouden worden in het najaar van
2017, nog altijd niet vervangen zijn.

ONDERZOEK:
Net als in 2016 en 2017 antwoordt de Groendienst
dat het geven van water aan de boompjes de verantwoordelijkheid is van de aannemer en dat gelet
op de droogte van de voorbije jaren een gedeeltelijke uitval onvermijdelijk was. De dienst kondigt aan
dat zij in augustus een rondgang zal doen met de
aannemer en een inboetlijst zal opstellen.
De Ombudsman vraagt de Groendienst of zij controleert of de aannemer genoeg water geeft en of hij
geïnterpelleerd wordt als hij dat niet doet.
De Groendienst reageert dat het standaardbestek
bepaalt dat de aannemer bij droogte moet instaan
voor het begieten van de jonge aanplant. De dienst
geeft toe dat weinig aannemers zich daaraan houden omdat zij menen dat het begieten meer kost dan
het vervangen van de jonge aanplant. De Stad zou
hiertegen kunnen optreden maar dat leidt vaak tot
oeverloze discussies.
Een tweede optie is het voorzien van betalende waterbeurten per jaar waarop de aannemer inschrijft
via de aanbesteding. Hij kan dan op elk moment
van het jaar opgevorderd worden om waterbeurten
uit te voeren, met x liter water per beurt. De Groendienst geeft toe dat ook dat geen sluitend systeem
is. Ook hier kan de aannemer te lang talmen of zijn
opdracht niet uitvoeren, wat opnieuw tot gevolg kan
hebben dat de bomen afsterven.
De Groendienst geeft toe dat wat de Kazernevest
betreft, het afsterven van een deel van de bomen te
wijten is aan een tekort aan water die door de aannemer en door de Groendienst onvoldoende hoog
werd aangehouden, in combinatie met externe fac6

Jaarverslag 2016, dossier 201611-238 en Jaarverslag 2017, dossier 201706-174.
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toren als de droogte, de moeilijke bodemgesteldheid en de kwaliteit van het plantgoed.
De Groendienst maakt in augustus een eindrapport
op over alle bomen. De aannemer wordt gevraagd
de afgestorven exemplaren te vervangen. Begin
september spreekt de Groendienst met de aannemer
af dat de nieuwe inboet plaats moet vinden in de
winter van 2018-2019. Zolang dat niet gebeurt zal
er geen definitieve oplevering plaats vinden waarbij
de aannemer recht heeft op de teruggave van de
helft van de borgsom.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Naast de aannemer draagt ook de Groendienst verantwoordelijkheid voor het mislukken van een deel
van de aanplant. Het staat de Ombudsman voor dat
de Groendienst de aannemer de voorbije jaren onvoldoende controleerde.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 oktober 2018).

TE DRASTISCH GESNOEID?
(dossier: 201810-202)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de Groendienst de linden in
zijn straat te drastisch snoeide. Er zijn takken verwijderd waardoor er gaten zijn ontstaan in de kruinen. De prachtige bomenrij is daardoor beschadigd.
Verzoeker belde naar de Groendienst. Er kwam een
medewerker langs maar een duidelijke uitleg kreeg
hij niet. Volgens de ambtenaar hadden de bomen
vijf jaar eerder gesnoeid moeten worden. De snoei
gebeurde op eigen initiatief van de Groendienst.
Waarom dat nodig was, begrijpt verzoeker niet. De
bomen waren perfect onderhouden.
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ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

Linden moeten normaliter om de zes à zeven jaar
een onderhoudssnoei krijgen. Hier duurde het langer. De Groendienst wijt het achterstallige onderhoud aan personeelstekort en andere prioriteiten.
Bovendien passeert de dienst niet regelmatig door
de straat van verzoeker.
Omdat het zo lang geleden was dat de bomen nog
gesnoeid werden, heeft het snoeien een zekere impact op de vorm van de kronen, geeft de Groendienst toe. Maar mocht de snoei niet uitgevoerd
zijn, dan zou het risico op takbreuk, het uitscheuren
van takken en een onevenwichtige kroon groot geweest zijn waardoor de levensduur van de bomen
zou verminderen.
In het vervolg zullen de bomen op regelmatigere
basis onderhouden worden zodat de impact op de
kroon niet meer zo groot zal zijn. Een linde is een
boomsoort die zich snel herstelt. De Groendienst
maakt zich sterk dat de bomen binnen de drie jaar
hun natuurlijke vorm terug zullen hebben.

In 2015 was er inderdaad sprake van dat de berken
naar aanleiding van de heraanleg van de straat gerooid zouden worden. De Groendienst lichtte verzoeker hierover per e-mail in en schreef dat de berken dan vervangen zouden worden door nieuwe
hoogstammen. Er zou nog een bewonersbrief volgen en de bewoners zouden opmerkingen kunnen
maken op de ontwerpplannen.
Uiteindelijk ging het slechts om een beperkte heraanleg van de rijweg waardoor de berken niet gerooid hoefden te worden. De Groendienst lichtte
verzoeker eind 2016 per e-mail in over de gewijzigde plannen. Ze voegde er in haar e-mail aan toe
dat de berken kerngezond waren, dat bomen op het
openbare domein gedoogd moeten worden en nooit
gekapt worden op grond van hinder door zonafname, bladval en/of vruchten.
Volgens de Groendienst kregen de berken zowel in
het najaar van 2014 als 2016 een onderhoudssnoei.
Bij een dergelijke onderhoudssnoei worden alleen
dode, zieke, beschadigde of breukgevoelige takken
gesnoeid en wordt er gekeken of de takvrije hoogte
oké is voor fietsers en voetgangers en of er geen
takken tegen de huisgevels slaan.
Na de klacht gaat de Groendienst opnieuw ter plaatse en oordeelt dat een nieuwe onderhoudssnoei niet
nodig is. Ze zal de toestand van de bomen opvolgen
en indien nodig een onderhoudssnoei inplannen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Dat de bomen perfect onderhouden waren, was een
foute inschatting van verzoeker. De bomen hadden
al veel eerder een onderhoudssnoei moeten krijgen.
Dat dit niet lukte als gevolg van personeelstekort, is
een aandachtspunt voor het bestuur. Precies doordat
de Groendienst te lang wachtte met snoeien, was de
impact van de snoei groot en ontstonden er gaten in
de kruinen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (19 november 2018).

BERKEN
(dossier: 201809-199)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker en zijn buren vragen al twee jaar tevergeefs aan de Groendienst om de berken in hun
straat te snoeien. De bomen zijn zeer groot geworden en kunnen volgens hen een degelijke snoei gebruiken.
De antwoorden van de Groendienst zouden niet in
duidelijkheid uitmunten. Aanvankelijk was er sprake van dat de bomen gekapt zouden worden, maar
dat is nooit gebeurd.
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BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen argumenten vinden om
een drastische snoei van de berken te bepleiten.
De Ombudsman kan het aspect van de klacht van
verzoeker niet bijtreden dat de Groendienst onduidelijk gecommuniceerd zou hebben. Beide e-mails
aan verzoeker waren zeer duidelijk. Bovendien is
het niet zo dat de Groendienst de bomen niet zou
opvolgen. Zowel in 2014 als in 2016 kregen ze een
onderhoudssnoei.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).

AFGEVALLEN BLADEREN
(dossier: 201801-003)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wacht al weken op de Groendienst die
normaal gezien in zijn straat de afgevallen bladeren
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komt weghalen. Door de wind worden alle bladeren
in zijn tuin geblazen. De dienst kwam al langs in
november 2017 maar toen hingen de meeste bladeren nog aan de bomen. Op 11 december 2017,
toen er een dik sneeuwtapijt lag, kwam de ploeg
langs met de bladblazer. Dat had weinig zin.
Verzoeker klaagt begin januari 2018 dat hij hierover elk jaar klacht moet indienen7. Hij is dat beu.

ONDERZOEK:
Nog voor de Ombudsman het dossier kan onderzoeken, laat verzoeker weten dat de Groendienst de
bladeren in zijn straat opruimde.
De dienst bevestigt dat in november 2017 een eerste
keer bladeren werden opgehaald en dat op 11 december 2017, een dag met zware sneeuwval, een
tweede opruimbeurt was voorzien.
Volgens de Groendienst worden de straten doorgaans twee tot drie keer opgeruimd. Maar in straten
met veel bladval gebeurt het wel vaker dat de bewoners bladeren vanuit hun tuin op het openbare
domein gooien. Dan wordt het onmogelijk om deze
op te ruimen met de bladblazer. In deze straten
moeten de pakken bladeren dan met een kraan worden weggehaald. De dienst probeert de bladeren op
het openbare domein telkens weg te krijgen tegen
half januari.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem werd al opgelost voor de Ombudsman effectief kon starten met zijn onderzoek.

SCHADE DOOR OPSTEKENDE WORTELS

ONDERZOEK:
De Groendienst ontkent dat de bomen niet gesnoeid
zouden worden, maar het beheer blijft beperkt tot
een onderhoudssnoei waarbij alleen dode, zieke,
beschadigde en breukgevoelige takken worden gesnoeid. De Groendienst stelt tijdens een plaatsbezoek vast dat de bomen gezond zijn en de gevel van
de garage takvrij is.
De Groendienst geeft de schade aan de garage aan
bij de verzekeringsmaatschappij van de Stad. Aanvankelijk acht deze de Stad niet aansprakelijk. Zij
baseert zich hiervoor op rechtspraak en op het
Veldwetboek dat zegt dat diegene op wiens erf wortels doorschieten, ze zelf mag weghakken. Dat recht
verjaart niet.
De Groendienst gaat niet akkoord met dit standpunt. Zij argumenteert dat het voor verzoekster onmogelijk was de doorschietende wortels te hakken
omdat het openbare domein, in dit geval de verharde oprit, tot tegen de garage loopt.
Een expert van de verzekeringsmaatschappij komt
midden juni 2018 ter plaatse en er wordt een overeenkomst bereikt.
De Groendienst kapt eind oktober de twee bomen.
Midden november freest ze de stamvoeten uit en
herstelt de Wegendienst de oprit en de dorpel. De
verzekeringsmaatschappij aanvaardt de schadeclaim van verzoekster voor het vervangen van de
elektrische poortopener.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

BLADAFVAL

(dossier: 201801-013)

Ander oordeel

(dossier: 201801-022)

Ander oordeel

KLACHT:
Verzoekster heeft achter haar woning een garage.
Naast de oprit staan twee straatbomen. De wortels
zijn onder de oprit gegroeid. Ook de dorpel van de
garage is omhoog geduwd waardoor de garagepoort
niet meer dicht kan.
Verzoekster begrijpt niet waarom de bomen naast
de oprit niet beter onderhouden worden. Aan de
overkant van de straat worden de bomen regelmatig
gesnoeid, maar nooit aan de kant van de garages.
De arbeiders van de Groendienst zouden hiervoor
geen opdracht krijgen.

KLACHT:
Eind 2017 meldt verzoeker andermaal dat de
Groendienst de bladeren niet komt weghalen in zijn
straat8. Hij doet moeite om de bladeren te verzamelen maar de Groendienst zou, ondanks eerdere beloften, niet mee werken. De dienst Ombudsman
maakt de melding over aan de Groendienst.
Eind januari 2018 neemt verzoeker opnieuw contact
op met de dienst Ombudsman omdat hij ontevreden
8

7

Jaarverslag 2015, dossier 201503-063, p. 132.
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Dossier 200412-229, Jaarverslag 2004, p. 68;
dossier 200805-097, Jaarverslag 2008, p. 106;
dossier 201107-183, Jaarverslag 2011, p. 147;
dossier 201608-174, Jaarverslag 2016, p. 139.
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is over het antwoord dat hij van de Groendienst
kreeg. De dienst herhaalde dat de platanen in de
straat niet gekapt of drastisch gesnoeid zouden
worden, dat de dienst regelmatig inspanningen leverde om het bladafval op te halen en dat verzoeker
altijd mocht bellen als er teveel bladeren lagen.
Verzoeker merkt op dat als hij belt, het zeker twee
dagen duurt voor de Groendienst langs komt. Ondertussen zijn alle bladeren weer weggewaaid.

ONDERZOEK:
Volgens de Groendienst haalde zij begin december
2017 de bladeren in de straat op. Ze deelde toen aan
verzoeker mee dat de bladeren regelmatig verwijderd zouden worden maar dat de bomen niet gekapt
zouden worden. Hij dringt daar al jaren op aan.
De dienst Ombudsman stelt voor dat verzoeker zelf
een bladkorf plaatst. De Groendienst heeft daar
geen bezwaar tegen. In de herfst maakt zij de korven van particulieren regelmatig leeg, ook in de
sector waar verzoeker woont.

Omdat er indertijd geen openbare straatbomen in de
dreef werden aangeplant, namen sommige bewoners zelf het initiatief om eigen bomen aan te planten in de openbare berm voor hun huis. Een groot
aantal van deze bomen zijn ondertussen uitgegroeid
tot volwaardige straatbomen. De Groendienst vindt
het jammer dat deze gerooid zouden worden. Daarom zal ze de straat opnemen in een boomverjongingsdossier. Dat houdt in dat de Groendienst alle
bomen in de straat zal inventariseren. De bomen die
behouden moeten worden, zullen geregulariseerd
worden en het beheer ervan zal overgenomen worden door de Stad. Er zullen ook nieuwe straatbomen aangeplant worden om het dreefkarakter van
de straat te benadrukken. In afwachting van de uitwerking van het dossier zal de Groendienst geen
verdere maatregelen meer nemen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

BEOORDELING:

OPVOLGING:

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

Verzoeker kan zich niet vinden in het antwoord van
de Groendienst. Hij woont al zijn hele leven in de
dreef en meent dat geen enkele buur in het verleden
bomen op het openbare domein heeft aangeplant.
Hij vindt dat de Groendienst een onterecht argument gebruikt om niet tegen zijn buren te moeten
optreden.
De Groendienst blijft bij haar standpunt. De bomen
werden niet aangeplant door de Stad Brugge. De
inplanting van de bomen, gecentreerd ter hoogte
van bepaalde percelen, de verscheidenheid aan
boomsoorten en de omvang doen vermoeden dat de
bomen indertijd werden aangeplant door de aangelanden. De Groendienst vermoedt een burenruzie
waarin ze niet wil meestappen.

PRIVATE BOMEN?
(dossier: 201804-079)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont in een dreef zonder voetpaden.
Zijn buren plantten drie jaar geleden drie bomen
aan in de openbare groenstrook voor hun huis.
Daardoor verloor verzoeker enkele parkeerplaatsen
vlak bij zijn woning. Dat is lastig als er bezoekers
komen.
Verzoeker ijvert al drie jaar om de bomen weg te
krijgen, ook vanuit het principe dat niet iedereen
zomaar bomen bij kan planten op het openbaar domein. Hij nam hiervoor al verschillende keren contact op met de Groendienst die de buren al enkele
keren aangeschreven zou hebben. Toch gebeurt er
niets. Verzoeker vindt dat de Groendienst kordater
moet optreden.

ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat zij naar aanleiding
van een melding van verzoeker de buren aanschreef. Zij reageerden niet.
Naar aanleiding van de klacht bekijkt de Groendienst de situatie opnieuw en trekt zij een andere
conclusie.
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OPSTEKENDE WORTELS
(dossier: 201804-081)

Ander oordeel
KLACHT:
De wortels van een straatboom zouden verschillende steentjes van de oprit van verzoeker naar boven
duwen. Hij vreest dat dat alleen maar zal verergeren
en contacteerde de Groendienst. De Groendienst
wilde geen herstel uitvoeren omdat de schade te beperkt is. Verzoeker gaat met deze inschatting niet
akkoord.
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ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

De Groendienst en de Wegendienst stellen ter
plaatse vast dat de verharding van de oprit op het
openbare domein maar heel beperkt oneffen ligt ter
hoogte van de voet van de boom. Om dat op te lossen zullen de huidige, dikke stenen vervangen worden door iets minder dikke exemplaren. Daardoor
zal de oneffenheid verdwijnen. Schade aan het private gedeelte van de oprit is er niet.

De Groendienst toont foto’s van de oprit. De schade
is minimaal. Wel liggen de kasseitjes van de oprit
breed uiteen wat het voor wortels gemakkelijker
maakt om ertussen te groeien. Op de foto’s is één
zo’n wortel te zien.
De nutsleidingen lopen weinig risico. Een kwaliteitsvolle huisaansluiting is normaliter water- en
worteldicht. Een huisaansluiting blijft steeds privaat. Wil verzoeker er honderd procent zeker van
zijn dat deze niet beschadigd is, dan zou hij ze zelf
bloot moeten leggen.
De Groendienst toont zich alsnog bereid een aangifteformulier burgerlijke aansprakelijkheid op te maken, indien verzoeker blijft vermoeden dat er schade zou zijn. Het dossier zal dan overgemaakt
worden aan de verzekeringsmaatschappij van de
Stad, die zal oordelen of er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de boomwortels en de mogelijke
schade.
Volgens de Groendienst wilde ze verzoeker niet afschepen. Ze weet uit ondervinding dat het ten goede
komt aan het dossier als de concrete schade-eis
wordt ingediend door de eigen verzekeringsmaatschappij van de burger in plaats van via de Stad.
De Groendienst belooft de bomen te snoeien in de
winter van 2018-2019.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking en bemiddeling.

VERMOEDELIJKE SCHADE
(dossier: 201805-114)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker laat via het meldpunt weten dat de wortels van een straatboom tot aan zijn huis zijn gegroeid. De oprit komt omhoog. Hij vreest schade
aan zijn nutsleidingen. Hij vindt ook dat de bomen
dringend gesnoeid moeten worden.
De Groendienst antwoordt dat de bomen pas in de
winter van 2015-2016 werden gesnoeid en dat hij
bij vermoeden van schade zijn eigen verzekering
moet inschakelen.
Verzoeker gaat niet akkoord met het antwoord. Hij
wil weten of de wortels onder de oprit schade kunnen veroorzaken aan zijn leidingen. Hij verwacht
dat de Groendienst preventief optreedt om schade te
voorkomen, in plaats van hem naar zijn verzekeringsmaatschappij door te verwijzen.
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TIKKENDE TAKKEN
(dossier: 201805-117)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers wonen naast een sport- en cultuurcentrum. Als het fel waait, raken de takken van de bomen bijna het dak en de ramen. Daarom vroegen ze
de Groendienst eerder al om de bomen grondig te
snoeien, maar dat gebeurt niet. Bovendien zitten
enkele verkeersborden en een lantaarnpaal verborgen in de kruin van een linde naast het voetpad.
Verzoekers dienen eind mei klacht in bij de dienst
Ombudsman.

ONDERZOEK:
De meldingen van verzoekers dateerden pas van
midden mei. Het was de bedoeling dat de Groendienst in de zomer van 2018 een onderhoudssnoei
van alle bomen op het terrein zou uitvoeren. Maar
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als gevolg van de meldingen zag de Groendienst de
situatie al midden mei na. De snoeiploeg kreeg de
opdracht de linde naast het voetpad te snoeien, alle
bomen te controleren en zo nodig een onderhoudssnoei in te plannen. Dat deze actie tegen eind mei
nog niet meegedeeld was aan verzoekers wijt de
dienst aan de hoge werklast. Sowieso was de
maximale behandelingstermijn van de meldingen
nog niet overschreden.
De beperkte onderhoudssnoei van de bomen wordt
uitgevoerd in juni. Een drastische snoei, zoals verzoekers willen, wordt niet overwogen omdat dit de
gezondheid van de bomen kan schaden.
De Groendienst ontkent dat zij de bomen niet zou
willen snoeien. Er werd een onderhoudssnoei bij alle bomen op het terrein uitgevoerd in de zomer van
2015, het najaar van 2013 en de zomer van 2011.
Ook werden alle meldingen hierover in het verleden
altijd correct beantwoord.

In de stedelijke informatiebrochure De Tuin en de
Wet staat: “De eigenaar moet de overhangende takken van zijn boom of haag snoeien of verwijderen.
Als de buurman weigert om de takken van zijn
boom of haag op uw eigendom te snoeien, dan kunt
u aan uw buurman vragen of u de takken zelf mag
snoeien. Krijgt u hiertoe niet de toelating, dan moet
u zich tot de vrederechter wenden.”
De Groendienst stelt een compromis voor: in het
najaar van 2018 voert zij een onderhoudssnoei uit
waarbij de kruinen uitgelicht worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

ZITBANK
(dossier: 201808-171)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

OVERHANGENDE TAKKEN
(dossier: 201806-131)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt over twee hoge haagbeuken
waarvan de kruinen ver over de omheining zijn gegroeid. Daardoor krijgt haar tuin te weinig zon. Het
zaad van de bomen schiet uit in het gras en heel wat
bladeren komen in de dakgoot, op het terras en op
de oprit terecht. Verzoekster vraagt de bomen grondig te snoeien.

ONDERZOEK:
De Groendienst behandelt de klacht eerst als melding en stuurt verzoekster, zonder nazicht ter plaatse, een standaardantwoord waarin gezegd wordt dat
straatbomen niet gesnoeid of vervangen worden
louter op basis van zonafname, bladval en vruchten.
Op aandringen van de dienst Ombudsman gaat de
Groendienst ter plaatse. De dienst blijft erbij dat
een onderhoudssnoei niet nodig is omdat er geen
onmiddellijke hinder is voor de woning of de openbare verlichting.
De dienst Ombudsman wijst de Groendienst op artikel 37 van het Veldwetboek: “Degene over wiens
eigendommen takken van bomen van een nabuur
hangen, kan de nabuur noodzaken die takken af te
snijden”.
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Ander oordeel
KLACHT:
Tijdens de heraanleg van een plein in de binnenstad
werd de zitbank die vroeger voor het venster van
een huis stond, verplaatst naar een stuk blinde muur
van hetzelfde huis. Verzoekster is hierover niet te
spreken. De bank staat schuin en is boven een rioolrooster geplaatst. Ze is ervan overtuigd dat de eigenaar van het huis druk op de Groendienst uitoefende om de bank te verplaatsen. Dat leest ze tussen de
lijnen van het antwoord dat de Groendienst haar gaf
op haar eerstelijnsklacht. De Groendienst is niet bereid de bank te verplaatsen.

ONDERZOEK:
De Ombudsman gaat ter plaatse en stelt vast dat de
bank afhelt en voor een rioolrooster staat.
De Groendienst gaat ter plaatse en geeft toe dat de
bank niet ideaal geplaatst is. Hij staat wel in de zon
wat voor sommige gebruikers een pluspunt kan
zijn. De bank wegnemen is geen een optie, hem terugplaatsen voor het raam evenmin want dan zal de
eigenaar opnieuw klagen.
De Groendienst beslist de bank te laten staan maar
een extra bank op het plein plaatsen. Op die manier
hoopt zij alle gebruikers tevreden te stellen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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Overgenomen meldingen
MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201802-048)

Terechte opmerking
KLACHT:
Eind december 2017 vraagt verzoeker om de putten
in het krachtbalterrein in het sportpark Dudzele op
te vullen. Ook naast het terrein, waar vroeger de
kleedkamers stonden, zouden putten opgevuld moeten worden. De melding komt bij de Groendienst
terecht. Er wordt een ontvangstmelding naar verzoeker gestuurd, maar daar blijft het bij.
Na zestig dagen komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

melder werd hierover niet ingelicht.
Het krachtbalterrein wordt in mei-juni 2018 hersteld.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Groendienst liet na de melding te parkeren
waardoor de melder niet werd ingelicht over de reden van het uitstel en waardoor de melding na zestig dagen bij de dienst Ombudsman terecht kwam.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (2 juli 2018).

ONDERZOEK:
De Groendienst reageerde wel degelijk op de melding. Het terrein werd in het voorjaar geprikt en behandeld met een frees. Maar de melding kon niet
afgehandeld worden omdat het eigenlijke herstel en
het inzaaien niet in de winter konden gebeuren. De
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HUIS VAN DE BRUGGELING (FRONTOFFICE)

CLUSTER KLANT
HUIS VAN DE BRUGGELING (FRONT-OFFICE)


NIET-BELGEN (1)
(dossier: 201801-007)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster is een Nederlandse ambtenaar. Ze
werkt in een grensgemeente. Ze woont met haar
vriend in Brugge, maar haar inschrijving loopt niet
van een leien dakje.
Ze maakte een afspraak met de afdeling NietBelgen en ging begin oktober 2017 een eerste keer
langs. De wijkinspecteur werd uitgestuurd voor de
woonstvaststelling. Korte tijd later werd ze uitgenodigd voor een tweede afspraak. Ze moest haar
arbeidscontract meebrengen.
Verzoekster heeft als Nederlandse ambtenaar geen
arbeidscontract maar slechts een bewijs van haar
aanstelling dat alleen door haar werkgever ondertekend is en niet door haarzelf. De ambtenaar weigerde het document te aanvaarden omdat er maar
één handtekening op stond. Verzoekster protesteerde maar de medewerkster bleef erbij dat het document onvoldoende was. Ze kreeg een in te vullen
werkgeversattest mee en moest een derde afspraak
maken.
De ambtenaar betwijfelde ook of de pasfoto’s die
verzoekster bij zich had, aanvaard zouden worden
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omdat de achtergrond te blauw was. Toch checkte
ze niet of de scanner de foto’s zou aanvaarden.
Verzoekster liet het werkgeversattest invullen maar
vreest dat het document weer niet zal voldoen omdat opnieuw alleen de handtekening van haar werkgever erop staat. Ze vreest ook dat haar pasfoto’s
afgewezen zullen worden. Dan zal ze een vierde afspraak moeten maken.

ONDERZOEK:
Volgens de baliecoach had de medewerkster van de
afdeling Niet-Belgen het contract van verzoekster
kunnen aanvaarden.
De baliecoach neemt contact op met verzoekster en
overloopt welke documenten ze de volgende keer
mee moet nemen. Afgesproken wordt dat ze ook
haar pasfoto’s meeneemt. De baliecoach spreekt
met de medewerkster af dat verzoekster gratis
nieuwe foto’s mag nemen in de fotocabine in het
Huis van de Bruggeling, mochten haar foto’s niet
voldoen.
De derde afspraak verloopt opnieuw niet goed.
Verzoekster had haar ziekteverzekeringsdocumenten niet bij. De baliecoach zou haar verzekerd hebben dat dat geen probleem zou vormen. Verzoekster
stoorde zich aan het feit dat de twee medewerksters
van de afdeling Niet-Belgen onderling en in haar
bijzijn discussieerden of zij haar dossier zouden laten doorgaan. Ze moest toch weer een vierde afspraak maken voor het binnenbrengen van het ziekteverzekeringsdocument.
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Het diensthoofd excuseert zich mocht verzoekster
het storend gevonden hebben dat de medewerksters
luidop over haar dossier overlegden in haar bijzijn.
Vreemdelingendossiers zijn vaak niet eenvoudig.
De collega’s van de afdeling Niet-Belgen overleggen dan samen wat ze moeten doen.
Verzoekster laat weten dat haar inschrijving uiteindelijk in orde kwam.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN SOEPELHEID: de medewerkster van de afdeling Niet-Belgen had het bewijs van aanstelling
kunnen aanvaarden.
GEEN ACTIEVE DIENSTVERLENING: het had
van actieve dienstverlening getuigd mocht de medewerkster meteen gecheckt hebben of de pasfoto’s
aanvaardbaar waren.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster wordt
ingeschreven.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 april 2018).

NIET-BELGEN (2)
(dossier: 201807-157)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster is een Nederlandse die samen met haar
partner in Brugge is komen wonen. Ze dient klacht
in over de manier waarop de ambtenaar aan de
themabalie Niet-Belgen haar en haar man behandelde.
De man van verzoekster had de instructie op een
brief van de afdeling Niet-Belgen verkeerd begrepen en had per ongeluk een eerste afspraak in plaats
van een vervolgafspraak gemaakt. De ambtenaar
gaf hem een uitbrander. Hij verontschuldigde zich,
maar dat mocht niet baten.
Verzoekster zei dat ze al bij hun vorige bezoek pasfoto’s hadden afgegeven. “Onmogelijk”, antwoordde de ambtenaar onbeschoft. De medewerkster
keurde het attest van inschrijving bij het ziekenfonds af, terwijl de mutualiteit haar verzekerde dat
het om een standaard attest ging waarmee nog nooit
problemen waren geweest. De ambtenaar bleef ook
hameren op “loonfiches” terwijl verzoekster ingeschreven wilde worden als persoon ten laste. De
medewerkster gaf nog streng mee dat “Brussel”
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zou beslissen over het dossier. Tot slot grapte ze dat
“Hollanders vaak niet willen betalen voor hun
identiteitskaart”.

ONDERZOEK:
De Ombudsman stelt vast dat de ambtenaar in
kwestie de voorbij jaren geregeld klachten heeft
gekregen over haar gedrag aan de balie. De gegrondheid ervan kon nooit worden aangetoond. Hij
wijst de dienst Bevolking op deze herhaling en
vraagt of de ambtenaar ooit werd aangesproken op
haar gedrag. De dienst Bevolking verzekert van
wel.
De baliecoach spreekt de ambtenaar aan op haar
gedrag. Hij wijst haar op haar verantwoordelijkheid, herhaalt wat er van haar verwacht wordt en
maakt duidelijk dat haar gedrag niet door de beugel
kon.
Omdat er in het verleden wel vaker problemen waren aan de themabalie Niet-Belgen, blijft de baliecoach zoveel mogelijk in de buurt. Als een contact
aan de balie fout dreigt te lopen, komt de baliecoach actief tussen. Deze werkwijze heeft volgens
hem een gunstig effect.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN CORRECTE BEJEGENING: het gedrag
van de ambtenaar tegenover verzoekster en haar
man was niet oké.
De klacht wordt gecorrigeerd: de ambtenaar wordt
aangesproken. De baliecoach concentreert zich op
de werking van de themabalie Niet-Belgen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 oktober 2018).

NIET-BELGEN (3)
(dossier: 201808-176)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster is als Nederlandse in Brugge komen
wonen. In augustus 2018 maakt ze een afspraak met
de themabalie Niet-Belgen om haar inschrijving op
haar nieuwe adres te regelen. De ambtenaar staat
haar onvriendelijk te woord als ze vaststelt dat verzoekster in 1988 in Verviers ingeschreven was
maar naar Nederland terugkeerde zonder zich uit te
schrijven.
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Verzoekster krijgt een rijksregisternummer en de
opdracht om een loonfiche in te dienen. Pas na de
woonstvaststelling door de wijkinspecteur zal ze
ingeschreven kunnen worden in het vreemdelingenregister. Als verzoekster vraagt of ze intussen een
parkeervergunning voor de binnenstad kan krijgen,
volgt een ontkennend antwoord. Dat kan pas als ze
een geldige identiteitskaart heeft.
Het duurt een hele tijd voor de wijkinspecteur langs
komt. Hij merkt op dat de aanvraag van de afdeling
Niet-Belgen een verkeerd huisnummer vermeldde.
Hij geeft verzoekster een document waarmee ze
kan bewijzen dat hij langs gekomen is.
Verzoekster maakt daarop een nieuwe afspraak met
de themabalie Niet-Belgen. Dezelfde onvriendelijke
ambtenaar berispt haar: “Wat doe jij hier?”, “Je
moet nu niet komen” en “Je moest wachten tot wij
je uitnodigen om langs te komen”.
Verzoekster werd nooit eerder in België of Nederland zo onvriendelijk behandeld. Met haar rijksregisternummer kon ze ondertussen al heel wat regelen maar een parkeervergunning voor de binnenstad
heeft ze nog altijd niet omdat haar inschrijving niet
in orde geraakt. Dat kost haar heel wat parkeergeld.

ONDERZOEK:
De baliecoach bevestigt dat het dossier van verzoekster vertraging opliep omdat de dossierbehandelaar het dossier had laten liggen, met als gevolg
dat ook de woonstvaststelling op zich liet wachten.
Deze medewerkster werkt niet meer op de dienst
waardoor ze niet ondervraagd kan worden. Met
haar voorlopig document kon verzoekster ondertussen een tijdelijke bewonersvergunning krijgen in de
Parkeerwinkel. Zodra de woonstvaststelling van de
wijkinspecteur binnenloopt en ze ingeschreven
wordt in het vreemdelingenregister, zal deze omgezet worden in een permanente vergunning.
Verzoekster wordt begin oktober ingeschreven en
krijgt een permanente bewonersvergunning.
Maar door het verlies van haar verblijfsrecht wordt
ze begin januari 2019 weer uitgeschreven. Dat was
het gevolg van het ontbreken van enkele stukken in
haar dossier. Deze zijn intussen opgestuurd naar
Brussel. De baliecoach verwacht een antwoord van
de Dienst Vreemdelingenzaken tegen begin april
2019.
Tegen eind januari 2019 zijn twee nieuwe medewerksters aan de slag bij de afdeling Niet-Belgen.
Het team telt nu zeven medewerkers. De baliecoach
verwacht daardoor een snellere afhandeling van de
dossiers. De termijn voor het maken van een afspraak met de themabalie Niet-Belgen is reeds gedaald van twaalf naar zes werkdagen.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dossierbehandelaar liet het dossier liggen waardoor ook
de woonstvaststelling vertraging opliep. Daardoor
moest verzoekster langer wachten op haar parkeervergunning, wat haar op kosten jaagde.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster kreeg
eerst een tijdelijke en daarna een permanente parkeervergunning. De afdeling Niet-Belgen is versterkt met twee medewerksters.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (11 maart 2019).

NIET-BELGEN (4)
(dossier: 201810-213)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster had voor midden oktober een afspraak
met de themabalie Niet-Belgen om voor drie personen een verblijfsvergunning in orde te brengen.
Ze reed met de fiets met haar twee kinderen naar
het Huis van de Bruggeling en liep een lichte vertraging op. Verzoekster was zeven minuten te laat.
De ambtenaar wilde haar niet meer helpen. Ze
kreeg een nieuwe afspraak voor begin november.
Verzoekster vindt het niet kunnen dat ze omwille
van zeven minuten vertraging drie weken moet
wachten.

ONDERZOEK:
Volgens een interne afspraak moet de ambtenaar bij
een vertraging tot zeven minuten de klant nog bedienen. Is de burger tussen zeven en twintig minuten te laat, dan houdt de ambtenaar eerst ruggenspraak met de baliecoach. Als de burger meer dan
twintig minuten te laat is, wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
De baliecoach zat in een vergadering. De ambtenaar
besliste zelfstandig om verzoekster en haar twee
kinderen niet meer te helpen.
Via bemiddeling kunnen verzoekster en haar kinderen diezelfde namiddag nog geholpen worden.
De houding van de ambtenaar is bij zowel de baliecoach als het diensthoofd bekend. Zij werd hierover
al aangesproken naar aanleiding van eerdere klach-
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ten en beloofde beter te doen. De situatie wordt intern opgevolgd.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ACTIEVE DIENSTVERLENING: de ambtenaar had ook zonder ruggenspraak met de baliecoach kunnen beslissen verzoekster toch nog te
helpen aangezien ze slechts zeven minuten te laat
was. Toch nam ze de andere optie en besliste ze
verzoekster en haar kinderen niet meer te bedienen.
Dat getuigt niet van klantvriendelijkheid.
De klacht wordt gecorrigeerd: de ambtenaar wordt
gecoacht. Verzoekster en haar kinderen worden dezelfde dag geholpen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 december 2018).

informatie omdat de ambtenaar geen zin leek te
hebben om meer uitleg te geven.
Verzoekster moest ook een attest van goed gedrag
en zeden indienen. Ze had gelezen dat ze dat kon
aanvragen in het Huis van de Bruggeling. Ze vroeg
ernaar tijdens haar afspraak met de ambtenaar. De
medewerkster zou geïrriteerd gereageerd hebben
dat ze dat al zelf bij moest hebben. Onvriendelijk
zou ze gezegd hebben dat ze het attest wel zelf zou
halen. Na twee minuten was ze al terug. Verzoekster begrijpt niet waarom de ambtenaar zo reageerde.

ONDERZOEK:
De baliecoach weet dat de ambtenaar in kwestie
soms humeurig aan de balie kan zitten. De medewerkster weet dat dit een werkpunt is. De baliecoach probeert onmiddellijk bij te sturen als de
ambtenaar een mindere dag heeft.
De ambtenaar geeft aan de baliecoach toe dat zij geirriteerd reageerde omdat verzoekster het attest van
goed gedrag en zeden niet bij zich had. De baliecoach bevestigt dat het soms vervelend kan zijn als
de burger niet alle documenten mee heeft die op de
afspraakbevestiging staan. Dat kan het afsprakensysteem in de war brengen. Maar zelfs dan nog,
vindt de baliecoach, moet de ambtenaar klantvriendelijk blijven. De burger verwijten sturen is geen
oplossing. De baliecoach probeert de baliemedewerkers van de themabalie Niet-Belgen hiervan
bewust te maken.

