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Voorwoord
Na het coronajaar 2020 dat het leven stil legde, was 2021 vooral het jaar van
de hoopgevende vaccinatiecampagne, maar ook van het lastige besef dat
de vaccins toch niet konden vermijden dat mensen ziek bleven worden en de
omikronvariant het aantal besmettingen de hoogte injoeg tot een nooit eerder
geziene piek. In het najaar lonkte even de vrijheid maar dat was slechts van
korte duur. Noodgedwongen moesten snel weer strengere coronamaatregelen
worden genomen en kleurde de code opnieuw donkerrood. Gelukkig lonkt
opnieuw de vrijheid als we deze woorden neerschrijven. Code geel is van kracht.
Een nieuwe lente is in het verschiet.
Klachten zijn een spiegel van het leven. Dat hebben we in 2020 gezien toen
het aantal tweedelijnsklachten als gevolg van de coronacrisis met een kwart
verminderde. We schreven toen: “Als er niet geleefd mag worden, kan er niets
fout gaan. En als er niets fout gaat, dan kan daarover niet geklaagd worden.” In
2021 zien we een stijging van het aantal tweedelijnsklachten met 13 procent.
We behandelden 246 dossiers, een dertigtal meer dan in 2020. Gelukkig maar,
zouden we kunnen zeggen, want in coronatijden kunnen we deze stijging als een
positief signaal zien. Want ze wil zeggen dat er ondanks de beperkingen weer
meer geleefd kon worden. Mensen die leven, bewegen en evolueren én maken
fouten. Dat is geen probleem, als er maar uit de vergissingen geleerd wordt.
Dat de stijging relatief beperkt bleef, heeft deels te maken met het feit dat we nog
niet voor de volle honderd procent konden leven, deels met het feit dat de dienst
Ombudsman tientallen te laat afgehandelde meldingen bundelde in een beperkt
aantal onderzoeksdossiers en deels doordat de meeste diensten zich ook in
2021 inspanden om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden en op die
manier klachten te voorkomen. De meeste diensten zijn zich daar de voorbije
jaren heel bewust van geworden en dat is voor de dienst Ombudsman heel
aangenaam om vast te stellen. Een van de bewijzen hiervan is dat we nauwelijks
klachten kregen over de vaccinatiecampagne, hoewel deze alle Bruggelingen
aanbelangde. Over het vaccinatiecentrum waar iedereen moest aanschuiven
voor zijn prikken, ontvingen we amper één klacht, over de vaccinatielijn slechts
vier klachten op een totaal van meer dan 132.000 oproepen! Als dat geen bewijs
is van de steeds groeiende klantgerichtheid in de organisatie. Het spreekt
vanzelf dat de dienst Ombudsman erover zal blijven waken dat de kwaliteit hoog
blijft!
Het jaarverslag van de dienst Ombudsman is opgebouwd volgens de bekende
structuur. Hoofdstuk 1 geeft de hoofdlijnen. Wie niet alles wil lezen, kan zich
daartoe beperken. Hoofdstuk 2 behandelt de werking van de dienst Ombudsman
in 2021. In hoofdstuk 3 worden de klachten grondig geanalyseerd, met aandacht
voor wat verbeterd is en voor de uitdagingen die nog wachten. In hoofdstuk 4
kunt u alle klachtdossiers in detail lezen. We houden daaraan vast omwille van
de volledige transparantie van onze werking. Hoofdstuk 5 geeft informatie over
de opdracht van de dienst Ombudsman
Brugge, 7 maart 2022
Marc Carlier			
Ombudsman			

Nancy Brendonck en Kelly Van den broele
Adjuncten van de Ombudsman
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DEEL 1
De grote lijnen

DE GROTE LIJNEN

De belangrijkste conclusies
uit het jaarverslag 2021 zijn:
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1

2

Meer
tweedelijnsklachten

Geflatteerde cijfers

In 2021 behandelde de dienst
Ombudsman 246 tweedelijnsklachten. Dat is een stijging
met 13 procent in vergelijking met
het coronajaar 2020 toen slechts
217 klachten onderzocht werden.
34 onderzoeksdossiers hadden te
maken met meldingen die niet op
tijd afgehandeld werden en door de
dienst Ombudsman na het verstrijken
van de reglementaire termijn
overgenomen werden. Daarnaast
dienden 212 burgers klacht in.
In 2020 waren dat er slechts 160.
Hoewel het leven in 2021 weer meer
op gang kwam - wat de stijging
van het aantal tweedelijnsklachten
gedeeltelijk verklaart - bleef de
coronacrisis de manier beïnvloeden
waarop de Bruggeling klacht
indiende. Het beperken van de vrije
inloop in onze kantoren zorgde ervoor
dat het aantal tweedelijnsklachten
dat aan de balie werd ingediend,
verder daalde naar amper 4,9 procent
of 12 klachtdossiers.
Naast de 246 tweedelijnsklachtdossiers noteerde de dienst
Ombudsman 797 contacten in de
onmiddellijke dienstverlening.
Samengeteld maakt dat 1.043
contacten in het totaal, of een zeer
lichte stijging met 0,6 procent in
vergelijking met 2020. In 100 dossiers
of 40,7 procent stelde de dienst
Ombudsman een tekortkoming vast.
Dat is een daling met bijna
10 procent.