BEOORDELING:

NIET-BELGEN (5)
(Dossier: 201812-253)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster had een afspraak aan de themabalie
Niet-Belgen om haar E-vreemdelingenkaart te verlengen en informatie te vragen over een overstap
naar een E+-kaart.
Verzoekster is al vaak door de ambtenaar bediend
die haar ontving. De manier waarop ze door de medewerkster wordt aangesproken, hangt af van het
moment. De ene keer wordt ze vriendelijk te woord
gestaan, de andere keer nors.
Tijdens de afspraak kreeg verzoekster op haar vraag
een kort, nors antwoord: “Dat maakt weinig verschil tegenover een E-kaart”. Meer uitleg kreeg ze
niet. Verzoekster ging dan maar zelf op zoek naar

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN CORRECTE BEJEGENING: geïrriteerd reageren omdat een burger een bepaald document niet
bij zich heeft, is niet de juiste houding, zelfs al kan
dat vervelend zijn. De baliecoach bevestigt dat de
ambtenaar soms humeurig aan de balie kan zitten.
De klacht wordt gecorrigeerd: de baliecoach coacht
de medewerkster en ook de andere baliemedewerkers van de themabalie Niet-Belgen om op een
klantvriendelijke manier om te gaan met de burger.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (11 maart 2018).
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BEOORDELING:

NIET-BELGEN (6)
(dossier: 201806-134)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker neemt in juni contact op met de dienst
Ombudsman. Zijn echtgenote beschikte tot midden
april 2018 over een geldige inschrijving in het
vreemdelingenregister.
Om de verlenging te regelen had verzoeker op 20
maart een afspraak met de themabalie Niet-Belgen.
Tijdens die afspraak vroeg de ambtenaar een aantal
documenten op. Nog diezelfde week bracht hij de
stukken binnen. Toen vroeg de ambtenaar naar
loonstrookjes. Ook deze diende hij in. Telkens
moest hij een nieuwe afspraak maken, wat tijd kostte.
Drie maanden later is de verlenging van het verblijfsdocument nog altijd niet in orde. Hij kreeg
nauwelijks informatie aan de themabalie NietBelgen. Het enige wat werd meegedeeld, was dat
gewacht werd op nieuws uit ‘Brussel’. Waarop gewacht werd of wat precies het probleem was, werd
niet gezegd. De ambtenaar draaide zich om, ging
weg en liet verzoeker zonder antwoord achter.

De klacht wordt beoordeeld als deels gegrond om
volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
het wordt niet betwist dat de informatieverstrekking
door en het gedrag van de betrokken ambtenaar beter hadden gekund. Positief is dat zij als gevolg van
gelijkaardige klachten wordt gecoacht.
Het duurde ruim drie maanden vooraleer de verblijfstitel van verzoekers echtgenote verlengd werd.
Dat had enerzijds te maken met de werkwijze van
de DVZ waarvoor de dienst Ombudsman niet bevoegd is.
Anderzijds zorgt de keuze van de Stad om alleen op
afspraak te werken aan de themabalie Niet-Belgen,
zelfs voor het indienen van bijkomende documenten waarover de burger snel kan beschikken, eveneens voor het verlengen van de doorlooptijd van de
dossiers. Dat is een belangrijk signaal.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 december 2018).

NIET-BELGEN (7)
(dossier: 201810-212)

ONDERZOEK:
Op 20 maart bracht verzoeker vijf documenten binnen. Op 23 maart ontving de afdeling Niet-Belgen
een vraag van de Dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ) naar bijkomende documenten. Op 4 april
kwam verzoeker deze vraag ondertekenen en bracht
hij extra documenten binnen om het dossier te vervolledigen. Op 24 mei ging verzoeker langs bij de
themabalie Niet-Belgen om te vragen waarom het
zo lang duurde. Ondertussen was de verblijfstitel
van zijn echtgenote vervallen en beschikte ze niet
langer over geldige verblijfsdocumenten. De ambtenaar mailde naar de DVZ. Op 8 juni bracht verzoeker nog extra documenten binnen. Op 2 juli
stuurde de DVZ de toelating voor de verlenging van
het verblijf door naar de afdeling Niet-Belgen.
De lange wachttijd had volgens de baliecoach te
maken met het feit dat de dossiers bij de DVZ telkens bij het indienen van extra informatie onderaan
komen te liggen. Brugge heeft hier geen vat op.
Het beleid van de Stad kiest ervoor om de opvolging van alle vreemdelingendossiers plaats te laten
vinden aan de themabalie Niet-Belgen die alleen op
afspraak werkt.
De houding van de ambtenaar is bekend. Zij werd
hierover al aangesproken en beloofde beter te doen.
De situatie wordt op de werkvloer verder opgevolgd.
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Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt over de moeizame inschrijving
van zijn Engelse vriendin en haar twee kindjes.
Ze belden eerst naar het Huis van de Bruggeling om
te weten welke documenten ze nodig hadden. Aan
de themabalie Niet-Belgen toonden ze de paspoorten en een brief van de vader dat hij geen bezwaar
had tegen het overbrengen van zijn kinderen naar
België. Dat was onvoldoende. Volgens de ambtenaar hadden ze nog een kopie van een officieel document nodig om de handtekening van de vader te
kunnen checken, en een bewijs dat verzoekers
vriendin niet gehuwd was.
Verzoekers konden met enige moeite de gevraagde
documenten verzamelen. Ze belden opnieuw naar
het Huis van de Bruggeling om te weten of ze nu
wel alle documenten hadden. Dat kon het onthaal
niet zeggen. Ze moesten een nieuwe afspraak maken met de themabalie Niet-Belgen. Maar dat kon
pas over drie weken.
Midden oktober gingen verzoekers opnieuw naar de
themabalie Niet-Belgen. Daar kregen ze te horen
dat verzoekers vriendin en haar kinderen niet ingeschreven konden worden omdat de afspraak die het
onthaal had gemaakt er slechts een was voor het
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inwinnen van informatie en niet voor het inschrijven van drie personen in het rijksregister. Tijdens
het gesprek kregen ze te horen dat er weer andere
documenten nodig waren. Verzoeker moest drie
loonfiches en zijn arbeidscontract voorleggen.
Daarvoor moest weer een nieuwe afspraak gemaakt
worden. Dat kon pas begin november.
Verzoeker rekent erop dat het zo’n zes maanden zal
duren voor het dossier in orde zal zijn. Doordat zoveel tijd verloren ging in de aanloop tot de opstart
van het dossier vreest hij dat zijn vriendin en haar
kinderen in maart 2019 geen ziekteverzekering
meer zullen hebben.

ONDERZOEK:
Door het onthaal in het Huis van de Bruggeling
werd een fout gemaakt. De medewerker had drie
keer een inschrijving van een Niet-Belg moeten
boeken in plaats van een afspraak in te boeken voor
een informatievraag.
Het Huis van de Bruggeling zegt er alles aan te
doen om dergelijke foute afspraken te verminderen.
Daarom zitten vanaf november 2018 de onthaalmedewerkers om de beurt bij aan de themabalie NietBelgen om de materie beter te leren kennen zodat er
minder kans is op foute afspraken.
De wachttijd voor het maken van een afspraak was
langer dan de voorziene zeven werkdagen omdat er
ruimte moest worden gevonden voor de inschrijving van drie personen. Een inschrijving duurt een
half uur. Dat maakt samen anderhalf uur. Dat zorgde ervoor dat verzoekers langer moesten wachten
voor een afspraak. Volgens het Huis van de Bruggeling is de afspraaktermijn doorgaans korter omdat
de meeste producten aan de themabalie Niet-Belgen
slechts een kwartier in beslag nemen. Als gevolg
van de klacht kunnen verzoekers al eind oktober
naar de themabalie komen.
Volgens het Huis van de Bruggeling is het inderdaad zo dat de informatie over de documenten die
nodig zijn voor het inschrijven van een Niet-Belg,
in schijfjes wordt meegedeeld. Omdat elke inschrijving anders is, is het moeilijk een algemene checklijst op te maken van welke documenten de NietBelg mee moet brengen. Het is wel zo dat als de
Niet-Belg de belangrijkste documenten mee heeft,
de inschrijving wordt gestart. Hij heeft dan nog drie
maanden de tijd om zijn dossier te vervolledigen.
Wat de belangrijkste documenten zijn, verschilt van
dossier tot dossier.

HUIS VAN DE BRUGGELING (FRONTOFFICE)

De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekers kunnen
een week vroeger naar de themabalie Niet-Belgen.
De onthaalmedewerkers lopen vanaf november
2018 mee aan de themabalie Niet-Belgen zodat ze
beter op de hoogte geraken van de producten die
deze themabalie aanbiedt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).

NIET-BELGEN (8)
(Dossier: 201812-252)

Deels gegrond
KLACHT:

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: het onthaal van het
Huis van de Brugge boekte een verkeerde afspraak.

Verzoekster had een afspraak met de themabalie
Niet-Belgen voor de verlenging van de verblijfsvergunning van haar stiefdochter en de aanvraag
van een arbeidskaart voor haar vakantiejob. De
stiefdochter en de vader van het meisje waren mee
op de afspraak. De ambtenaar begroette hen niet en
zou geen oogcontact gezocht hebben. “Pasfoto”
was het eerste wat ze op een norse toon zei.
De stiefdochter moest vingerafdrukken laten nemen. Omdat het meisje pas sinds augustus in ons
land verblijft en ze het Nederlands nog niet machtig
is, begreep ze de instructies van de ambtenaar niet
goed. Op dezelfde norse toon zou de medewerkster
het meisje toegesproken hebben met: “Vingers bij
elkaar!”. Verzoekster wees op de taalbarrière, maar
de ambtenaar zou geen inspanning hebben gedaan
om het meisje op een begrijpbare manier aan te
spreken. De ambtenaar had haar ook niet gevraagd
of ze Nederlands begreep. Door de houding van de
ambtenaar durfden verzoekers nauwelijks vragen te
stellen. Haar houding was gebiedend en dominant.
Toen verzoekster vroeg waar ze cash kon betalen,
zou de ambtenaar kort geantwoord hebben:
“Daar”. Ze wees de richting niet aan. Verzoekster
ging zelf meer info vragen aan het onthaal van het
Huis van de Bruggeling, waar ze vriendelijk geholpen werd.
In verband met de arbeidskaart voor haar stiefdochter kreeg verzoekster een bundeltje papieren toegeschoven. Op de vraag wat ze hier mee moest doen,
antwoordde de ambtenaar: “Je moet dat opsturen
naar Gent”. Ze vermeldde niet welke dienst bedoeld was, noch hoe de procedure verder zou verlopen. Verzoekster ging zelf op zoek naar informatie, nam contact op met de dienst Economische
Migratie en kreeg er te horen dat de arbeidskaart
binnen de veertien dagen klaar zou liggen in haar
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gemeente. Ze maakte hiervoor een nieuwe afspraak.
De ambtenaar had hierover niets gezegd.
Bij een tweede voorval aan dezelfde themabalie
maar met een andere ambtenaar wilde verzoekster
de verblijfsvergunning voor haar stiefdochter regelen. De ambtenaar zou niet goed geweten hebben
wat ze moest doen. Toen verzoekster haar alle documenten gaf, zou de ambtenaar gezegd hebben dat
ze nog een geboorteakte nodig had. Volgens de advocaat van verzoekster was dat niet juist. Toch
vroeg verzoekster een akte aan. De volgende afspraak bij weer een andere ambtenaar verliep goed,
maar naar de geboorteakte werd niet gevraagd.
Verzoekster vraagt zich af waarom ze de akte dan
moest opvragen.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

Akte genomen (11 maart 2019).

De eerste ambtenaar bevestigt dat er weinig oogcontact was. Dat kwam omdat ze neer zat terwijl
verzoekers recht stonden. De baliecoach spreekt de
medewerkster hierover aan.
De ambtenaar ontkent dat ze het gesprek begonnen
zou zijn met het woord “Pasfoto”. Ze zou gevraagd
hebben waarvoor verzoekers kwamen en of ze een
uitnodigingsbrief hadden ontvangen.
De ambtenaar sprak de stiefdochter eerst in het Nederlands aan. Omdat ze hoorde dat verzoekster Nederlands praatte, ging ze er van uit dat de stiefdochter dat begreep. Daarna zou ze overgeschakeld zijn
op het Engels.
De ambtenaar zou verzoekster gevraagd hebben of
ze cash of met de kaart zou betalen door te vragen:
“Hoe betaal je?”. De baliecoach bespreekt met de
ambtenaar hoe ze dat op een klantvriendelijkere
manier had kunnen vragen. Als de burger niet weet
hoe de machine werkt, zou de ambtenaar steeds
mee gaan om dat te tonen.
In het bundeltje voor de arbeidskaart staan de coördinaten vermeld van de bevoegde dienst. Volgens
de baliecoach zouden die omcirkeld worden.
De baliecoach bespreekt met de ambtenaar haar
manier van kort antwoorden die een klantvriendelijk gesprek bemoeilijkt. De ambtenaar zou niet alleen aan de balie maar ook in de dagelijkse omgang
op een korte manier communiceren. Toch zou ze
hulpvaardig zijn, maar doordat de gesprekken aan
de balie van korte duur zijn, zouden de burgers alleen met de norse kant van de ambtenaar geconfronteerd worden. De baliecoach probeert de houding van de ambtenaar te verbeteren maar dat gaat
met ups en downs. Haar een andere taak geven is
volgens de baliecoach geen goede optie.
Wat het tweede voorval betreft, bevestigt de baliecoach dat een geboorteakte niet nodig is als de
stiefdochter over een D-visum beschikt. De tweede
ambtenaar ging in de fout.
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De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEEN CORRECTE BEJEGENING: uit het onderzoek blijkt dat verzoekers niet steeds op een klantvriendelijke manier werden onthaald door de eerste
ambtenaar. Ook de informatie die ze gaf, was vaak
te summier. Andere aspecten van de klacht monden
uit in een woord-tegen-woordsituatie waarover de
dienst Ombudsman niet kan oordelen.
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
de tweede ambtenaar vroeg ten onrechte naar een
geboorteakte van de stiefdochter.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

NIET-BELGEN (9)
(dossier: 201807-143)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker huwde begin januari 2016 met een Filipijnse. Zijn echtgenote kwam begin mei 2018 in
België aan. Midden mei dienden zij aan de themabalie Niet-Belgen een gewettigd huwelijkscertificaat met vertaling in. Verzoekers echtgenote kreeg
een voorlopig identiteitsdocument.
Eind juni laat verzoekers pensioenkas weten dat hij
en zijn echtgenote in de Kruispuntbank als samenwonend ingeschreven zijn en dat hij nog altijd ingeschreven staat als gescheiden. Verzoeker is verrast
omdat hij al midden mei het huwelijkscertificaat
overmaakte aan de afdeling Niet-Belgen.
Verzoeker gaat naar het Huis van de Bruggeling om
dat te melden. Na aandringen is de onthaalmedewerkster bereid om na te vragen waarom hij en zijn
vrouw niet ingeschreven staan als gehuwden. Ze
komt terug met de boodschap dat verzoekers negen
werkdagen moeten wachten voor een afspraak met
de themabalie Niet-Belgen. De informatie die zij
van de onthaalmedewerkster krijgen, is dat de huwelijksdocumenten pas eind juni aan ‘Brussel’
werden overgemaakt.
Verzoeker vindt het niet kunnen dat hij negen
werkdagen moet wachten om een mogelijke fout te
signaleren. Hij is bang dat de identiteitskaart van
zijn echtgenote, die binnenkort wordt afgeleverd,
fout zal zijn.
Verzoeker stelt ook vast dat de naam van zijn echtgenote op het voorlopige identiteitsdocument fout
is. Als familienaam wordt de naam van haar overleden echtgenoot vermeld en niet haar meisjes161
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naam. Verzoeker klaagt dat de afdeling Niet-Belgen
nooit vroeg welke naam er gebruikt moest worden.
Verzoeker vraagt een rechtzetting.

De gemeenteafdeling is open tot 12.30 uur. Volgens
verzoeker waren zij bijna een kwartier voor sluitingstijd binnen.

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

Kort na de klacht gaat verzoeker opnieuw naar de
themabalie Niet-Belgen. Van deze gelegenheid maken de nieuwe baliecoach en de dossierbehandelaar
gebruik om hem het dossier uit te leggen.
Verzoekers aanvraag werd overgemaakt aan het
Parket. Dat is een normale procedure bij een huwelijk met een Niet-Belg. De burgerlijke staat kan pas
aangepast worden na het akkoord van het Parket.
De naam van de burger die in de controlestrook van
het paspoort staat, is de naam die de afdeling NietBelgen moet volgen. Wil de echtgenote de naam
aanpassen, dan moet zij een nieuw paspoort aanvragen in haar land van herkomst. Bij het voorleggen van het nieuwe paspoort wordt de naam dan
aangepast.
De vraag van verzoeker was niet dringend want in
feite was er niets aan de hand. Het Huis van de
Bruggeling verzekert dat het er alles aan doet om de
wachttijd voor het maken van een afspraak met de
themabalie Niet-Belgen zoveel mogelijk te beperken.
De nieuwe baliecoach zit steeds naast de afdeling
Niet-Belgen als deze open is. Doet zich een conflict
aan de balie voor, dan wordt hij erbij geroepen en
wordt geprobeerd via dialoog het probleem op te
lossen.

Die morgen waren er computerproblemen waardoor
het aanvragen van een reispas veel langer duurde
dan gewoonlijk. Omdat de foto van zijn echtgenote
niet voldeed, raadde de ambtenaar hen aan om ten
laatste om 12.15 uur terug te komen met een nieuwe foto. Ze vreesde opnieuw technische problemen.
Verzoekers kwamen een klein kwartier vóór sluitingstijd binnen. Er was nog een klant voor. De
ambtenaar meldde, meteen toen verzoekers aan de
beurt waren, dat ze mogelijk de aanvraag niet zou
kunnen vervolledigen. De reden hiervoor was niet
het feit dat verzoekers te laat waren maar wel mogelijke computerproblemen en het feit dat de helpdesk niet meer te bereiken zou zijn. Verzoeker reageerde kwaad. De ambtenaar voelde zich
aangevallen. Daarop vroeg ze verzoekers een andere keer terug te keren.
De ambtenaar geeft toe dat ze in de fout ging door
de aanvraag niet meer op te starten. Haar beslissing
om dat niet te doen, werd beïnvloed door de verbale
agressie van verzoeker. De ambtenaar ziet in dat ze
de situatie anders had moeten aanpakken en duidelijker had moeten communiceren met de klant.
Verzoeker reageert dat hij en zijn vrouw vier dagen
later om 12.15 uur opnieuw langs gingen. Er was
nog een klant voor. Toch waren ze om 12.25 uur
weer buiten. De hele procedure duurde amper zes
minuten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
De coaching van de afdeling Niet-Belgen is een
goed initiatief.

TE LAAT?
(dossier: 201809-184)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker en zijn echtgenote kwamen om 11.30
uur aan in hun gemeenteafdeling om een reispas
aan te vragen. De foto van zijn echtgenote voldeed
niet. De procedure voor zijn reispas werd wel opgestart. Ze gingen een nieuwe foto nemen in het Huis
van de Bruggeling en kwamen om 12.19 uur terug
aan in de gemeenteafdeling. Er was nog een klant
voor. Om 12.28 uur was het hun beurt. De ambtenaar weigerde verzoekers verder te helpen omdat
het te laat was.
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BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN ACTIEVE DIENSTVERLENING: hoewel
verzoekers tijdig terug waren, probeerde de ambtenaar toch niet om de procedure op te starten. Ze had
tenminste kunnen proberen. Het was immers niet
zeker dat er opnieuw technische problemen zouden
zijn.
GEEN CORRECTE BEJEGENING: de ambtenaar
geeft toe dat haar beslissing om verzoekers weg te
sturen, werd ingegeven door het feit dat verzoeker
kwaad was geworden omdat ze aarzelde om de procedure op te starten. Ambtenaren moeten in staat
zijn met ontevreden burgers om te gaan, zeker als
deze ontevredenheid voortvloeit uit een minder
duidelijke communicatie door de ambtenaar.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).
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De klacht wordt gecorrigeerd: de medewerkers
worden herinnerd aan de onderrichtingen.

KIDS-ID
(dossier: 201802-038)

Deels gegrond

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 april 2018).

KLACHT:
Verzoekster biedt zich op 10 januari 2018 aan in
het Huis van de Bruggeling voor het aanvragen van
een eerste identiteitskaart voor haar dochter. Haar
kids-ID was na drie jaar verlopen. Verzoekster mag
de identiteitskaart na ontvangst van de codes aan de
balie van het Huis van de Bruggeling komen afhalen. Ze hoeft geen afspraak te maken noch documenten mee te nemen.
Als verzoekster de nieuwe kaart wil ophalen, weigert de baliemedewerkster hem mee te geven omdat
ze de verlopen kids-ID niet mee heeft. Verzoekster
is boos want ze had expliciet gevraagd of ze iets
mee moest brengen. De medewerker aan de themabalie Leven en Mobiliteit had gezegd van niet. Gevolg is dat haar dochter haar nieuwe identiteitskaart
niet tijdig in haar bezit heeft, waardoor ze niet mee
op reis naar het buitenland kan.

REISPAS
(dossier: 201801-001)

ONDERZOEK:
De baliecoach geeft toe dat de medewerker aan de
themabalie Leven en Mobiliteit zich vergiste.
Vroeger hoefden de papieren kinderidentiteitskaartjes niet ingediend te worden bij de afgifte van
de eerste identiteitskaart. Een verlopen kids-ID
moet wel altijd ingeleverd worden vooraleer een
nieuwe kids-ID of een eerste identiteitskaart afgeleverd kan worden.
De onderrichtingen hierover worden nog eens onder
de aandacht van de medewerkers gebracht.
De kids-ID van de dochter was geldig tot 14 januari
2018 en moest vervangen worden door een eerste
identiteitskaart. Verzoekster had hiervoor ruim op
voorhand twee oproepingsbrieven gekregen. Ze
vroeg de nieuwe identiteitskaart pas aan op 10 januari 2018.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
de medewerkster van de themabalie vergiste zich.
Een verlopen kids-ID moet altijd ingediend worden.
Gevolg was dat de dochter niet mee op reis kon.
De klacht is slechts deels gegrond omdat ook verzoekster verantwoordelijkheid draagt. Ze vroeg de
identiteitskaart voor haar dochter laattijdig aan. Had
verzoekster de identiteitskaart vroeger aangevraagd,
dan had een eventueel probleem met het indienen
van de kids-ID nog tijdig opgelost kunnen worden.
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster ging drie keer naar het onthaal in het
Huis van de Bruggeling om informatie in te winnen
over het aanvragen van een reispas. Toen ze begin
januari 2018 effectief haar aanvraag wilde doen,
hoorde ze voor het eerst dat ze hiervoor een afspraak moest maken.
Verzoekster vindt dat de onthaalmedewerkers dat
eerder hadden moeten zeggen. Ze kon geen afspraak meer krijgen en werd naar de gemeenteafdeling van Sint-Michiels doorverwezen.

ONDERZOEK:
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid waarom
en wanneer verzoekster drie keer naar het Huis van
de Bruggeling ging. Het lijkt de baliecoach onwaarschijnlijk dat geen enkele keer gezegd zou zijn dat
het aanvragen van een reispas op afspraak gebeurt.
Iedere onthaalmedewerker weet dat.
De Ombudsman vraagt verzoekster naar concretere
informatie maar ze reageert niet meer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Afgesloten omdat verzoekster niet meer reageert.
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LATE BRIEF
(dossier: 201805-110)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker weet dat de afdeling Niet-Belgen begin
mei 2018 van de Dienst Vreemdelingenzaken de instructie kreeg om een uitnodiging naar zijn vriendin
te sturen voor het afhalen van een bijlage 35. Door
het intrekken van haar oranje kaart mocht zijn
vriendin niet meer werken. Met de bijlage 35 kan
zij haar verblijfsrecht bewijzen en kan ze weer werken.
Het Huis van de Bruggeling verstuurde het document begin mei maar het kwam maar eind mei toe.
Naast de vrees onwettig in het land te verblijven,
leed de vriendin van verzoeker inkomensverlies.
Hij vraagt hoe de Stad dit verlies zal compenseren.

ONDERZOEK:
Het advies van de Dienst Vreemdelingenzaken liep
binnen op 7 mei. De brief vertrok op 8 mei vanuit
het Huis van de Bruggeling. De brieven worden in
het Huis van de Bruggeling verzameld op een centrale tafel met eronder de postzakken. Zij worden
dichtgebonden door twee medewerkers die ze klaar
zetten voor afhaling. De zakken worden afgehaald
door een private firma die instaat voor het frankeren
van de brieven. Het bedrijf draagt de brieven daarna
over aan Bpost die ze uitreikt.
De Ombudsman verwijst verzoeker met zijn klacht
naar de Ombudsdienst van de Postsector. Zij kan
onderzoeken of bij de private firma of bij Bpost iets
fout zou zijn gelopen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het valt niet uit te maken waarom het zo lang duurde eer de brief toekwam. Er zijn veel tussenstappen
waar het fout gelopen kan zijn. Het onderzoek kan
op het niveau van de Stad geen fout detecteren. De
organisatie in het Huis van de Bruggeling is niet
van die aard dat er veel zou kunnen mislopen.

vuilniszakken voor haar moeder te kunnen afhalen.
Volgens de medewerkster zijn er verschillende mogelijkheden: ofwel een attest van de FOD Sociale
Zekerheid in verband met de financiële tegemoetkoming IT, IVT of HAB, ofwel een attest HAB van
het ziekenfonds of zorgkas ofwel een rekeninguittreksel voorleggen waarop de storting met vermelding IT, IVT of HAB staat.
Verzoekster keert enige tijd later terug met een attest van de FOD Sociale Zekerheid en een attest
van het ziekenfonds. Toch eist de medewerkster een
rekeninguittreksel waaruit de uitbetaling door de
FOD of de zorgkas blijkt. Verzoekster merkt op dat
dit niet nodig is. Toch stuurt de medewerkster haar
onvriendelijk weg zonder huisvuilzakken.
Hetzelfde heeft ze voor aan het onthaal in het Huis
van de Bruggeling. Het onthaal is er vriendelijk
maar omdat ze geen rekeninguittreksel voorlegt,
krijgt ze de huisvuilzakken niet mee.

ONDERZOEK:
In eerste instantie vermoedt de baliecoach Rand van
het Huis van de Bruggeling dat verzoekster documenten voorlegde waarop niet duidelijk vermeld
stond dat de moeder een financiële tegemoetkoming
ontvangt van het type IT, IVT of HAB. Als dat het
geval is, vragen de medewerkers om een rekeninguittreksel.
Verzoekster toont de Ombudsman de documenten
die ze voorlegde. Daar zit een attest bij van haar
ziekenfonds in verband met het “zorgbudget voor
ouderen met een zorgnood”. Dat is de nieuwe naam
voor THAB of HAB.
Noch de dienst Stadsreiniging, noch het Huis van
de Bruggeling noch de gemeenteafdelingen waren
van deze naamsverandering op de hoogte. De vraag
van verzoekster naar gratis huisvuilzakken werd ten
onrechte geweigerd.
Als gevolg van de klacht past de dienst Stadsreiniging haar interne instructie voor de verdeelpunten
aan. De baliecoach Rand stuurt de procedure met de
specifieke aandachtspunten door naar alle medewerkers in de gemeenteafdelingen en naar de baliecoach onthaal in het Huis van de Bruggeling. De
website wordt aangepast. De Ombudsman nodigt
verzoekster uit de gratis huisvuilzakken te gaan afhalen.

GRATIS VUILNISZAKKEN
BEOORDELING:

(dossier: 201812-258)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster informeert in haar gemeenteafdeling
welke documenten ze moet voorleggen om gratis
JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Ander oordeel.
Het onderzoeksverslag en de beoordeling van deze
klacht konden niet meer voor de deadline van de
eindredactie van het jaarverslag ter kennisgeving
voorgelegd worden aan het College van burgemeester en schepenen waardoor het dossier niet in de
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statistiek van de gegronde klachten opgenomen kon
worden.
Toch beschouwt de Ombudsman de klacht als gegrond maar gecorrigeerd omdat de medewerkers
de gratis huisvuilzakken hadden kunnen uitreiken
aangezien verzoekster een correct attest van haar
ziekenfonds voorlegde.
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LUMMELHOEK
(dossier: 201804-088)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster ondervindt overlast van hangjongeren
die samenkomen bij een lummelhoek. Ze roken
joints, laten afval achter, spelen tot ’s nachts luide
muziek, crossen met bromfietsen op het terrein en
spelen ’s avonds luidruchtige voetbalspelletjes. Als
verzoekster hen aanspreekt, beloven ze rekening te
houden met haar klachten, maar dat is altijd van
korte duur.
Verzoekster sprak hierover eerder al een Gemeenschapswacht aan. Ook de Politie kwam langs. Volgens haar wordt het probleem niet opgevolgd waardoor het steeds herbegint. Verzoekster suggereert
om de lummelhoek te verplaatsen naar het speelplein.

ruimtelijke vlak, er is verharding nodig en er mogen
geen conflictsituaties ontstaan met andere gebruikers van het speelplein. Op relatief korte termijn
verhuist de aanwezige rugbyclub naar Sint-Kruis
waardoor extra ruimte vrij zou komen. Maar wanneer de club exact verhuist, is nog niet bekend. De
hangplek wegnemen zonder alternatief, is volgens
de Jeugddienst geen goed idee. Dat zou ervoor
kunnen zorgen dat de jongeren een nieuwe plek
zoeken en mogelijk daar dan voor overlast zorgen.
Als een verhuizing naar het speelplein niet lukt, zal
sowieso naar een andere geschikte locatie gezocht
moeten worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Een oplossing kan maar op middellange termijn geboden worden.

ONDERZOEK:
De jongerenpreventiewerker van de Jeugddienst
onderzoekt de situatie en spreekt met de jongeren
en de buurtbewoners.
De bevoegde stadsdiensten bespreken het dossier en
komen tot de conclusie dat het best is om de lummelhoek te verplaatsen. Het nabijgelegen speelplein
is de beste optie en dat vinden ook de jongeren. Het
is evenwel nog niet duidelijk of een verhuizing van
de lummelhoek mogelijk is. Er zijn implicaties op
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CLUSTER OPENBAAR DOMEIN
MOBILITEIT

Klachten van burgers

fietssuggestiestroken aangelegd werden zonder inspraak en zonder dat een bewonersbrief werd verspreid.

FIETSSUGGESTIESTROOK

ONDERZOEK:

(dossier: 201809-195)

De dienst Mobiliteit besprak de aanleg van de fietssuggestiestroken met de Wegendienst en de Politie.
Op basis van alle bevindingen kreeg het plan groen
licht om alternerende parkeervakken aan te leggen
en zo te zorgen voor een asverschuiving in de rijweg die snelheidsremmend zou werken.
De dienst Mobiliteit geeft toe dat de bewoners niet
vooraf geïnformeerd werden. Ze zag daar de noodzaak niet van in omdat het niet ging om een parkeerdossier maar om een dossier van verkeersveiligheid. Ze geeft toe dat het beter was geweest dat
wel een bewonersbrief was verspreid.
Als het College van burgemeester en
schepenen midden november beslist om
ook fietssuggestiestroken aan te leggen
in de Peter Benoitlaan en de Hogeweg,
wordt een bewonersbrief verspreid.

Gegrond
KLACHT:
Midden september worden in de straat van verzoekster okergele fietssuggestiestroken geschilderd. Het
werk zorgt voor verkeershinder. Bovendien stelt
verzoekster vast dat het aantal parkeerplaatsen erdoor vermindert. Ze vindt het niet kunnen dat de

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als
gegrond maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE
INFORMATIEVERSTREKKING: de bewoners werden niet
JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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vooraf ingelicht. Doordat geen bewonersbrief werd
verspreid, miste de Stad de kans te motiveren waarom de fietssuggestiestroken werden aangelegd.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Ombudsman motiveert tegenover verzoekster de aanleg van
de fietssuggestiestroken. De dienst Mobiliteit leert
uit de klacht. In het vervolg wordt over de aanleg
van fietssuggestiestroken wel een bewonersbrief
verspreid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 december 2018).

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201810-222)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt eind augustus via het meldpunt
een verkeersprobleem in de Oostmeers. Hij krijgt
een ontvangstmelding maar verneemt verder niets
meer. Eind oktober, na zestig dagen, neemt hij contact op met de dienst Ombudsman.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dossierbehandelaar parkeerde de melding omdat ze via
officiële brief beantwoord zou worden maar daarna
verliep de dossieropvolging niet zoals het hoort.
Verzoeker krijgt pas na meer dan twee maanden
een antwoord.
De dossierbehandelaar maakte verzoeker de reden
niet over waarom zijn melding geparkeerd werd.
Normaliter moet dat steeds gebeuren zodat de melder op de hoogte geraakt van de reden waarom de
behandelingstermijn van zestig dagen werd gestuit.
Het feit dat de melder hiervan niet op de hoogte
werd gebracht, gaf aanleiding tot de klacht.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
antwoord.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).

Overgenomen meldingen

ONDERZOEK:
De melding werd geaccepteerd door de dienst Mobiliteit. Ze parkeerde de melding omdat verzoekers
vragen beantwoord zouden worden met een officiele brief, ondertekend door de Burgemeester en het
diensthoofd. De dossierbehandelaar liet de reden
van het parkeren niet weten aan de melder omdat
hij ervan uitging dat de brief snel verstuurd zou
worden.
De dossierbehandelaar was van plan de brief op te
maken voor hij met vakantie vertrok maar door andere prioriteiten kwam dat er niet van. Hij maakte
de brief begin oktober op en stuurde hem voor advies door naar de hoofdcoördinator die verantwoordelijk was voor de aanleg van ’t Zand. Hij kreeg
geen reactie.
Midden oktober maakte de dossierbehandelaar de
brief voor ondertekening over aan het kabinet van
de Burgemeester. Ondertussen diende verzoeker
klacht in bij de dienst Ombudsman.
Eind oktober stuurt het kabinet van de Burgemeester de brief terug naar de dienst Mobiliteit omdat
het diensthoofd hem vergat te ondertekenen. Het
diensthoofd ondertekent de brief. Hij wordt begin
november verstuurd.
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201808-180)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt eind juni dat er tussen de Krakelebrug en de Krinkelstraat wegwijzers ontbreken op
de fietsroute naar Blankenberge. De melding wordt
twee dagen later via de Wegendienst overgemaakt
aan de fietsambtenaar.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De Wegendienst maakte de melding over aan de
fietsambtenaar. Hij pakte de melding niet aan. Begin september verliet hij de Stad Brugge.
Verzoeker laat weten dat hij zijn opmerkingen ook
voorlegde aan de Wegendienst, maar ook van deze
dienst sinds eind juni niets meer vernam.
Het sectorhoofd van de Wegendienst reageert dat ze
van plan was het traject zelf af te fietsen. Dat had ze
nog niet gedaan omdat ze tevergeefs wachtte op een
reactie van de fietsambtenaar en ze daarna vernam
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dat een nieuwe medewerker bij de dienst Mobiliteit
zich inliet met de dossiers over fietspaden.
De Wegendienst gaat op onderzoek uit en plaatst
kort na de klacht de bordjes.
De dienst Mobiliteit verzekert dat de meldingen
voor de fietsambtenaar na zijn vertrek verdeeld
werden onder de collega’s.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de fietsambtenaar liet de melding liggen.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Wegendienst
neemt het initiatief en plaatst de bordjes.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

De dienst Mobiliteit verzekert dat alle meldingen
voor de fietsambtenaar na zijn vertrek verdeeld
werden onder de collega’s.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de fietsambtenaar formuleerde een antwoord op de melding maar verstuurde het niet naar verzoekster. Het
antwoord was verkeerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (10 december 2018).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)
(dossier: 201810-208)

Gegrond

Akte genomen (11 februari 2019).

KLACHT:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)
(dossier: 201808-181)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster vraagt eind juni een oplossing voor het
tekort aan fietsenstallingen voor de bewoners van
een sociaal appartementsgebouw in Sint-Andries.
Zij kunnen hun fietsen niet binnen plaatsen.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd midden juli toegewezen aan de
fietsambtenaar. Hij formuleerde een antwoord in
het meldpuntprogramma dat per brief naar verzoekster zou worden gestuurd. Hij stuurde de melding
daarna terug naar de dienst Mobiliteit maar deze
wees ze begin augustus opnieuw toe aan de fietsambtenaar. Begin september verliet de fietsambtenaar de Stad Brugge. Het antwoord werd niet verstuurd.
Als de dienst Ombudsman de bevindingen van de
fietsambtenaar aan verzoekster overmaakt, reageert
zij dat het antwoord niet correct is. Het slaat op het
verkeerde appartementsgebouw. Zij had ondertussen al zelf contact opgenomen met de huisvestingsmaatschappij die haar voorstel voor een fietsenstalling niet afwees maar momenteel niet
haalbaar achtte.
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Verzoeker meldt begin augustus een probleem met
de fietsaanduidingen op de Oostendse Steenweg ter
hoogte van de viaduct van de N31.
De melding komt bij de dienst Mobiliteit terecht
waar hij begin oktober na zestig dagen nog altijd op
de status ‘Nieuw’ staat. De dossierbehandelaar noteerde alleen dat hij de melder zou opbellen.

ONDERZOEK:
De melding was niet duidelijk. De dossierbehandelaar probeerde de melder enkele keren op te bellen om verduidelijking te krijgen maar dat lukte
niet. In de eerste helft van september was de medewerker met vakantie. Toen hij terugkeerde, had hij
het te druk waardoor hij de melding niet meer opvolgde. De fietsambtenaar had zijn ontslag ingediend waardoor diens werk herverdeeld moest worden.
Na de klacht neemt de dossierbehandelaar contact
op met de melder die zijn melding verduidelijkt.
De medewerker neemt contact op met de wegbeheerder, het AWV, dat bevestigt dat er een missing
link is voor de fietsers die, komend van de nieuwe
fietsersbrug over het kanaal Brugge-Oostende, terecht komen op het kruispunt met de Oostendse
Steenweg. Volgens AWV is de aanpassing door de
onderhoudsaannemer al voorzien.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
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GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dossierbehandelaar verloor de melding uit het oog.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dossierbehandelaar neemt contact op met de melder en neemt de
melding op met AWV.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 november 2018).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201803-069)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekt klaagt midden januari 2018 via het meldpunt dat er alleen Engelstalige uitleg stond bij de
werken van William Kentridge in het SintJanshospitaal. Minstens twee talen (Nederlands en
Engels) waren op hun plaats geweest en liefst nog
vier (Nederlands, Frans, Duits en Engels).
Na zestig dagen komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Musea glipte de melding door de
mazen van het net. Ze verontschuldigt zich hiervoor
en zal bekijken hoe dit in de toekomst vermeden
kan worden.
Volgens de dienst Musea waren er publieksboekjes
in verschillende talen, dus ook in het Nederlands.
Mogelijk was de voorraad uitgeput toen verzoekster
de tentoonstelling bezocht. In het publieksboekje
stonden in het Nederlands alle zaalteksten en alle
uitleg bij de individuele werken.
De keuze om met publieksboekjes te werken voor
de uitleg in alle talen, maar de toelichting naast de
kunstwerken alleen in het Engels aan te bieden, was
de uitdrukkelijke wens van de scenograaf en de
kunstenaar. Zij wilden geen grote hoeveelheden
JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

tekst bij de kunstwerken omdat dit de aandacht van
de kunstwerken zou afleiden. Dat voor de muurteksten ook gekozen werd voor het Engels, kwam omdat Engels de moedertaal van de kunstenaar is.
De dienst Musea belooft de ervaring uit deze tijdelijke tentoonstelling mee te nemen naar toekomstige
tijdelijke tentoonstellingen.
De Ombudsman maakt de toelichting over aan verzoekster. De dienst Musea stuurt verzoekster een
publieksboekje in het Nederlands op.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Musea liet de melding onbehandeld.
De klacht is gecorrigeerd: verzoekster krijgt een
gemotiveerde uitleg en krijgt een Nederlandstalig
publieksboekje toegestuurd. De dienst Musea trekt
lessen uit de klacht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 mei 2018).
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TEGEN FIETS GEREDEN
(dossier: 201804-077)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker reed op een avond in Onze-LieveVrouwkerkhof per ongeluk met de bumper van zijn
wagen tegen de fiets van een museumbewaakster.
De medewerkster, wiens shift er bijna op zat maar
die nog in uniform was, kwam naar buiten en reageerde erg bot. Verzoeker opende zijn portier en de
vrouw begon hem uit te schelden. Ze noemde hem
een dwaas en gebruikte nog andere scheldwoorden.
Verzoeker stapte uit en ging in discussie. De medewerkster begon voor de hele straat te roepen.
Verzoeker wijst op de voorbeeldfunctie van de
ambtenaar, zeker als ze in uniform is. Haar badge
was nog zichtbaar maar ze weigerde hem te tonen.
Haar twee collega’s bleven wel kalm. Verzoeker
had de zaak in der minne willen regelen maar door
de felle reactie van de bewaakster was dat niet mogelijk.

ONDERZOEK:
De museumbewaakster wordt ondervraagd en haar
collega’s leggen een getuigenverklaring af.
Volgens de medewerkster en een van de getuigen
reed verzoeker niet één maar twee keer tegen de
fiets.
De eerste keer riep de medewerkster dat verzoeker
tegen haar fiets gereden had. Toen verzoeker een
tweede keer tegen haar fiets reed, riep ze opnieuw
dat hij daarmee moest stoppen en gebruikte ze in
een reflex een scheldwoord. Ze stond op dat moment zeer dicht bij haar fiets en zag de auto van
verzoeker op haar afkomen.
Volgens de medewerkster en de twee getuigen stapte verzoeker uit zijn auto en vroeg hij of dat de manier was waarop ze mensen aansprak. Hij ging neus
aan neus met de museumbewaakster staan, wat haar
intimideerde. Hij eiste dat zij zich identificeerde
met haar badge, wat zij aanvankelijk weigerde.
Verzoeker zei dat de medewerkster haar badge
steeds zichtbaar moest dragen. Daarop reageerde ze
dat haar shift erop zat en dat ze haar badge dan niet
zichtbaar mocht dragen. Omdat ze zich bedreigd
voelde, gaf ze uiteindelijk toe, zei ze dat ze voor de
Stad Brugge werkte, haalde ze haar badge te voorschijn en zei ze ook haar naam. Verzoeker geloofde
niet dat ze voor de Stad Brugge werkte als bewakingsagent en eiste dat ze haar werkgever zou noemen. De vriendin van verzoeker stapte op een bepaald moment ook uit en mengde zich in het
gesprek. Nadat de medewerkster verzoeker haar
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naam had gezegd, zei hij dat ze er nog van zou horen.
Een persoon die beschikt over een ‘identificatiekaart bewaking’ moet deze zichtbaar dragen tijdens
zijn dienst op de locatie waar hij zijn functie uitoefent. Na de werkuren mag deze kaart niet zichtbaar
zijn op de openbare weg omdat museumwachters
daar geen bevoegdheid hebben. Het uniform, zonder de zichtbare kaart, mag wel gedragen worden
tijdens het woon-werkverkeer. De medewerkster
verklaart dat zij haar badge zoals voorgeschreven
weggeborgen had onder haar uniform toen zij naar
buiten kwam.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Een ambtenaar moet steeds beleefd blijven in zijn
contact met burgers, maar ook de burger moet respect tonen tegenover de ambtenaar. Dat de museumbewaakster een scheldwoord gebruikte, is in de
gegeven omstandigheden te begrijpen. Verzoeker
had niet één maar twee keer tegen haar fiets gereden. De tweede keer stond ze dicht bij haar fiets
wat bij haar een ongecontroleerde reactie kan hebben uitgelokt.
Wat haar identificatiekaart en het dragen van haar
uniform betreft, handelde ze volgens de voorschriften.
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Bij de leerkrachten wordt erop aangedrongen om
leerlingen er attent op te maken geen verkeerd te
verstane acties uit te voeren op het dakterras.

PRIVACY?
(dossier: 201804-090)

Ander oordeel
KLACHT:

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

Enkele percelen verwijderd van de woning van verzoeker ligt een gebouw dat gebruikt wordt door de
Academie (DKO) voor de lessen fotografie en
beeldhouwen. Er is een dakterras dat regelmatig
door leerlingen gebruikt wordt. Ze nemen er foto’s
van de omgeving.
Verzoeker vreest voor zijn privacy. Zijn echtgenote
is bedlegerig. Er is inkijk mogelijk als er leerlingen
op het dakterras zitten. Verzoeker vreest dat er ook
van hen foto’s gemaakt worden.
Als verzoeker de leerlingen hierover aanspreekt,
doen ze alsof ze van niets weten. Verzoeker vraagt
of de directie actie kan ondernemen.

ONDERZOEK:
De directeur van de Academie (DKO) bevestigt dat
er in het gebouw een dakterras is dat gebruikt wordt
door het atelier fotografie om kleine buitenopstellingen te maken of technische zaken te bespreken of
uit te proberen. Er worden daar soms ook foto’s genomen maar het is zeker niet de bedoeling dat daarbij gefocust wordt op aanpalende woningen of interieurs. De leerkrachten verzekeren de directeur dat,
als er al foto’s genomen worden, deze steeds van
algemeen landschappelijke aard en als oefening bedoeld zijn. De leerlingen krijgen ook les over copyright en portretrecht. Zij kennen de beperkingen.
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PATRIMONIUM

GEEN ANTWOORD
(Dossier: 201812-254)

Gegrond

dommen (midden oktober 2018) en goedkeuring
door het diensthoofd (eind oktober 2018), voorgelegd aan de nieuwe schepen. Midden januari 2019
besliste het College van burgemeester en schepenen
gunstig. Begin februari 2019 werd verzoekster
hiervan op de hoogte gebracht door de Stad.

KLACHT:

BEOORDELING:

Een Brugse vereniging stuurde eind januari 2018
een brief naar het College van Burgemeester en
Schepenen in verband met het gebruik van een gedeelte van het stadsgebouw dat ze huurt. Ze vroeg
een wegneembare wand te mogen plaatsen op de
zolder als scheiding met het gedeelte dat door een
andere vereniging gebruikt wordt. Ze zou zelf instaan voor de kosten.
Omdat verzoekster geen antwoord kreeg, stuurde ze
de brief eind september nog eens door. Ook hierop
kreeg ze tegen half december nog altijd geen antwoord.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de eerste
brief die de Secretarie al eind januari 2018 overmaakte aan de dienst Patrimonium, werd niet in behandeling genomen. Tussen de eerste brief en de
beslissing van het College ligt één jaar.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de tweede
brief werd wel in behandeling genomen, maar de
vereniging werd er niet over ingelicht dat de vraag
eerst nog moest onderzocht worden door de dienst
Patrimonium en ook nog voor beslissing aan het
College van burgemeester en schepenen moest
worden voorgelegd.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Ombudsman informeert verzoekster. De vereniging krijgt de
toelating.

ONDERZOEK:
De brief van eind januari kwam in de Secretarie toe
en werd overgemaakt aan de dienst Patrimonium.
Ook de herinnering van eind september werd op
dezelfde manier doorgegeven.
Begin oktober kwam de vraag aan bod tijdens een
dienstoverleg met de bevoegde schepen. Daar werd
de nota besproken die de cel Onderhoud Gebouwen
hierover had opgemaakt. De schepen vroeg de
huurcontracten van beide verenigingen op de vragen bij de dienst Eigendommen. Begin januari 2019
werd het dossier na advies van de dienst Eigen-
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (11 maart 2019).
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KERSTVERLICHTING
(dossier: 201801-023)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster stelt vast dat de Stad drie dikke haken
in de voorgevel heeft gevezen toen de kerstverlichting werd geplaatst. Niemand vroeg haar of ze
daarmee akkoord ging. Ze stapte naar de Politie die
ook verwonderd was over deze manier van werken.
Ze werd doorverwezen naar de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
Voor het ophangen van de kerstverlichting doet de
dienst Patrimonium een beroep op een private firma.
De haken blijken aangebracht in bestaande gaten in
de voorgevel van verzoeksters huis. Al sinds 1995
staat de gevel geregistreerd als een plaats waar
kerstverlichting wordt aangebracht. Minstens vanaf
2013 moet dat niet meer het geval geweest zijn omdat iemand de haken uit de gevel verwijderde. Op
Google Streetview is te zien dat er tussen 2013 en
juni 2017 geen haken meer aanwezig waren. Wie
de haken wegnam, blijft onduidelijk.
Feestverlichting is een overheidsvoorziening van
algemeen nut. In de politieverordening van 1987
staat dat er in principe geen toelating van de eigenaar nodig is voor het plaatsen van haken en kabelspanners.
De dienst Patrimonium bespreekt de klacht met de
aannemer want ook zij vindt dat het klantvriendelijker was geweest dat de firma verzoekster vooraf
had geïnformeerd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Het was beter geweest dat de firma verzoekster
vooraf verwittigd had. Voor de handelswijze van de
private firma is de Ombudsman niet bevoegd.
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MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201811-231)

Gegrond
KLACHT:
Begin september meldt verzoeker via het meldpunt
dat hij als vrijwilliger fietscursussen aan volwassenen wil geven. De melding, die toegewezen wordt
aan de dienst Preventie, wordt overgemaakt aan de
Vrijwilligerscentrale. Ze wordt niet geaccepteerd.
Na zestig dagen komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding bleef onbehandeld in de opvolgingstool
zitten. De verantwoordelijke van de Vrijwilligerscentrale had nog nooit in het meldpuntprogramma
gewerkt. Ze kende de opvolgingstool niet waarin de
toegewezen meldingen terecht komen. De talrijke
herinneringsmails die het meldpuntprogramma uitstuurt, zag ze niet. Na onderzoek blijken ze in de
spambox terecht te zijn gekomen. Na een ingreep
van de dienst Informatica komen de herinneringsmails wel bij de Vrijwilligerscentrale toe. De verantwoordelijke zal de opleiding over het meldpunt
volgen die de dienst Informatica geregeld organiseert.
Hoewel verzoeker als vrijwilliger de fietscursus wil
geven, blijkt de Vrijwilligerscentrale niet bevoegd
voor de melding. De Diversiteitsdienst organiseert
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de fietscursussen. Zij neemt contact op met de melder. Hij is nog altijd bereid fietscursussen te geven.
Hij volgde enkele jaren geleden zelf de cursus en is
sindsdien een fervent fietser geworden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de verantwoordelijke
van de Vrijwilligerscentrale had geen ervaring met
het meldpuntprogramma en consulteerde de opvolgingstool niet. De herinneringsmails had ze aangeduid als spam.
De klacht wordt gecorrigeerd: de melder wordt gecontacteerd door de Diversiteitsdienst. De dienst Informatica zorgt ervoor dat de herinneringsmails in
de opvolgingstool terecht komen. De verantwoordelijke van de Vrijwilligerscentrale zal een opleiding
volgen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (28 januari 2019).
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CLUSTER OPENBAAR DOMEIN
STADSREINIGING

UITGELACHEN?
(dossier: 201804-089)

Ander oordeel

talende zone. Daarvoor moest ze over de weegbrug
rijden. Verzoekster deed dat niet en reed boos weg.
Geen enkele parkwachter zegt weet te hebben van
informatie die opzettelijk fout aan verzoekster meegedeeld zou zijn noch dat verzoekster uitgelachen
zou zijn.

KLACHT:

BEOORDELING:

Verzoekster wil een kapotte emmer en een kapotte
kattenbak deponeren in het containerpark van SintMichiels. Ze vindt de juiste container niet en
spreekt een parkwachter aan. “Naar rechts”, wijst
die maar ook daar vindt ze de juiste container niet.
Verzoekster spreekt een andere parkwachter aan die
in eerste instantie zegt dat het geen plastiek is. Als
ze hem vraagt waar ze het afval kan deponeren, reageert hij dat verzoekster op de weegbrug moet
gaan staan.
Als verzoekster weer naar haar auto gaat, staan de
parkwachters te lachen omdat ze met haar voeten
hebben gerammeld. Het is niet de eerste keer dat
verzoekster onbeleefd door het personeel wordt behandeld.

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen. Het
onderzoek draait uit op een woord-tegenwoordsituatie. De visie van verzoekster verschilt
van deze van de parkwachters. Het enige wat de
Ombudsman kan concluderen is dat zich een communicatiestoornis moet hebben voorgedaan tussen
verzoekster en de parkwachters.

ONDERZOEK:
In het containerpark van Sint-Michiels staat in de
betalende zone een container voor harde plastics.
Hij is aangeduid met een bord. Volgens de parkwachters keek verzoekster eerst rond in de nietbetalende zone. Daarop zou ze door een parkwachter verwezen zijn naar de juiste container in de be-

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

177

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

STADSREINIGING

NEUS AAN NEUS?

STRANDZETEL

(Dossier: 201807-156)

(dossier: 201810-201)

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

De eigenaar van een schoonmaakbedrijf heeft een
aanvaring met een arbeider van de Stadsreiniging.
Verzoeker komt regelmatig een horecazaak schoon
maken en parkeert zijn bestelwagen altijd op of in
de omgeving van het plein waar de zaak zich bevindt. Nooit eerder had hij problemen.
De arbeider zou meteen met zijn armen beginnen te
zwaaien zijn toen verzoeker het plein opreed. Hij
riep dat verzoeker daar weg moest. Verzoeker reageerde dat hij zou proberen een andere parkeerplaats te vinden. Daarop riep de arbeider: “Proberen, proberen, ik ken jouw soort”. Verzoeker bleef
eerst rustig maar de discussie escaleerde. De arbeider ging neus aan neus met hem staan en begon te
roepen. Op aanraden van zijn collega ging verzoeker naar binnen, waarna de arbeider hem bleef naroepen.

Verzoekers willen een kapotte strandzetel naar het
containerpark brengen. Omdat het maar om één zetel gaat, parkeert verzoekster de auto buiten het
park. Haar man wil te voet het containerpark binnen
gaan. Als hij de slagboom wil passeren, wordt hij
toegesnauwd door een parkwachter dat hij zonder
auto het containerpark niet binnen mag en dat hij in
de rij moet aanschuiven.
Verzoekster rijdt met de auto het containerpark
binnen, terwijl haar man naast de wagen blijft lopen. Hierover worden geen opmerkingen gemaakt.
Verzoekster vond deze situatie absurd. Nadat haar
man de zetel in de container had geworpen, reden
ze weer naar buiten. Ze vraagt zich af wat iemand
zonder auto moet doen. Mag die dan geen afval
binnenbrengen?

ONDERZOEK:
De arbeider verklaart dat verzoeker zijn voertuig
wilde parkeren op de plaats waar hij bezig was met
vegen. Hij maakte met gebaren duidelijk dat verzoeker daar niet mocht parkeren. Verzoeker zou
zelf kwaad geworden zijn en gezegd hebben: “Het
is altijd hetzelfde met jullie”. Verzoeker zou de arbeider geprovoceerd hebben telkens hij opnieuw
aan het werk ging. De collega van verzoeker zou
hem naar binnen geroepen hebben. Toch kwam
verzoeker nog een keer naar buiten om te roepen:
“Werk maar een beetje voort”. De arbeider ontkent
dat hij neus aan neus met verzoeker ging staan.
Over de arbeider zijn geen gelijkaardige klachten
bekend.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek mondt uit in een woord-tegenwoordsituatie waarover de dienst Ombudsman niet
objectief kan oordelen.

ONDERZOEK:
In het reglement staat niet dat men verplicht met
een voertuig het containerpark binnen moet rijden,
al is het diftarsysteem daar wel op gericht (hoogte
van de zuilen, aanwezigheid van slagbomen, enz.).
In het reglement staat wel dat de containerparken
toegankelijk zijn met een elektronische identiteitskaart of een andere toegangsbadge. In de informatiebrochure staat dat de klant zijn elektronische
identiteitskaart in de toegangszuil moet steken. Ook
wie minder dan vijf kilogram afval binnen brengt,
moet zich aanmelden, of hij nu te voet, met de fiets
of met de auto is. De klant wordt verondersteld in
de rij aan te schuiven.
Volgens de parkwachter was verzoeker niet van
plan zich te registreren. Registratie is nodig om
fraude tegen te gaan en om via de weegbrug binnen
te kunnen in de betalende zone. Wie minder dan
vijf kilogram wil storten in de betalende zone, mag
dat te voet doen, mits hij zijn afval eerst aanbiedt
op de weegbrug. Aan de inrit van de betalende zone
staat een bord met deze richtlijn. In het reglement
staat dat het publiek nauwgezet de richtlijnen van
de parkwachters en de instructies moet naleven.
De dienst Ombudsman licht verzoekers in over de
correcte manier om het containerpark binnen te
gaan.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via informatieverstrekking.
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De Ombudsman kan niet oordelen omdat hij niet
objectief kan reconstrueren welke informatie de
parkwachter verzoekers precies gaf. Het is niet zo
dat men het containerpark niet te voet binnen zou
mogen gaan.

PLASTIEKEN EMMER
(dossier: 201811-226)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster wil in het containerpark een plastieken
emmer in de grofvuilcontainer gooien. Een parkwachter is er bezig een dame te helpen die kleine
stukken brandbaar afval in de container gooit.
De medewerker roept haar toe dat de emmer niet in
de container mag, maar geeft daarbij geen uitleg.
Overtuigd dat de emmer wel bij het grof vuil hoort,
gooit verzoekster hem toch in de perscontainer. De
parkwachter slaat de emmer er met een stok uit.
Verzoekster reageert boos dat de parkwachter de
dame helpt met het deponeren van afval dat in de
vuilniszak hoort. Ze zegt dat ze niet begrijpt waarom haar emmer niet in de container mag. Nog voor
de medewerker iets kan zeggen, wordt verzoekster
door de dame uitgescholden. Als de medewerker
verzoekster duidelijk maakt dat de emmer in de
container voor het harde plastiek gegooid moet
worden, begrijpt ze dat ze fout zat. Ze verontschuldigt zich maar blijft erbij dat de reactie van de medewerker buiten proportie was. Ze begrijpt niet
waarom hij de dame hielp met het deponeren van
afval dat niet in de grofvuilcontainer thuis hoorde.
Ze begrijpt evenmin waarom de parkwachter de informatie over de juiste container niet onmiddellijk
meegaf in plaats van nukkig te reageren.

ONDERZOEK:
Volgens de parkwachter gooide de dame een
luchtmatras in de perscontainer. Die hoorde daar
thuis. Hij ontkent dat hij de vrouw kende en haar
een plezier wilde doen. Hij zou verzoekster meteen
gezegd hebben dat zij de emmer niet in de grofvuilcontainer maar in de ‘0’ moest gooien. Dat is de
container voor hard plastiek.
Mogelijk kwam deze boodschap niet duidelijk genoeg over, meent het diensthoofd. Anderzijds vindt
hij dat verzoekster tegen de richtlijnen in de emmer
niet in de grofvuilcontainer had mogen gooien. Hij
wijst er de parkwachter op dat hij de emmer beter
niet had afgeweerd met de haakstok want dat kon
gevaarlijk zijn. Het diensthoofd vraagt zich af
waarom ook verzoekster zelf niet vroeg waar ze
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met de emmer naartoe moest als de info van de
parkwachter niet duidelijk genoeg was.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat het gaat
een woord-tegen-woordsituatie gaat.
Feit is dat verzoekster de emmer niet in de grofvuilcontainer had mogen gooien tegen de instructies
van de parkwachter in. De parkwachter had voorzichtiger met de haakstok moeten omgaan.

KLEINE HOEVEELHEID AFVAL
(dossier: 201812-262)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat het in het containerpark van
Sint-Pieters niet meer mogelijk is om zoals vroeger
via een smalle doorgang een kleine hoeveelheid afval in de containers in de betalende zone te werpen.
Dat kan nu alleen nog te voet via het parcours dat
de auto’s moeten afleggen. Hij vindt dat omslachtig. De parkwachters zeggen dat de maatregel werd
genomen omwille van de veiligheid.

ONDERZOEK:
De dienst Stadsreiniging bevestigt dat er vroeger
een aparte doorgang bestond voor bezoekers met
een kleine hoeveelheid afval voor de betalende zone. De parkwachters stelden evenwel vast dat heel
wat bezoekers hun wagen in de niet-betalende zone
ter hoogte van deze doorgang parkeerden en dan
verschillende keren na elkaar de betalende zone
binnenstapten met al wat ze konden dragen.
Het diensthoofd wil de maatregel dan ook behouden maar is bereid de opmerking van verzoeker te
bespreken in een volgend werkoverleg. Mogelijk
kan een oplossing worden gevonden waarbij er toch
controle is op de beperkte aanvoer en zonder dat de
wachtende auto’s zich benadeeld voelen door bezoekers die de betalende zone te voet binnen gaan.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
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ONGEPAST GEDRAG
(dossier: 201805-104)

Ander oordeel
KLACHT:
Een scanchauffeur van het parkeerbedrijf reed achter een bestelwagen van Toerisme Brugge. De auto
stopte, de jonge bijrijder stapte uit en riep luid “Sieg
Heil” naar hem. Verzoeker reageerde niet en reed
door maar heeft bedenkingen bij dit gedrag van een
stadsmedewerker. Het parkeerbedrijf werkt in opdracht van de Stad Brugge. Hij is het gewoon dat
parkeerwachters meer geviseerd worden dan andere
medewerkers, maar hen luidop beledigen, vindt hij
erover.

ONDERZOEK:
De jongeman die verzoeker beledigde, is geen
stadsmedewerker maar een leerling-stagiair. Hij
doet zijn gedrag in eerste instantie af als een grap.
Tijdens een gesprek met verzoeker, de Toerismedirecteur, de stagebegeleider en de stagecoördinator
biedt de leerling zijn verontschuldigingen aan. Hij
wordt erop gewezen dat dergelijk gedrag niet door
de beugel kan. De school geeft hem een pedagogisch verantwoorde straf.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.
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OVERPLAKTE AFFICHES (1)
(dossier: 201809-198)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is organisator van een evenement op 12
oktober 2018. Zoals het reglement voor tijdelijke
aanplakkingen op de aanplakzuilen voorschrijft,
overplakt hij alleen de affiches van manifestaties
die achter de rug zijn.
Enkele dagen later stelt hij vast dat zijn affiches
overplakt zijn met affiches voor een optreden in de
stadsschouwburg op 6 oktober en twee evenementen in het Concertgebouw, een in een organisatie
van het Cultuurcentrum op 7 oktober en een in een
organisatie van de Bibliotheek op 21 oktober.
Verzoeker is boos want nieuwe affiches ophangen
voor zijn evenement kan niet meer. Hij gaat langs
bij de dienst Vergunningen met de vraag om op te
treden tegen diegenen die zijn affiches overplakt
hebben. De dienst verwijst hem door naar de Ombudsman.

ONDERZOEK:
De dienst Vergunningen bevestigt dat verzoeker telefonisch het overplakken van zijn affiches meldde.
Er werd hem uitgelegd dat hij op basis van het reglement hiertegen een klacht kon indienen.
Een private firma voert in opdracht van de Stad de
aanplakkingen uit voor de stadsdiensten.
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Na de klacht neemt de dienst Vergunningen contact
op met de cultuurbeleidscoördinator en het Cultuurcentrum. Zij zien geen reden om niet langer met de
firma samen te werken. Zij gaat meermaals per dag
langs de aanplakzuilen en maakt op die manier
goede reclame voor de stadsevenementen.
De firma ontkent in eerste instantie dat ze affiches
zou overplakken van evenementen die nog plaats
moeten vinden. Maar op een brief van de dienst
Vergunningen, waarin erop gewezen wordt dat bij
herhaling maatregelen zullen worden genomen,
antwoordt de verantwoordelijke dat hij alle aanplakkers zal wijzen op het reglement.
De firma treft met verzoeker een regeling.
Het is aan de Politie om het ongeoorloofd overplakken vast te stellen. Zij kan een proces-verbaal
opmaken dat overgemaakt wordt aan het Parket.
Dat betekent in de praktijk dat er geen gevolg aan
gegeven wordt. De dienst Ombudsman vraagt zich
af of het overplakken van affiches niet beter met
een GAS-boete beteugeld zou worden.
Verzoeker laat weten dat tijdens een gesprek met de
firma de plooien glad gestreken werden en afspraken werden gemaakt voor de toekomst. Ook met de
andere organisator die zelf affiches liet ophangen,
werden afspraken gemaakt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Niet de stadsdiensten maar de private firma die
aanplakt in opdracht van de Stad, ging in de fout.
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Het probleem wordt opgelost. De firma komt tot
een vergelijk met verzoeker. De dienst Vergunningen wijst de firma op haar verantwoordelijkheid.
Het valt te overwegen inbreuken op het reglement
op het aanplakken op de aanplakzuilen te beteugelen met een GAS-boete in plaats van met een proces-verbaal van de Politie.

OVERPLAKTE AFFICHES (2)
(dossier: 201811-227)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker organiseert een evenement. Hij gaat affiches aanplakken op de aanplakzuilen van de Stad.
Enkele dagen later merkt hij op dat zijn affiches op
verschillende plaatsen overplakt zijn met affiches
voor een evenement in Knokke-Heist. Verzoeker
plakt nieuwe affiches, maar ook deze worden overplakt.
Verzoeker klaagt niet alleen over het verloren werk.
Hij moet zich ook verantwoorden tegenover zijn
sponsors waarom zijn affiches nergens te zien zijn
op de aanplakzuilen in Brugge.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Vergunningen werden de affiches voor het evenement in Knokke-Heist aangeplakt in strijd met het gemeentelijke reglement op
de tijdelijke aanplakkingen. Affiches voor evenementen die nog niet voorbij zijn, mogen niet overplakt worden. Bovendien staat op de Knokse affiche geen naam noch een adres van de
verantwoordelijke uitgever.
De dienst Vergunningen schrijft de twee firma’s
aan die in Brugge instaan voor het aanplakken op
de aanplakzuilen en wijst hen op het correct toepassen van het reglement . Een van de firma’s reageert
dat zij de affiches voor het evenement in KnokkeHeist aanplakte. Ze belooft in de toekomst het reglement te volgen.
De Ombudsman suggereert het niet reglementair
overplakken van affiches via een GAS-boete te beteugelen. In het huidige reglement moeten inbreuken via een proces-verbaal van de Politie vastgesteld worden. Het Parket seponeert meestal. De
dienst Vergunningen is bereid het voorstel voor te
leggen aan de Burgemeester.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
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CLUSTER OPENBAAR DOMEIN
WEGEN

Klachten van burgers
LOSLIGGENDE TEGELS
(dossier: 201808-179)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat losliggende tegels rond het riooldeksel in de oprit naar zijn woning niet hersteld
worden door de Wegendienst. De dienst kwam
langs en zei dat er niets hersteld zou worden, tenzij
hij hiervoor de kosten zou dragen.
Op zijn melding antwoordde de Wegendienst: “De
losliggende tegels in het voetpad zijn gelegen tussen de groenzone. Het stuk voetpad ligt niet op
openbaar domein en is ten laste van de eigenaar.”
Verzoeker protesteert. Hij is geen eigenaar van de
oprit en het voetpad. Zijn eigendom loopt maar tot
aan de rooilijn. Bovendien rijdt de Groendienst regelmatig het gras af met een zware grasmaaier. Het
voertuig rijdt dan over het riooldeksel en de oprit
tot aan de volgende groenstrook. Dat kan de schade
veroorzaakt hebben.
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ONDERZOEK:
De Wegendienst geeft toe dat het antwoord fout geformuleerd is. De oprit ligt op het openbare domein.
De Wegendienst merkt op dat de tegels los liggen
in de strook die bij de oprit hoort en niet in de
strook die bij het voetpad hoort. De Stad staat alleen in voor het herstellen van voetpaden, niet van
opritten, ook al ligt de oprit op het openbare domein.
De Wegendienst valt hiervoor terug op een beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 6 oktober 2014 naar aanleiding van een gelijkaardige
klacht
van
een
sociale
huisvestingsmaatschappij over het onderhoud van
de opritten op het openbare domein die aansluiten
op de woningen van de maatschappij. In de beslissing herbevestigt het College zijn standpunt dat bij
een globale (her)aanleg van de voetpaden en de
openbare groenzones de opritten mee vernieuwd
worden, maar dat de Stad niet instaat voor het onderhoud van individuele opritten. De redenering is
dat deze opritten alleen dienen om een achterliggende garage of autostandplaats te ontsluiten en dus
niet van algemeen belang zijn. Herstellingen moeten door de eigenaar te gebeuren.
Als verzoeker kan aantonen dat de schade mee veroorzaakt werd door de grasmaaier van de Groendienst, dan kan verzoeker de Stad in gebreke stellen. Het is dan aan de verzekeringsmaatschappij

183

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

WEGEN

van de Stad om een uitspraak te doen over de aansprakelijkheid.

GEEN ANTWOORD?
(dossier: 201803-065)

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Het antwoord van de Wegendienst was fout. De tegels liggen op het openbare domein. De Wegendienst had in zijn antwoord duidelijk moeten uitleggen waarom zij de losliggende tegels in de oprit
niet zou herstellen, ook al liggen ze op het openbare
domein.
De klacht wordt gecorrigeerd. De dienst Ombudsman motiveert tegenover verzoeker waarom de
Wegendienst de oprit niet herstelt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 oktober 2018).

GEEN REACTIE OP MELDING
(dossier: 201810-223)

Terechte opmerking

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster stuurt midden mei 2017 een e-mail
naar info@brugge.be met de vraag of er tijdens de
heraanleg van het Zand aanpassingen voor slechtzienden zullen gebeuren aan de busperrons van De
Lijn. Ze biedt aan om met een aantal ervaringsdeskundigen toelichting te geven.
Volgens verzoekster kreeg ze geen antwoord.

ONDERZOEK:
De Wegendienst antwoordde al de volgende dag.
Het e-mailadres is correct en het antwoord is volledig: de Stad werkt hiervoor steeds samen met Inter,
maar het busperron is niet opgenomen in de heraanleg van het Zand omdat het beheerd wordt door De
Lijn.
De Ombudsman maakt het antwoord nog eens over
aan verzoekster. Zij reageert niet meer.

KLACHT:

BEOORDELING:

Voor de zaak van verzoeker ligt het voetpad al
maanden open. Hij weet niet wie de put maakte en
waarom. Hij weet dat iemand anders al begin oktober de Wegendienst verwittigde en een foto doorstuurde, maar daar kwam geen reactie op.
Eind oktober is er nog altijd niets aan de situatie
veranderd. De toestand is onveilig en onaantrekkelijk voor zijn handelszaak.

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De Wegendienst beantwoordde de email van verzoekster tijdig.

ONDERZOEK:
De Wegendienst zag de melding van begin oktober
over het hoofd als gevolg van een tijdelijk onderbezetting.
Als gevolg van de klacht maant de Wegendienst het
telecombedrijf dat de put maakte, aan om het voetpad zo snel mogelijk te herstellen. Dat gebeurt kort
nadien.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst zag de melding over het hoofd als
gevolg van een tijdelijk tekort aan personeel.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (19 november 2018).
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 april 2018).

TALMENDE AANNEMER
(dossier: 201806-122)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is niet te spreken over de aannemer die
een verkaveling realiseert in Sint-Michiels. Hij
moest de verhardingen en groenzones afwerken
binnen de vijf jaar. Deze termijn is al lang voorbij.
De verkavelingsvergunning werd al door het College van burgemeester en schepenen verleend in april
2012.
Midden oktober 2017 schreef verzoekster een eerste
keer de schepen van Openbare Werken aan. Hij beloofde de Wegendienst te vragen om bij de aannemer aan te dringen op een spoedige afwerking in
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afwachting van de overname in het openbaar domein.
Omdat verzoekster niets zag gebeuren, contacteerde
ze eind februari 2018 de schepen van Ruimtelijke
Ordening die een bouwcontroleur uitstuurde. De
bouwcontroleur reageerde dat de Wegendienst al
lang op de hoogte was van de problemen met de
aannemer en dat hijzelf de Wegendienst al had gesuggereerd om de aannemer in gebreke te stellen en
zo nodig zelf de verhardingen en de groenzones af
te werken.
Midden mei 2018 stuurde verzoekster een brief
naar het College van burgemeester en schepenen
waarin ze opnieuw klaagde over de onafgewerkte
verhardingen, de openliggende putten, het stapelen
van bouwmateriaal zonder signalisatie, de onafgewerkte speelzone voor kinderen waarop een ongebruikte kraan stond, bouwafval op het openbare
domein, een niet afgewerkte uitgegraven weg naar
de garageboxen, de plaatsing van een verkeersbord
met de aanduiding ‘werf’ waardoor de bewoners op
eigen risico in hun straat moesten parkeren. Op de
brief werd niet gereageerd.
Eind mei dient verzoekster klacht in bij de Ombudsman. Ze vindt dat de Wegendienst in gebreke
blijft omdat ze de voorwaarden van de verkavelingsvergunning niet opvolgt. Bij nalatigheid van de
aannemer zou de borg gebruikt kunnen worden om
de verhardingen en de groenzones zelf te realiseren.

WEGEN

reageert dat de groenzone nog altijd niet aangelegd
is en dat ook de bank nog niet werd geplaatst. De
Wegendienst neemt contact op met de aannemer die
belooft de groenzone aan te leggen voor eind november. Dat gebeurt niet. Na nieuw contact met de
Wegendienst stelt hij de aanleg van de groenzone
uit tot eind 2018 en het inzaaien tot het voorjaar van
2019.
De Ombudsman maant de Wegendienst aan tot actie. Zij reageert pas eind januari 2019 dat de groenzone in de winter niet aangelegd kan worden. De
aannemer krijgt nog tijd tot midden april 2019. Onderneemt hij niets, dan zal de Wegendienst hem in
gebreke stellen en zal de Stad zelf overgaan tot de
aanleg via afname van de borg.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het dossier wordt verder opgevolgd door de dienst
Ombudsman.

WORTELS IN HUISAANSLUITING
(dossier: 201807-165)

Ander oordeel
KLACHT:

De Wegendienst reageert dat zij de aannemer begin
mei 2018 met een pv in gebreke stelde omdat een
aantal verhardingen nog niet werden uitgevoerd. De
aannemer krijgt tijd tot midden juni. Ze belooft het
dossier op te volgen. Zolang de omgevingsaanleg
niet in orde is, zal de overdracht naar het openbare
domein niet gebeuren en zal de borg niet vrijgegeven worden. De Wegendienst geeft toe dat het dossier vertraging opliep door personeelstekort, vakantie en ziekte.
Midden juni gooit de aannemer de putten en de
voetpaden voorlopig dicht. Hij beveiligt het bouwmateriaal en de weg naar de garage. Hij haalt achtergelaten bouwmateriaal weg en verwijdert de
kraan. Tegen midden juli zijn alle voetpaden aangelegd, is de groenzone geëffend en van teelaarde
voorzien. Maar de groenzone wordt niet ingezaaid
en de bank wordt niet geplaatst.
De Wegendienst belooft de aannemer tegen midden
augustus opnieuw in gebreke te stellen als niet alle
verhardingen en groenzones tegen dan afgewerkt
zijn. Is de omgevingsaanleg niet volledig in orde,
dan zal zij de borg aanspreken.
De Wegendienst verzekert begin oktober dat alle
verhardingen aangelegd werden, maar verzoekster

Verzoekers achten de Stad aansprakelijk voor het
feit dat de huisaansluiting van hun eigendom al
sinds eind augustus 2017 verstopt zit door wortels
van een straatboom. Daardoor kunnen zij hun eigendom niet verhuren. Zij baseren zich hiervoor op
het resultaat van een cameraonderzoek in januari
2018. Dat kon geen gebrek aan de huisaansluiting
vaststellen.
Ondertussen liet de Stad begin maart op haar kosten
de boom kappen. Volgens verzoekers werd hij aangeplant boven de huisaansluiting. De Stad liet
evenwel de stamvoet en de wortels zitten, wat het
voor verzoekers onmogelijk maakt de huisaansluiting vrij te maken.
In een brief van begin juli wijst de Wegendienst
verzoekers erop dat het herstellen of vernieuwen
van de huisaansluiting altijd de verantwoordelijkheid blijft van de eigenaar. Als de huisaansluiting
kwaliteitsvol is, kunnen er geen wortels in groeien.
De Stad hoeft geen rekening te houden met de ligging van een huisaansluiting om een boom op het
openbare domein aan te planten. De Stad is niet bereid de stamvoet en de wortels te verwijderen omdat de kans op schade aan de huisaansluiting te
groot is.
Verzoekers gaan niet akkoord met de brief van de
Wegendienst. Zij klagen dat zij als gevolg van de
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onwil van de Stad in een patstelling terecht gekomen zijn. Zij nemen het niet dat de Stad het risico
op schade aan de huisaansluiting bij het weghalen
van de stamvoet volledig bij hen legt terwijl de Stad
volgens hen aansprakelijk is voor de verstopping
van de huisaansluiting.