De cijfers zijn gunstiger dan ze
lijken. Dat komt omdat de dienst
Ombudsman voor de behandeling van
de te laat afgehandelde meldingen
een andere manier van werken
toepaste. Statistisch gezien werden
maar 34 onderzoeksdossiers geopend
naar aanleiding van meldingen die
de reglementaire termijn van zestig
dagen niet haalden. Maar hierachter
gaan 162 meldingen schuil die
overtijd gingen. Dat is bijna drie keer
zoveel als in 2020. Omdat er tussen
april en augustus 2021 zeer veel niet
tijdig afgehandelde meldingen voor
de dienst Openbaar Domein bij de
dienst Ombudsman binnen liepen,
besliste de Ombudsman om deze
meldingen periodiek te bundelen in
gezamenlijke onderzoeksdossiers
van enkele tientallen meldingen
tegelijk. Het nadeel van deze
werkwijze is dat het lijkt alsof er in
2021 beduidend minder meldingen
werden overgenomen terwijl het
net andersom is. De toename
was exponentieel. Mocht de oude
werkwijze behouden zijn waarbij
elke te laat afgehandelde melding
overgenomen werd als individueel
tweedelijnsklachtdossier, dan zou
zich zowel een scherpe stijging van
het aantal tweedelijnsklachten als
van het aantal gegronde en terechte
klachten afgetekend hebben.

3

4

5

Overwicht dienst
Openbaar Domein

Bezorgdheid over
Parkeerwinkel

Corona speelde
nauwelijks een rol

Net als in 2019 en 2020 kreeg de
dienst Openbaar Domein het meeste
klachten. De dienst Ombudsman
behandelde 66 rechtstreekse
klachten en 13 dienstoverschrijdende
klachten waar de dienst bij betrokken
was. Samen gaat het om 79 dossiers
of 32 procent van het totaal aantal
klachtdossiers in 2020. Dat de
dienst Openbaar Domein het meeste
klachten krijgt, is logisch. Ze heeft
een zeer ruime bevoegdheid en het
openbaar domein ligt de Bruggeling
na aan het hart.
Dat neemt niet weg dat de dienst
een minder goed resultaat
neerzette dan in 2020 en 2019. De
dienst Ombudsman nam 152 te
laat afgehandelde meldingen over,
verdeeld over 24 onderzoeksdossiers,
of bijna drie keer zoveel als in 2020.
Tijdelijke, en ondertussen opgeloste,
organisatorische moeilijkheden in
bepaalde ploegen worden hiervan als
oorzaak aangeduid. Daarnaast zorgde
een minder goede communicatie
tussen de sectoren en het
secretariaat van de dienst Openbaar
Domein er andermaal voor dat
meldingen overtijd gingen. De dienst
zette ondertussen nieuwe stappen
om ook dat op te lossen. Minder
positief is ook dat meer burgers
klaagden over de dienstverlening van
de dienst Openbaar Domein. Deze
klachten hadden een hoge graad van
gegrondheid van 44 procent. Daar is
nog ruimte voor verbetering.

De Parkeerwinkel wordt sinds midden
februari 2021 niet langer uitgebaat
door een private firma, maar opnieuw
beheerd door de Stad. Het aantal
tweedelijnsklachten daalde, mogelijk
omdat de Parkeerwinkel inzet op
een betere communicatie met de
burger, wat uiteraard positief is.
Toch brandt een oranje knipperlicht
want de Parkeerwinkel bouwde in
2021 een dossierachterstand op
in haar backoffice, bijvoorbeeld op
het vlak van het beoordelen van
bezwaren tegen parkeerretributies.
De Ombudsman wees op
personeelskrapte als oorzaak. De
Parkeerwinkel onderzoekt eerst of
efficiëntiewinsten geboekt kunnen
worden. Het is afwachten of deze
voldoende ademruimte zullen
opleveren om de achterstand weg
te werken en klachten in verband
hiermee te vermijden.

De coronacrisis had nauwelijks
nog impact op het klachtenbeeld.
Slechts 17 klachten of 6,9 procent
waren coronagerelateerd. Daarmee
bedoelen we klachten die gelinkt
waren aan de coronamaatregelen,
de vaccinatiecampagne of de
coronacrisis in het algemeen. In het
coronajaar 2020 ging het nog om 30
klachten of 14 procent, ook toen geen
uitzonderlijk hoog aantal. De Cluster
Klant/Huis van de Bruggeling kreeg
de ‘meeste’ coronagerelateerde
tweedelijnsklachten. Het waren
er amper 8. De cluster stond
in voor het bemannen van de
vaccinatielijn die meer dan 132.000
oproepen van Bruggelingen
over de vaccinatiecampagne
ontving en waarover slechts
vier tweedelijnsklachten
werden behandeld. Ook over
het vaccinatiecentrum in het
Boudewijnpark liep er slechts
één tweedelijnsklacht binnen.
Daarnaast waren er ook klachten
over het afsprakensysteem in
de recyclageparken dat in 2020
ingevoerd werd naar aanleiding van
de coronacrisis. Het stadsbestuur
zorgde voor een bijsturing.
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DEEL 2
De werking van
de dienst Ombudsman

DE WERKING VAN DE DIENST OMBUDSMAN

1. Overzicht van de contacten
1.1. Stijging tweedelijnsklachten na coronadip
In 2021 behandelde de dienst Ombudsman 246 tweedelijnsklachten over de Brugse stadsadministratie, het OCMW en zijn
verenigingen, Mintus, de lokale Politie en de andere diensten waarvoor hij bevoegd is. Dat is een stijging met 13 procent (of
29 dossiers) in vergelijking met 2020 toen 217 klachtdossiers onderzocht werden. Door de coronacrisis daalde het aantal
tweedelijnsklachten in 2020 met bijna 25 procent. Er werd toen niet geleefd, dus kon er ook weinig mis gaan.

dossiers

dienstverl.

totaal

dossiers

dienstverl.

totaal

dossiers

dienstverl.

totaal

2021

totaal

2020

dienstverl.

2019

dossiers

2018

januari

25

71

96

28

71

99

15

75

90

18

48

66

februari

31

72

103

24

74

98

39

60

99

17

46

63

maart

16

76

92

14

66

80

32

48

80

26

74

100

april

20

73

93

22

79

101

10

54

64

20

67

87

mei

25

81

106

25

59

84

7

78

85

24

87

111

juni

25

90

115

19

67

86

26

79

105

30

88

118

juli

25

64

89

23

70

93

12

76

88

18

64

82

augustus

16

63

79

20

45

65

10

83

93

18

65

83

september

17

81

98

25

65

90

17

76

93

16

67

83

oktober

25

79

104

33

57

90

19

63

82

24

65

89

november

15

70

85

27

57

84

17

73

90

18

70

88

december

24

53

77

28

65

93

13

55

68

17

56

73
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264

873

1137

288

775

1063

217

820

1037

246

797
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Dossiers
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Dienstverlening

Anders dan in 2020 is er geen duidelijke correlatie tussen de
evolutie van de pandemie en het aantal tweedelijnsklachten
per maand. In 2020 volgde de evolutie van het aantal
tweedelijnsklachten deze van de coronacrisis op de voet. In
2021 was dat veel minder het geval. Er waren geen maanden
meer met uitgesproken weinig tweedelijnsklachten. De
maanden maart tot en met juni 2021 waren het drukst.

De stijging van het aantal tweedelijnsklachten met
13 procent is een geflatteerde toename. Tot en met
2020 nam de dienst Ombudsman elke melding die de
reglementaire termijn van zestig dagen overschreed,
over als een individueel tweedelijnsklachtdossier.
Door de sterke toename in 2021 van het aantal
over te nemen meldingen was dat niet langer
haalbaar. Daarom besliste de Ombudsman om deze
te laat afgehandelde meldingen te bundelen in een
aantal gezamenlijke tweedelijnsklachtdossiers.
Dat heeft uiteraard zijn invloed op de stijging van
het aantal tweedelijnsklachten. Mocht de oude
werkwijze behouden zijn, dan zou de stijging
van het aantal tweedelijnsklachten in 2021 veel
uitgesprokener geweest zijn dan nu het geval is
(zie punt 1.2.2. hierna).

1081
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1031
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281
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246

2014
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2017
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2019

2020

2021

Dossiers
Het aantal contacten in de onmiddellijke dienstverlening
daalde licht van 820 in 2020 naar 797 in 2021 of een
daling met 3 procent. Onmiddellijke dienstverlening is
niet de kerntaak van de dienst Ombudsman. Er wordt mee
bedoeld dat de dienst Ombudsman burgers met meldingen,
eerstelijnsklachten, suggesties, informatievragen en
problemen doorverwijst naar de juiste dienst, overheid of
instantie omdat ze zelf niet bevoegd is om deze contacten
te behandelen. Het zou van onbehoorlijk bestuur getuigen
mocht de dienst Ombudsman al deze burgers met
problemen en vragen wandelen sturen. Deze contacten
bevatten bovendien nuttige signalen over wat er leeft in de
stad (zie punt 2 hierna).

Dienstverlening
Tellen we het aantal tweedelijnsklachten en het aantal
contacten in de onmiddellijke dienstverlening samen, dan
komen we uit op 1.043 burgers die in 2021 contact zochten
met de dienst Ombudsman. Dat is 0,6 procent meer dan in
2020 (1.037 burgers) en 2 procent minder dan in 2019 (1.063
burgers).
De verhouding tussen het aantal tweedelijnsklachten en
het aantal contacten in de onmiddellijke dienstverlening
ligt in 2021 op 24 procent tegenover 76 procent. Dat is
een betere verhouding dan in 2020 (21 procent dossiers
tegenover 79 procent onmiddellijke dienstverlening). Dat
betekent dat de dienst Ombudsman meer met zijn kerntaak
bezig kon zijn.
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DE WERKING VAN DE DIENST OMBUDSMAN