WATERPLAS

ONDERZOEK:

KLACHT:

De Wegendienst is niet bereid om op haar kosten de
stamvoet te verwijderen. Ze blijft erbij dat verzoekers een aannemer moeten aanstellen die in één
beweging de stamvoet uithaalt en de huisaansluiting
herstelt.
De Ombudsman licht verzoekers in dat er maar
twee opties overblijven: zelf een aannemer aanstellen of naar de rechtbank stappen.
Vooraleer naar de rechtbank te stappen stellen verzoekers een aannemer aan om de stamvoet uit te halen en de huisaansluiting te herstellen. De huisaansluiting blijkt kwaliteitsvol uitgevoerd. Verzoekers
menen vast te stellen dat niet de huisaansluiting
maar de hoofdriolering verstopt zit door wortels.
Dat sterkt hen in hun overtuiging dat de Stad aansprakelijk is.
De Wegendienst stelt ter plaatse vast dat de wortels
niet in de hoofdriolering zitten maar zich bevinden
in de koppeling van de huisaansluiting met de
hoofdriolering. De koppeling maakt deel uit van de
huisaansluiting en behoort tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De koppeling werd niet uitgevoerd volgens de regels van de kunst waardoor
de wortels binnen konden dringen. De werklui van
de Wegendienst halen de wortels weg. Vastgesteld
wordt ook dat de boom niet boven de huisaansluiting stond en dat het dus niet nodig was geweest om
hem te kappen. De Wegendienst maakt zijn bevindingen over aan de verzekeraar van verzoekers.

Verzoeker meldde in september 2017 via de dienst
Ombudsman dat zich ter hoogte van zijn huis een
langgerekte waterplas vormde bij hevige regenval.
Wie buiten kwam, werd getrakteerd op een douche.
De dienst Ombudsman maakte de melding over aan
de Wegendienst.
Omdat er niets gebeurde, herhaalde verzoeker zijn
melding in december 2017. De Wegendienst voerde
een herstelling uit en verzekerde dat het probleem
daarmee opgelost zou zijn.
Begin augustus 2018 regent het fel en vormt zich
opnieuw een grote plas voor het huis van verzoeker.
Hij gaat ervan uit dat de rijweg opnieuw verzakt is
als gevolg van het vele verkeer.

BEOORDELING:

(dossier: 201808-178)

Ander oordeel.
Het ziet ernaar uit dat de verantwoordelijkheid voor
de verstopping van de huisaansluiting toch bij verzoekers ligt.

OPVOLGING:
Verzoekers blijven vinden dat de Stad aansprakelijk
is voor de schade. De verzekeringsmaatschappij
van de Stad wijst de aansprakelijkheid af. Verzoekers dagen de Stad voor de rechtbank.
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(dossier: 201808-172)

Ander oordeel

ONDERZOEK:
De Wegendienst gaat onmiddellijk ter plaatse en
stelt vast dat niet een nieuwe verzakking maar wel
een verstopte rioolkolk de oorzaak is. In de kolk zit
slib en cement. Een medewerker maakt de kolk
open met een houweel waardoor het water weg kan.
De volgende dag wordt de kolk volledig vrij gemaakt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

TE KLEIN PARKEERVAK

Ander oordeel
KLACHT:
Schuin tegenover verzoekers huis ligt een plantvak.
Tussen het plantvak en de oprit naar zijn garage ligt
een te kleine parkeerplaats. Als daar een middelgrote wagen parkeert, kan verzoeker zijn garage niet
meer in- of uitrijden.
Hij vroeg al geregeld aan de Stad om het plantvak
aan te passen, maar de Wegendienst wil hierover
geen beslissing nemen omdat de parkeerstrook
langs een gewestweg ligt die beheerd wordt door
het Agentschap Wegen en Verkeer. AWV is dan
weer van mening dat het de verantwoordelijkheid is
van de Stad om ervoor te zorgen dat er reglementair
geparkeerd kan worden.
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ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

Na de klacht wil AWV niet ingaan op de vraag om
arceringen aan te brengen omdat de parkeerdruk
langs de Baron Ruzettelaan te groot is. Zij suggereert de Wegendienst het plantvak te vergroten.
De Wegendienst wil hierover eerst het advies van
de dienst Mobiliteit en de Politie. Beide diensten
hebben geen bezwaar tegen het arceren of het uitbreiden van het plantvak.
De Wegendienst tekent een plan voor het vergroten
van het plantvak. Het werk zal uitgevoerd worden
in de zomer van 2019.
AWV arceert in afwachting het parkeervak.

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Volgens het reglement is het weghalen van onkruid
tussen de voegen van het voetpad en de greppel een
taak voor de bewoner zelf. Normaliter reageert de
Wegendienst afwijzend op vragen van burgers om
de voetpaden opnieuw te voegen zodat er geen onkruid meer tussen kan groeien, omdat dat anders
een oneindig verhaal wordt. Alleen als de veiligheid
in het gedrang komt, grijpt de Wegendienst in. Volgens de Wegendienst was de situatie ter hoogte van
het huis van de buurman een twijfelgeval en werd
preventief opgetreden.
Hoe het voetpad rond het huis van de melder eraan
toe was, kan de Ombudsman ter plekke niet meer
vaststellen. Het voetpad is ondertussen volledig opnieuw opgevoegd. Het resultaat is een perfect voetpad.
De Ombudsman stelt tijdens het plaatsbezoek wel
vast dat er ook elders in de wijk, onder meer voor
het huis van verzoekster aan de overkant van de
straat, nog plaatsen zijn waar het onkruid tussen de
brede voegen groeit. Het soort grote tegels dat bij
de aanleg van de wijk werd gebruikt en de brede
voegen die daarbij zijn gebruikt, werken de groei
van het onkruid in de hand.
Als gevolg van de klacht beslist de Wegendienst
om een volledig voetpaddossier voor de wijk op te
starten. Daarbij zullen de ergste plaatsen volledig
worden vernieuwd en zal de rest opgevoegd worden
zodat er opnieuw een perfect voetpad ontstaat voor
alle bewoners. Het werk zal pas ten vroegste na de
zomer van 2019 uitgevoerd kunnen worden omdat
de aannemer tot dan al volgeboekt is.

OPVOEGEN

BEOORDELING:

BEOORDELING:

(dossier: 201809-197)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster stelt vast dat de Wegendienst het voetpad rond het huis van een buurman volledig heropvoegt om de groei van onkruid tegen te gaan. Hij
had daar in een melding op aangedrongen omdat hij
het moe was het onkruid te wieden. De voegen tussen de straattegels van het voetpad rond zijn huis
waren grotendeels verdwenen.
Terwijl de ploeg aan het werk is, gaan buren van de
melder vragen of ook het voetpad voor hun huis
aangepakt kan worden. Ook daar zijn de voegen
tussen de tegels grotendeels verdwenen. De regieploeg gaat daar niet op in.
Verzoekster voelt zich ongelijk behandeld en wil
dat ook het voetpad voor haar huis aangepakt
wordt.
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Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Hoewel handelend vanuit goed bedoelde klantvriendelijkheid, ontstond door de beslissing van de
Wegendienst om preventief in te gaan op de vraag
van de melder, minstens de perceptie van ongelijke
behandeling tegenover de andere bewoners omdat
er ook elders in de wijk plaatsen zijn waar onkruid
tussen de voegen groeit als gevolg van verdwenen
voegen of voegen in slechte staat.
Toch oordeelt de Ombudsman genuanceerd. Hij
kon immers niet zelf vaststellen hoe het voetpad
rond het huis van de melder eraan toe was omdat
het herstel tijdens zijn plaatsbezoek al achter de rug
was. Misschien was de staat van het voetpad slechter dan op andere plaatsen in de wijk waardoor de
Wegendienst besliste om uitzonderlijk af te wijken
van de regel dat de bewoner zelf het onkruid tussen
de voegen moet verwijderen.
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Het dossier leert dat men omzichtig om dient te
gaan met dergelijke vragen en goed dient af te wegen of het gelijkheidsprincipe niet in het gedrang
kan komen als men erop ingaat.

VERZAKKING
(dossier: 201812-261)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is eigenaar van een flat in een appartementsgebouw. De andere appartementen zijn bewoond door mede-eigenaars.
Begin 2017 verzakte het voetpad voor de woning
door een lek in de waterleiding. Farys herstelde de
breuk en het voetpad. Enkele maanden later, in mei
2017, kregen de bewoners problemen met het telefoonverkeer. Het telecombedrijf brak het voetpad
opnieuw open, herstelde het kabelprobleem, voerde
aarde aan om het gat onder het voetpad en het gebouw op te vullen en herstelde het voetpad.
Een jaar later, in mei 2018, stelden de bewoners
vast dat het voetpad opnieuw aan het verzakken
was. De eigenaar van het gelijkvloers contacteerde
de Stad. De Wegendienst kwam langs. Het voetpad
werd opengebroken en opnieuw werd vastgesteld
dat er grond weggespoeld was onder het voetpad en
onder het gebouw. Maar behalve het opruimen van
de kapotte tegels en het zetten van signalisatie ondernam de Wegendienst niets.
Eind december 2018 komt verzoeker langs in naam
van alle eigenaars. Het voetpad is nog altijd niet
hersteld. Ook de put is nog altijd niet opgevuld. De
Wegendienst reageert niet op de vragen van verzoeker en zijn buren, ook niet nadat zij door de
dienst Ombudsman waren doorverwezen.

ONDERZOEK:
De Wegendienst sloot de melding van eind mei
2018 van de benedenbuur af met de vraag opnieuw
contact op te nemen mocht het voetpad verder verzakken.
Hoewel de melding werd afgehandeld deed de Wegendienst op eigen initiatief verder onderzoek naar
de oorzaak van de verzakking. Daarbij werd vastgesteld dat er zich een holte bevond onder het voetpad
en onder het gebouw. De benedenbuur werd eind
augustus aangeschreven met de vraag het probleem
aan te pakken.
Volgens de Wegendienst ligt de oorzaak bij de
huisaansluiting of aan afkalving van grond onder
het voetpad naar open ruimte onder het gebouw.
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Het voetpad werd volgens de Wegendienst nog niet
hersteld om de eigenaars de kans te geven de nodige vaststellingen te doen en werken uit te voeren.
De put werd wel afgezet.
De Wegendienst blijft erbij dat de Stad niet verantwoordelijk is voor de holte onder het gebouw. De
eigenaars moeten zelf een deskundige aanstellen.
De Stad kan alleen de holte onder het voetpad en
het voetpad zelf herstellen.
Na de klacht bij de dienst Ombudsman schrijft de
Wegendienst de eigenaars een nieuwe brief waarin
staat wat ze moeten doen. Er zijn geen aanwijzingen dat de Stad verantwoordelijk is. De Wegendienst belooft het voetpad te herstellen in februari
2019 en het dossier aan te kaarten bij de verzekeringsmaatschappij van de Stad. Onder het gebouw
kan de Stad geen werken uitvoeren.
De verzekeringsmaatschappij van de Stad reageert
dat zij geen initiatief zal nemen in het dossier en
een eventuele eis van de tegenpartij zal afwachten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

OPVOLGING:
Het voetpad wordt in februari 2019 hersteld.

Overgenomen meldingen
MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(Dossier: 201801-019)

Gegrond
KLACHT:
Een gemeenschapswacht meldt eind november
2017 op vraag van een burger dat enkele boomroosters los liggen.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd geaccepteerd door de Wegendienst, maar niet verder behandeld. De dienst volgde de opvolgingstool niet op. Pas na bemiddeling
door de dienst Ombudsman wordt actie ondernomen.
De Wegendienst stelt vast dat de boomroosters opgeduwd worden door de boomwortels. Dat is gevaarlijk. De roosters worden weggehaald. Rond de
bomen worden paaltjes gezet.

188

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

WEGEN

BEOORDELING:

BEOORDELING:

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst behandelde de melding niet binnen de reglementaire termijn.
De klacht wordt gecorrigeerd: het herstel wordt uitgevoerd.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst pakte de melding niet aan als gevolg van
een tijdelijke onderbezetting. Er werd hiervoor een
oplossing uitgewerkt maar deze verhoogde het risico dat meldingen uit het oog werden verloren.
De klacht wordt gecorrigeerd: als gevolg van een
tweede melding van dezelfde melder werd het probleem op korte termijn opgelost.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 april 2018).

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)

Akte genomen (20 augustus 2018).

(dossier: 201806-127)

Gegrond

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)
(dossier: 201807-146)

KLACHT:
Een wijkinspecteur meldt eind maart 2018 op vraag
van een bewoner dat er ter hoogte van diens huis
een hek en twee steunen zijn blijven staan. Hij
vraagt of ze weggehaald kunnen worden.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

Gegrond
KLACHT:
Begin mei meldt verzoeker dat een boom de vrije
doorgang op het voetpad belemmert.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding kwam eerst bij de dienst Vergunningen
terecht die ter plaatse vaststelde dat het niet om materieel van de uitleendienst ging. Zij maakte de
melding midden april over aan de Wegendienst. De
Wegendienst merkte de melding niet op.
Volgens de dienst kwam de melding binnen tijdens
een periode van tijdelijk personeelstekort. Alle verantwoordelijken van de verschillende subdiensten
van de cluster Openbaar Domein kregen aangepaste
rechten zodat ze meldingen konden behandelen van
collega’s van de andere subdiensten. Maar deze
werkwijze hield in dat de meldingen niet meer gefilterd konden worden tot op het niveau van de subdiensten wat het risico verhoogde dat ze uit het oog
werden verloren.
Het onderzoek wijst uit dat het gaat om achtergelaten signalisatiemateriaal van een aannemer van Farys. Het werd weggehaald als gevolg van een tweede melding die begin april bij de Wegendienst
binnen kwam. Deze melding werd gedaan door dezelfde melder die vijf dagen eerder de wijkinspecteur had gecontacteerd maar die had vastgesteld dat
het materiaal toch bleef staan.
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ONDERZOEK:
De Groendienst ging ter plaatse en stelde vast dat
het voetpad op die plek ten einde loopt en overgaat
in een groenzone. Via het meldpunt werd aan de
Wegendienst meer informatie gevraagd. De Wegendienst beantwoordde de vraag niet.
De verwerking van dergelijke meldingen wordt
binnen de cluster Openbaar Domein besproken zodat ze in de toekomst beter verloopt.
Na de klacht licht de Wegendienst de ligging van
het voetpad en de groenzone toe. Een ingreep is niet
nodig.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Wegendienst beantwoordde de vraag van de Groendienst niet waarna de melding overtijd ging.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Ombudsman informeert verzoeker over het standpunt van
de Stad. Binnen de cluster Openbaar Domein wordt
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besproken hoe de behandeling van dergelijke meldingen in de toekomst beter kan verlopen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (5-10)
(dossiers: 201802-031, 201802-032, 201802-033,
201802-034, 201802-035, 201802-036)

Terechte opmerkingen

Akte genomen (12 november 2018).

KLACHTEN:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (4)
(dossier: 201807-162)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster meldt eind mei 2018 een verstopte rioolkolk in zijn straat. De dienst Stadsreiniging reinigt nog diezelfde dag de kolk. De volgende dag
belt verzoekster op om te zeggen dat het water nog
altijd niet goed wegloopt. De dienst Stadsreiniging
maakt de melding over aan de Wegendienst.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd eind mei gelezen door een administratief medewerkster van de Wegendienst. Het
bericht werd ook in juni door twee medewerksters
bekeken. Waarom ze niet behandeld werd, is onduidelijk.
De melding komt pas eind juli, de dag dat de Ombudsman de Wegendienst inlicht, bij de ploegbaas
terecht komt. De regieploeg maakt de volgende dag
de kolk vrij van puin.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding zwierf twee maanden rond.
De klacht wordt gecorrigeerd: het herstel wordt uitgevoerd. Verzoekster wordt ingelicht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 oktober 2018).
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Eind januari en begin februari 2018 komen zes
meldingen voor de Wegendienst na zestig dagen als
onafgewerkt bij de dienst Ombudsman terecht. Ze
dateren van eind november en begin december
2017. De Ombudsman stelt vast dat de meldingen
op 7 februari 2018, buiten de reglementaire behandelingstermijn, van een medewerkster van de Wegendienst naar een medewerkster van de dienst
Stadsreiniging overgedragen worden.

ONDERZOEK:
De meldingen werden niet geparkeerd of de melders werden niet op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek.
Door langdurige ziekte van een collega moest een
van beide medewerkers die de meldingen voor de
Wegendienst opvolgt, inspringen bij de afdeling
overheidsopdrachten. Daardoor kwamen alle meldingen bij de andere medewerkster terecht. Omdat
zij een dossierachterstand opliep, kreeg een medewerkster van de dienst Stadsreiniging de opdracht
de meldingen van de Wegendienst voor de sectoren
West, Oost en Noord over te nemen en administratief af te werken. Normaal worden de sectoren er
tijdig op gewezen dat meldingen bijna over tijd
gaan, maar door de tijdelijke personeelskrapte gebeurde dat niet.
Eind februari laat de Wegendienst weten dat verschillende medewerkers van de cluster Openbaar
Domein de opdracht kregen bij te springen. Het
gaat om een tijdelijke maatregel. Midden maart
wordt het meldpunt bij de Wegendienst versterkt
met een nieuw personeelslid.
De zes meldingen worden aangepakt en de Wegendienst brengt de melders op de hoogte.

BEOORDELING:
Terechte opmerkingen (gebrekkige dossieropvolging).
Tijdelijke personeelskrapte zorgde voor een minder
goede opvolging van de meldingen. Dat is een verzachtende omstandigheid.
Positief is dat binnen de cluster Openbaar Domein
tijdelijke maatregelen werden genomen om de achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Sinds
midden maart 2016 is het meldpunt bij de Wegen-
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dienst weer bemand door twee medewerksters.
Nieuwe, gelijkaardige problemen blijven uit.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 april 2018).

De melding werd midden februari geparkeerd omdat het herstel niet uitgevoerd kon worden door het
slechte weer. Deze reden werd niet geregistreerd en
bijgevolg ook niet overgemaakt aan de melder.
De greppel wordt midden maart hersteld.
Sinds midden maart 2018 worden de meldingen
voor de Wegendienst opnieuw opgevolgd door twee
medewerkers.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De melding werd administratief niet goed opgevolgd. Het feit dat de administratie van de Wegendienst tijdelijk onderbemand was, aanvaardt de
Ombudsman als verzachtende omstandigheid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 mei 2018).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (12)
(dossier: 201802-047)

Terechte opmerking
KLACHT:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (11)
(dossier: 201802-046)

Terechte opmerking

Midden december 2017 meldt verzoeker een verstopte rioolkolk. Als het regent blijft het water op
de parkeerstrook staan.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:

De melding werd niet goed opgevolgd als gevolg
van een tijdelijke onderbezetting bij de administratie van de Wegendienst. De meldingen werden tijdelijk slechts opgevolgd door één medewerkster.
Zij kreeg in februari 2018 bijstand van een medewerkster van de dienst Stadsreiniging.

De dienst Stadsreiniging reinigde twee dagen na de
melding de kolk maar dat ging moeilijk omdat er in
het kolkgat veel wortels zaten. Ze maakte de melding over aan de Wegendienst.
Na onderzoek ter plaatse stuurde de Wegendienst
de melding midden januari 2018 voor advies door
naar de Groendienst omdat de boom op de riolering
stond. Twee dagen later stuurde de Groendienst de
melding terug naar de Wegendienst. Daar bleef de
melding liggen als gevolg van een tijdelijke onderbezetting bij de administratie van de Wegendienst.
De opvolging van de meldingen gebeurde tijdelijk
slechts door één medewerkster.
Ondertussen controleerde de regieploeg van de
Wegendienst in februari zelf nog enkele keren de
kolk omdat ze geen reactie van de Groendienst
kreeg.
Begin maart slaagt ze erin de wortels uit de kolk te
trekken.
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KLACHT:
Verzoekster meldt midden december 2017 dat de
greppel voor haar huis kapot is. De melding komt
bij de Wegendienst terecht. Vlak voor de behandelingstermijn verstrijkt, wordt ze geparkeerd. Een
reden hiervoor wordt niet ingegeven waardoor de
melding na zestig dagen bij de dienst Ombudsman
terecht komt. De dienst Ombudsman neemt de melding midden februari 2018 over.

ONDERZOEK:

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

WEGEN

Sinds midden maart 2018 worden de meldingen
voor de Wegendienst opnieuw opgevolgd door twee
medewerkers.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De melding werd administratief niet goed opgevolgd. Nadat de Groendienst de melding naar de
Wegendienst teruggestuurd had, bleef ze liggen bij
de administratie van de Wegendienst. Ondertussen
had de regieploeg van de Wegendienst wel geprobeerd het probleem om te lossen, maar dat lukte pas
na het verstrijken van de behandelingstermijn van
zestig dagen.
Het feit dat de administratie van de Wegendienst
tijdelijk onderbemand was, aanvaardt de Ombudsman als verzachtende omstandigheid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De melding werd administratief niet goed opgevolgd. Het feit dat de administratie van de Wegendienst tijdelijk onderbemand was, aanvaardt de
Ombudsman als verzachtende omstandigheid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 mei 2018).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (14)
(dossier: 201803-066)

Terechte opmerking
KLACHT:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (13)

Verzoekster meldt begin januari 2018 dat het slikputje voor haar huis verstopt zit.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

(dossier: 201803-058)

ONDERZOEK:

Akte genomen (7 mei 2018).

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster meldt begin januari 2018 dat twee afvoerputjes verstopt zitten. Er zitten bladeren, afval
en zand in.
De melding komt bij de dienst Stadsreiniging terecht die de volgende dag alle rioolkolken in de
straat reinigt. De ploeg stelt vast dat er veel boomwortels in de putjes groeien.
De dienst Stadsreiniging stuurt de melding daarom
voor verdere opvolging door naar de Wegendienst.
Daar blijft ze liggen. Zestig dagen later komt ze bij
de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De Wegendienst ontving de melding maar volgde
ze door een tijdelijke onderbezetting van de administratie niet goed op. De meldingen konden tijdelijk slechts door één medewerkster opgevolgd worden.
Sinds midden maart 2018 worden de meldingen
opnieuw door twee medewerksters opgevolgd.
Na de overname van de melding door de dienst
Ombudsman verwijdert de Wegendienst de wortels.

Nog diezelfde dag rukte de dienst Stadsreiniging
uit. Zes rioolkolken werden gereinigd maar de
ploeg stelde vast dat er veel wortels in de slikputten
groeiden. De melding werd doorgegeven aan de
Wegendienst, maar daar bleef ze onbehandeld.
Het meldpunt bij de Wegendienst, normaal bemand
door twee medewerkers, was tijdelijk onderbemand
waardoor een achterstand werd opgebouwd. Daardoor kwam de melding te laat bij de regieploeg toe.
Na de overname van de melding door de dienst
Ombudsman worden de slikputten vrij gemaakt.
Sinds maart 2018 wordt het meldpunt bij de Wegendienst opnieuw bemand door twee medewerksters.

BEOORDELING
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De melding werd niet aangepakt. Door tijdelijk administratief oponthoud kwam ze niet op tijd toe bij
de regieploeg. De tijdelijke personeelskrapte bij het
meldpunt bij de Wegendienst beschouwt de Ombudsman als een verzachtende omstandigheid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 april 2018).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (15)

MEER DAN ZESTIG DAGEN (16)

(Dossier: 201803-070)

(dossier: 201808-168)

Terechte opmerking

Terechte opmerking

KLACHT:

KLACHT:

De Politie meldt midden januari 2018 verstopte rioolkolken in de Gistelsesteenweg met plasvorming
tot gevolg.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

Verzoeker meldt begin juni 2018 een zoveelste verzakking in de rijweg voor zijn huis. Telkens lost de
Wegendienst het probleem tijdelijk op. Verzoeker
pleit voor een structurele oplossing.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De dienst Stadsreiniging pakte de melding aan maar
de verstopping bleek hardnekkig. Daarom werd de
melding voor verdere behandeling overgemaakt aan
de Wegendienst. Daar bleef ze gedurende twee
maanden onbehandeld liggen, tot een nieuwe administratieve medewerkster bij de Wegendienst ze
verkeerdelijk toewees aan de Groendienst. De melding kwam de volgende dag bij de dienst Ombudsman terecht. In het veld werd het probleem nochtans al eind januari door de Wegendienst opgelost.
Door een tijdelijk gebrek aan personeel bij het
meldpunt bij de Wegendienst werden de meldingen
tijdens het eerste kwartaal van het jaar administratief minder goed opgevolgd. Sinds midden maart
wordt het meldpunt bij de Wegendienst opnieuw
door twee medewerksters bemand.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst loste het probleem snel op, maar
de administratieve opvolging van de melding gebeurde onzorgvuldig. Daardoor kreeg de melder
geen feedback en kwam de melding bij de dienst
Ombudsman terecht.
Het tijdelijke personeelstekort bij de Wegendienst
is een verzachtende omstandigheid net als het feit
dat de nieuwe, onervaren medewerkster, die pas
sinds midden maart 2018 het meldpunt bij de Wegendienst mee bemande, de melding foutief overmaakte aan de Groendienst.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (27 april 2018).
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ONDERZOEK:
De Wegendienst laat weten dat de verzakking in de
rijweg al midden juli werd opgevuld. De oorzaak
van de verzakkingen is een versleten hoofdriool.
Deze zou heraangelegd moeten worden, maar omdat er dringender dossiers zijn moet de Wegendienst keuzes maken op basis van het budget en de
personeelsbezetting. Tot zolang houdt de Wegendienst het op punctuele herstellingen. De riolering
zal pas na 2025 vernieuwd kunnen worden.
De melder werd niet op de hoogte gebracht van het
herstel en de reden waarom niet voor een structurele oplossing wordt gekozen. Dat gebeurt pas nadat
de Ombudsman het dossier als klacht overnam.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Wegendienst ondernam wel actie maar liet na de
melder op de hoogte te brengen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 oktober 2018).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (17)
(Dossier: 201801-006)

Ander oordeel
KLACHT:
Midden november 2017 meldt verzoeker dat een
sleuf in het wegdek niet goed hersteld werd. Het niveauverschil zorgt voor geluidshinder.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.
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ONDERZOEK:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (19)

Volgens de Wegendienst werd de sleuf gemaakt
door een aannemer bij de aanleg van een private
huisaansluiting. Het herstel gebeurde niet volgens
de regels van de kunst. De Wegendienst contacteerde de opdrachtgever maar gaf hem de nodige tijd
om een nieuwe aannemer te zoeken en een nieuwe
politievergunning aan te vragen. De Wegendienst
bracht verzoeker hiervan op de hoogte, maar die
aanvaardde niet dat zij de opdrachtgever een redelijke termijn had gegeven om het herstel uit te voeren. Hij eiste onmiddellijke actie. Dat zou evenwel
de rechten van de opdrachtgever geschaad hebben.
Bovendien wilde de Wegendienst liever dat de opdrachtgever het herstel zelf zou uitvoeren dan dat
het ambtshalve door de Stad moest worden uitgevoerd.
Na de klacht stelt de Wegendienst vast dat de opdrachtgever in gebreke blijft. Zij ziet zich alsnog
verplicht de herstelling ambtshalve uit te voeren en
de factuur over te maken aan de opdrachtgever.

BEOORDELING:

(Dossier: 201808-183)

Ander oordeel
KLACHT:
Begin juli vroeg verzoeker om in zijn straat een
bord te plaatsen om chauffeurs te waarschuwen
voor spelende kinderen.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst werd het bord in de eerste
week van september geplaatst. Het duurde even
omdat advies moest gevraagd worden aan de Verkeersdienst van de Politie. Het advies kwam eind
augustus binnen en het bord werd diezelfde week
nog geplaatst. De afhandeling in het meldpunt
volgde kort nadien.

BEOORDELING:

Ander oordeel.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (18)

Ander oordeel.
De melding werd heel kort na de maximale behandelingstermijn van zestig dagen afgewerkt.

(Dossier: 201807-147)

Ander oordeel
KLACHT:
Begin mei meldt een gemeenschapswacht dat verschillende rijen tegels in het voetpad los liggen en
gebroken zijn ter hoogte van een private oprit.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De Wegendienst herstelde op de valreep op 3 juli
het voetpad.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het herstel zelf werd nog net binnen de reglementaire behandelingstermijn van zestig dagen uitgevoerd. Alleen de administratieve afhandeling van
de melding viel daar net buiten.
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2. OCMW

ONAANGEKONDIGD AFGESLOTEN
(Dossier: 201803-068)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster startte in oktober 2017 met budgetbeheer bij het OCMW. Sindsdien werd ze al drie keer
onaangekondigd afgesloten door haar telecombedrijf. De eerste twee keer kon ze niet meer telefoneren. Nu werd ook de televisie, het internet en haar
gsm afgesloten.
Er is ook een probleem met de autoverzekering.
Doordat deze te laat werd betaald, is haar verzekering verlopen.
Volgens verzoekster staat er nog 300 euro op haar
rekening. Alle betalingen zijn al gebeurd. Ze begrijpt dan ook niet waarom haar telecomrekening
en haar autoverzekering niet betaald worden.
Verzoekster nam zelf al contact op met haar maatschappelijk werkster. Zij beloofde dat de rekeningen betaald zouden worden, maar dat gebeurt niet.

ONDERZOEK:

Hoewel het probleem wordt opgelost, blijft verzoekster het er moeilijk mee hebben dat de maatschappelijk werkster haar er niet van verwittigde
dat haar telecomfactuur niet tijdig betaald kon worden waardoor ze tot drie keer toe onaangekondigd
werd afgesloten.
Volgens het OCMW kende het budgetbeheer een
moeilijke start omdat de inkomsten veel minder
hoog zijn dan geraamd. Het blijft continu puzzelen
wat wel en niet betaald kan worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de maatschappelijk werkster communiceerde niet proactief
met verzoekster toen ze vaststelde dat er onvoldoende budget was om de telecomfacturen te betalen. Daardoor werd verzoekster tot driemaal toe onverwacht afgesloten.
De klacht wordt gecorrigeerd: het OCMW vindt
met verzoekster een oplossing om haar telecomkosten te verlagen. Ook de autoverzekering wordt betaald.

Kort na de klacht wordt verzoekster bij haar maatschappelijk werkster geroepen. Afgesproken wordt
dat de autoverzekering betaald zal worden, dat het
contract met haar telecombedrijf zou worden opgezegd en dat verzoekster een abonnement bij een
goedkopere operator zou nemen.
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INGEHOUDEN LEEFLOON
(dossier: 201802-050)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster is bejaard. Ze heeft een dubbele nationaliteit. Ze krijgt een leefloon van het OCMW in
afwachting van een inkomensgarantie voor ouderen
of een pensioen uit haar geboorteland.
Begin februari 2018 werd het leefloon niet gestort.
De maatschappelijk werkster zou de betaling tegengehouden hebben omdat verzoekster haar dossier
voor de inkomensgarantie niet in orde bracht. Dat
dossier zit volgens verzoekster vast. Door de beslissing van de maatschappelijk werkster zit ze zonder
inkomen.
Verzoekster heeft het moeilijk met de houding van
de maatschappelijk werkster. Zij zou vaak de indruk geven geïrriteerd te zijn. Om de twee maanden
komt verzoekster de betalingsbewijzen voor medische kosten afgeven op de zitdag van de maatschappelijk werkster. Andere cliënten zouden voorgenomen worden en verzoekster zou dan moeten
wachten tot de laatste. Dan kijkt de maatschappelijk
werkster op haar horloge en laat ze uitschijnen dat
er nog maar weinig tijd is voor haar.

BEOORDELING:
Verzoekster wordt doorverwezen naar de Ombudsdienst voor pensioenen in verband met haar rechten
op pensioen.
Uit het onderzoek blijkt dat er geen raadsbeslissing
over het stopzetten van het leefloon werd genomen.
Bijgevolg kreeg verzoekster geen recht om gehoord
te worden.
In eerste instantie verwees de dienst Ombudsman
verzoekster voor meer details hierover naar de
hoofdmaatschappelijk werkster. Verzoekster en
haar kleindochter zijn niet tevreden over het gesprek. Ze hadden het gevoel dat de houding van de
maatschappelijk werkster werd goedgepraat. Er
werden geen excuses aangeboden noch oplossingen
geboden.
Volgens het OCMW werd het leefloon niet uitbetaald in afwachting van de informatie die verzoekster diende te geven over haar aanvraag voor een
inkomensgarantie. De maatschappelijk werkster
had hierover verschillende keren tevergeefs telefonisch contact met verzoekster proberen op te nemen. Volgens het OCMW werd het dossier niet
voorgelegd aan de Raad omdat na het verkrijgen
van de informatie er een nieuwe aanvraag voor leefloon zou moeten ingediend worden, met een langere procedure tot gevolg.
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Het OCMW zal in het werkoverleg bespreken dat
het inhouden van het leefloon slechts uitzonderlijk
mag gebeuren. Het is niet evident om dat te doen,
louter omdat de cliënt niet reageert op een vraag.
Als de maatschappelijk werker zelf het initiatief
neemt om af te wijken van een raadsbeslissing,
moet dit gemotiveerd worden en als een uitzondering beschouwd worden, aldus het OCMW.
De maatschappelijk werkster was er zich niet van
bewust dat haar houding negatief overkwam bij
verzoekster en haar kleindochter. Ze wijst ook op
een communicatieprobleem door de taalbarrière. Ze
is bereid verzoekster in het vervolg schriftelijk uit
te nodigen, omdat mondelinge afspraken niet altijd
duidelijk zijn voor haar. Een tolk zal ingeschakeld
worden. Er wordt ontkend dat er andere cliënten
voorgenomen zouden worden.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN FAIR-PLAY: het was niet fair van de maatschappelijk werkster het leefloon zonder voorafgaande verwittiging niet uit te betalen louter omdat
verzoekster bepaalde informatie niet binnenbracht
na een telefonische vraag, zeker omdat hier ook een
taalbarrière speelt. Het fair-playbeginsel zegt dat de
overheid de burger niet ongeoorloofd onder druk
mag zetten. Wil men toch een dergelijke maatregel
nemen, dan dient dit schriftelijk en gemotiveerd
aangekondigd te worden en dient de cliënt er in deze brief op gewezen te worden dat hij zijn leefloon
zou kunnen verliezen als hij bepaalde informatie
niet binnenbrengt.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de dienst
Ombudsman niet kan oordelen over de houding van
de maatschappelijk werkster. De gesprekken kunnen niet objectief gereconstrueerd worden.
De klacht wordt gecorrigeerd: het inhouden van
leefloon wordt besproken op het werkoverleg. Er
worden afspraken gemaakt om de communicatie
tussen de maatschappelijk werkster en verzoekster
te verbeteren.

VERKEERD E-MAILADRES
(dossier: 201801-011)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster maakte midden januari 2018 via info@azstjan.be een klacht over aan het AZ Sint-Jan.
Ze kreeg eerst een bericht terug dat de e-mail gedurende 48 uur in bewaring was genomen, daarna
kreeg ze een bericht dat het adres niet was gevonden.
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Ze gaat er van uit dat niemand naar haar klacht wil
luisteren en contacteert hierover de Ombudsdienst
van het AZ Sint-Jan en de dienst Ombudsman van
de Stad Brugge.

van de doorgangswoning achter bij een van de andere bewoners.
Als verzoeker toch opnieuw een beroep wil doen op
de crisisopvang, is dat mogelijk.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

Verzoekster gebruikte een verkeerd mailadres. Het
correcte mailadres is info@azsintjan.be.
Verzoekster wordt hierover ingelicht en doorverwezen naar de Ombudsdienst van het ziekenhuis
om haar inhoudelijke klacht verder te behandelen.
De Ombudsdienst van het AZ Sint-Jan verduidelijkt
dat zij wettelijk gezien alleen bevoegd is voor
klachten over patiëntenrechten maar dat zij intern
ook de ruimte heeft gekregen om alle andere klachten over het AZ Sint-Jan te behandelen. In het vervolg zal de dienst Ombudsman klachten over het
AZ Sint-Jan die niet over patiëntenrechten gaan,
overmaken aan de Ombudsdienst van het AZ SintJan.

Ongegrond.
Verzoeker werd niet van de ene op de andere dag
uit de crisisopvang gezet. Hij koos er zelf voor om
niet in te gaan op de opvangmogelijkheden die
voorzien waren binnen het traject. Budgetbegeleiding is een voorwaarde binnen de opvang. Verzoeker heeft het recht dat te weigeren, maar dan kan de
opvang niet doorgaan.

BEOORDELING:
Ongegrond.
Verzoeker gebruikte een verkeerd e-mailadres.

CRISISOPVANG
(dossier: 201809-187)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker werd van de ene op de andere dag ontslagen uit de crisisopvang omdat hij een doorverwijzing naar de mannenopvang had geweigerd. De
dagprijs zou er duurder zijn dan de crisisopvang.
Hij vindt dat een geldige reden om de doorverwijzing te weigeren. Hij wil weten of het OCMW hem
zomaar uit de crisisopvang kon zetten.