1.2. Hoe werden wij gecontacteerd?
1.2.1.

Meer dan de helft digitaal

De coronacrisis heeft de manier waarop de Bruggelingen in
2021 hun tweedelijnsklachten indienden, verder beïnvloed.
Net als in het coronajaar 2020 waren de kantoren van de
dienst Ombudsman als gevolg van het telewerken niet meer
permanent bemand en was vrije inloop het grootste deel
van het jaar niet mogelijk. Alleen tussen 6 september en 22
november 2021 kon weer vrije inloop worden georganiseerd.
Daarna moest als gevolg van het hernieuwde telewerken de
vrije inloop opnieuw beperkt worden tot de dinsdag en de
donderdagvoormiddag. Uiteraard kon voor een bezoek aan
de kantoren wel altijd een afspraak gemaakt worden. Het
beperken van de vrije inloop zorgde ervoor dat het aantal
klachten dat werd ingediend via een bezoek aan het kantoor,
verder daalde naar amper 4,9 procent of 12 klachtdossiers
In 2020 ging het nog om 6 procent of 13 klachtdossiers.

Contactname tweedelijnsklachten
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e-mail/digitaal

137 (55,7%)

telefoon

62 (25,2%)

meldpunt

34 (13,8%)

bezoek

12 (4,9%)

brief/fax

1 (0,4 %)

TOTAAL

246 (100,0%)

Net als in 2020 zochten de verzoekers andere wegen om
klacht in te dienen. Dat gebeurde nog meer dan in 2020 via
het digitale klachtenformulier of via e-mail. Het aandeel
digitaal overgemaakte klachten steeg door naar 55,7
procent of 137 dossiers (in 2019, voor corona, 38,9 procent
of 112 dossiers; in 2020 47,5 procent of 103 dossiers), goed
voor meer dan de helft van alle klachten. Niet alleen corona
heeft een invloed, het gaat ook om een algemene trend. Er
werd nog meer getelefoneerd dan in 2020. Het aandeel
van het aantal telefonisch ingediende tweedelijnsklachten
steeg door naar 25,2 procent of 62 dossiers (in 2019, voor
corona, 14,6 procent of 42 dossiers; in 2020 20,2 procent of
44 dossiers). Eén klacht werd per brief ingediend.

1.2.2.

Overgenomen meldingen: niets is wat het lijkt

Statistisch gezien werden maar 34 meldingen overgenomen,
goed voor een aandeel van slechts 13,8 procent van het
totaal aantal klachtdossiers. Dat is een daling met 12,5
procent. In 2020 werden 57 meldingen overgenomen, wat
overeenkwam met meer dan een kwart (26,2 procent) van
het totaal aantal onderzoeksdossiers. Zoals bekend kan de
dienst Ombudsman een melding uit het stedelijk meldpunt
overnemen als deze door de bevoegde dienst niet afgewerkt
werd binnen de reglementaire termijn van zestig dagen.
Telkens een melding overtijd gaat, komt zij automatisch in
de mailbox van de dienst Ombudsman terecht. Het is dan
aan de dienst Ombudsman om te oordelen of al dan niet
over de onafgewerkte melding een tweedelijnsklacht wordt
opgestart.
Maar niets is wat het lijkt. Achter de 34 meldingendossiers
gaan 162 meldingen schuil die door de dienst Ombudsman
moesten worden overgenomen. Dat is bijna drie keer
zoveel als in 2020. Het gros, of 152 meldingen, was
bedoeld voor de dienst Openbaar Domein die ook nog
eens in 3 dienstoverschrijdende meldingen betrokken was.
De Ombudsman voerde in de loop van 2021 een andere

1.2.3.

Onmiddellijke dienstverlening

Ook wat de onmiddellijke dienstverlening betreft, bleven
de coronamaatregelen de manier beïnvloeden waarop de
Bruggelingen met de dienst Ombudsman contact zochten.
Slechts 29 burgers of 3,6 procent kwamen hun probleem
aan de balie bespreken (in 2020 2,7 procent of 22 contacten;
in 2019, voor corona, 18,7 procent of 145 contacten). Het
aandeel van de telefonische meldingen bleef met 37,6
procent of 300 contacten status quo. De Bruggelingen
grepen ook hier het vaakst naar de e-mail of het digitale
klachtenformulier. Het aandeel daalde weliswaar licht
naar 57 procent of 455 contacten (in 2020 59 procent of
484 contacten; in 2019, voor corona, 46,2 procent of 358
contacten).

manier van werken in waardoor de statistische cijfers
gunstiger lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Omdat er
tussen april en augustus 2021 veel niet tijdig afgehandelde
meldingen voor de dienst Openbaar Domein bij de dienst
Ombudsman binnen kwamen, was het naar tijdsbesteding
en omwille van de beperkte personeelsbezetting niet
langer haalbaar om deze allemaal als individuele
tweedelijnsklachtdossiers over te nemen. Daarom besliste
de Ombudsman in april 2021 om deze meldingen periodiek
te bundelen in gezamenlijke onderzoeksdossiers van
enkele tientallen meldingen tegelijk. Op die manier kon
de dienst Ombudsman toch verder onderzoeken hoeveel
en waarom meldingen voor de dienst Openbaar Domein
(en andere diensten) overtijd bleven gaan en konden de
processen verder verbeterd worden. Het nadeel van deze
nieuwe werkwijze is dat het lijkt alsof er in 2021 beduidend
minder meldingen werden overgenomen terwijl het net
andersom is: de toename was exponentieel. Voor een meer
gedetailleerde analyse van de overgenomen meldingen
voor de dienst Openbaar Domein verwijzen we naar deel 3
van het jaarverslag.

1.2.4.

Totaal aantal contacten

Bekijken we de manier waarop de 1.043 contacten
(tweedelijnsklachten + onmiddellijke dienstverlening)
tot stand kwamen, dan stellen we vast dat 592 burgers
of 56,7 procent een e-mail stuurden of het digitale
klachtenformulier gebruikten. Dat is evenveel als in 2020
(587 contacten of 56,6 procent). 362 burgers telefoneerden,
goed voor 34,7 procent of een zeer lichte stijging met
0,7 procent in vergelijking met 2020 (352 contacten of 34
procent). 41 burgers of 3,9 procent brachten een bezoek
aan het kantoor, wat een minimale stijging is met 0,5
procent tegenover 2020 (35 contacten of 3,4 procent; in
2019, voor corona, 209 contacten of 19,6 procent). Twaalf
burgers schreven een brief, goed voor 1,1 procent. De 34
dossiers met betrekking tot overgenomen meldingen
maken 3,2 procent van het totaal aantal contacten uit.
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1.3. Het profiel van de verzoeker
1.3.1.

Brugse binnenstad klaagt het meest

Zoals steeds werd het meest geklaagd vanuit de
binnenstad (83 klachten of 34 procent). Het aandeel
steeg licht in vergelijking met 2020 (63 klachten of 29
procent). Daarna volgen de deelgemeenten Assebroek
(34 klachten of 14 procent), Sint-Andries (22 klachten
of 9 procent), Sint-Michiels (14 klachten of 6 procent)
en Sint-Kruis (9 klachten of 4 procent) en de wijken
Sint-Pieters (10 klachten of 4 procent) en Sint-Jozef
(6 klachten of 2 procent). Vanuit Assebroek kwamen
er 8 klachten meer binnen in vergelijking met 2020,
vanuit Sint-Andries 8 klachten minder. Het aandeel
van Noord-Brugge (Zeebrugge, Zwankendamme,
Lissewege, Dudzele en Koolkerke) bleef nagenoeg gelijk:
9 procent of 23 klachten waaronder vier klachten over
de gebrekkige informatieverstrekking naar aanleiding
van de Great Bruges Marathon (in 2020 9,2 procent of 20
klachten). Zeventien niet-Bruggelingen dienden klacht
in, goed voor 7 procent. Hun aandeel daalde verder
in vergelijking met 2020 (7,8 procent of 17 klachten; in
2019, voor corona, 12 procent of 35 klachten), allicht als
gevolg van de coronamaatregelen die (dagjes)toeristen
en shoppers uit Brugge weghielden. Bij 29 dossiers of
12 procent is de herkomst van de verzoekers
onbekend, deels omdat het gaat om de gebundelde
meldingendossiers waaraan geen verzoekers gekoppeld
zijn, deels omdat verzoekers niet altijd bekend maken van
waar ze afkomstig zijn.
1.3.2.

Meer mannen

Het aandeel van de mannen bij het indienen van een
tweedelijnsklacht steeg naar 61,8 procent of 152 dossiers
(59 procent of 128 dossiers in 2020). Het aandeel van de
vrouwen daalde naar 35,8 procent of 88 dossiers (39,1
procent of 79 dossiers in 2020). Het aantal echtparen dat
klacht indiende, steeg naar 2,4 procent of 6 dossiers (1,8
procent of 4 dossiers in 2020)

mannen

152 (61,8%)

vrouwen

88 (35,8 %)

echtparen
TOTAAL
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6 (2,4%)
246 (100,0%)

herkomst van verzoekers
Brugge

83 34%

Assebroek

34 14%

Dudzele

5 2%

Koolkerke

7 3%

Lissewege

5 2%

Sint-Andries

22 9%

Sint-Jozef

6 2%

Sint-Kruis

9 4%

Sint-Michiels

14 6%

Sint-Pieters

10 4%

Zeebrugge

5 2%

Andere

17 7%

onbekend
TOTAAL

29 12%
246 (100%)

2. Signalen uit de onmiddellijke dienstverlening

De meldingen, eerstelijnsklachten, informatievragen en
suggesties die de dienst Ombudsman via de onmiddellijke
dienstverlening capteert, zeggen ook iets over de
tevredenheid van de Bruggelingen over de dienstverlening
en het beleid. Er vallen signalen uit te puren die nuttig
kunnen zijn.
De dienst Ombudsman blijft nog altijd een doorverwijzer
voor burgers met meldingen, eerstelijnsklachten,
informatievragen en suggesties voor de stadsdiensten, de
Politie, het OCMW en zijn verenigingen. Dat soort contacten
is de voorbije jaren wel verminderd omdat de Bruggelingen
weten dat zij hiervoor in de eerste plaats bij het stedelijk
meldpunt terecht kunnen. De dienst Ombudsman wijst de
melders daar ook op.