ONDERZOEK:
Bij zijn eerste opvang kreeg verzoeker een kamer in
het crisiscentrum. Om de wachttijd naar een vrije
plaats in de mannenopvang te overbruggen, kreeg
hij tijdelijk een doorgangswoning toegewezen. De
kostprijs van een doorgangswoning en van een verblijf in de mannenopvang is ongeveer gelijk. Telkens is budgetbegeleiding een vereiste. De budgetbegeleiding verliep moeilijk. Verzoeker had
schulden maar gaf zijn inkomen niet volledig af.
Volgens het OCMW koos verzoeker er zelf voor
om geen gebruik meer te maken van de opvangmogelijkheden zoals voorzien in het traject omdat hij
zijn budget zelf wou beheren. Hij liet de sleutels
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WEDDE
(Dossier: 201802-027)

Onbevoegd
KLACHT:
Verzoekster werkte bij het OCMW maar is langdurig ziek. Ze ontvangt een ziekteuitkering.
In 2014 stortte het OCMW per vergissing toch een
maandwedde op haar rekening. Verzoekster stortte
het bedrag nog diezelfde dag terug. De Personeelsdienst liet weten dat verzoekster nog 504 euro
moest terugstorten omdat het OCMW dat bedrag al
had aangegeven aan de belastingen, wat achteraf
niet correct bleek te zijn. Pas na een herziening van
de belastingbrief werd dit het jaar daarop aangegeven en kreeg verzoekster 354 euro terug van de belastingen. Dat bedrag stortte ze meteen door naar
het OCMW.
Midden januari 2018 krijgt verzoekster een brief
van de financiële dienst van het OCMW dat ze nog
154,30 euro verschuldigd is in verband met de terugvordering van de maandwedde. Verzoekster is
verwonderd omdat ze over mailverkeer van half
2015 beschikt waarin staat dat deze zaak rechtstreeks geregeld zou worden tussen het OCMW en
de FOD Financiën. Omdat verzoekster alles terugstortte wat ze ten onrechte ontving, begrijpt ze niet
waarom ze nu nog eens 154,30 euro moet terugbetalen.

ONDERZOEK:
Het OCMW beroept zich op artikel 11 van het reglement op de Ombudsfunctie waarin staat dat de
dienst Ombudsman niet bevoegd is om klachten te
behandelen over de verhouding tussen de werknemers van de Stad Brugge of het OCMW en hun
werkgever. Verzoekster is nog altijd werkneemster
van het OCMW, al is ze langdurig ziek. De secreta-
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ris belooft de zaak intern verder te bekijken. Verzoekster laat begin mei weten dat het probleem
werd opgelost.

BEOORDELING:
Onbevoegd.

LEK?
(Dossier: 201801-014)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is in collectieve schuldbemiddeling bij
het OCMW. In het najaar van 2017 liep de relatie
met zijn ex-vrouw opnieuw stuk. Zij werkt bij het
OCMW. Verzoeker nam een deel van de inboedel
over voor 500 euro. Hij beschikt over een zelf geschreven kwitantie, ondertekend door hemzelf en
zijn ex. Het bedrag werd voorgeschoten door zijn
dochter en hij wilde het geld in schijven terugbetalen na bespreking met zijn schuldbemiddelaar. De
schuldbemiddelaar wil het geld niet geven omdat ze
over een e-mail van zijn ex beschikt waarin staat
dat de kwitantie vals is. Zij zou de meubels geschonken hebben.
Verzoeker zou getuige geweest zijn van een telefoongesprek tussen zijn ex en haar vriendin over de
regeling die hij heeft met zijn schuldbemiddelaar.
Hij vraagt zich af hoe zij aan deze informatie komt.
De schuldbemiddelaar verzekerde hem dat zij deze
info niet doorgaf.
Verzoeker uit zijn ontevredenheid over de eerstelijnsklachtenbehandeling. Hij zou een aantal feiten
uit het verleden van zijn ex gemeld hebben aan de
voorzitter en de personeelsdienst van het OCMW.
Daar zou niets mee gebeurd zijn.

Hoe zijn ex aan informatie zou geraakt zijn uit verzoekers digitale dossier, wordt niet duidelijk. De
schuldbemiddelaar verklaart geen andere contacten
hierover met de ex te hebben gehad. In principe
kunnen alleen de maatschappelijk werker, het
diensthoofd en een administratief medewerker aan
de gegevens. Volgens het OCMW is iedereen gehouden aan het beroepsgeheim en voldoet de beveiliging van de software aan de reglementering inzake privacy.
De eerstelijnsklachtenbehandeling zou volgens het
OCMW behoorlijk verlopen zijn. Verzoekers aantijgingen over zijn ex werden intern onderzocht
maar om privacyredenen niet aan hem meegedeeld.
Volgens het OCMW beschuldigen verzoeker en
zijn ex elkaar om beurt en is het moeilijk de zaak te
doorgronden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over mogelijke informatielekken uit het dossier van verzoeker.
De dienst Ombudsman vindt het gerechtvaardigd
dat de schuldbemiddelaar het geld niet uitbetaalde
zonder sluitend bewijs. Bovendien was het aan verzoeker om vooraf over de uitgave contact op te nemen met de schuldbemiddelaar. De eerstelijnsklachtenbehandeling verliep correct.

BUDGETBEHEER
(Dossier: 201802-052)

Ander oordeel
KLACHT:

Midden oktober 2017 liet de ex-echtgenote aan de
schuldbemiddelaar weten dat de kwitantie vals was
en dat verzoeker op die manier aan geld probeerde
te geraken. Al in februari 2002 werd door haar een
verklaring opgemaakt dat de inboedel in bruikleen
was gegeven aan verzoeker. Deze verklaring was
nodig omdat hij in collectieve schuldbemiddeling
wilde stappen en er duidelijkheid moest zijn over
wie de eigenaar van de goederen was. De ex bevestigde in een e-mail aan de schuldbemiddelaar dat de
kwitantie vervalst was. Kort daarop vroeg verzoeker aan zijn schuldbemiddelaar 500 euro. Hij werd
geconfronteerd met de e-mail van zijn ex. Omdat
hij geen duidelijke verklaring kon geven, besliste de
schuldbemiddelaar het geld niet uit te betalen.

Verzoeker is in budgetbeheer. Hij is ontevreden
over de manier waarop zijn dossier wordt opgevolgd en klaagt over een gebrek aan informatie.
Zijn budgetbegeleider zou zijn vragen telkens afwimpelen.
Onlangs had verzoeker een collega van zijn begeleider aan de lijn. Hij vroeg of het mogelijk was om
van zijn spaarrekening geld te krijgen om een verwarmingstoestel aan te kopen. De collega zei dat er
zeventig euro op de rekening stond. Maar de volgende dag hoorde hij van zijn begeleider dat er 215
euro op stond. Hij vroeg uitleg, kreeg een uitprint
van zijn rekeningen maar begreep deze niet goed.
Zijn begeleider had weinig zin om alles uit te leggen. Toen de hoofdmaatschappelijk werkster erbij
kwam, vorderde het gesprek evenmin. Verzoeker
polst naar de mogelijkheid om een nieuwe begeleider te krijgen.
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Volgens het OCMW gebeurde het gesprek tussen
verzoeker, de maatschappelijk werker en de
hoofdmaatschappelijk werker rustig en neutraal.
Verzoeker vond bepaalde transacties van de rekeningen verdacht. Hij begreep ze niet en zou kwaad
geworden zijn. Er werd een uitprint van de rekeningen opgestuurd zoals afgesproken. Er werd 15 euro
gegeven voor de aankoop van het verwarmingselement. Verzoeker zou ontevreden gebleven zijn. Er
werd hem inderdaad gemeld dat het budgetbeheer
vrijwillig is en stopgezet kon worden.
Volgens het OCMW verloopt het dossier moeizaam
omdat verzoeker regelmatig onbereikbaar is, afspraken niet nakomt of onvriendelijk is. Een andere
maatschappelijk werker toewijzen is volgens het
OCMW niet opportuun gezien de complexiteit van
het dossier en de knowhow van de huidige maatschappelijk werker.

De dienst Ombudsman nodigt verzoekster en de
coördinator van de armoedevereniging uit voor een
gesprek. Nog voor het gesprek plaats kan vinden,
zegt verzoekster de afspraak af omdat het OCMW
hen had opgebeld met de vraag de afspraak bij de
dienst Ombudsman te annuleren en eerst in gesprek
te gaan met het OCMW.
Volgens het OCMW kwam de klacht ook rechtstreeks bij de dienst terecht en wilde zij daarom de
bemiddeling eerst in de eerste lijn organiseren.
Na het gesprek op de eerste lijn laat de coördinator
van de armoedevereniging aan de dienst Ombudsman weten niet tevreden te zijn over de eerstelijnsklachtenbehandeling. Ze wenst alsnog klacht in te
dienen. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt,
maar die wordt omwille van persoonlijke redenen
afgebeld. Verzoekster en de coördinator zouden een
nieuwe afspraak maken, maar reageren niet meer.

BEOORDELING:

BEOORDELING:

Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen onregelmatigheden aan
het licht over de financiële transacties.
Over de bejegening kan de dienst Ombudsman niet
objectief oordelen omdat ze de gesprekken niet kan
reconstrueren.

Ander oordeel.
Het onderzoek wordt stop gezet omdat de eerste afspraak wordt geannuleerd en verzoekster en de coordinator uiteindelijk geen tweede afspraak maken.

DENIGRERENDE HOUDING?

(dossier: 201806-128)

SCHULDEISER

Ander oordeel

(dossier: 201802-053)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster dient via een armoedevereniging klacht
in over de houding van haar maatschappelijk werkster.
Tijdens een discussie zou de maatschappelijk werkster zich denigrerend tegenover verzoekster opgesteld hebben. Ze zou het dossier onvoldoende onderzocht hebben en verkeerde informatie vermeld
hebben in haar verslag voor de OCMW-raad. Toen
de coördinator van de armoedevereniging, die verzoekster tijdens het gesprek bijstond, een opmerking maakte, zou de maatschappelijk werkster geantwoord hebben: “Jij gaat toch niet zeggen hoe ik
mijn werk moet doen?”.
Ook tijdens eerdere gesprekken zou de maatschappelijk werkster zich onprofessioneel uitgelaten hebben. Ze zou onder meer gezegd hebben: “Het zal
niet helpen om je vriendjes in te schakelen”.

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Verzoeker is eigenaar van een studio. Begin december 2017 werd een huurder na een uitspraak van
de vrederechter uit de woning gezet. De huurder
werd veroordeeld tot het betalen van ruim 2.000 euro en een bezettingsvergoeding van 18 euro per dag
tot de ontruiming.
De ex-huurder, die verzoeker vertelde dat hij in
schuldbemiddeling was bij het OCMW, betaalde tot
nog toe niets. Verzoeker richtte zich tot het OCMW
in de hoop op die manier aan zijn geld te geraken,
maar de maatschappelijk werkster liet hem weten
niets voor hem te kunnen doen omdat de schuldbemiddeling niet was doorgegaan.
Verzoeker wil weten hoe hij zich alsnog als
schuldeiser bij het OCMW kan melden.

ONDERZOEK:
Het OCMW kan noch bevestigen, noch ontkennen
of de ex-huurder een aanvraag tot schuldbemiddeling indiende. Dat valt onder het beroepsgeheim.
Het OCMW verwijst verzoeker daarom naar de exhuurder zelf. Mocht hij een aanvraag tot schuldbe199
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middeling ingediend hebben, dan kan de ex-huurder
hiervan zelf een attest opvragen en bezorgen aan
verzoeker. Kandidaten voor schuldbemiddeling
krijgen tijdens de intake een formulier ter ondertekening voorgelegd waarin ze toestaan dat schuldeisers gecontacteerd worden. Het OCMW verwijst
verzoeker hiervoor eveneens naar de ex-huurder om
te weten te komen of hij al dan niet op de wachtlijst
staat.

BEOORDELING:
Ander oordeel:
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

VRIJWILLIGERS
(dossiers: 201807-151, 201807-152)

Ander oordeel
KLACHTEN:
Twee vrijwilligers in een dienst van het OCMW
klagen over het gedrag van een andere vrijwilliger
tegenover de cliënten en de collega’s. Daardoor zijn
er al bezoekers weggebleven en denken sommige
vrijwilligers aan vertrekken.
Zij kaartten het probleem al aan bij de verantwoordelijken maar er gebeurt niets.

ONDERZOEK:
Het OCMW ontkent dat de klachten niet ernstig genomen zouden zijn. De vrijwilliger over wie de
klachten gaan, werd aangesproken. Zij doet volgens
het OCMW haar best om met de opmerkingen rekening te houden. Zelf zou ze zich ook uitgesloten
voelen door andere vrijwilligers die hierover op hun
beurt aangesproken werden.
Het OCMW kondigt vormingsmomenten aan voor
de vrijwilligers over het respectvol samenwerken
met elkaar en met de klanten.
Voor de vrijwilligerscoach is het soms moeilijk een
objectief oordeel te vellen omdat sommige incidenten zich voordoen als ze er niet is. Regelmatige gesprekken met de vrijwilligers blijft voor haar een
prioriteit.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het is duidelijk dat er problemen zijn tussen bepaalde vrijwilligers, maar het is niet mogelijk deze
incidenten objectief te reconstrueren. Belangrijk is
dat het centrum maatregelen neemt om de rust te
herstellen.
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VERHUIZING
(dossier: 201809-200)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster werd als gevolg van een uithuiszetting
verhuisd van een private naar een OCMW-woning.
Tijdens de voorbereidingen en de verhuizing zelf
verbleef ze in het ziekenhuis. De verhuizing werd
uitgevoerd door maatschappelijk werkers en Dozen
en Co, het verhuisproject van het OCMW.
Volgens de inventaris zouden een tiental dozen en
meubilair verhuisd worden, maar verzoekster stelde
na haar ontslag uit het ziekenhuis vast dat er maar
vijf dozen verhuisd waren. Van de maatschappelijk
werkers en de verantwoordelijke van Dozen en Co
vernam ze dat er heel wat materiaal was weggegooid. Verzoekster protesteert dat ze hiervoor haar
toestemming niet gaf.

ONDERZOEK:
Op het verhuisdocument van Dozen en Co staat dat
een rieten plantenrek, tien dozen, een tafel, een barkast, een boekenkast en een microgolf verhuisd
zouden worden. Details over de inhoud van de dozen ontbreken. Verzoekster ondertekende het document.
Volgens het OCMW was heel wat huisgerief stuk
of vuil. Om hygiënische redenen werden deze stukken naar het containerpark gebracht. De bovenverdieping werd niet door Dozen en Co maar door een
externe firma leeggehaald en schoon gemaakt. Het
OCMW gaat ervan uit dat ook daar bepaald huisgerief om hygiënische redenen niet werd meeverhuisd. Volgens het OCMW vroegen de maatschappelijk werkers verschillende keren aan verzoekster
wat wel en niet weg mocht en werden deze afspraken nageleefd. Uit het onderzoek wordt niet duidelijk waarom dan maar vijf in plaats van tien dozen
verhuisd zouden zijn.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Ombudsman gaat ervan uit dat de medewerkers van het OCMW er alles aan deden om de
verhuizing tijdens de afwezigheid van verzoekster
in goede banen te leiden en te zorgen voor een aangename nieuwe en hygiënische woning. Het kan
best zijn dat om deze reden bepaalde stukken werden weggegooid.
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3. MINTUS

Op basis van een chronologisch overzicht van de
verschillende contacten in het dossier, stelt de technische dienst zelf vast dat de onderhoudsfirma de

opdrachten niet correct aanpakte. Mintus dringt
naar aanleiding van de klacht bij de onderhoudsfirma aan op een vlotter verloop van dergelijke meldingen in de toekomst.
De melding van het defect dateert van 20 december
2017. In haar tussenkomstverslag van die dag wijst
de onderhoudsfirma er op dat de situatie dringend
is, dat het gasblok vervangen moet worden en de
bewoners geen verwarming meer hebben. Er werden geen stappen ondernomen om de bewoners aan
een noodverwarming te helpen.
De onderhoudsfirma zou verzoekster op 29 december opgebeld hebben maar ze zou niet opgenomen
hebben. De firma zou een bericht achtergelaten
hebben met de vraag terug te bellen. Verzoekster
kan zich niet herinneren dat ze een gemiste oproep
zou hebben gehad.
Op 22, 25 en 29 januari 2018 belde verzoekster zelf
naar de onderhoudsfirma om een stand van zaken te
kennen.
Pas op 1 februari 2018 werd op vraag van verzoekster een elektrisch verwarmingselement bezorgd.
Zij had daarvoor zelf moeten bellen naar het meldpunt van de technische dienst. Omdat dit verwarmingselement onvoldoende was, werd pas na vraag
van de maatschappelijk werkster en via het meldpunt van de technische dienst op 13 februari door
de onderhoudsfirma een tweede toestel geleverd.
De maatschappelijk werkster contacteerde de onderhoudsfirma op 6 februari. Op 12 februari alarmeerde zij de technische dienst toen verzoekster
haar volledig overstuur had opgebeld en zij tijdens
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GEEN VERWARMING
(Dossier: 201802-051)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster en haar twaalfjarige dochter huren een
woning aan het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Ze
zaten tijdens de wintermaanden zonder verwarming. Verzoekster vindt dat het veel te lang geduurd heeft vooraleer een noodoplossing werd gevonden.
Het defect werd aan de maatschappelijk werkster
van het SVK doorgegeven die het op haar beurt
doorgaf aan de technische dienst van Mintus. De
onderhoudsfirma kwam langs maar kon de verwarmingsketel niet herstellen omdat er een onderdeel
besteld moest worden. Dat kwam niet tijdig binnen.
Pas na lang aandringen en nadat verzoekster en haar
dochter door de kou ziek werden, kwam de onderhoudsfirma een te lichte elektrische bijverwarming
plaatsen. Pas nadat de maatschappelijk werkster op
huisbezoek kwam en kon vaststellen dat het zo niet
verder kon, kwam een gespecialiseerde firma de ketel herstellen. Volgens de technische dienst zou de
ketel vervangen moeten worden.

ONDERZOEK:
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een huisbezoek zelf kon vaststellen dat de temperatuur veel te laag was. Ze wees er de technische
dienst op dat één vuurtje ontoereikend was.
Op 15 februari, bijna twee maanden na het defect,
kreeg een gespecialiseerde firma de ketel weer aan
de praat. Een procedure om de ketel te vervangen
werd ingezet.
Al in december 2010 deed de dienst Ombudsman
een aanbeveling in een gelijkaardig dossier: “Zoek
in dergelijke acute probleemsituaties actief naar
een tussenoplossing, eventueel in samenspraak met
de onderhoudsfirma”. Het OCMW besprak de aanbeveling toen met de technische dienst en instructies werden toen gegeven om de aanbeveling op te
volgen.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN ACTIEVE DIENSTVERLENING: hoewel
zij zelf van in het begin op de hoogte was van het
feit dat verzoekster en haar dochter geen verwarming meer hadden, ondernam de technische dienst
niets om proactief naar een tussenoplossing te zoeken, zoals nochtans aanbevolen in 2010.
GEEN ZORGVULDIGHEID: de onderhoudsfirma
pakte de opdrachten niet correct aan. Twee maanden om een gasketel te herstellen, is zeer lang, zeker in de gegeven omstandigheden. Ook bij de uitbesteding van taken aan derden blijft de overheid
medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het afgeleverde werk.

AANBEVELING:
“Zoek in dergelijke acute probleemsituaties actief
naar een tussenoplossing, eventueel in samenspraak met de onderhoudsfirma”

OPVOLGING:
Zowel het Sociaal Verhuurkantoor als Mintus verklaren zich akkoord met de aanbeveling. In acute
probleemsituaties wordt het probleem individueel
bekeken en worden maatregelen op maat genomen.

lopen. Verzoeker argumenteerde dat dit nergens op
papier stond. De lesgever vloog tijdens de discussie
uit, waarna verzoeker onverrichterzake naar huis terugkeerde. Ondertussen belde het hoofd van het
dienstencentrum naar zijn vrouw met een verward
verhaal over een wachtlijst. Verzoeker kreeg zijn
inschrijvingsgeld terug, maar hij voelt zich gediscrimineerd.

ONDERZOEK:
Volgens de verantwoordelijke van het dienstencentrum liep er iets mis met de inschrijvingen waardoor de cursus overboekt geraakte. Normaliter
moeten de inschrijvingen in het dienstencentrum
gebeuren. Toen bleek dat er ook inschrijvingen
door de lesgever en zijn echtgenote aanvaard waren
en er geen plaats was voor iedereen, werd verzoeker opgebeld. Diezelfde namiddag ging verzoeker
hierover in het dienstencentrum zijn ongenoegen uiten op een agressieve manier. Er werd vergeefs naar
een oplossing gezocht.
Verzoeker ging ook langs op de avond van de eerste les. Hij had twee slagersmessen bij, wat bedreigend overkwam. Volgens het huishoudelijk reglement wordt gedrag waarbij de werking van het
dienstencentrum in het gedrang komt, niet aanvaard.
Na de klacht nodigt het diensthoofd verzoeker uit
om een compromis te zoeken over verdere deelname aan de activiteiten van het dienstcentrum. Verzoeker wil daar niet op ingaan. Hij laat weten dat de
slagersmessen koksmessen waren die hij altijd
meebrengt naar de les.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de inschrijvingen
gebeurden niet op de correcte manier.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de dienst
Ombudsman zich niet objectief kan uitspreken over
het contact tussen de lesgever en verzoeker.

GEDRAG CHAUFFEUR
CULINAIR ATELIER

(Dossier: 201804-076)

(Dossier: 201806-139)

Deels gegrond
KLACHT:

Terechte opmerking
KLACHT:

Verzoeker zou op arrogante manier de toegang ontzegd zijn van een culinair atelier dat in een dienstencentrum van Mintus werd georganiseerd. Volgens de lesgever werden er alleen vrouwen
toegelaten. Toch zag verzoeker ook mannen rond

Tijdens de ochtendspits zag verzoekster dat een
chauffeur van een dienstwagen van Mintus ostentatief de verpakking van een koek door het raampje
gooide. Ze wees hem hierop. De chauffeur stak zijn
middelvinger op. Verder op de Ring begon hij te
claxonneren en verzoekster te jennen.
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ONDERZOEK:
Mintus en het personeelslid verontschuldigen zich
bij verzoekster voor het voorval. Het personeelslid
verklaart dat hij in een impulsieve bui boos reageerde op de opmerking van verzoekster. Hij stak
beide armen en zijn middelvinger in de lucht. Mintus vindt dergelijk gedrag niet aanvaardbaar. Intern
wordt passend gevolg gegeven aan het incident.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen correcte bejegening).
Het gedrag van de chauffeur was ongepast.

ONDERHOUD EN HERSTEL
(Dossier: 201801-021)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont in een bejaardenwoning van
Mintus. Ze meldt midden januari 2018 aan de
dienst Ombudsman dat haar warmwaterboiler al
negen weken stuk is. Ook andere herstellingen zouden niet uitgevoerd worden. Haar tuintje werd
slechts gedeeltelijk omheind en het herstel van haar
houten stoelen bleef uit. Een snoeischaar werd niet
teruggegeven, de klep van het vriesvak van de
koelkast ontbreekt en een vochtplek werd overschilderd zonder behandeling. Het schrijnwerk
wordt niet onderhouden en is aan het rotten.

ONDERZOEK:
De vochtplek is volgens de technische dienst van
Mintus aan het uitdrogen. Er waren enkele dakpannen weggewaaid maar ondertussen teruggeplaatst.
Zoc@home had met verzoekster afgesproken dat ze
het schilderwerk gratis zou overdoen op voorwaarde dat verzoekster voor verf en een schimmelwerend product zou zorgen. Na de klacht belooft verJAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

zoekster de producten aan te kopen. Volgens de
technische dienst was zij niet op de hoogte van het
probleem.
De maatschappelijk werker van Zoc@home had al
verschillende keren de slechte staat van het houtwerk aangekaart. De technische dienst gunt het
werk midden januari 2018 aan een aannemer. De
achterdeur wordt tijdens het onderzoek geplaatst.
Het schrijnwerk van de ramen wordt niet vernieuwd
omdat de woningen binnenkort gerenoveerd worden.
Verzoekster meldde het defect aan de boiler midden
december 2017 aan de technische dienst. De melding werd meteen doorgegeven aan de onderhoudsfirma. Het bedrijf belde verzoekster drie keer tevergeefs op. Ze reageerde niet op de vraag terug te
bellen. Daardoor kon de firma verzoekster pas begin januari 2018 contacteren. Nog diezelfde dag
ging een technicus langs. Er dienden een aantal
stukken vervangen te worden. Door een misverstand werd wat tijd verloren. Midden januari werd
een nieuw toestel geplaatst.
De tuinomheining moest nog bespoten worden met
verf. Verzoekster zou zelf gevraagd hebben ze niet
verder af te werken omdat ze daarvoor moest betalen. De snoeischaar zou teruggegeven zijn. De houten stoelen werden meegenomen door Zoc@home.
Verzoekster had gezegd dat ze ze niet meer nodig
had omdat ze stuk waren. Na overleg herstelt
Zoc@home de stoelen en brengt ze terug.
Er zijn geen wisselstukken meer voor de koelkast.
Begin mei krijgt verzoekster een nieuw toestel.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.
De boiler werd binnen een redelijke termijn vervangen. Andere defecten werden wel opgevolgd,
maar mogelijk waren de communicatie of eerder
gemaakte afspraken niet altijd duidelijk voor verzoekster.

POETSHULP
(Dossier: 201802-045)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker kreeg tot voor kort poetshulp via Mintus
en via zijn ziekenfonds.
Via het CAW liet hij contact opnemen met de
poetsdienst van Mintus omdat hij liever deze poetshulp wilde uitbreiden en deze van het ziekenfonds
wilde afzeggen. Het CAW zou hem midden januari
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2018 bevestigd hebben dat de poetshulp van Mintus
om de veertien dagen extra op dinsdagmorgen langs
zou komen. Tien dagen later kwamen het CAW en
de poetshulp langs om hierover afspraken te maken.
Verzoeker zegde de poetshulp van het ziekenfonds
op.
Eind januari belde het CAW verzoeker op om te
zeggen dat de poetsdienst van Mintus zijn vraag
niet georganiseerd kreeg en de uitbreiding van het
aantal poetsuren niet zou doorgaan. Ondertussen
was zijn poetshulp ziek geworden.
Verzoeker wil dat de mondelinge afspraken nagekomen worden.

ONDERZOEK:
Mintus bevestigt het contact met het CAW over het
uitbreiden van het aantal uren huishoudhulp. De
vraag werd onderzocht maar verzoekers huishoudhulp had geen vrije uren meer over. Ondertussen
had de medewerkster van het CAW aan Mintus laten weten dat zij de manier van werken verkeerd
begrepen had.
Volgens Mintus had de huishoudhulp zelf aan verzoeker gezegd dat ze extra bij hem wilde en kon
komen werken. Om dat te kunnen realiseren wilde
ze haar klant van de dinsdagmorgen laten vallen.
De poetsdienst kon hier niet mee akkoord gaan. De
huishoudhulp kan niet zelf bepalen welke klant ze
wil behouden en welke niet. Ze wordt hierover aangesproken.
Tijdens het ziekteverlof van de huishoudhulp bood
Mintus verzoeker vervanging aan, maar daarop
wilde hij niet ingaan. Na haar ziekte zal de huishoudhulp opnieuw bij verzoeker werken, maar extra uren kunnen pas als die vrijkomen.

ONDERZOEK:
Tijdens een huisbezoek kan de dienst Ombudsman
de schade vaststellen. Er is onder meer een gat in
het plafond van de berging. Als het regent loopt het
water op de elektriciteitskast.
Noch de technische dienst noch het Sociaal Verhuurkantoor hebben weet van een melding van een
jaar geleden. De technische dienst heeft wel de
melding van midden maart ontvangen. Daarop werden de goten en de afvoer gereinigd omdat ze vol
bladeren lagen. Ook werden enkele losgekomen
dakpannen teruggelegd. Toen het herstel werd uitgevoerd, was verzoekster niet thuis. Ze belde ook
niet terug. De technische dienst was ervan overtuigd dat het probleem daarmee was opgelost.
Na de klacht neemt de technische dienst het dossier

weer op.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

DE MUUR
(dossier: 201806-118)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

WATERINSIJPELING
(Dossier: 201805-094)

Ander oordeel
KLACHT:
Sinds een jaar sijpelt water binnen in de slaapkamer, de keuken en de berging van verzoeksters bejaardenwoning. Haar dochter nam al contact op met
de technische dienst van Mintus maar kreeg geen
reactie. De eerste melding dateert van een jaar geleden, de laatste van midden maart 2018. Begin mei
heeft Mintus nog altijd niet gereageerd.

Ander oordeel
KLACHT:
De klacht is een vervolg op dossier 201706-1579
waarin de dienst Ombudsman bemiddelde over het
herstel van een gemeenschappelijke muur tussen
een perceel van Mintus en het perceel van verzoekster. Hierbij werd een overeenkomst bereikt over
het herstel van de muur en de daaraan verbonden
kosten. Mintus zou verzoekster 2.500 euro uitbetalen voor het stuk van de muur dat ze al had laten
herstellen. Voor het nog te herstellen gedeelte zou
Mintus prijs vragen aan drie aannemers. De kosten
voor dit herstel zouden evenredig verdeeld worden.
Over de aansprakelijkheid werd geen uitspraak gedaan omdat er onduidelijkheid was over het feit of
de muur was ingestort door klimop aan de zijde van
9

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Jaarverslag 2017, p. 239-240.

204

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

het perceel van Mintus of door boomwortels aan de
zijde van het perceel van verzoekster.
Eind mei 2018 klaagt verzoekster dat ze ondanks
haar herhaaldelijke vraag nog altijd geen kopie van
de drie offertes heeft ontvangen. Wel werkte een
arbeider gedurende een dag aan de muur. De communicatie met Mintus zou stroef verlopen. Verzoekster zou geen antwoord krijgen op haar vraag
hoe het verder moet.

ONDERZOEK:
Het wankele stuk muur werd midden april 2018 afgebroken. Volgens Mintus gaf haar ingenieur tijdens een gesprek met verzoekster of haar vertegenwoordiger uitleg over het vervolg van de
werken en werden de plannen van de aannemer
aangepast.
De werken liggen ondertussen stil. De muur paalt
aan de rei. Er rees onduidelijkheid over de fundering waarop de muur heropgebouwd moest worden.
Er ontstond een discussie tussen de Stad Brugge en
verzoekster over het plaatsen van een oeverversterking. De Stad was niet bereid haar oeverversterking
eerst uit te voeren. Bovendien zou deze niet geschikt zijn als fundering voor de muur. De fundering van de muur moest volgens de Stad voorzien
worden op het private domein.
Mintus meldt half januari 2019 dat ze de afspraken
in het kader van dossier 201706-157 niet langer kan
nakomen. Onderzoek van haar ingenieur wees uit
dat de ondergrond op het perceel van Mintus stabiel
was maar dat dit niet geval was voor het perceel
van verzoekster. Het perceel van Mintus had een
kaaimuur die de uitspoeling van de oever door het
reiewater verhinderde. Het perceel van verzoekster
had geen kaaimuur. De grond was er niet stabiel.
Mintus acht zich niet aansprakelijk. Verzoekster
dient op haar kosten in te staan voor de fundering
en de heropbouw van de muur.
De dienst Ombudsman kan zich niet uitspreken
over de aansprakelijkheid voor het instorten van de
muur. De bemiddeling wordt stop gezet. Verzoekster wordt doorverwezen naar experten en/of de
rechtbank.

MINTUS

SERVICEFLAT
(dossier: 201807-164)

Ander oordeel
KLACHT:
De vader van verzoeker staat sinds 2017 bij Mintus
op de wachtlijst voor een serviceflat. Dat gebeurde
in overleg met de huisarts. Er werd een Katzschaalformulier ingevuld. Mintus deelde mee dat
het nog een tijd kon duren voor er een serviceflat
vrij zou komen. Mocht de gezondheid van zijn vader verslechteren, dan mocht verzoeker opnieuw
contact opnemen.
Anderhalf jaar later is de gezondheid van verzoekers vader er op achteruit gegaan. De ambtenaar
van Mintus raadde hem aan weer een Katzschaalformulier te laten invullen door de huisarts.
Omdat het formulier niet voldeed om de gezondheidstoestand van zijn vader goed te omschrijven,
vermeldde verzoeker onderaan verschillende bijkomende gezondheidsproblemen die een wijziging
van categorie rechtvaardigden.
Het formulier werd doorgestuurd maar verzoeker
kreeg geen reactie. Verzoeker stuurde een e-mail
naar de dossierbehandelaar en kreeg als reactie dat
de Katz-schaal 0 gebleven was en dat het niet wenselijk was teveel bijkomende gezondheidsklachten
op het formulier te vermelden. Verzoeker klaagt dat
hij geen antwoord kreeg op zijn vraag op welke
plaats zijn vader stond op de wachtlijst.
Verzoeker is ten einde raad. Zijn vader kan steeds
moeilijker zelfstandig wonen. Verzoeker woont en
werkt in Nederland. Hij kan niet voor zijn vader
zorgen. In juli 2018 dient hij klacht in.

ONDERZOEK:

Ander oordeel.
De dienst Ombudsman kan zich niet uitspreken
over de aansprakelijkheid.

Verzoekers vader staat al sinds september 2017 op
de wachtlijst voor een serviceflat. Er werd toen een
aanvraagformulier en een Katz-schaalformulier ingevuld om de zorggraad van de vader te bepalen.
Voor een serviceflat mag de zorggraad 0 of A bedragen. De huisarts gaf de vader op dat moment een
zorggraad 0. Dat wil zeggen dat hij nog goed in
staat was zelfstandig te wonen.
Tot april 2018 werden de aanvragers op de wachtlijst geplaatst volgens de Katz-schaal en volgens
een puntensysteem op basis van validiteit. Hierbij
kon geen exacte plaats op de wachtlijst doorgegeven worden gezien deze bij nieuwe aanvragen kon
wijzigen. Vanaf april is de werkwijze veranderd en
wordt de wachtlijst alleen bepaald op basis van de
datum van de inschrijving. Sindsdien is het wel
mogelijk om een exacte plaats op de wachtlijst te
geven.
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In mei werden alle aanvragen voor een serviceflat
tweejaarlijks herzien met de vraag of betrokkene
verder in aanmerking wilde komen. Daarbij werd
een nieuwe Katz-schaal meegestuurd om te laten
invullen door de huisarts van de vader. Hij scoorde
opnieuw zorggraad 0, al werden onderaan het formulier een aantal gezondheidsproblemen toegevoegd.
Volgens Mintus staat verzoekers vader op basis van
de datum van de inschrijving eerder ongunstig gerangschikt. Aangezien er per jaar maar tien serviceflats vrijkomen, kan Mintus niet snel aan verzoekers vraag tot toewijzing voldoen. Mintus raadt
hem aan de piste serviceflat te verlaten mocht zijn
vader verder achteruit gaan. Hij zou naar een dagcentrum kunnen gaan. Dat zou kunnen leiden naar
een opname in een WZC.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
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4. POLITIE

mail naar zijn collega zou sturen met de vraag terug
te bellen. Dat gebeurde niet.
Bijna twee maanden na het ongeval wacht verzoekster nog altijd op de papieren voor haar verzekering. Tot zolang kan het dossier niet in orde gebracht worden.

Klachten van burgers
WACHTEN OP ATTEST
(dossier: 201810-209)

Gegrond
KLACHT:
Eind augustus 2018 was verzoekster betrokken bij
een verkeersongeval. Een week later belde ze naar
de Politie om te vragen wanneer ze de documenten
voor haar verzekering zou ontvangen. Ze kreeg te
horen dat ze moest wachten. De papieren zouden
wel toekomen.
Enkele dagen later belde verzoekster opnieuw naar
de Politie. Toen werd gezegd dat de papieren al
verstuurd waren en waarschijnlijk nog onderweg
waren. Kwamen ze eerstdaags niet toe, dan moest
verzoekster naar het politiekantoor komen. Een
vriendin, passagier van verzoekster, had haar papieren ondertussen al ontvangen.
Een drietal weken na het ongeval ging verzoekster
naar het politiekantoor. Daar kreeg ze te horen dat
de documenten nog niet ingegeven waren in het
systeem.
Twee weken later nam verzoekster weer contact op.
Opnieuw kreeg ze te horen dat de gegevens nog
niet aangevuld waren. Ze kreeg het rechtstreekse
nummer van de inspecteur die de vaststellingen had
gedaan. Hij was op dat moment niet aanwezig. De
politiemedewerker aan de telefoon zei dat hij een eJAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

ONDERZOEK:
Kort na haar klacht laat verzoekster weten dat ze
toch nog zelf een e-mail naar de vaststeller stuurde
en onmiddellijk antwoord kreeg. De documenten
werden overgemaakt.
Volgens de inspecteur hoorde hij pas via deze email voor het eerst over het probleem van verzoekster. Het onderzoek kan niet uitmaken wie verzoekster eerder te woord stond en waarom deze politiemedewerker(s) naliet(en) de vaststeller te
contacteren. De vaststeller nam contact op met verzoekster en verontschuldigde zich. Hij belde ook
naar haar verzekeringsmaatschappij. Daar kreeg hij
te horen dat zij voldoende informatie had aan het
attest dat afgeleverd was aan de passagier van verzoekster. Wel diende verzoekster nog een kopie van
haar verklaring te krijgen.
In afwezigheid van de vaststeller maakte een collega eerder al attesten op in verband met het ongeval
maar vermoedelijk zag hij verzoekster en haar passagier niet als twee verschillende partijen. Daardoor
kreeg verzoeksters vriendin de documenten wel en
verzoekster niet.
De Politie geeft toe dat het altijd beter is dat dergelijke attesten opgemaakt worden door de vaststeller
zelf omdat hij ter plaatse is geweest en het dossier
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kent. Maar soms gebeurt het dat collega’s op vraag
van burgers en bij afwezigheid van de vaststeller
toch al attesten afleveren, met de kans dat daarbij
een fout wordt gemaakt. De vaststeller had gezien
dat zijn collega al attesten in verband met het ongeval had aangemaakt, maar hij had de inhoud ervan
niet gecontroleerd.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: ondanks verzoekster
eerdere contacten met de Politie vernam de vaststeller pas via een e-mail van verzoekster van midden
oktober dat er een probleem was.
Een collega van de vaststeller had al attesten in
verband met het ongeval opgemaakt maar zag verzoekster en haar vriendin waarschijnlijk niet als
twee verschillende partijen.
De klacht wordt gecorrigeerd: de vaststeller excuseert zich en maakt de documenten over.