Opnieuw hadden zo’n kwart van de contacten in de
onmiddellijke dienstverlening betrekking op het openbaar
domein (meldingen over groenonderhoud, putten in
de rijweg, losliggende tegels in het voetpad, verstopte
rioolkolken, netheid, straatnaamborden, enz.). Het ligt
de Bruggelingen na aan het hart. Ook verzuchtingen over
parkeren en (vooral) over parkeerretributies keren geregeld
terug (8,5 procent of 68 contacten).

Volgende signalen vielen op:
• Het aantal coronagerelateerde meldingen daalde.
Zes procent van de contacten (of 48 contacten) in de
onmiddellijke dienstverlening had met corona te maken.
In het coronajaar 2020 ging het nog om een kleine 10
procent of een 80-tal contacten. De meldingen gingen
onder meer over zin en onzin van het vaccineren of
van het dragen van het mondmasker, problemen met
het PLF-reisformulier of met het covid safe ticket, het
verplaatsen van vaccinaties, de vaccinatiereservelijst en
de vaccinatie van het zorgpersoneel, het niet respecteren
van de afstandsregels in bepaalde horecazaken,
enz. Ergernis was er over de kampioenenviering
van Club Brugge. Veel supporters respecteerden de
afstandsregels en de mondmaskerplicht niet. De Stad
en de Politie verdedigden hun aanpak. Ook het tekort
aan openbare toiletten werd opnieuw gesignaleerd.
• Bewoners uit de binnenstad protesteerden ook bij de
dienst Ombudsman tegen het feit dat Proximus zonder
veel communicatie kabelwerken aan hun (waardevolle)
huisgevels uitvoerde in het kader van de uitrol van het
5G-netwerk. Proximus heeft een gevelrecht en hoeft
geen toestemming te vragen aan de eigenaars om
kabels of dozen op de gevel te monteren. Toch vroeg
de Stad aan Proximus om de nodige afspraken met de
betrokken eigenaars te willen maken en een aantal
voorwaarden te willen respecteren met het oog op de
erfgoedwaarde van de binnenstad: waar er al kabels op
de gevels lopen, moeten de nieuwe kabels maximaal
gegroepeerd worden met de bestaande kabels;

afhankelijk van de gevel moet gezocht worden naar de
minst storende locatie en kleur voor de kabels en de
units; ter hoogte van beschermde monumenten moet de
leiding ondergronds; de richtlijnen van het Agentschap
Onroerend Erfgoed voor het plaatsen van kabels op
gevels met erfgoedwaarde moeten in alle gevallen, dus
ook op gevels zonder erfgoedwaarde, nageleefd worden.
• Naar aanleiding van een analyse van de
parkeerproblemen in Zeebrugge besliste het College
van burgemeester en schepenen om vanaf 1 juni
2021 elke zomer een blauwe zone in te voeren in de
Strandwijk en de wijk rond de jachthaven waarbij met
de parkeerschijf gedurende maximaal vier uur aan
een stuk geparkeerd kan worden. Tweedeverblijvers
protesteerden ook bij de dienst Ombudsman tegen
deze nieuwe parkeerregeling omdat zij geen recht
bleken te hebben op een bewonersvergunning. Zij zijn
niet in Zeebrugge ingeschreven. Gevolg was dat zij
ofwel hun auto om de vier uur dienden te verplaatsen
ofwel hun auto moesten parkeren op de parkeerzones
voor langparkeerders. Om tegemoet te komen aan te
klachten organiseerde de Stad een enquête. Beslist
werd om de blauwe zone niet langer aan te houden in
de wijk rond de jachthaven en alleen nog maar toe te
passen in de Strandwijk. Het bleek wel niet mogelijk om
de tweedeverblijvers in Zeebrugge vrijstelling te geven
want ook in Brugge hebben tweedeverblijvers geen
recht op een bewonersvergunning.
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• Bewoners uit de omgeving van de Xaverianensite in
Sint-Michiels klaagden tussen september 2021 en
januari 2022 bij de dienst Ombudsman over avondlijke
geluids- en lichthinder van de padelvelden in de buurt.
Naar aanleiding van de meldingen en klachten werd
midden oktober 2021 een overleg georganiseerd met de
bevoegde schepen, de Sportdienst, de afdeling Klimaat
en Milieu en de dienst Facilitair Beheer. De padelclub
beloofde de lichten zo in te stellen dat zij om 22.05 uur
automatisch zouden doven in plaats van om 22.35 uur.
Eind 2021 werd een groenbuffer aangelegd die het geluid
in de richting van de aanpalende tuinen moet dempen.
Naar aanleiding van een nieuwe melding in januari
2022 bleek dat alleen de lichten van de twee dichtste
pleinen doven om 22.05 uur. Op de twee verste pleinen
gebeurt dat nog om 22.35 uur. De Sportdienst beloofde
de problematiek verder op de volgen en aanspreekpunt
voor de buurt te blijven.
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• Bewoners van de Sint-Annawijk klaagden in de zomer
van 2021 over hinder door laagvliegende helikopters
die steeds meer toeristische vluchten boven hun huizen
maken. Uit een onderzoek, gevoerd door de Politie,
bleek dat dergelijke vluchten niet verboden zijn noch
gemakkelijk verboden kunnen worden als de piloten de
vastgelegde vlieghoogtes respecteren.
• Bewoners
van
Onze-Lieve-Vrouwkerkhof-Zuid
protesteerden tegen het feit dat hun huizen met de
auto onbereikbaar waren als gevolg van de langdurige
archeologische opgravingen rond de Onze-LieveVrouwekerk. Ze moesten hun auto’s verder weg
parkeren, wat voor het aanbrengen van boodschappen
en/of gezien hun leeftijd, niet evident was. Werken aan
hun woningen konden niet uitgevoerd worden en er was
onrust over de bereikbaarheid van de huizen bij brand
of een dringende interventie. Ondanks aandringen
vanuit verschillende hoeken bleek een oplossing niet zo
gemakkelijk te vinden.

3. Bekendmaking
• Het aantal keer dat de webpagina van de dienst
Ombudsman op de website van de Stad Brugge
(www.brugge.be/ombudsman) werd geconsulteerd,
is als volgt
Eerste kwartaal (januari t.e.m. maart 2021)

363

Tweede kwartaal (april t.e.m. juni 2021)

571

Derde kwartaal (juli t.e.m. september 2021)

433

Vierde kwartaal (oktober t.e.m. december 2021)

380

Dat komt neer op 1.747 consultaties per jaar,
33 consultaties per week of 4 tot 5 consultaties per
dag. Dat is een daling in vergelijking met 2020 toen
er 2.031 consultaties per jaar waren, 40 consultaties
per week en 6 consultaties per dag. Ook in 2021
werd de webpagina in het tweede kwartaal meer
geraadpleegd. Dat komt omdat begin mei 2021 het
jaarverslag 2020 online werd geplaatst. Toch is ook
hier een daling merkbaar. In 2020 werd de webpagina
in het tweede kwartaal 625 keer aangeklikt.
• De welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen in
het Concertgebouw kon op 4 oktober 2021 opnieuw
georganiseerd worden. Dat gebeurde kort voor
het begin van de vierde coronagolf die opnieuw
strengere coronamaatregelen vereiste. In 2020
moest de welkomstavond afgelast worden. De dienst
Ombudsman was aanwezig met een infostand.
• Het aantal volgers van de facebookpagina van
de dienst Ombudsman https://www.facebook.
com/Dienst-Ombudsman-van-de-stadBrugge-115151915317889/ steeg verder door van
280 in 2019 over 322 in 2020 naar 349 in 2021.De
facebookpagina bevat praktische, toegankelijke en
soms ook luchtige informatie over onze dienst. Er
verschijnen foto’s, 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.

• 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 zo snel mogelijk naar de juiste
ombudsdienst.
• De spreekuren van de Federale Ombudsman in de
kantoren van de dienst Ombudsman werden vanaf
september 2021 weer opgestart maar moesten als
gevolg van de vierde coronagolf weer op een laag pitje
gezet worden.
• Het project ‘Ombudsdiensten en kwetsbare groepen’,
een initiatief van POOL (Permanent Overleg van de
Ombudslui van België), de beroepsvereniging van de
Belgische ombudsdiensten, ondervond ook hinder
van de coronacrisis. De Brugse Ombudsman werkt
aan dit project mee. Op basis van de vaststelling dat
de OCMW’s een belangrijke rol kunnen spelen in het
bekendmaken van de ombudsdiensten bij mensen
in armoede besliste de Raad van Bestuur van POOL
contact op te nemen met de vertegenwoordigers van
de OCMW-federaties van Wallonië, Brussel-Hoofdstad
en Vlaanderen. Er wordt gedacht aan een artikel over
de werking van de ombudsdiensten in een tijdschrift
gericht aan medewerkers van de OCMW’s en een
uiteenzetting over de werking van de ombudsdiensten
tijdens opleidingsdagen voor maatschappelijk werkers
van de OCMW’s.
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GLOBAAL OVERZICHT VAN DE KLACHTEN EN AANBEVELINGEN