VERGUNNING
(dossier: 201810-224)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker is syndicus van een appartementsgebouw in Zeebrugge. Hij vraagt begin september
2018 bij dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie een vergunning aan voor een parkeervrije
strook omdat een aannemer werken moet uitvoeren.
De aannemer dringt in oktober enkele keren bij verzoeker aan op zekerheid over de vergunning. Hij
wil er zeker van zijn dat hij op 12 november kan
starten.
Eind oktober heeft verzoeker de vergunning nog altijd niet in handen. Hij krijgt van de Politie alleen
de mondelinge verzekering dat de vergunning op 10
november afgeleverd zal worden.
De mede-eigenaars begrijpen niet waarom zolang
gewacht moet worden. De aanvraag dateert al van
begin september. De syndicus dringt er bij de Ombudsman op aan dat de vergunning eerder afgeleverd zou worden.

ONDERZOEK:

uitvoeringsdatum van de werken. Bij een tijdige
aanvraag garandeert de Politie een vlotte aflevering
van de vergunning zodat de werken op het geplande
tijdstip kunnen beginnen. Zij bevestigt dat verzoeker de mondelinge verzekering kreeg dat de vergunning op tijd afgeleverd zou worden. Volgens de
Politie was dat ook effectief gebeurd.
Verzoeker reageert dat noch hij noch de firma de
vergunning ontvingen. Zij moesten een creatieve
oplossing zoeken om de werfvoertuigen te plaatsen.
Na bijkomend onderzoek geeft de Politie toe dat
door een menselijke fout de vergunning niet werd
verstuurd, hoewel ze voor verzending klaar stond.
De medewerker die de vergunning zou versturen,
was nog niet lang in dienst. De Politie betreurt dat
de teamcoach die op de hoogte was van de klacht
niet meer verantwoordelijkheid aan de dag legde
door ofwel het dossier naar zich toe te trekken ofwel een eindcontrole te doen. De teamcoach stuurt
verzoeker een brief met uitleg en excuses.
De Politie beseft dat de huidige werkwijze geoptimaliseerd kan worden. Daarom wordt in het voorjaar van 2019 een nieuw computerprogramma geïnstalleerd waarbij de aanvragers een automatische
ontvangstmelding zullen krijgen. Het programma
zal een module bevatten die het mogelijk zal maken
vlotter met de aanvrager te communiceren.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: ondanks de mondelinge bevestiging ontvingen noch verzoeker noch de
firma de vergunning als gevolg van een menselijke
fout. De teamcoach van de dienst Verkeersbelemmeringen volgde het klachtdossier bij de Ombudsman niet goed op.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Politie
geeft toe dat de huidige werkwijze voor het afleveren van een vergunning nog geoptimaliseerd kan
worden. Momenteel is het niet mogelijk om bij elke
aanvraag ook een schriftelijke ontvangstmelding te
sturen.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Verkeersbelemmeringen stuurt verzoeker een brief met uitleg en verontschuldigingen. De Politie installeert
binnenkort een nieuw computerprogramma waarbij
beter gecommuniceerd zal kunnen worden met de
aanvrager.

De Politie reageert dat de dienst Verkeersbelemmeringen jaarlijks meer dan 13.000 vergunningen aflevert en het niet mogelijk is om bij elke aanvraag
een schriftelijke ontvangstmelding te sturen. De
vergunningen worden opgemaakt op basis van de
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dossier geen evolutie zat, werd de maatregel niet
meer opnieuw voorgelegd aan het College.

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201801-016)

Deels gegrond
KLACHT:
In de loop van 2016 voerde de Stad parkeerverbod
in in een stukje van de Sint-Jorisstraat. Er blijven
nog een viertal parkeerplaatsen over tot aan de hoek
met een zijstraat. Dat heeft een aanzuigend effect.
Chauffeurs parkeren voortdurend foutief in de zone
waar het parkeerverbod geldt met als gevolg dat de
bussen van De Lijn dicht bij verzoekers gevel passeren. Deze vertoont een barst.
In een brief van eind augustus 2016 stelde verzoeker daarom voor om het parkeerverbod uit te breiden tot aan de hoek met de zijstraat. De Politie antwoordde dat zijn vraag eind december 2016
voorgelegd zou worden aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer.
Midden oktober 2016 stuurde verzoeker een brief
naar het College van burgemeester en schepenen
waarin hij er opnieuw voor pleitte het parkeerverbod uit te breiden tot de hoek met de zijstraat. Hij
kreeg geen antwoord. Begin december 2016 stuurde
hij een gelijkaardige brief waarin hij enkele suggesties deed met het oog op de zitting van de Stedelijke
Werkgroep Verkeer later die maand. Hij kreeg geen
antwoord.
Hij werd niet ingelicht over het standpunt van de
Stedelijke Werkgroep Verkeer waarin zijn voorstel
van augustus 2016 zou worden besproken. Hij gaat
ervan uit dat er niets mee werd gedaan.
Verzoeker wil de schade aan zijn gevel herstellen
maar geen enkele aannemer wil hem de garantie
geven dat de schade niet zal terugkeren gezien het
vele zware verkeer dat dicht bij zijn gevel passeert.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Politie
lichtte verzoeker niet in over de beslissing van het
College van burgemeester en schepenen over zijn
voorstel om het parkeerverbod uit te breiden. Daardoor ging verzoeker ervan uit dat de Politie niets
met zijn voorstel had gedaan.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Politie
wel degelijk verzoekers voorstel voorlegde aan de
Stedelijke Werkgroep Verkeer waar het gunstig
werd geadviseerd.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker wordt ingelicht over het standpunt van het College en over
de stand van het dossier.

POLITIEAFDELING GESLOTEN
(Dossier: 201801-020)

Deels gegrond

ONDERZOEK:

KLACHT:

Verzoekers vraag van augustus 2016, herhaald met
zijn brieven van oktober en december 2016, werd
door de Politie voorgelegd aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer van midden december 2016. Daar
werd zijn voorstel gunstig geadviseerd. De Werkgroep ging ermee akkoord het parkeerverbod uit te
breiden tot aan de hoek met de zijstraat.
Midden januari 2017 werd dit positieve advies voor
goedkeuring voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen, maar daar werd het niet
goedgekeurd. Het College besliste dat de maatregel
moest worden uitgesteld en apart moest worden
voorgelegd.
De Politie geeft toe dat zij verzoeker van deze beslissing niet op de hoogte bracht. Omdat er in het

Een bejaarde dame uit Sint-Michiels klaagt in januari 2018 over het feit dat het plaatselijke politiekantoor niet meer open is. Ze wilde een probleem met
hondenpoep melden. Een buurtbewoners dumpt
systematisch zijn hondenpoepzakjes in het rioolputje voor haar deur.
Ze stelt vast dat de bewoners van Sint-Michiels
doorverwezen worden naar het politiekantoor van
Sint-Andries of het Politiehuis aan de Louis Coiseaukaai. Ze vindt dat de inwoners van SintMichiels hierdoor als tweederangsburgers worden
behandeld. Ze heeft geen auto en zou twee bussen
moeten nemen om naar het politiekantoor van SintAndries te gaan. Ze heeft ook geen internet.
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ONDERZOEK:

BEOORDELING:

De Korpschef besliste al in juni 2015 om de politiekantoren in de deelgemeenten vanaf 1 juli 2015
op maandag-, donderdag- en vrijdagnamiddag te
sluiten om zijn manschappen efficiënter te kunnen
inzetten. De nieuwe regeling werd eind juni 2015
via de pers bekend gemaakt. Ook in Bruggeinspraak van september 2015 werd ze toegelicht.
Hierbij werden de dienstgsm-nummers van de wijkinspecteurs gepubliceerd met wie een afspraak kon
worden gemaakt.
De terreuraanslag van augustus 2016 op het politiekantoor van Charleroi leidde tot de volledige sluiting van de politiekantoren van Sint-Michiels en
Sint-Kruis omdat de gebouwen onvoldoende veilig
waren. Wat Sint-Michiels betreft werd de sluiting
alleen bekend gemaakt via een ad valvas bericht
waarin verwezen werd naar de terreurdreiging.
Eind november 2017 werd de interne dienstnota
van juni 2015 aangepast aan de nieuwe situatie.
Daarin staat dat de politiekantoren van SintMichiels, Sint-Kruis en Sint-Pieters alleen toegankelijk zijn na afspraak. In de dienstnota wordt een
communicatieplan uitgewerkt: ophangen van een ad
valvas bericht; bekendmaking via de politiewebsite;
bekendmaking via de website van de Stad Brugge;
bekendmaking via een uitgebreide reportage in
Bruggeinspraak.
De dienst Ombudsman stelt in januari 2018 vast dat
op de website van de Politie staat dat de politiekantoren van Sint-Pieters, Sint-Kruis en Sint-Michiels
niet meer toegankelijk zijn voor aangiftes. De burgers worden doorverwezen naar het Politiehuis.
Over het maken van een afspraak met de wijkinspecteurs staat niets vermeld. Aan het gemeentehuis
van Sint-Michiels hangt een geactualiseerd ad valvas bericht waarop te lezen staat dat het politiekantoor wegens uitzonderlijke omstandigheden gesloten is. Voor dringende gevallen wordt
doorverwezen naar Sint-Andries of het Politiehuis.
Onderaan de brief staan de dienstgsm-nummers van
de wijkinspecteurs. Ze zijn alleen bereikbaar na
voorafgaande telefonische afspraak.
Het ad valvas bericht aan het politiekantoor van
Sint-Kruis verwijst enkel naar Assebroek of het Politiehuis. De dienstgsm-nummers van de wijkinspecteurs worden niet vermeld.
Op de website van de Stad Brugge staan nog steeds
de vroegere openingsuren voor Sint-Michiels en
Sint-Kruis. Er is geen sprake van een sluiting. De
website van de Stad Brugge wordt op aangeven van
de dienst Ombudsman aangepast.
In Bruggeinspraak werd geen uitgebreide reportage
opgenomen.

De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de informatieverstrekking over de sluiting van de
politiekantoren van Sint-Michiels en Sint-Kruis en
over het maken van een afspraak met de wijkinspecteurs was onvoldoende.
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: de sluiting
doet sowieso af aan de fysische bereikbaarheid van
de Politie, bijvoorbeeld voor bepaalde doelgroepen
(ouderen, burgers met weinig financiële middelen,…). Daardoor kan er een ongelijkheid ontstaan
tussen de bewoners van de verschillende politiedistricten.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Politie
een deel van haar communicatieplan wel uitvoerde.
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GEEN REACTIE
(dossier: 201802-042)

Deels gegrond
KLACHT:
Midden mei 2017 wijst verzoeker de Verkeersdienst van de Politie per e-mail op een volgens hem
gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van het
kruispunt van de Gistelse Steenweg met de Koning
Leopold III-laan. Sinds de aanleg van een aparte
busbaan zou de wegmarkering onduidelijk zijn.
Verzoeker vraagt de verkeerssituatie samen met het
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) te herbekijken.
Een antwoord van de Politie blijft uit, ook als verzoeker midden september 2017 een herinnering
stuurt. Tegen midden februari 2018 heeft hij nog altijd geen reactie van de Politie gekregen.

ONDERZOEK:
De Verkeersdienst kan de e-mail van mei 2017 niet
meer terugvinden omdat haar mailboxen periodiek
worden opgeruimd.
Zij maakte verzoekers herinnering van midden september 2017 nog diezelfde dag over aan AWV met
de vraag verzoeker een antwoord te sturen. De
Gistelse Steenweg is een gewestweg.
De Politie geeft toe dat zij verzoeker geen ontvangstmelding noch een bericht stuurde dat zijn
vraag overgemaakt werd aan AWV. De Verkeersdienst neemt zich voor dat in de toekomst te doen
om gelijkaardige klachten te vermijden.
Na de klacht bij de dienst Ombudsman neemt de
Politie contact op met AWV. Daaruit blijkt dat
AWV verzoeker evenmin antwoordde. Volgens het
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Agentschap onderzocht zij de situatie maar waren
aanpassingen niet nodig omdat de bestuurders zich
snel aan de nieuwe verkeerssituatie hadden aangepast.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Verkeersdienst van de Politie liet na verzoeker erover in te
lichten dat zij zijn melding voor onderzoek en beantwoording had overgemaakt aan AWV.
De klacht is slechts deels gegrond omdat ook AWV
in de fout ging. Zij lichtte verzoeker noch de Politie
in over haar bevindingen. Voor AWV is de Ombudsman niet bevoegd.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Verkeersdienst
van de Politie neemt maatregelen om gelijkaardige
klachten in de toekomst te vermijden. Verzoeker
wordt door de dienst Ombudsman ingelicht over de
visie van AWV.

GEWEIGERD PARKEERVERBOD
(dossier: 201804-083)

Terechte opmerking
KLACHT:
Een meubelbedrijf laat verzoekster weten dat ze
twee dagen later langs zal komen om haar nieuwe
keuken te leveren en te plaatsen. De firma vraagt
minstens drie parkeerplaatsen voor haar woning vrij
te houden.
Verzoekster vraagt de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie om tijdelijk parkeerverbod in te
voeren en borden te plaatsen. De dienst weigert. De
aanvraag is te laat. Parkeerverbod moet minstens
drie werkdagen voordien aangevraagd worden.
Verzoekster argumenteert dat de firma nu pas liet
weten langs te zullen komen, maar de medewerker
is niet te vermurwen. Ze krijgt de raad de levering
uit te stellen maar dat wil verzoekster niet. Verzoekster zegt nog dat ze de verkeersborden zelf wil
komen afhalen, maar daarop wil de medewerker
niet ingaan. De telefoon wordt ingehaakt.

klaar te maken en ze de dag voordien ter plaatse te
brengen, en de nummerplaten te noteren van de
voertuigen die op dat moment geparkeerd staan in
de vrij te houden zone. De dienst wil niet afwijken
van de procedure om geen precedenten te scheppen.
Verzoekster had kunnen kiezen voor een spoedeisende vergunning, maar deze is niet gratis en de
dienst plaatst in dit geval geen parkeerverbodsborden. De aanvrager moet hier zelf voor zorgen, eventueel via de leverende firma, ofwel via een signalisatiefirma.
De Politie geeft toe dat deze mogelijkheid niet aan
bod kwam tijdens het telefoongesprek. Volgens de
Politie verwachtte verzoekster sowieso dat de Politie zou instaan voor het plaatsen van de verbodsborden, wat niet voorzien is in de spoedprocedure.
Vooral aannemers en bedrijven beroepen zich op de
spoedprocedure, maar ook particulieren kunnen er
gebruik van maken. Verzoekster zou zelf het telefoongesprek beëindigd hebben.
De Politie geeft verzoekster mondeling de raad met
haar buren af te spreken om niet voor haar huis te
parkeren of hun auto te verplaatsen als de firma
toekomt.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Het was beter geweest dat de Politie verzoekster
had gewezen op de spoedprocedure en haar voorwaarden. Verzoekster had dan een afgewogen keuze kunnen maken. Nu werd ze over deze mogelijkheid in het ongewisse gelaten.

TE ZWARE KAMPEERAUTO
(dossier: 201804-085)

Terechte opmerking
KLACHT:

De dienst Verkeersbelemmeringen verwijst naar de
procedure voor het aanvragen van een vergunning
voor het plaatsen van parkeerverbodsborden in
functie van een verhuizing, levering of ruiming. De
aanvraag moet minstens drie werkdagen op voorhand ingediend worden. Deze termijn is nodig om
tijdig een vergunning te kunnen opmaken, de Wegendienst de tijd te geven de parkeerverbodsborden

Verzoeker woont in de binnenstad en beschikt over
een parkeerkaart voor een persoon met een handicap. Hij rijdt met een tot kampeerauto omgebouwde
oude ziekenwagen. Het voertuig weegt meer dan
3,5 ton. Tot voor de invoering van het nieuwe parkeerplan kon hij probleemloos met zijn voertuig in
de binnenstad rondrijden en er parkeren.
In augustus 2017 kreeg hij een bekeuring omdat hij
om 18.35 uur in de binnenstad reed met een voertuig zwaarder dan 3,5 ton. Dat is niet toegelaten.
Toen hij in de Parkeerwinkel een digitaal bewonersvignet wilde aanvragen, werd hem dat geweigerd omdat zijn voertuig te zwaar is. In het nieuwe
mobiliteitsplan staat dat voertuigen tussen 3,5 en 12
ton tussen 11 en 19 uur de binnenstad niet in mogen
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rijden. Dat mag alleen van 6 tot 11 uur en van 19
tot 21 uur om te laden en te lossen.
Verzoeker huurt momenteel een garagebox net buiten de stad om er ’s avonds zijn kampeerauto te
stallen en keert dan met de laatste bus naar huis terug. Dat is niet handig. Hij zoekt naar een manier
om vrij met zijn voertuig in de binnenstad rond te
kunnen rijden en voor zijn huis te kunnen parkeren.
Omdat verzoeker in het reglement leest dat de
Korpschef een afwijking kan toestaan, gaat hij midden september 2017 een brief afgeven in het Politiehuis. Daarin pleit hij voor een afwijking op het
parkeerverbod voor voertuigen van meer dan 3,5
ton. Tegen midden april 2018 heeft hij nog altijd
geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit reikte verzoeker in 2008 ten
onrechte een bewonersvignet uit waarmee hij met
zijn voertuig voor zijn huis kon parkeren. De MTM
stond niet vermeld op het kentekenbewijs. Daardoor wist de dienst niet dat het voertuig meer dan
3,5 ton woog. Voor de binnenstad gold toen al een
algemeen parkeerverbod voor voertuigen van meer
dan 3,5 ton. Het feit dat verzoeker houder is van
een parkeerkaart voor personen met een handicap
wijzigt niets aan deze regeling.
Bij een politiecontrole werd vastgesteld dat verzoeker ten onrechte over een parkeervignet beschikte.
De Politie lichtte de dienst Mobiliteit hierover in. In
januari 2016 vroeg de dienst Mobiliteit hem per
brief om te bewijzen dat zijn voertuig de tonnagebeperking niet overschreed. Verzoeker liet niets van
zich horen. Zijn bewonersvignet werd geschrapt en
hij werd hierover midden maart 2016 ingelicht.
Naast het algemene parkeerverbod voor voertuigen
van meer dan 3,5 ton in de binnenstad, gelden sinds
februari 2017 venstertijden voor voertuigen van 3,5
tot 12 ton die de binnenstad willen inrijden. Dat
mag niet meer tussen 11 en 19 uur. Verzoeker haalt
beide reglementeringen door elkaar. Verzoeker mag
met zijn zware voertuig de binnenstad inrijden tussen 6 en 11 uur en tussen 19 uur en 21 uur, maar hij
mag er niet parkeren.
De Korpschef ontkent dat er niet gereageerd zou
zijn op verzoekers brief. Op vraag van de Korpschef contacteerde de wijkinspecteur hem, gaf hij
hem toelichting over het parkeerverbod en raadde
hij hem aan zijn keuringsbewijs of gelijkvormigheidsattest na te zien met betrekking tot het gewicht. Over de grond van de zaak had verzoeker al
in 2016 een duidelijk antwoord van de dienst Mobiliteit gekregen.
Verzoeker reageert dat hij op zijn brief, waarvoor in
het Politiehuis voor ontvangst werd afgetekend, ten
minste een gemotiveerd schriftelijk antwoord van
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de Politie had verwacht. Volgens verzoeker belde
de wijkagent hem op en zei deze alleen dat hij geduld moest hebben en dat het wel negen maanden
kon duren vooraleer hij een antwoord zou krijgen.
Als antwoord op de klacht laat de Korpschef weten
dat hij alleen een afwijking kan toestaan op de venstertijden, bijvoorbeeld met het oog op dringende
leveringen, maar niet op het algemene parkeerverbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton.
Verzoeker begrijpt dat hij geen afwijking op het algemene parkeerverbod kan krijgen. Daarom vraagt
hij een afwijking op de venstertijden zodat hij ten
minste vrij in de binnenstad zou kunnen rondrijden
om boodschappen te doen en voor zijn huis te kunnen laden en lossen. De Korpschef reageert dat een
afwijking niet wordt toegestaan omdat er geen
sprake is van dringendheid. Verzoeker kan ervoor
opteren zich te houden aan de venstertijden of hij
kan ervoor kiezen een voertuig te gebruiken van
minder dan 3,5 ton. Dat laatste wil verzoeker niet
doen omdat de kampeerwagen aangepast is aan zijn
handicap.
Verzoeker kondigt aan naar de rechtbank te zullen
stappen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie)
Het was beter geweest dat verzoeker op zijn brief
die hij in het Politiehuis had afgegeven, een brief
had teruggekregen met de gemotiveerde beslissing
van de Korpschef in verband met zijn vraag om een
afwijking.
Reglementair handelden de dienst Mobiliteit en de
Politie correct. Verzoeker heeft geen recht op een
parkeervergunning voor de binnenstad omdat zijn
voertuig meer dan 3,5 ton weegt. Volgens het
nieuwe mobiliteitsplan mogen tussen 11 en 19 uur
geen voertuigen tussen 3,5 en 12 ton de binnenstad
inrijden. Afwijkingen kunnen alleen als er sprake is
van dringendheid. Dat is hier niet het geval.

GEEN VEILIG VERKEER
(dossier: 201806-120)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster meldt midden februari 2018 aan de
dienst Ombudsman een verkeersonveilige situatie
voor fietsers aan de Scheepsdalebrug. De Ombudsman maakt de melding voor onderzoek en beantwoording over aan de Verkeersdienst van de Politie en laat dat aan verzoekster weten.
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Een week later stuurt verzoekster rechtstreeks een
melding over dezelfde verkeerssituatie naar de Politie. Daarin kaart ze ook verkeersonveilige situaties
aan in de Maria van Bourgondiëlaan en aan de Canadabrug.
Begin juni laat verzoekster per e-mail aan de Politie
en de Ombudsman weten dat ze nog altijd geen enkele reactie van de Politie ontving. Ze kaart daarin
extra aan dat de Houtkaai en de Maria van Bourgondiëlaan sluipwegen zijn geworden.

POLITIE

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De Ombudsman mag er geredelijk van uit gaan dat
de melding van verzoekster die hij midden februari
2018 aan de Verkeersdienst overmaakte, niet in behandeling werd genomen. Verzoekster noch hijzelf
kregen er enige reactie op.
Wat verzoeksters melding van eind februari betreft,
ging zij zelf in de fout. Ze gebruikte een foutief emailadres waardoor haar bericht niet toekwam bij
de Korpschef.

VERKEER REGELEN
(dossier: 201812-249)

Terechte opmerking
KLACHT:

ONDERZOEK:
De Politie kan niet meer terugvinden wat er gebeurde met verzoeksters e-mail die de Ombudsman
in februari overmaakte aan de Verkeersdienst. Door
de enorme toevloed aan e-mails, vaak met zware
bijlagen, is de bewaringstermijn beperkt. De Ombudsman stuurde de melding naar het correcte emailadres.
Verzoeksters e-mail van eind februari werd naar
een foutief e-mailadres van de Korpschef gestuurd
en kwam daardoor niet toe. De wijkdienst, die net
als de dienst Ombudsman in cc stond, redeneerde
dat verzoeksters e-mail voor haar slechts ter info
was bedoeld.
Als gevolg van de klacht neemt de Verkeersdienst
begin augustus contact op met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in verband met de werking
van de verkeerslichten aan de Scheepsdalebrug.
AWV stelt maatregelen in het vooruitzicht. Aan de
Canadabrug zal de Politie extra toezicht houden op
het tegen de rijrichting inrijden van fietsers en
bromfietsers op de voetgangers- en fietsersbrug.
Voor de Maria van Bourgondiëlaan wordt een projectmatige snelheidsprocedure opgestart.
De dienst Mobiliteit kondigt voor 2019 een studie
aan over de heraanleg van de Leopold I-laan. Daarbij zal speciale aandacht gaan naar het sluipverkeer
in Christus-Koning, onder meer in de Maria van
Bourgondiëlaan.
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Verzoekster is niet tevreden over de manier waarop
drie agenten het verkeer regelden aan de Bloedput.
De auto’s kregen voorrang. De fietsers moesten
lang wachten, ook als het voor hen groen werd. Ze
vindt dat Brugge Fietsstad dode letter blijft.
De dienst Ombudsman stuurt de melding door naar
de Politie.
Verzoekster krijgt een antwoord van de Politie
maar ze is niet te spreken over de toon van de email. Zij wordt door de Politie op haar plaats gezet.

ONDERZOEK:
Het antwoord van de Politie op de eerstelijnsklacht
bevat drie weinig neutrale passages. In de e-mail
wordt verzoekster weggezet als pretentieus en niet
goed op de hoogte waardoor ze geen recht van
spreken zou hebben.
De Politie reageert dat de vele opmerkingen over
haar optreden ook haar wel eens te veel worden,
vooral omdat het personeel zich uit de naad werkt.
Daarom had zij moeite met de klacht van verzoekster.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige eerstelijnsklachtenbehandeling).
De Politie had haar antwoord kunnen geven zonder
daarom de meldster tegen de haren in te strijken.
Verzoekster formuleerde een eerstelijnsklacht over
de Politie. De Ombudsman vindt dat klachtenbehandelaars, zowel in de eerste als in de tweede lijn,
in staat moeten zijn om op een neutrale manier de
burger, die gefrustreerd kan zijn, tegemoet te treden
en hem een duidelijk antwoord te geven zonder in
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de frustratie van de burger mee te gaan en zonder
eigen frustraties te ventileren in het antwoord.
De druk op de Politie neemt de Ombudsman mee
als verzachtende omstandigheid.

WOONSTVASTSTELLING

GEEN DOORGANG
(dossier: 201809-193)

Ongegrond
KLACHT:

(dossier: 201805-116)

Ongegrond
KLACHT:
Begin mei 2018 meldt verzoeker zijn adreswijziging via het e-loket. Na één maand is de wijkinspecteur nog altijd niet langs geweest voor de
woonstvaststelling.
Hij had al contact met de wijkinspecteur die beweerde dat hij al verschillende keren langs was geweest. Verzoeker is pas thuis na 19 uur. Hij vindt
één maand wachten te lang.

ONDERZOEK:
De wijkinspecteur bood zich verschillende keren
tevergeefs aan op het adres van verzoeker, waaronder twee keer ’s avonds.
In een e-mail aan de wijkinspecteur bevestigde verzoeker dat hij een keer onder de douche stond toen
er ’s avonds aangebeld werd. Hij kon niet open
doen.
Woonstvaststellingen moeten onaangekondigd gebeuren om domiciliefraude te voorkomen. Voorafgaand een afspraak maken voor de woonstvaststelling is niet toegelaten.
De wijkinspecteur kan verzoeker begin juni thuis
vinden. De adreswijziging wordt in orde gebracht.
De woonstvaststelling moet gebeuren binnen de
vijftien werkdagen na de aangifte van adreswijziging. Voorwaarde is natuurlijk dat de burger te vinden is. “Het is noodzakelijk om de echtheid van de
hoofdverblijfplaats na te gaan bij veranderingen
van verblijfplaats, ook al kan dit onderzoek niet afgerond zijn binnen de 15 werkdagen”, staat in de
onderrichtingen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
Er kunnen de wijkinspecteur geen fouten ten laste
worden gelegd.

Verzoekster is er niet over te spreken dat zij als gevolg van de risicowedstrijd Club Brugge-Borussia
Dortmund haar huis niet kon bereiken. Ze kreeg te
horen dat niemand door mocht. Aan de wegversperring stonden alleen Franstalige agenten.

ONDERZOEK:
De politiezone Brugge kon niet alleen instaan voor
de handhaving tijdens de wedstrijd. Ze kreeg versterking van naburige politiezones en van de Federale Politie. Daar kunnen Franstalige agenten bij
gezeten hebben. Volgens de Politie konden de bewoners die gedomicilieerd zijn in de wijk, een bewonerskaart aanvragen om de wegversperringen
voorbij te rijden.
Uit het onderzoek blijkt dat verzoekster niet in
Brugge ingeschreven is maar aan de kust woont.
Daardoor kwam ze niet in aanmerking voor een
bewonerskaart en ondervond ze moeilijkheden.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen.
Verzoekster kon geen aanspraak maken op een bewonerskaart omdat ze niet in de wijk ingeschreven
was. Daardoor werd ze behandeld als elke andere
bezoeker.

PRIVAAT OF PUBLIEK
(dossier: 201812-247)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster klaagt op 6 december 2018 dat de private oprijlaan naar haar huis door de Politie en de
Stad beschouwd wordt als publiek. Recent plaatste
de dienst Stadsreiniging er borden. Aan het parkeren op haar eigendom en aan het zwerfvuil aan het
bushokje ter hoogte van de oprijlaan wordt niets
gedaan. Zij contacteerde eerder al de Politie.

ONDERZOEK:
De Politie reageert verbaasd want een commissaris
maakte eind november een afspraak met verzoekster voor een plaatsbezoek op 14 december.
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Tijdens het plaatsbezoek geeft de Politie uitleg over
het private/publieke karakter van de oprijlaan. De
Politie belooft het probleem met het zwerfvuil aan
het bushokje op te volgen. Verzoekster geeft toe dat
het parkeren op het private eigendom niet frequent
meer voor komt. De sensibiliseringsborden tegen
hondenpoep worden weggehaald omdat zij inderdaad op privaat terrein stonden. De Politie belooft
bij nieuwe ontwikkelingen opnieuw met verzoekster contact op te nemen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De Politie was wel degelijk met de zaak
bezig. Verzoekster diende klacht in nog voor het
geplande plaatsbezoek met de Politie plaats kon
vinden.
Het probleem wordt bijgestuurd.

antwoord en er werd een navolgend proces-verbaal
opgesteld waarin alle informatie over zijn klacht
opgenomen werd. Dat werd aan het gerechtelijk
dossier toegevoegd. In de brief aan verzoeker verwees de Dienst Intern Toezicht hem door naar het
Comité P mocht hij niet akkoord gaan met de inhoud ervan. Verzoeker deed dat niet en nam contact
op met de dienst Ombudsman.
De Dienst Intern Toezicht wijst erop dat over de
politietussenkomst verschillende processen-verbaal
opgemaakt werden. Zij kaderen in een gerechtelijk
dossier waarvoor de Procureur des Konings bevoegd is. Inhoudelijk informatie kan aan de Ombudsman niet gegeven worden.
De Ombudsman informeert verzoeker opnieuw
over de mogelijkheid klacht in te dienen bij het
Comité P.

BEOORDELING:
Onbevoegd.
Er is een gerechtelijk dossier. De Ombudsman is
niet bevoegd.

HARDHANDIG OPGEPAKT?
(dossier: 201803-063)

Onbevoegd

GARAGEPOORT
(dossier: 201801-002)

KLACHT:
Verzoeker, een Britse toerist, raakte in een café
slaags met een klant die zijn vriendin aan het charmeren was. Verzoeker geeft toe dat hij te veel gedronken had.
De Politie werd erbij geroepen en hij zou zeer
hardhandig aangepakt zijn. De Politie zou geweld
hebben gebruikt dat volgens verzoeker niet in verhouding stond tot de feiten. Hij hoorde achteraf van
de Politie dat hij bij zijn arrestatie aan het wenen
was. Verzoeker liep een geperforeerde long, drie
gebroken ribben en een pijnlijke hand op. Foto’s
tonen blauwe plekken op zijn rug, been en voorhoofd.
Verzoeker werd opgesloten in de politiecel en belde
voor medische bijstand. Er kwam geen reactie. Pas
toen hij op de deur begon te bonken, vroeg men wat
er scheelde. Hij vroeg naar een pijnstiller maar dat
had de Politie niet. Verzoeker zei dat er pijnstillers
in zijn hotelkamer lagen maar daar wilde de Politie
niet om gaan. Verzoeker vroeg een ziekenwagen
maar wees hem uiteindelijk af omdat hij geen reisverzekering had.
Thuis liet hij zijn verwondingen vaststellen. Hij
vreest voor blijvende invaliditeit.

Ander oordeel
KLACHT:
Met de heraanleg van haar straat in 2015 wordt
voor verzoeksters garagepoort parkeerverbod ingevoerd door middel van verbodsborden. Als ze, net
als voor de heraanleg, voor haar eigen garagepoort
wil parkeren, wordt ze aangesproken door een
agente die haar zegt dat dat niet meer mag.
Verzoekster vindt dat absurd en contacteert de
wijkinspecteur. Ook hij heeft zijn bedenkingen
maar kan slechts vaststellen dat verzoekster niet
meer voor haar eigen garagepoort mag parkeren als
gevolg van het parkeerverbod.
Verzoekster contacteert de dienst Mobiliteit die het
erop houdt dat parkeren op het openbare domein
voor een eigen garage nooit een verworven recht is.
Verzoekster wil dat het parkeerverbodsbord verplaatst wordt naar de strook tussen haar voordeur en
haar eerste venster. Op die manier zou ze opnieuw
voor haar garagepoort kunnen parkeren.

ONDERZOEK:

De Dienst Intern Toezicht reageert dat verzoeker
ook al rechtstreeks klacht indiende. Hij kreeg een

De Politie heeft er geen bezwaar tegen om het einde
van het parkeerverbod te verplaatsen naar de strook
tussen de voordeur en het eerste venster van verzoeksters gevel zodat zij opnieuw haar wagen voor
haar garagepoort kan parkeren.
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De Wegendienst verplaatst het verkeersbord.

TRANSMIGRANTEN

BEOORDELING:

(dossier: 201806-135)

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Ander oordeel
KLACHT:

HALLO?
(dossier: 201806-123)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker werkt in een school in Brugge en wilde
de datum weten van de volgende 100-dagenviering.
Hij belde hiervoor vier keer naar het algemene
nummer van de Politie. De eerste keer nam niemand op. Een half uur later werd wel opgenomen.
Hij werd doorverbonden maar niemand nam op. De
lijn keerde niet terug naar het onthaal. Drie dagen
later heeft hij hetzelfde voor. Hij vindt dat de Politie telefonisch slecht bereikbaar is.

ONDERZOEK:
Wie doorverbonden wordt, moet volgens de Politie
wachten tot alle voorgaande oproepen behandeld
zijn. Wordt de telefoon niet opgenomen na het
doorschakelen, dan keert de lijn normaliter terug
naar het onthaal. De Politie kan niet verklaren
waarom dat niet gebeurd zou zijn. Mogelijk haakte
verzoeker te vlug in. De operator aan het onthaal
zou hem wel gezegd hebben dat er mogelijk niemand meer op de afdeling Evenementen aanwezig
zou zijn na 17 uur.
De Dienst Intern Toezicht belt verzoeker op om het
telefoonsysteem toe te lichten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid.

Verzoekers wonen in Zeebrugge naast een leegstaande horecazaak. Begin juni 2018 merken ze dat
transmigranten via hun tuinmuur het gebouw binnendringen en kraken. Verzoekers vermoeden dat
ze de sleutels gevonden hebben van de tien kamers
in het gebouw.
Omdat er schade aan hun tuinafsluiting is, bellen ze
de Politie. De patrouille komt langs maar doet niets.
De krakers worden niet aangesproken noch aangemaand het gebouw te verlaten. Ook bij een volgende interventie wordt niet opgetreden. Verzoekers
begrijpen niet dat de Politie de eigenaar er niet toe
verplicht het gebouw af te sluiten. Zelf konden zij
de eigenaar niet bereiken.

ONDERZOEK:
De Politie vindt in haar bestanden niets terug van
eerdere tussenkomsten. De klacht leidt tot regelmatige controles vanaf eind juni. Midden juli treft de
Politie in het gebouw enkele transmigranten aan.
Verzoekers krijgen de raad bij hinder steeds de Politie te verwittigen.
De Politie stuurt een verslag naar de Woondienst
met de bedoeling het pand zo snel mogelijk ontoegankelijk te maken, met of zonder medewerking
van de eigenaar.
Volgens de Politie is de nieuwe kraakwet van 6 november 2017 niet van toepassing omdat de transmigranten niet in het pand willen wonen. Ze gebruiken het gebouw slechts als uitvalsbasis voor het
plegen van een misdrijf, het onwettig binnendringen van het havengebied. Dat betekent dat de Politie onmiddellijk tegen deze transmigranten kan optreden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

NACHTLAWAAI
(dossier: 201807-167)

Ander oordeel
KLACHT:
Elk weekend kreunt de straat van verzoeker onder
het nachtlawaai van een café. Tot diep in de nacht
JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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staan er tientallen klanten op straat kabaal te maken. Ze hinderen fietsers en taxi’s. Ook in het café
wordt keiharde muziek gespeeld.
Verzoeker belt af en toe naar de Politie. De patrouille komt altijd langs maar zegt alleen maar te
kunnen observeren en vaststellen. Toelating om de
straat te ontruimen heeft ze niet. De jongeren zijn
niet onder de indruk van de Politie. Ze blijven de
rijweg blokkeren. Verzoeker maakte het al mee dat
de agenten het café binnen gingen en dat de muziek
stiller werd gezet. Maar zodra de Politie verdwenen
was, werd de muziek weer open gedraaid. De cafébaas wast zijn handen in de onschuld en zegt dat hij
niets kan doen omdat zijn klanten zich niet in zijn
zaak maar op de straat bevinden.

ONDERZOEK:
De Politie bevestigt in juli het probleem. Er zijn al
tal van politietussenkomsten geweest. Meestal gaat
het om klanten die buiten op straat staan. Slechts
enkele keren werd vastgesteld dat de muziek te luid
stond. Eén keer werd een proces-verbaal voor
nachtlawaai opgemaakt. Gezien de aanhoudende
klachten vond begin maart, naar aanleiding van de
verzegeling van de geluidsinstallatie, al een overleg
plaats tussen de Politie en de uitbater. Er werden afspraken gemaakt maar de Politie stelt vast dat het
probleem niet opgelost geraakt.
Na de klacht krijgen de patrouilles de opdracht extra controles te doen en alle vaststellingen te registreren. In augustus vindt opnieuw overleg plaats
tussen de uitbater en de Politie. Begin oktober laat
verzoeker, na een periode van relatieve rust, weten
dat het probleem opnieuw de kop opsteekt. De
wijkinspecteur raadt hem en de buurt aan altijd de
Politie te contacteren op het moment dat de overlast
zich voordoet. Het is van groot belang dat alle hinder geregistreerd wordt want alleen op basis hiervan kan de Burgemeester maatregelen nemen.
Na nieuwe klachten interpelleert de wijkinspecteur
de uitbater. Eind november stuurt de uitbater de
buurtbewoners een brief waarin hij maatregelen belooft om de rust te garanderen. Er zal een opzichter
aan de deur geplaatst worden om klanten die op
straat hangen aan te manen door te lopen of binnen
te komen. De Politie voert de druk op de uitbater
verder op. Vanaf eind november signaleert verzoeker geen klachten meer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het was niet zo dat de Politie niets ondernam maar
na de klacht wordt het probleem intensiever aangepakt. Dat lijkt resultaten op te leveren.
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OPVOLGING:
In februari 2019 signaleert verzoeker aan zijn wijkinspecteur opnieuw zware hinder door het café.

GEWICHTSBEPERKING
(dossier: 201802-055)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont in een zijstraat van de Geldmuntstraat. Hoewel er in de binnenstad een gewichtsbeperking geldt, ondervindt verzoekster regelmatig hinder van zware vrachtwagens die ’s
nachts en ’s morgens vroeg in haar straat lossen. Ze
vraagt zich af hoe lang deze nachtelijke leveringen
nog zullen doorgaan. Een klacht indienen bij de Politie heeft volgens haar geen zin, want het is de Politie die beslist heeft het zware verkeer niet langer
door de Geldmuntstraat te sturen.

ONDERZOEK:
Sinds de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan
in februari 2017 mogen vrachtwagens van meer dan
12 ton de binnenstad niet meer in. Vrachtwagens
tussen 3,5 en 12 ton mogen de stad alleen nog binnen tussen 6 en 11 uur en 19 en 21 uur om er te laden en te lossen. De Korpschef is de enige die gemotiveerd een uitzondering op deze venstertijden
kan toestaan.
Volgens de Politie werd na de heraanleg van de
Geldmuntstraat door de Stad beslist dat alle zwaar
verkeer verboden is door deze straat. De Politie bevestigt dat het moeilijk haalbaar voor haar is om
systematisch alle verkeer te controleren dat voor 6
uur ’s morgens de stad inrijdt of er parkeert in afwachting dat er kan gelost worden. Zo lang de
Geldmuntstraat niet toegankelijk is voor zwaar verkeer, kregen leveranciers de toelating om via de
Markt en de Sint-Amandstraat de Noordzandstraat
te bereiken. Daarbij was het de bedoeling dat de
vrachtwagens de stad zouden verlaten via de
Noordzandstraat en niet terug zouden rijden via de
Sint-Amandstraat en de Markt. Het was nooit de
bedoeling dat vrachtwagens via de SintAmandstraat tegen de rijrichting achteruit de straat
van verzoekster in zouden rijden.
De Korpschef laat de toestand ter plaatse nazien.
Tijdens een overlegvergadering met de Burgemeester over het te volgen traject van de Brugse shuttlebusjes via de Geldmuntstraat wordt beslist dat het
tonnageverbod in de Geldmuntstraat behouden
blijft met uitzondering van vergunninghouders. Een
vergunning kan door de Korpschef toegekend worden aan leveranciers van handelszaken in de Geld217
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muntstraat mits deze gebruik maken van vrachtwagens van minder dan 12 ton. De leveringen aan
handelszaken in de Noordzandstraat blijft behouden, maar de vrachtwagens dienen de Noordzandstraat te bereiken via de Zilverstraat en de Korte
Zilverstraat, en niet langer via de Sint-Amandstraat.
Deze straat mag alleen nog gebruikt worden als de
Zuidzandstraat voor alle verkeer afgesloten is. Alle
vrachtwagens die leveren in de Geldmuntstraat en
de Noordzandstraat, moeten de stad verlaten via de
Noordzandstraat, niet via de Sint-Amandstraat.

genaar/bestuurder na billijke inspanningen niet kan
worden aangetroffen. De richtlijn ging onmiddellijk
van kracht.

BEOORDELING:

(dossier: 201804-082)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

TRUCKCHAUFFEURS

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Ander oordeel
KLACHT:

TAKELEN
(dossier: 201810-205)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt begin oktober opnieuw over het
feit dat de Politie niets effectiefs onderneemt tegen
chauffeurs die in haar straat foutparkeren op de
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met
een beperking10. Verzoekster heeft een parkeerkaart
voor een persoon met een beperking. Ze is slecht te
been. De parkeerdruk in de straat en de omgeving is
groot.
Als verzoekster de Politie opbelt, komt de patrouille
altijd langs. Er wordt alleen een pv opgemaakt maar
de wagen wordt niet getakeld waardoor het probleem voor verzoekster blijft bestaan: ze kan niet
parkeren in haar straat, moet op zoek naar een parkeerplaats in de omgeving waardoor ze een heel
eind te voet naar huis moet.
Als gevolg van haar vorige klacht herschilderde de
Wegendienst op vraag van de Politie de wegmarkeringen van de voorbehouden parkeerplaatsen maar
dat heeft volgens verzoekster geen effect. Ze dringt
aan op een effectieve oplossing.

ONDERZOEK:
De Korpschef vaardigde eind september, enkele
dagen voor de klacht, een nieuwe dienstrichtlijn uit
over het foutief parkeren op plaatsen voorbehouden
voor personen met een beperking. Alleen in de
Brugse binnenstad en alleen op basis van een klacht
of melding kan de Politie overgaan tot het optakelen van het foutief geparkeerde voertuig als de ei10

Zie ook dossier 201704-097, Jaarverslag 2017,
p. 229.
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Verzoekster klaagt over de overlast tijdens het
weekend van buitenlandse truckchauffeurs op het
industrieterrein Blauwe Toren. Ze vindt dat de Politie niet actief genoeg optreedt. De chauffeurs blijven het hele weekend staan. Ze doen hun gevoeg in
de struiken, laten de motoren van hun vrachtwagens
draaien, laten de olie af, lopen in hun blootje rond,
organiseren barbecues, vechten. Verzoekster voelt
zich niet meer veilig. Waarom wordt geen parkeerverbod voor vrachtwagens ingevoerd?

ONDERZOEK:
Volgens de Politie rukt zij bij elke melding uit maar
is het mogelijk dat de patrouille niet altijd onmiddellijk ter plaatse kan komen als gevolg van de interventiedruk en andere prioriteiten. Alle meldingen
worden geregistreerd en als zich strafbare feiten
voordoen, dan wordt een proces-verbaal opgemaakt.
De Politie is geen voorstander van een parkeerverbod omdat dat alleen een verschuiving van het probleem teweeg zou brengen. Het is volgens haar niet
logisch parkeerverbod in te voeren in een industrieterrein.
De Ombudsman suggereert de Politie de mogelijkheid om de vrachtwagenchauffeurs naar de ingerichte vrachtwagenparking in de Loodswezenstraat
in Zeebrugge door te verwijzen en/of hen via een
flyer te sensibiliseren om daar naartoe te rijden.
De Politie ziet het doorverwijzen of begeleiden naar
de Loodswezenstraat niet zitten omdat het niet verboden is te parkeren op de Blauwe Toren. Ze pikt
wel het idee van een flyer op. Een toegankelijke
folder wordt opgemaakt in samenwerking met de
dienst Communicatie en Citymarketing, maar tijdens de opmaak ervan laat het havenbestuur MBZ
weten dat het er geen voorstander van is dat de parking in de Loodswezenstraat gepromoot zou wor-

218

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

POLITIE

den. Deze staat al vol en is vooral bedoeld voor
truckchauffeurs die in Zeebrugge overnachten.
Het dossier wordt on hold geplaatst. De Korpschef
kondigt aan dat hij het item zal bespreken met de
Burgemeester.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het dossier wordt on hold geplaatst.

tijd later stelde ze vast dat de belofte niet was nagekomen. Ze sprak de bewoners opnieuw aan. De
echtgenoot nam het matje en de bloempot binnen.
De wijkinspecteur wist niet dat de plant een aandenken was aan de overleden echtgenoot van verzoekster, maar dat deed geen afbreuk aan het feit
dat de bloempot in de weg stond. Volgens de wijkinspecteur verliepen de gesprekken altijd vriendelijk.
De dienst Ombudsman bezorgt verzoekster een
exemplaar van het reglement ‘op het aanplanten
van een geveltuin op het openbaar domein’. Als zij
dat wenst, kan verzoekster een vergunning aanvragen bij de Wegendienst die zal onderzoeken of zij
aan de voorwaarden voldoet.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Over de houding van de wijkinspecteur kan de Ombudsman niet objectief oordelen. Het gaat om een
woord-tegen-woord-situatie.

PARKEREN VOOR GARAGEPOORT
(dossier: 201805-111)

BUXUSPLANT

Ander oordeel

(dossier: 201807-148)

Ander oordeel

KLACHT:

De wijkinspecteur bevestigt dat ze vaststelde dat de
buxusplant en het matje de vrije doorgang op het
voetpad bemoeilijkten. Ze sprak hierover de echtgenoot aan. Hij beloofde het nodige te doen. Enige

Verzoekster en haar man zijn eigenaar van een garage op een binnenterrein. Als er geen parkeerplaats
vrij is in hun straat, wat door de parkeerdruk frequent gebeurt, parkeren ze hun wagen voor hun garagepoort op het binnenterrein.
De voorbije jaren kregen ze hiervoor geregeld een
boete. Maar begin november 2015 oordeelde de politierechter dat verzoekers voor hun eigen garagepoort mochten parkeren mits ze hun nummerplaat
aanbrachten. Toch blijven ze boetes krijgen van een
politieagent die daar geregeld controleert. Verzoekers betwisten telkens deze boetes en horen er verder niets meer van.
In maart 2018 was de politieagent weer een boete
tussen de ruitenwisser aan het steken toen verzoekster aankwam. De situatie beu wilde ze eindelijk
uitleggen hoe de vork aan de steel zat, maar de
agent zei dat hij met haar niet in discussie wilde
gaan. Omdat verzoekster bleef aansturen op een gesprek, zei de agent: “Als u niet gauw stopt, is dat
smaad aan de Politie.” Hij reed weg. Haar man kon
hem bijhalen en hem toch een en ander uitleggen.
“Zolang ik officieel van niets weet, staan jullie daar
in overtreding”, zei de agent.
Eind mei stond de agent er opnieuw. Hij was aan
het discussiëren met een huurder van een van de ga-
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KLACHT:
Tegen verzoeksters gevel staat op het voetpad een
buxusplant als aandenken aan haar overleden echtgenoot. Er ligt ook een matje voor de voordeur. Op
een dag belt de wijkinspecteur aan om te zeggen dat
de bloempot en het matje binnengehaald moeten
worden. Ze hinderen de voetgangers. Verzoekster
gaat niet in op de vraag. De plant staat al twintig
jaar op het voetpad zonder dat er opmerkingen waren.
Enige tijd later komt de wijkinspecteur opnieuw
langs. Ze eist dat de buxusplant en het matje onmiddellijk binnen genomen worden. Haar echtgenoot doet wat de agent vraagt.
Verzoekster begrijpt de houding van de wijkinspecteur niet en klaagt dat zij geen uitleg wilde geven.
Verzoekster had op meer begrip gerekend, zeker
omdat ze in het stadsmagazine de oproep las om
bloempotten en planten tegen de gevels te zetten.

ONDERZOEK:

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

rageboxen. De auto van verzoekster stond voor de
garagepoort. Verzoekster wilde wegrijden maar de
agent bleef ostentatief in de weg staan. Ze bleef een
minuut wachten tot ze geen andere uitweg zag dan
via een andere uitgang weg te rijden.

ONDERZOEK:
De Politie beschikt niet over het vonnis van de politierechtbank van november 2015. Het is niet zo dat
de Politie spontaan door de politierechtbank op de
hoogte wordt gebracht van de vonnissen die zij velt.
Gezien het hoge aantal vonnissen zou dat ondoenbaar zijn.
Na de klacht neemt de Dienst Intern Toezicht contact op met het Parket waar de magistraat bevestigt
dat de oprit naar de garages geen openbare weg is.
De Politie is niet bevoegd om er te verbaliseren.
De Dienst Intern Toezicht maakt het standpunt van
het Parket over aan de betrokken agent die verschillende processen-verbaal opmaakte tegen verzoekers
voor het parkeren voor hun garagepoort.
Wat het eerste incident betreft, verklaart de agent
dat verzoekster hem toegesnauwd zou hebben en
dat hij daarom reageerde dat hij niet in discussie
wilde gaan.
Wat het tweede incident betreft, zou de agent een
gesprek aan het voeren geweest zijn met een persoon die hem iets vroeg. Toen verzoekster wegreed,
zou ze agressief gereageerd hebben. De agent ontkent dat hij haar belet zou hebben om weg te rijden.
De Dienst Intern Toezicht stelt vast dat de versies
over de incidenten niet overeen komen. De klacht
blijft geregistreerd. Als verschillende burgers gelijkaardige klachten uiten over de agent, ontstaat
een ernstig vermoeden van onvoldoende klantgerichtheid en zal opgetreden worden.
Verzoekster betreurt dat de agent in zijn reactie het
verhaal naar zijn hand zou hebben gezet, maar ze is
tevreden met de oplossing.

POLITIE

POLITIEMAN?
(dossier: 201805-095)

Ander oordeel
KLACHT:
Als verzoeker klanten wil afzetten in de Kartuizerinnenstraat, wordt hij gehinderd door een voertuig
dat tegen de rijrichting geparkeerd staat. Omdat
verzoeker moeilijk voorbij kan, probeert hij de
chauffeur duidelijk te maken dat hij wat moet opschuiven. De chauffeur stapt uit en scheldt hem uit.
Als verzoeker opmerkt dat de bestuurder tegen de
rijrichting de straat inreed, zegt deze bars: “Wij
mogen dat doen” en hij zwaait met een kaart naar
verzoeker. Wat er op staat, kan verzoeker niet lezen
maar hij vermoedt dat het om een politieman in
burger gaat. Als hij hierover een opmerking maakt,
zegt de man nors: “Ik ga hier niet over discussieren, zet je auto aan de kant”. Verzoeker vindt het
gedrag van de politieman ondermaats.

ONDERZOEK:
De Politie laat weten dat de nummerplaat die verzoeker doorgaf, sinds 1999 niet meer toegekend is.
Het gaat niet om een wagen van de Politiezone
Brugge of van een andere politiedienst. Het onderzoek kan niet achterhalen of het om een politieman
ging.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid.

ZWERFVUIL IN GRACHT
(dossier: 201803-071)

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Wat de contacten met de politieman betreft, mondt
het onderzoek uit in een woord-tegen-woordsituatie
waarover de Ombudsman niet objectief kan oordelen.
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KLACHT:
Na een feestje op een aanpalend voetbalveld stellen
verzoeker en andere bewoners vast dat er heel wat
zwerfvuil in de gracht ligt. Verzoeker gaat dat melden in het Politiehuis waarna een patrouille langs
komt.
Samen met enkele bewoners gingen de agenten
naar de gracht. Volgens verzoeker was de reactie
van de agenten ondermaats. “Jullie moeten de
Brandweer bellen, hé”, zeiden ze, waarna de waarschuwing volgde: “Maar ja, wie gaat dat betalen?
Jij of jij?”. Daarop reageerden de bewoners dat het
toch niet de bedoeling kon zijn dat zij zouden moe-

220

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

POLITIE

ten betalen voor het weghalen van het afval van iemand anders. Daarop reed de patrouille weg.
Verzoeker vindt het optreden van de agenten ondermaats. Ze deden niets om het probleem op te
lossen. Ze waren onbeleefd en maakten de mensen
bang.

ONDERZOEK:
De Politie bevestigt de tussenkomst aan de gracht.
Er lag zeer weinig zwerfvuil. Verzoeker was niet
aanwezig. Twee andere bewoners stonden de Politie te woord. Volgens de patrouille vroegen zij of de
Brandweer hiervoor ingezet kon worden. De inspecteurs zeiden dat deze dienst hiervoor niet zou
tussenkomen en dat de dienst Stadsreiniging ingelicht zou worden. Daarop reed de patrouille naar de
dienst Stadsreiniging waar de verantwoordelijke beloofde onmiddellijk een ploeg langs te sturen.
Volgens de inspecteurs werden de bewoners correct
aangesproken en werd de interventie correct uitgevoerd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen omdat
hij niet zelf tijdens het gesprek aanwezig was. Het
gaat om een woord-tegen-woordsituatie.

dat de Politie hiervoor toch naar huis komt, zegt de
inspecteur dat dat niet meer gebeurt.

ONDERZOEK:
De inspecteur bevestigt dat zij tegen verzoeker zei
dat zij geen vaststelling van schade kon doen zonder de bromfiets gezien te hebben. Toen verzoeker
repliceerde dat zijn scooter kapot was, zei ze dat hij
zijn bromfiets naar het commissariaat van SintAndries moest duwen. Volgens de agente zou verzoeker niet gezegd hebben dat dit gezien de schade
aan de bromfiets en gezien zijn leeftijd onmogelijk
was.
De Korpschef bevestigt dat de Politie zoveel mogelijk vermijdt om interventieploegen aan huis te sturen bij niet dringende interventies.
Naar aanleiding van de klacht wordt met verzoeker
een afspraak gemaakt voor aangifte in het politiekantoor van Sint-Andries. Er wordt uitzonderlijk
een interventieploeg uitgestuurd om bij hem thuis
de schade aan de bromfiets vast te stellen.
Verzoeker reageert dat hij wel degelijk tegen de inspecteur zei dat zijn brommer kapot was waardoor
het voor hem onmogelijk was om hem naar het politiekantoor te duwen. “Dan schrijf ik niet”, zou de
inspecteur gezegd hebben. Verder onderzoek hierover levert niets meer op.

BEOORDELING:

KAPOTTE BROMMER
(dossier: 201802-028)

Ander oordeel

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het gaat om een
woord-tegen-woordsituatie. Mogelijk deed zich een
communicatiestoornis voor. Het belangrijkste is dat
het probleem werd opgelost.

KLACHT:
Verzoeker wordt met zijn brommer aangereden
door een chauffeur die vluchtmisdrijf pleegt. Hij
kan twee letters en drie cijfers van de nummerplaat
noteren.
Hij belt naar de Politie van Sint-Andries maar krijgt
er te horen dat het kantoor gesloten is. Hij moet
naar het Politiehuis bellen. Een agent noteert er zijn
verhaal. Hij krijgt de raad de volgende dag opnieuw
contact op te nemen met de Politie van SintAndries.
Verzoeker gaat de volgende dag naar de Politie van
Sint-Andries. Een vrouwelijke inspecteur vraagt
hem of hij zijn brommer mee heeft. Verzoeker reageert dat zijn scooter niet meer rijvaardig is. Hij is
72 jaar en woont anderhalve kilometer ver. Het is
voor hem onmogelijk de scooter naar het politiekantoor te duwen. De inspecteur reageert dat zij in
dat geval niets voor hem kan doen want ze moet de
schade kunnen vaststellen. Als verzoeker reageert
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GEBLOKKEERD?
(dossier: 201808-182)

Ander oordeel
KLACHT:
Midden juli meldde verzoeker via het meldpunt een
parkeerprobleem in zijn straat tijdens de thuismatchen van Club Brugge. Dan staan er altijd auto’s
geparkeerd aan beide kanten van de straat. Dat belemmert het doorgaand verkeer en het uitrijden van
de oprit, vooral bij verzoeker en zijn buren want
aan de overkant van de straat ligt een afgebakende
parkeerstrook die dan ook vol staat. Bovendien
staan aan zijn kant van de straat vaak auto’s deels
voor de oprit.
De melding werd geseponeerd omdat de Politie aan
het contactcenter van de Huis van de Bruggeling
had laten weten dat zij verzoeker rechtstreeks had
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geantwoord. Verzoeker ontkent dat. Wel schreef hij
de Verkeersdienst van de Politie opnieuw aan eind
juli. Na een maand heeft hij nog altijd geen antwoord gekregen.
Ondertussen speelde Club Brugge eind augustus
opnieuw thuis. Twee wagens stonden geparkeerd
aan weerszijden van zijn oprit en deze van zijn buren. De parkeerstrook aan de overkant stond weer
vol. Verzoeker kon zijn oprit niet verlaten. Hij belde de patrouille die beweerde dat er geen probleem
was en verzoeker met wat goede wil kon uitrijden.
Volgens de Politie stonden alle auto’s reglementair
geparkeerd. Verzoeker betwijfelt dat en dringt aan
op een oplossing.

ONDERZOEK:
Volgens de Verkeersdienst formuleerde zij wel degelijk een antwoord maar maakte zij dat antwoord
over aan het kabinet van de Burgemeester omdat zij
over het parkeerprobleem in de straat meermaals
met het kabinet communiceerde. Gezien de communicatie met het kabinet van de Burgemeester
vond de Politie het niet opportuun verzoeker rechtstreeks te antwoorden. Het kabinet van de Burgemeester corrigeert dat de Burgemeester de Korpschef begin juli zelf rechtstreeks op de hoogte bracht
van het probleem. Daarin drong hij aan op een oplossing. Het kabinet vermoedt dat het antwoord van
de Politie rechtstreeks aan de Burgemeester werd
overgemaakt.
Volgens de Politie werden bij de diverse politietussenkomsten geen verkeersinbreuken vastgesteld. De
auto’s stonden niet voor de opritten. Er was altijd
een vrije doorgang van drie meter. Men mag parkeren tegenover een afgebakende parkeerstrook.
Om het probleem op te lossen dient de Verkeersdienst bij de Stedelijke Werkgroep Verkeer het
voorstel in om aan verzoekers kant van de straat
permanent parkeerverbod in te voeren. In afwachting van de behandeling van het voorstel kan verzoeker de patrouille bellen als hij niet kan uitrijden.
Zij zal de situatie beoordelen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

POLITIE

Overgenomen meldingen
MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201801-005)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldde op 1 november 2017 hinder na
22 uur door het voortdurend op- en afrijden van
wagens van de parking van een tenniscentrum.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd tussen half en eind november
2017 behandeld door de wijkinspecteur. Zij contacteerde de directeur van het tenniscentrum die beloofde weer contact met haar op te nemen nadat hij
inlichtingen ingewonnen had. Dat gebeurde niet. De
wijkinspecteur volgde het dossier niet verder op
door werklast en de eindejaarsvakantie.
Als gevolg van de klacht neemt de wijkinspecteur
opnieuw contact op met de directeur en met verzoeker. De directeur nam ondertussen maatregelen.
Mocht verzoeker toch nog hinder ondervinden, dan
kan hij opnieuw contact opnemen met de wijkinspecteur.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de wijkinspecteur ondernam wel actie maar volgde het
dossier niet meer verder op.
De klacht wordt gecorrigeerd: de wijkinspecteur
neemt opnieuw contact op met de directeur en
spreekt met verzoeker af dat hij opnieuw met haar
contact kan opnemen als de maatregelen niet zouden voldoen.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2-3)
OPVOLGING:
De Stedelijke Werkgroep Verkeer behandelt het
dossier op 11 december 2018 maar geeft een ongunstig advies. De parkeersituatie blijft behouden.
Het College van burgemeester en schepenen keurt
het advies een week later goed.

(dossiers: 201807-160 en 201807-161)

Gegrond
KLACHT:
Eind april vraagt een eerste verzoeker via het meldpunt meer controle op het kortparkeren in het begin
van de Blankenbergse Steenweg.
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Op dezelfde dag meldt een tweede verzoeker schade aan de dakbekleding van zijn terras. Er zitten
gaatjes in. Hij vraagt wie hij hiervoor kan aanspreken en of er nog klachten zijn over uit de lucht vallende objecten.
De meldingen komen bij de Politie terecht. Zestig
dagen later komen ze als onafgehandeld bij de
dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Een politiemedewerkster achtte de Politie niet bevoegd en stuurde beide meldingen terug naar het
Huis van de Bruggeling. Zij gebruikte daarvoor de
verkeerde verantwoordelijke ‘Superuser’. Zij was
ervan overtuigd dat het contactcenter in het Huis
van de Bruggeling op deze manier de meldingen terugkreeg. Aan deze verantwoordelijke is geen emailadres gekoppeld. Het is niet de bedoeling dat
meldingen aan de verantwoordelijke ‘Superuser’
worden toegewezen. De medewerkster wordt ingelicht over haar verkeerde manier van werken.
Daarnaast schatte de medewerkster de bevoegdheid
voor het behandelen van de eerste melding verkeerd
in. De controle op het kortparkeren valt wel onder
de bevoegdheid van de Politie.
Volgens de Politie kan zij de controle op het kortparkeren in de Blankenbergse Steenweg evenwel
niet uitvoeren. Het plaatsen van voelers om de parkeertijd te bepalen, is nog altijd niet gebeurd.
De dienst Ombudsman informeert de eerste melder.
De tweede melding wordt overgemaakt aan de
dienst Leefmilieu en de noodplanningsambtenaar.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeeld de klachten als gegrond maar gecorrigeerd.
De klachten zijn gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de politiemedewerkster stuurde de meldingen op een verkeerde manier
terug naar het contactcenter in het Huis van de
Bruggeling. Wat de eerste melding betreft, oordeelde zij verkeerd dat de Politie niet bevoegd zou zijn.
De klachten worden gecorrigeerd: de politiemedewerkster wordt gewezen op haar foute werkwijze.
De dienst Informatica neemt maatregelen om gelijkaardige fouten in de toekomst te vermijden. De
eerste melder wordt geïnformeerd. De tweede melding wordt aan de bevoegde diensten overgemaakt.
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Verzoeker meldde midden december 2017 dat de
openbare verlichting in een deel van de Lauwerstraat, de Gouden Boomstraat en de Leopold Ilaan uitgevallen was. Dat was al een week zo. De
melding werd door de Wegendienst overgemaakt
aan Eandis.
Op 8 januari 2018 neemt verzoeker contact op met
de dienst Ombudsman omdat de verlichting nog altijd niet werkt. Op 2 januari was hij naar Eandis in
de Scheepsdalelaan gestapt om het probleem daar
nog eens te melden. Beloofd werd dat het euvel
binnen de 48 uur onderzocht zou worden en dat het
herstel snel zou volgen. Hoewel gevraagd werd
verzoeker niet verder ingelicht over de verdere behandeling van zijn melding. Ondertussen brandt de
openbare verlichting al meer dan een maand niet.

weten dat de verlichting in de Gouden Boomstraat
weer brandt maar deze in de Lauwerstraat en de
Leopold I-laan niet. Hij werd door Eandis op 10 januari over het herstel van het defect in de Gouden
Boomstraat ingelicht via e-mail en sms.
Op 12 januari krijgt verzoeker van Eandis twee emails en twee sms’en om hem te melden dat de defecten in de Leopold I-laan en de Lauwerstraat hersteld zouden zijn. Toch brandt de openbare verlichting er nog altijd niet. De paalnummers in de
berichten kloppen niet.
Op 17 januari laat verzoeker aan de dienst Ombudsman weten dat de openbare verlichting in de
Leopold I-laan en de Lauwerstraat sinds 16 januari
weer brandt. Dit keer kreeg hij geen e-mail of sms
van Eandis om dat te melden.
Eandis bevestigt dat verzoeker verkeerd geïnformeerd werd. Reden hiervoor was een dubbele melding waardoor verwarring ontstond bij de afmelding. Ook de vertraging bij de behandeling van de
melding was het gevolg van de verwarring. De
teamleider neemt contact op met verzoeker en verontschuldigt zich.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

De dienst Ombudsman legt het probleem op 8 januari voor aan de klachtencommissie van Eandis. Nog
voor die kan reageren laat verzoeker op 11 januari

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
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Gegrond
KLACHT:
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GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: door een
dubbele melding over hetzelfde defect ontstond
verwarring bij Eandis. Dat zorgde voor vertraging
bij de afhandeling van de melding en foute communicatie naar verzoeker toe.
De klacht wordt gecorrigeerd: de openbare verlichting wordt hersteld. Eandis biedt verzoeker haar
verontschuldigingen aan.

METERPROBLEEM?
(dossier: 201801-010)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker twijfelt aan de juistheid van zijn tellerstanden als hij zijn jaarfactuur krijgt. Hij zou 56 procent meer elektriciteit verbruikt hebben. Hij vraagt
Eandis om zijn elektriciteitsmeter te controleren.
Begin oktober 2017 test een technicus de meter
maar hij kan geen fout vaststellen, noch heeft hij
een verklaring voor het meerverbruik. Tien dagen
later wordt de meter geijkt. Daarbij wordt een fout
van 44% vastgesteld bij het verrekenen van de opbrengst van verzoekers zonnepanelen. Eandis
plaatst een nieuwe elektriciteitsmeter en stuurt de
oude meter naar het labo voor onderzoek.
Begin december 2017 verneemt verzoeker telefonisch van Eandis dat er toch niets mis was met de
elektriciteitsmeter. Eandis stelt een schriftelijke bevestiging hiervan in het vooruitzicht.
Midden december laat verzoekers elektriciteitsleverancier weten dat Eandis de meterstanden aangepast
heeft. Daaruit blijkt dat Eandis het meerverbruik
toch verlaagd heeft van 1.420 kWh naar 1.000
kWh. Verzoeker concludeert dat er kennelijk toch
iets mis was met de elektriciteitsmeter.
Verzoeker vraagt Eandis per e-mail om uitleg. Hij
krijgt alleen een automatische ontvangstmelding.
Ook op zijn herinnering van begin januari 2018
krijgt hij slechts een ontvangstmelding.

Verzoeker zou op 1 december 2017 over het voorgaande ingelicht moeten zijn per e-mail, maar wellicht ging iets fout waardoor het bericht niet werd
verstuurd. Eandis maakt een kopie van het antwoord over dat naar verzoeker gestuurd had moeten
worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: Eandis onderzoekt de klacht maar door een fout wordt verzoeker
niet schriftelijk ingelicht over de resultaten van het
onderzoek.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker wordt ingelicht door de dienst Ombudsman.

STRAATLAMP
(dossier: 201804-074)

Gegrond
KLACHT:

Eandis ontving de eerstelijnsklacht van verzoeker in
september 2017. Ter plaatse stelde de technicus een
foutmarge van 44% vast, maar uit het laboonderzoek bleek dat de meter toch in orde was.
Omwille van de vastgestelde afwijking besliste
Eandis het verbruik tussen midden augustus 2016
en midden oktober 2017 toch aan te passen. De beginstand van de nieuwe meter werd op nul gezet om
te voorkomen dat verzoeker de opbrengst van zijn
zonnepanelen zou verliezen bij de volgende afrekening.

Verzoeker meldt in februari 2018 aan Eandis schade aan de voorgevel omdat de straatlantaarn opnieuw door een vrachtwagen afgereden werd. Dat
gebeurde al verschillende keren in de voorbije vijf
jaar. Ook het pleisterwerk binnen is beschadigd.
Dat de lantaarn telkens afgereden wordt, komt
doordat de straat smal is, het voetpad verlaagd is en
de lantaarn te laag hangt. Verzoeker laat Eandis weten dat hij zijn verzekering heeft aangesproken.
De dienst Burgerlijke Aansprakelijkheid van Eandis
stuurt verzoeker eind februari een ontvangstmelding. Het schadegeval is in onderzoek bij de technische dienst. Verzoeker zal schriftelijk op de hoogte
gebracht worden van het standpunt van Eandis.
Verzoeker krijgt geen schriftelijke reactie van de
dienst Burgerlijke Aansprakelijkheid. Er is begin
maart wel contact tussen verzoeker en de technische dienst van Eandis waarin afgesproken wordt
dat verzoeker teruggebeld zal worden om voor aanvang van de werken een oplossing voor te stellen.
Op 9 maart zet verzoeker in een e-mail aan Eandis
zijn voorstel uiteen. Hij vraagt dat Eandis gevelsteentjes zou gebruiken die hij nog liggen heeft en
dat Eandis de lantaarn een halve meter hoger en op
een andere plaats zou hangen. Hij suggereert de
straatlamp iets verder, boven de poort van een
OCMW-beluik, te bevestigen of op de perceelsgrens met de andere buren waar een spouwmuur
aanwezig is en er minder kans is op schade en lichtinval.
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Verzoeker stelt diezelfde dag vast dat Eandis de
lamp al een halve meter verhoogd heeft, zonder
eerst met hem contact te nemen. Dat was hem nochtans beloofd. Het herstel is volgens hem slordig gebeurd. De stenen zitten uit het muurvlak en er is een
dikke plak cement op gesmeerd. Bovendien is het
pleisterwerk in de slaapkamer nog verder beschadigd. De lantaarn is niet genoeg verhoogd om verdere aanrijdingen te vermijden. Hij vreest voor
lichtinval in de slaapkamer.
Verzoeker dient diezelfde dag klacht in bij de
klachtencommissie van Eandis en stuurt op 10
maart foto’s van de gevel en van de schade aan het
pleisterwerk door. Hij laat weten dat hij een stukadoor zal zoeken en vraagt een schadevergoeding.
Hij vraagt opnieuw de lamp op een andere plaats te
hangen.
Op 30 maart laat de technische dienst van Eandis
hem weten dat advies werd gevraagd aan de Wegendienst maar dat zij adviseerde de lantaarn te laten zitten.
Verzoeker gaat niet akkoord. Volgens hem is de
maximale hoogte van een vrachtwagen vier meter.
De armatuur werd maar verhoogd tot 3,72 meter en
hangt schuin.
Begin april dient hij klacht in bij de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:
Volgens de klachtencommissie van Eandis nam zij
contact op met de technische dienst met de vraag
advies te vragen aan de Wegendienst over de huidige plaats van de lamp en over de vraag van verzoeker om hem enkele meters te verplaatsen. De eindbeslissing hierover lag bij de Wegendienst. Volgens
de klachtencommissie kon zij hierin niet verder tussenkomen wegens niet bevoegd.
De Wegendienst adviseerde de straatlantaarn te laten zitten omdat hij op dezelfde hoogte en op dezelfde tussenafstand zat als de andere straatlampen.
Mochten er in de toekomst opnieuw aanrijdingen
gebeuren, dan kon de zaak opnieuw bekeken worden, meende de Wegendienst.
Na bemiddeling door de dienst Ombudsman gaat de
Wegendienst er midden mei mee akkoord dat de
lamp op 4,05 meter zou worden gehangen. De Wegendienst maakt haar standpunt over aan Eandis
maar krijgt geen reactie meer.
De lamp wordt niet verhoogd omdat er een discussie ontstaat over de werkelijke hoogte van de lantaarn. Volgens Eandis hangt de lamp op de juiste
hoogte. Volgens verzoeker meet Eandis vanop een
ander punt en hangt de lamp daardoor nog te laag
om aanrijdingen met hoge vrachtwagens te kunnen
vermijden. Verzoeker geeft het uiteindelijk op. Bij
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een volgende aanrijding zal hij de schade op Eandis
verhalen.
Ook het herstel van het pleisterwerk laat maanden
op zich wachten omdat een akkoord tussen de stukadoor van verzoeker en de onderaannemer van
Eandis uitblijft. Er is discussie over de prijs en over
het vooraf of nadien betalen van de stukadoor door
de onderaannemer.
Midden september laat de klachtencommissie van
Eandis weten dat eerder afgesproken werd dat het
pleisterwerk pas hersteld zou worden nadat de armatuur werd verhangen. Nu de armatuur er hangt,
dringt zij bij de aannemer aan op herstel.
Verzoeker reageert dat zijn verzekering de aannemer al eerder aanschreef maar dat deze tegen
midden september nog altijd niet geantwoord heeft.
Hij vindt het vreemd dat hij zelf met de onderaannemer van Eandis moet onderhandelen in plaats van
met Eandis zelf.
Volgens de klachtencommissie is het gebruikelijk
dat de aannemer rechtstreeks met de klant contact
opneemt over de concrete uitvoering van de werken. Uit het onderzoek blijkt evenwel dat de discussie over veel meer gaat dan over de uitvoering alleen.
Half oktober, ongeveer zeven maanden later, laat
verzoeker weten dat de discussie is uitgeklaard. De
stukadoor zal worden betaald en de werken kunnen
starten.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoeker
kreeg geen schriftelijk standpunt van de dienst Burgerlijke Aansprakelijkheid van Eandis over het
schadegeval.
De communicatie en het overleg tussen verzoeker
en de technische dienst van Eandis over het verhogen van de armatuur hadden beter gekund.
GEBREKKIGE EERSTELIJNSKLACHTENBEHANDELING: de klachtencommissie van Eandis
had actiever kunnen tussenkomen in het dispuut
tussen haar onderaannemer en de stukadoor van
verzoeker en in de discussie tussen verzoeker en de
technische dienst over de juiste hoogte van de armatuur.
GEEN REDELIJKE TERMIJN: het duurt zeven
maanden voor de discussie beslecht geraakt.

OPVOLGING:
Verzoeker laat eind december 2018 bij het afsluiten
van het dossier weten dat het probleem uiteindelijk
opgelost geraakte.
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VERDWENEN STRAATLANTAARN

ONDUIDELIJKE AFREKENINGEN

(dossier: 201811-235)

(dossier: 201802-049)

Gegrond

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Een straatlantaarn in de straat van verzoeker is al
twee maanden verdwenen. Na een melding nam
Eandis de voet van de lantaarn weg en hermetselde
hem kort nadien. Maar de lantaarn zelf werd niet teruggeplaatst. Daardoor is het donker in de straat.

Verzoeker veranderde van elektriciteitsleverancier.
Eind januari 2018 krijgt hij van zijn vorige energieleverancier een afrekening voor de periode eind januari 2017- eind januari 2018. Hij krijgt 658 euro
terug. Kort daarna krijgt hij een nieuwe afrekening,
dit keer voor de periode 28 januari 2018 – 1 februari 2018. Nu moet hij aan zijn vorige energieleverancier 874 euro bijbetalen.
Intussen bevestigde Eandis dat er iets fout was met
de oude elektriciteitsmeter die zij kort voordien had
weggenomen en vervangen door een nieuwe meter.
Pas later realiseerde verzoeker zich dat hij de eindtellerstand niet had genoteerd, noch een begintellerstand van de nieuwe meter had gekregen.
Verzoeker stelt vast dat de eerste afrekening spreekt
over een verbruik van 389 dagen, terwijl de tweede
afrekening spreekt over een verbruik van 37 dagen.
Tot aan de afrekening betaalde hij 228 euro per
maand. Nu zou hij bij zijn nieuwe leverancier maar
133 euro moeten betalen.

ONDERZOEK:
Eandis stelt vast dat de opdracht om de lantaarn terug te plaatsen op het moment van de klacht nog
niet ingepland is. Het herstel wordt kort nadien uitgevoerd. Eandis verontschuldigt zich voor de lange
doorlooptijd.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: twee
maanden na het hermetselen van de muurconsole
was het terugplaatsen van de lantaarn nog altijd niet
ingepland.
De klacht wordt gecorrigeerd: de lantaarn wordt teruggeplaatst.
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ONDERZOEK:
Bij de jongste meteropname merkte Eandis op dat
er twee meters waren: een dubbeltariefmeter en een
nachtmeter. Met de meterstanden van de dubbeltariefmeter klopte iets niet. Eandis verving de dubbeltariefmeter en paste het verbruik aan. Het defect en
de aanpassing van de meetgegevens van de dubbeltariefmeter liggen volgens Eandis niet aan de basis
van de fluctuerende afrekeningen want zij gebeurden op basis van de aangepaste meetgegevens.
Eandis gaat ervan uit dat verzoeker op elektriciteit
verwarmt want ze stelt vast dat verzoeker in de periode 2015-2016 op zijn nachtmeter een hoog elektriciteitsverbruik had van bijna 11.000 kWh. De
voorschotten voor 2017 werden daarop berekend.
Voor de periode 2016-2017 verbruikte hij bijna de
helft minder elektriciteit dan het jaar voordien.
Daardoor kreeg hij met de eerste afrekening 658 euro terug en zakte het bedrag van de voorschotfactuur van 228 euro naar 133 euro per maand.
Verzoeker veranderde van energieleverancier in februari 2018. In de periode die daaraan voorafging,
met name eind december 2017 – begin februari
2018, was het koud wat het elektriciteitsverbruik op
de nachtmeter deed stijgen. Dat verbruik werd bij
het afsluiten van het contract in een keer door de
vorige energieleverancier aangerekend. Omdat er
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nog maar weinig voorschotten waren betaald, moest
hij 874 euro bijbetalen.
Eandis stelt vast dat de meterstand van 7 februari
2018 op de nachtmeter geschat is. Als verzoeker
een foto van de meterstand doorstuurt, kan het verbruik en de facturatie aangepast worden.

HOGE ENERGIEFACTUUR

rug van vragen van verzoeker om de meter te controleren.
Kort na de klacht gaat Eandis bij verzoeker langs.
De geschatte meterstanden uit het verleden worden
verbeterd en naar de energieleverancier teruggekoppeld.
Verzoeker blijft erbij dat Eandis te traag reageerde
op zijn vragen om de meter te controleren. Daardoor wordt hij geconfronteerd met een hoge factuur.
De Ombudsman verwijst verzoeker door naar de
Ombudsman voor de Energie.

(dossier: 201805-113)

BEOORDELING:

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

Ander oordeel

Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid. Verzoeker wordt doorverwezen.

KLACHT:
Terwijl verzoeker in de gevangenis zat, kreeg hij in
juni 2017 van zijn energieleverancier een afrekeningsfactuur van 1.200 euro. Samen met de voorschotfacturen zou hij op zijn privé adres voor 1.700
euro aan elektriciteit hebben verbruikt in een half
jaar tijd. Volgens verzoeker is dat onmogelijk. Hij
is altijd erg zuinig met energie.
Vanuit de gevangenis probeerde verzoeker via het
CAW Eandis te contacteren. Uiteindelijk slaagde
hij erin een afspraak met Eandis te maken, maar hij
vernam niets meer. Volgens zijn broer werden er
twee afspraken gemaakt, maar kwam Eandis niet
opdagen of kwam er iets tussen.
Zowel Eandis als zijn energieleverancier wisten af
van zijn detentie. Toch kreeg hij een aanmaning
van zijn energieleverancier. Hij vroeg de leverancier geduld te oefenen tot Eandis de meter had onderzocht. Toen verzoeker vanuit de gevangenis opnieuw aandrong op een onderzoek van de meter,
vroeg Eandis hem naar het nummer van de teller.
Hij gaf het nummer door via het CAW.
Na het einde van zijn gevangenschap in april 2018
kreeg verzoeker te horen dat hij voor het vredegerecht bij verstek veroordeeld was tot het betalen van
1.900 euro omdat hij de afrekeningsfactuur van
1.200 euro nog altijd niet betaald had.
Verzoeker dient eind mei 2018 klacht in omdat hij
onmogelijk zoveel elektriciteit kan hebben verbruikt en omdat de nutsmaatschappij naliet de meter te controleren.

ONDERZOEK:
Eandis kan niet achterhalen wat de oorzaak is van
het hoge verbruik tussen december 2016 en mei
2017. Dat ligt tien keer hoger dan verzoekers gebruikelijke verbruik. Ze vindt geen enkel spoor te-
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GEEN ANTWOORD?

NIEUWE WATERMETER

(dossier: 201805-112)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster klaagt midden april 2018 bij Farys dat
zij nog eens 62 euro moet betalen voor de controle
van een nieuw geplaatste terugslagklep. Het plaatsen van de terugslagklep kostte al 132 euro.
Na meer dan een maand heeft ze nog altijd geen
antwoord gekregen. Nochtans las ze dat de watermaatschappij altijd binnen de tien werkdagen probeert te antwoorden op een klacht. Lukt dat niet,
dan informeert ze over de termijn waarbinnen de
klacht afgehandeld zal worden.

ONDERZOEK:
Farys antwoordde verzoekster vier dagen na haar
klacht. Het gebruikte e-mailadres is correct. Normaal gezien zou verzoekster het antwoord ontvangen moeten hebben.
De Ombudsman stuurt verzoekster het antwoord
nog eens door.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Farys beantwoordde de klacht tijdig.
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(dossier: 201812-245)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster stelt vast dat Farys haar haag beschadigde bij het uitvoeren van werken in de meterput
van haar buren. Deze put bevindt zich in de private
wegel die eigendom is van verzoekster. De buren
woonden verder langs deze wegel maar hun huis is
sinds kort verlaten.
Farys vernieuwde de watermeter maar de put werd
slechts afgedekt met een plaat. Vroeger lag er een
tegel.
Verzoekster contacteerde Farys omdat de watermaatschappij hen niet vooraf verwittigd had. Farys
schoof alle verantwoordelijkheid van zich af en
verwees haar door naar de klant die Farys de opdracht had gegeven de watermeter te vernieuwen.
Over de schade aan de haag werd niet gesproken.
Verzoekster vindt dat Farys er zich gemakkelijk
van af maakt.

ONDERZOEK:
Farys herhaalt haar standpunt. Niet zij maar de
klant had verzoekers moeten verwittigen dat er gewerkt zou worden in de haag. Het is de titularis van
de drinkwateraftakking die verplicht is de watermeterput te onderhouden en veilig te houden en de
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vlotte toegang ervan voor Farys te voorzien. Als de
watermeterput op het private domein van derden
ligt, is het ook aan de titularis om de nodige maatregelen te nemen. Farys heeft noch de plicht noch
de bevoegdheid om private situaties op eigen initiatief te onderzoeken.
Volgens Farys sprak verzoekster tijdens haar telefoongesprek niet over de schade aan de haag.
De Ombudsman vraagt bij verzoekster een foto van
de schade op. Deze blijkt niet van die aard dat een
tegemoetkoming nodig is. Er werden maar enkele
takjes weggesneden. Zij zullen terug groeien.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De aannemer van Farys ging in de fout waardoor de
watermaatschappij op het verkeerde been werd gezet.

IBA-AANSLUITING
(dossier: 201806-119)

Ander oordeel

BEOORDELING:
Ongegrond.
Farys ging niet in de fout. Het was de titularis van
de drinkwateraftakking die tegenover verzoekers in
gebreke bleef. Hij had minstens de beleefdheid
moeten hebben verzoekers tijdig in te lichten. In
een discussie tussen twee buren kan de Ombudsman niet tussenkomen.

WATERLEK
(dossier: 201805-103)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster meldde in april 2018 een waterlek in
een straat in Zeebrugge. Farys herstelde het lek. Het
voetpad werd voorlopig dichtgemaakt maar tegen
half mei zijn de straattegels nog altijd niet teruggelegd.
Verzoekster belt naar Farys om te vragen wanneer
het trottoir hersteld zal worden. De medewerker
zegt dat hij geen melding over een lek terug kan
vinden. Hij verwijst verzoekster naar de Wegendienst van de Stad Brugge.

ONDERZOEK:
Volgens Farys stond de melding over het lek niet
geregistreerd op de naam van verzoekster. Daardoor vond de medewerker de melding niet terug.
De aannemer die werkte in opdracht van Farys, herstelde midden april het lek. Hij startte met het herstel van het voetpad maar door omstandigheden kon
hij het herstel niet volledig afwerken. Per vergissing
registreerde hij het werk in zijn werfverslag als beeindigd. De aannemer maakte zijn verslag over aan
Farys dat er vanuit ging dat het herstel volledig was
uitgevoerd.
Farys spreekt zijn aannemer aan over de fout. Het
voetpad wordt eind mei heraangelegd.
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KLACHT:
Verzoeker liet op vraag van Farys een IBAaansluiting (individuele behandeling afvalwater) installeren door een aannemer die door de watermaatschappij werd aangesteld. In april 2018 krijgt hij
een factuur van bijna 4.500 euro.
Hij betwijfelt of de werken goed uitgevoerd zijn.
Bepaalde leidingen liggen boven de grond en verzoeker vreest vorstschade. Farys verwijst hem door
naar de aannemer aangezien de werken volgens de
offerte werden uitgevoerd. De aannemer weigert
een verklaring over de vorstbestendigheid van de
installatie op papier te zetten. Verzoeker neemt opnieuw contact op met Farys die hem weer naar de
aannemer doorverwijst. Hij krijgt uitstel van betaling tot eind juni 2018.
Verzoeker en de aannemer komen niet tot een overeenkomst.

ONDERZOEK:
Volgens Farys werd de IBA-aansluiting door de
aannemer uitgevoerd conform het bestek. Verzoeker wist op voorhand wat daarin opgenomen was.
Op vraag van verzoeker nam de aannemer met de
leverancier contact op over de vorstbestendigheid
van de leidingen. De leverancier bevestigde dat deze voldeed, maar wilde dat niet op papier te zetten.
Als alternatief was de aannemer bereid om de leidingen te isoleren maar dat zou een meerkost betekenen van 1.500 euro. De aannemer en verzoeker
bereikten hierover geen akkoord.
De dienst Ombudsman licht verzoeker in. Hij laat
de zaak varen en betaalt de factuur van 4.500 euro.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via informatieverstrekking.
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HOGE KEURINGSKOSTEN
(dossier: 201806-121)

Ander oordeel
KLACHT:
Het leidingwater bij verzoeker was enige tijd geleden vervuild. Farys stelde vast dat een terugslagklep ontbrak op de binneninstallatie. Verzoeker
moest er een laten plaatsen. Een medewerker van
Farys kwam de klep keuren. Hij controleerde of hij
aanwezig was en draaide de toevoerkraan weer
open. Meer deed hij niet.
Verzoeker moet voor de keuring 65 euro betalen en
gaat niet akkoord. Enkele jaren geleden werd zijn
oude watermeter vervangen. Farys wees hem toen
niet op het ontbreken van een terugslagklep.
Verzoeker moest al verplicht investeren in een terugslagklep. Nu nog betalen voor de keuring vindt
hij van het goede teveel.

ONDERZOEK:
Farys verwijst naar het Algemeen Waterverkoopreglement waarin staat dat een terugslagklep verplicht
is op alle binneninstallaties. De plaatsing en de keuring vallen ten laste van de klant.
Bij verzoeker werd de watermeter vervangen in
2014 maar Farys kan niet meer uitmaken of de
klant toen gevraagd werd zijn binneninstallatie aan
te passen. Slechts in heel specifieke gevallen past
Farys bij de vervanging van een watermeter een
deel van de binneninstallatie aan om de woning te
kunnen aansluiten op het net. Dat was hier niet het
geval.
De Ombudsman raadt verzoeker aan de factuur te
betalen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

STILLE WATERMETER
(dossier: 201809-196)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker betaalt elk jaar trouw zijn afrekeningsfactuur voor het water. Dat deed hij zowel in 2015,
2016 als 2017. Nooit waren er problemen.
In juni 2018 plaatste Farys een nieuwe watermeter
en werd hem kort nadien per brief gevraagd zijn
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meterstanden door te geven. De teller stond op 11
kubieke meter.
Korte tijd nadien kreeg hij een telefoon van Farys.
De medewerker gaf hem een lange uitleg waarvan
hij niet veel begreep. Het kwam erop neer dat Farys
een herberekening had gemaakt en dat verzoeker
een bijkomende factuur van 315 euro zou krijgen,
maar ook twee creditnota's.
Half september valt de factuur in de bus. Zij slaat
op het waterverbruik voor de periode van 23 september 2015 tot en met 7 juni 2018 en op een verbruik van 101 kubieke meter water.
Verzoeker gaat niet akkoord. Hij betaalde de voorbijgaande jaren steeds zijn afrekeningsfacturen. Hij
vindt het niet kunnen dat Farys achteraf met een
nieuwe factuur afkomt die ook weer deels slaat op
2015, 2016 en 2017.

ONDERZOEK:
Volgens Farys gaat het dossier over een stille watermeter, dat is een watermeter waarvan het telwerk
het waterverbruik niet meer registreerde.
In juni 2018 werd de oude watermeter vervangen.
Daarbij bleek dat de teller niet meer werkte en de
tellerstand lager lag dan het cijfer dat verzoeker aan
Farys had doorgegeven bij de jaarrekening van oktober 2017 en november 2016.
Op basis van deze vaststellingen stelde Farys de
procedure ‘stille watermeter’ in. Deze is reglementair bepaald in het Algemeen Waterverkoopreglement. Hierbij berekent Farys tot twee jaar terug het
verbruik op basis van een referentieverbruik vanaf
het in gebruik nemen van de nieuwe watermeter.
Vandaar dat Farys verzoeker per brief verzocht om
de actuele meterstand van de nieuwe meter door te
geven na enkele maanden verbruik. Op 1 september
gaf verzoeker een meterstand door van 11 kubieke
meter. Dat cijfer kwam overeen met een jaarverbruik van 46 kubieke meter. In de voorgaande jaren
werd, op basis van wat verzoeker Farys als meterstanden doorgaf, respectievelijk slechts 25 en 20
kubieke meter verbruik aangerekend.
De twee voorgaande jaarfacturen werden geannuleerd en half september vervangen door een corrigerende factuur met een referentiejaarverbruik van
46 kubieke meter. Daarbij werden de betalingen tegenover de beide voorgaande jaarfacturen en de
twee tussentijdse facturen onder de lopende periode
verrekend.
Als gevolg van de klacht corrigeert Farys de factuur
van midden september naar de strikte toepassing
van het geraamde verbruik: nl. 2 x 46 kubieke meter = 93 kubieke meter. Er wordt eind september
een definitieve corrigerende factuur opgemaakt
voor een bedrag van 279 euro. Mits aftrek van de
tegoeden op de jaarrekeningen van oktober 2017 en
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november 2016 en het openstaande bedrag voor de
tussentijdse factuur van 23 september 2018, wordt
verzoeker midden oktober het bedrag van 250 euro
aangeboden aan zijn domiciliëring.
Verzoeker reageert dat het waterverbruik van 11
kubieke meter slaat op de periode juni-juli-augustus
2018. Het was toen extreem droog waardoor hij
meer leidingwater verbruikte dan normaal. Hij
meent dat de extrapolatie naar een verbruik van 46
kubieke meter per jaar niet realistisch is. Hij zal de
volgende jaarfactuur afwachten. Hij verwacht dat
hij dan op basis van zijn meterstand geld terug zal
krijgen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

GEDOMICILIEERDEN
(dossier: 201810-204)

De eigenaar bekommert zich niet om het probleem.
Hij beweert dat het financiële voordeel voor verzoekster en haar bovenbuurvrouw maar beperkt zou
zijn.

ONDERZOEK:
Farys argumenteert dat zij het dossier correct afhandelde. Ook de aanrekeningen zijn juist. Volgens
de watermaatschappij is het aan de huurders en de
verhuurder om tot een overeenkomst te komen, onder meer omdat gewerkt wordt met één collectieve
watermeter voor vier wooneenheden. Farys laat wel
weten dat de eigenaar ondertussen een offerte aanvroeg voor de installatie van extra watermeters in
het pand.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking. Farys kan
verzoekster niet helpen omdat niet zij maar de eigenaar klant is bij de watermaatschappij.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster huurt een appartement. Haar waterverbruik wordt geregistreerd op de hoofdmeter. Op de
eerste verdieping woont haar buurvrouw met twee
kinderen. Volgens verzoekster wordt haar verbruik
geregistreerd op een tussenmeter. Dat geldt ook
voor de twee studentenkamers op de tweede verdieping.
Verzoekster kreeg midden augustus 2018 van de
eigenaar de jaarlijkse verbruiksfactuur. De eigenaar
verdeelt onder zijn huurders het waterverbruik via
een verdeelsleutel.
Verzoekster stelde vast dat zij per 1 november 2017
als enige ingeschreven was op het adres, terwijl
haar bovenbuurvrouw en haar kinderen al sinds juli
2017 op het adres wonen. De vrouw liet zich pas
eind januari 2018 samen met haar kinderen op het
adres inschrijven. Gevolg is dat een groot deel van
het waterverbruik in het gebouw tegen comforttarief wordt aangerekend, wat voor verzoekster (en
haar buurvrouw) nadelig uitvalt. Mocht haar bovenbuurvrouw niet nalatig geweest zijn, dan zouden
per 1 november 2017 vier personen in plaats van
één persoon op het adres gedomicilieerd geweest
zijn.
Verzoeker contacteerde Farys met de vraag een regeling te treffen die rekening zou houden met de
reële verblijfssituatie van het gezin van haar bovenbuurvrouw. Farys wilde niets doen omdat niet verzoekster maar de eigenaar klant is bij de watermaatschappij.
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PMD NIET MEEGENOMEN
(dossier: 201805-099)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster zette haar PMD-zak buiten maar IVBO
nam hem niet mee. De ophalers hingen er een sticker op.
Ze checkt de inhoud van de zak maar kan niets vinden wat er niet in thuis hoort. Ze stuurt een e-mail
naar IVBO waarin ze het probleem uitlegt, maar
krijgt geen antwoord.
In afwachting van een antwoord zet ze de PMD-zak
weer buiten maar er wordt weer een sticker op gekleefd. Verzoekster had op de zak een brief geplakt
met de boodschap dat er volgens haar niets verkeerds in zat. Op de brief hadden de ophalers geschreven dat de zak niet de juiste was.
Verzoekster protesteert. Ze kocht de zakken in de
gemeenteafdeling van Sint-Michiels. Ze wil weten
waarom ze niet gebruikt zouden mogen worden.

ONDERZOEK:
De e-mail van verzoekster ontsnapte aan de aandacht van IVBO omdat ze in haar bericht haar adres
niet vermeldde.
Na de klacht bij de Ombudsman haalt een toezichter van IVBO de PMD-zak op. Dat hij niet werd
meegenomen, komt omdat het geen zak is van
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IVBO regio Brugge maar van de Roeselaarse afvalintercommunale IVRO die al jaren geleden haar
naam veranderde in MIROM. Het gaat om een oude
zak die tien jaar geleden werd geproduceerd voor
IVRO.
IVBO neemt contact op met de gemeenteafdeling
van Sint-Michiels. Daar zijn deze zakken nooit verkocht.
Verzoekster wordt aangeraden in het vervolg de
juiste zakken te gebruiken.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige eerstelijnsklachtenbehandeling).
De opvolging van verzoeksters eerstelijnsklacht had
beter gekund. Hij werd uit het oog verloren omdat
verzoekster geen adres vermeldde. Indien dat niet
duidelijk was, had IVBO hierover met verzoekster
contact kunnen opnemen.
Voor de rest is de klacht ongegrond. Verzoekster
gebruikte een verkeerde PMD-zak.

OPHALEN GROENAFVAL
(dossier: 201803-059)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster heeft een abonnement bij IVBO voor
het ophalen van groenafval. Begin februari 2018
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krijgt zij de factuur voor het hernieuwen van haar
abonnement. Ze heeft dertig dagen de tijd om te betalen. Ze zou op vrijdag 2 maart betalen, maar door
familiale omstandigheden liet ze dat na. Haar zoon
beloofde de factuur op maandag 5 maart betalen.
Dat zou volgens hem geen probleem zijn omdat de
banken in het weekend toch geen verrichtingen
doen.
Verzoekster stelt vast dat IVBO op maandag 5
maart haar groenafvalcontainer niet ledigt tijdens de
eerste ophaaldag in maart. Verzoekster belt naar
IVBO waar ze op een vriendelijke manier te horen
krijgt dat de dossierbehandelaar er niet is en dat ze
de volgende dag terug moet bellen. Het gesprek met
de dossierbehandelaar op 6 maart verloopt niet
goed. De medewerkster zegt nors dat haar groenafval niet meegenomen werd omdat ze haar factuur
niet betaalde.
Als verzoekster opmerkt dat de lijst van openstaande facturen al vóór het weekend afgesloten moet
zijn geweest, reageert IVBO dat de betalingstermijn
van 30 dagen niet geldt voor particulieren en dat zij
tegen de vervaldag had moeten betalen. De opmerking van verzoekster dat op de factuur de facturatieen de vervaldatum dezelfde zijn, met name 2 februari, wordt afgedaan als niet ter zake.
Op het voorstel van verzoekster om de gemiste ophaalbeurt af te trekken van de factuur wil IVBO
niet ingaan.

maart in het gedrang komt. Kort daarop betaalt ze
de rekening maar trekt er zelf de kost voor de gemiste ophaling van 5 maart van af. IVBO laat betijen en beëindigt op die manier de discussie.
Hoe de contacten verliepen, kan niet achterhaald
worden. Volgens de medewerkers van IVBO verliepen de gesprekken professioneel, maar doordat
verzoekster bleef aandringen, kan wel enige wrevel
zijn ontstaan. Mocht dat zo geweest zijn, dan biedt
IVBO hiervoor haar verontschuldigingen aan.

ONDERZOEK:

Verzoeker meldt dat er op twee adressen afvalcontainers illegaal geledigd zouden worden door medewerkers van IVBO. Op beide adressen zouden
personeelsleden van IVBO wonen. Zij zouden ook
verantwoordelijk zijn voor pesterijen op het werk.

IVBO reageert dat verzoekster vanaf de facturatiedatum van 2 februari dertig dagen de tijd had om te
betalen. Dat deed ze niet. Op maandagmorgen 5
maart ging de eerste groenophaling van start en
werden alle klanten bediend die betaald hadden tegen de vervaldatum van 2 maart. Deze manier van
werken wordt consequent toegepast.
Verzoekster drong op 5 en 6 maart aan op een uitzondering. Alhoewel ze nog niet betaald had, stond
ze er op om toch bediend te worden. IVBO kon hier
niet op ingaan omdat ze haar abonnees gelijk wil
behandelen. Ook op haar vraag om een creditnota
op te maken voor de gemiste ophaalbeurt, ging
IVBO niet in omdat de administratiekosten hiervoor
hoger liggen dan het bedrag voor één ophaalbeurt.
Verzoekster heeft gelijk als ze opmerkt dat de factuurdatum en de vervaldag op haar factuur dezelfde
waren, met name 2 februari. Dat komt omdat het
boekhoudprogramma van IVBO vroeger niet aangepast kon worden. Het probleem wordt voorgelegd
aan de boekhouding die er een oplossing voor
vindt.
Tegen 13 maart, twee weken na de uiterste betaaldatum, heeft verzoekster de rekening nog altijd niet
betaald waardoor ook de groenophaling van 19
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De klacht is grotendeels ongegrond. Verzoekster
betaalde niet tegen 2 maart, dus is het logisch dat
haar groen op 5 maart niet werd meegenomen.
Het is een mooie geste van IVBO om de discussie
over de gemiste groenophaling niet op de spits te
drijven. Hoe de contacten tussen de IVBOmedewerkers en verzoekster verliepen, kan niet objectief beoordeeld worden.

FRAUDE?
(dossier: 201805-098)

Ander oordeel
KLACHT:

ONDERZOEK:
IVBO onderzoekt de klacht en bespreekt de resultaten met de dienst Ombudsman. Het dossier zal verder intern bij IVBO besproken en opgevolgd worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
In samenspraak met IVBO wordt deze zaak, die het
gevolg is van een personeelskwestie, verder intern
behandeld door de afvalintercommunale.

234

DOSSIERS 2018 IN DETAIL

IVBO

SCHADE AAN OPRIT
(dossier: 201806-136)

Ander oordeel
KLACHT:
De huisvuilwagen die het groen ophaalt, draait op
het einde van de doodlopende straat op de private
oprit van verzoeker. De bandensporen zijn goed te
zien. Al voor de tweede keer is een stuk van de buitenste rij tegels afgebroken. Verzoeker wil deze
schade niet blijven herstellen op eigen kosten. De
huisvuilwagens die de PMD en het restafval ophalen, rijden altijd de straat achterwaarts uit. Waarom
doet deze voor het groen dat niet?

ONDERZOEK:
Het is dezelfde chauffeur van IVBO die instaat voor
het ophalen van het restafval, het groenafval en het
papier en karton in de straat. Alleen de PMD wordt
door een andere chauffeur opgehaald.
Beide chauffeurs worden ondervraagd. Ze ontkennen dat ze op de oprit draaien omdat ze weten dat
deze het gewicht van de vrachtwagen niet zou kunnen dragen. Meestal draaien ze op de parkeerplaatsen op het einde van de straat. Kan dat niet, dan rijden ze achterwaarts de straat uit. De laders
bevestigen de verklaringen van de chauffeurs.
De chauffeur die de dag voor verzoekers klacht het
groenafval ophaalde, herinnert zich dat er in de
straat een vrachtwagen van een tuinaannemer geparkeerd stond. Hij oppert de mogelijkheid dat het
deze vrachtwagen was die op de oprit van verzoeker draaide en voor de schade zorgde.
Verzoeker reageert niet meer op het resultaat van
het onderzoek.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
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ONDERGRONDSE PARKING
(dossier: 201810-221)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster komt elke veertien dagen met een grote
hoeveelheid boeken van haar hoogbejaarde moeder
naar de Biekorfbibliotheek. Ze parkeert dan altijd
ondergronds in de Naaldenstraat. Vaak is de parking volzet maar dan wacht ze even tot er een plaats
vrij komt.
Op een namiddag in oktober is de parking weer
volzet. Verzoekster wachtte even, er reden enkele
wagens naar buiten maar toch ging de slagboom
niet open. Ze vroeg aan de loketbediende of het zin
had om te wachten aangezien de slagboom niet
open ging. “Dat zijn uw zaken niet”, snauwde hij
haar af. Hij antwoordde niet op haar vraag.
Onverrichterzake reed verzoekster met de boeken
weer naar huis. Ze kon geen nieuwe boeken ontlenen.

ONDERZOEK:
De medewerker bevestigt het voorval maar ontkent
dat hij zei dat dit verzoeksters zaken niet waren. De
bediende staat bekend als klantvriendelijk. Volgens
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de medewerker was de parking volzet en kon hij
niemand meer binnen laten. Het was niet de bedoeling verzoekster de toegang te weigeren.
De directeur van Interparking neemt contact op met
de Bibliotheek. Als verzoekster een zeer grote hoeveelheid boeken bij zich heeft, dan mag ze uitzonderlijk voor de ingang van de Bibliotheek parkeren.
Verzoekster blijft erbij dat de medewerker haar afsnauwde, zei dat dit haar zaken niet waren en niet
wilde zeggen of het zin had dat ze bleef wachten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het gaat om een
woord-tegen-woordsituatie.

FIETSPARKING ‘T ZAND
(Dossier: 201812-255)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers vroegen midden september twee badges
aan voor de bewaakte fietsparking onder ’t Zand.
Op 1 oktober polste het echtpaar waarom het geen
reactie kreeg. Interparking antwoordde dat de fiets-
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parking nog niet in gebruik was wegens technische
problemen. Zodra alles in orde was, zouden ze opnieuw gecontacteerd worden.
Drie maanden later is er nog altijd geen nieuws.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit en Interparking kennen het
probleem. De softwarefirma die het systeem moet
installeren, is er nog niet in geslaagd om het feilloos
te doen werken. Tijdens de testperiode doken problemen op. Het systeem blokkeerde waardoor de
gebruikers hun fiets niet zouden kunnen losmaken.
Dat zou nieuwe klachten veroorzaken.
Pas als Interparking er zeker van is dat het systeem
feilloos werkt, zal de fietsenstalling in gebruik genomen worden. Zowel de dienst Mobiliteit als Interparking zijn het erover eens dat het probleem
lang aansleept. Daarom zal mogelijk een compensatie worden voorzien voor de abonnees. Na de ingebruikname van de parking zal dat bekeken en gecommuniceerd worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking en bemiddeling.
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7. CONTRACTANTEN
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MET DE HAND OP DE TAFEL SLAAN

ONDERZOEK:

(dossier: 201809-192)

Volgens de toiletdame kwam het gezin net voor
sluitingsuur toe. Ze was toen al aan het opruimen.
De echtgenote van verzoeker betaalde 50 cent en
ging met haar dochtertje het toilet binnen.
Terwijl de toiletdame de lavabo naast het toilet aan
het schoonmaken was, merkte ze dat ook verzoekster gebruik maakte van het toilet. Toen verzoekster
buiten kwam, sprak de toiletdame haar hierover aan
en eiste ze dat mevrouw zou bijbetalen. Verzoekster
zou kwaad gereageerd hebben en ontkend hebben
dat zij het toilet had gebruikt.
De toiletdame geeft toe dat zij tijdens de discussie
haar stem verhief en met de hand op de tafel sloeg.
Ze verontschuldigt zich hiervoor.
Volgens de toiletdame volgde ze slechts de richtlijnen van de Stad dat voor elk toiletbezoek betaald
moet worden. De toiletdame moet alle producten
voor de uitbating zelf aankopen. Verzoekster zou
daar geen oren naar gehad hebben. De toiletdame
vroeg het gezin om de toiletten te verlaten zonder
bij te betalen omdat ze verder wilde werken en wilde afsluiten.

Ander oordeel
KLACHT:
Een Braziliaans gezin klaagt over de manier waarop
een toiletdame hen behandelde.
Net voor sluitingstijd bood het gezin zich aan omdat het dochtertje dringend naar het toilet moest. De
echtgenote van verzoeker betaalde en wilde samen
met het meisje het toilet binnengaan, maar de toiletdame zei dat dat niet mocht zonder bij te betalen.
Verzoekster probeerde uit te leggen dat zij alleen
haar dochtertje wilde helpen, maar de toiletdame
hield voet bij stuk.
Tijdens het gebruik van het toilet bleef de toiletdame het gezin in de gaten houden en bleef ze herhalen dat bijbetaald moest worden. Op een bepaald
moment sloeg ze met de hand op de tafel en snauwde ze verzoekers toe waardoor het dochtertje wenend het toilet verliet.
Verzoekers vinden dat de toiletdame het imago van
Brugge schade toebrengt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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Het gaat om een woord-tegen-woordsituatie die niet
objectief te beoordelen valt. Het was beter geweest
dat de toiletdame niet met de hand op de tafel had
geslagen. Dat kan overkomen als een vorm van
agressie.
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De opdracht van de dienst Ombudsman

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

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

Tweedelijnsfunctie
De dienst Ombudsman heeft een tweedelijnsfunctie. De voornaamste opdracht bestaat er niet in de
burgers te informeren over reglementen en voorschriften. Evenmin is het haar taak elke mogelijke
vergissing na te pluizen en recht te trekken. Deze informatieverstrekking en eerstelijnsklachtenbehandeling zijn taken van de stadsdiensten en het OCMW zelf. De dienst Ombudsman komt normaal gezien maar op de proppen als de burger na een eerder contact met de diensten geen oplossing vond voor
zijn probleem.
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.
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Jaarverslag
De dienst Ombudsman publiceert elk jaar in april een jaarverslag. Dat verslag is openbaar en kan door
iedereen geraadpleegd worden.

2.

De bevoegdheid van de dienst Ombudsman

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

Beperkingen
Toch zijn er enkele beperkingen op de ontvankelijkheid en bevoegdheid.
De dienst Ombudsman kan beslissen een klacht niet te behandelen als de identiteit van de klager onbekend is of als de klacht betrekking heeft op feiten of gedragingen die zich voordeden één jaar voor
de klacht.
De dienst Ombudsman is niet bevoegd klachten te behandelen die betrekking hebben op:






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.

3.

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.
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Het onderzoek
De Ombudsman en zijn team onderzoeken de klacht. Zij kunnen alle documenten die nuttig zijn voor
het onderzoek, opvragen en inzien. De dienst Ombudsman kan schriftelijk en mondeling alle inlichtingen en ophelderingen vragen en alle betrokkenen uitnodigen voor een gesprek daarover.

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

Inzagerecht en privacy
Het ‘gemeentelijk reglement op een behoorlijk en open bestuur’ is van toepassing op de dossiers die
ter inzage worden opgevraagd. De klant kan het dossier over de behandeling van zijn klacht(en) inkijken. Anderzijds is de dienst Ombudsman verplicht een ambtenaar te laten weten dat tegen hem of haar
een klacht werd ingediend die bezwarend kan zijn. De ambtenaar heeft het recht verklaringen af te
leggen en het 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.

4.

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.
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2.3.

Openbaarheid van bestuur: de overheid moet haar passieve en actieve informatieverstrekking
verzorgen. Als de burger informatie vraagt, moet hij die krijgen, tenzij de wet daarop uitzonderingen heeft voorzien (passieve informatieverstrekking). De overheid moet het publiek uit
eigen beweging zo duidelijk, objectief en uitgebreid mogelijk voorlichten binnen de grenzen
die de wet stelt (actieve informatieverstrekking). Deze informatie moet correct, volledig, duidelijk, doeltreffend en actueel zijn.

2.4.

Deontologie: de ambtenaar moet integer zijn. Hij moet handelen volgens de deontologische
code en/of zijn statuut. Hij heeft een voorbeeldfunctie. Hij mag niet aan machtsmisbruik doen.
Hij mag zich niet laten verleiden tot belangenvermenging. Hij moet onpartijdig zijn.

2.5.

Interne klachtenbehandeling: elke administratie moet in staat zijn om klachten van burgers op
een correcte manier te behandelen. Belangrijke aspecten daarbij zijn een redelijke behandelingstermijn, een ernstig feitenonderzoek en een degelijke motivering van eventuele reacties.
De burger heeft een klachtrecht.

2.6.

Respect voor de persoonlijke levenssfeer: ambtenaren moeten de privacy van de burger respecteren.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Het gaat hierbij om een verzameling van principes die algemeen aanvaard worden als normen om het
overheidshandelen te beoordelen. Deze criteria gaan verder dan de strikte wettelijkheid. Zij proberen
de rechten van de burger tegenover het handelen van de overheid te waarborgen.
1. Rechtszekerheidsbeginsel: de overheid moet duidelijkheid en zekerheid over de rechtsnormen
waarborgen. De burger moet duidelijk weten wat zijn rechten en plichten zijn. De burger moet
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.
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7. Onpartijdigheidsbeginsel: de overheid of ambtenaar mag niet vooringenomen zijn en zich niet
door persoonlijke belangen, voorkeur of genegenheid laten leiden bij zijn oordeel. Een ambtenaar
mag niet betrokken zijn bij een beslissing waarbij hijzelf of een van zijn naasten belang heeft of
lijkt te hebben.
8. Redelijke behandelingstermijn: elk dossier wordt binnen de opgelegde, wettelijke voorziene termijnen behandeld of anders binnen een redelijke termijn. De redelijke termijn wordt voor elk concreet geval beoordeeld in functie van het spoedeisende karakter van de vraag, van haar complexiteit en van de mogelijke negatieve gevolgen die een laattijdig antwoord kan hebben voor de
burger.
9. Hoorplicht: de overheid kan tegen niemand een ernstige maatregel nemen die gegrond is op zijn
persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn persoonlijke belangen zwaar aan te tasten, zonder dat
hij de gelegenheid heeft gehad om op een nuttige wijze zijn standpunt schriftelijk of mondeling
aan de overheid bekend te maken. De hoorplicht impliceert dat het bestuur de betrokken burger
hoort voor zij haar gemotiveerde eindbeslissing neemt en dat de burger vooraf afdoende kennis
heeft van de feiten en van de maatregel die het bestuur van plan is te nemen. De hoorplicht geldt
enkel bij overheidsmaatregelen met een individuele strekking. In sommige strikt omlijnde gevallen kan afgeweken worden van de hoorplicht (bij vaststaande feiten, hoogdringendheid, enz.).

Dienstverleningsnormen
1. Correcte bejegening: de ambtenaar moet zich fatsoenlijk, hoffelijk, beleefd en hulpvaardig gedragen ten aanzien van de burger.
2. Soepelheid: de ambtenaar moet zich, indien dit mogelijk is binnen het reglementaire kader, soepel
en flexibel opstellen.
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 uitzonde-
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ringssituaties 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.

5.

De beoordelingscategorieën

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

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 2018 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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