1. Gegronde klachten
In 2021 is het aandeel van de gegronde en deels gegronde
klachten gedaald met 2,3 procent in vergelijking met 2020.
46 klachtdossiers of 18,7 procent werden beoordeeld als
gegrond, 9 dossiers of 3,7 procent als deels gegrond. Dat
betekent dat 55 klachten of 22,4 procent gegrond of deels
gegrond waren. In 2020 ging het om 54 klachten of 24,7
procent. Klachten worden op deze manier beoordeeld als
uit het onderzoek blijkt dat de diensten een zwaardere fout
maakten.
45 klachtdossiers of 18,3 procent werden beoordeeld als
terechte opmerkingen. Ook hier gaat het om een daling
met 7 procent in vergelijking met 2020. Met terechte
opmerkingen worden klachten bedoeld waarbij de dienst
minder zorgvuldig te werk ging, maar die niet zo ernstig
zijn dat ze als gegrond of deels gegrond moeten worden
beschouwd.
Tellen we de gegronde en de deels gegronde klachten
en de terechte opmerkingen samen, dan werd in
100 dossiers of 40,7 procent een fout vastgesteld. In
vergelijking met 2020 gaat het om een daling met 9,5
procent (109 dossiers of 50,2 procent). Maar net als
bij het totaal aantal tweedelijnsklachtdossiers is ook
dit resultaat geflatteerd als gevolg van de bundeling
van tientallen overgenomen meldingen voor de dienst
Openbaar Domein in een beperkt aantal gezamenlijke
onderzoeksdossiers. De cijfers zijn met andere woorden
minder positief dan ze lijken want achter 19 terechte
opmerkingen gaan 143 meldingen voor de dienst
Openbaar Domein schuil. Mocht de oude werkwijze
behouden zijn waarbij elke te laat afgehandelde
melding overgenomen werd als individueel
tweedelijnsklachtdossier, dan zou zich een scherpe
stijging van het aantal gegronde klachten en terechte
opmerkingen afgetekend hebben. Onderzoeksdossiers
over meldingen die overtijd gaan, zijn altijd gegrond of
terecht aangezien de reglementaire termijn van zestig
dagen voor de behandeling ervan niet werd gehaald.
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124 klachtdossiers werden beoordeeld met het label
‘ander oordeel’, goed voor 50,4 procent of een stijging
met 5,2 procent in vergelijking met 2020. 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 omdat het onderzoek onvoldoende
duidelijkheid brengt, het onderzoek uitmondt in een woordtegen-woordsituatie of omdat het dossier stop wordt gezet
op vraag van of in overleg met de verzoeker. Het is niet
omdat de Ombudsman in deze dossiers geen duidelijk
omlijnde fout kon vaststellen dat deze klachten geen
informatie zouden bevatten op basis waarvan de diensten
hun dienstverlening kunnen verbeteren.
Het aantal ongegronde klachten steeg naar 18 of 7,3
procent (10 of 4,6 procent in 2020; 28 of 9,7 procent in 2019;
23 of 8,7 procent in 2018). Een verklaring voor deze stijging
is er niet.
Voor 4 dossiers of 1,6 procent werd de dienst Ombudsman
tijdens het onderzoek onbevoegd. Het ging om twee
dossiers waarin de Politie optrad in haar hoedanigheid
van gerechtelijke politie, één politieklacht waarbij de
betrokken agent geen lid van de lokale Politie bleek te zijn
en één dossier over het Deeltijds Kunstonderwijs dat een
klacht bleek te zijn van een werknemer tegen de Stad als
werkgever.

2. Stijgers en dalers

gegrond

deels gegrond

terechte opmerking

ongegrond

ander oordeel

onbevoegd

bevoegd

Openbaar Domein

% van totaal

OVERZICHT
DOSSIERS 2021

totaal

De tabel hierbij geeft een overzicht van de tweede-lijnsklachten zonder dat de aantallen uit de rubriek ‘Dienstoverschrijdende
klachten’ erin geïntegreerd zijn. Het gaat met andere woorden om wat wij de ‘rechtstreekse’ klachten noemen. Dat zijn klachten
die uitsluitend over één dienst gaan. Zoals elk jaar zijn zij 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 4.1.1. hierna.
Dienstoverschrijdende klachten zijn klachten waarbij twee of meer diensten betrokken zijn.

66

14

3

26

2

21

66

27%

Dienstoverschrijdende klachten

29

12%

29

7

2

2

1

17

Cluster Klant/Huis van de Bruggeling

23

9%

23

2

1

7

3

10

2

1

11

1

1

5

Politie

17

7%

Cluster Omgeving/Ruimtelijke Ordening

13

5%

3

14
13

6
3

Mintus

13

5%

13

OCMW

13

5%

13

9
12

2

2

6

1

1

7

Parkeren

12

5%

12

IVBO

9

4%

9

FLUVIUS

7

3%

7

Organiseren

5

2%

5

Kabinetten

4

2%

4

2

Onderwijs

4

2%

3

1

OCMW-Welzijnsverenigingen

4

2%

4

Farys

4

2%

4

Facilitair Beheer

3

1%

3

Financiën

3

1%

3

Cluster Omgeving/Klimaat en Milieu

2

1%

2

2

Musea

2

1%

2

1

Werk en Ondernemen

2

1%

2

Mobiliteit

2

1%

2

Interparking

1

0%

1

Archief

1

0%

1

1

Cultuurcentrum

1

0%

1

1

Personeel en Organisatie

1

0%

1

1

Preventie

1

0%

1

1

Sport

1

0%

1

1

Hulpverleningszone

1

0%

1

1

WVI

1

0%

1

1

Contractanten
TOTAAL

1

0%

246

100%

1

2

1
1

5

2
1

1

242

1
1

1

1

2

2

2

2

1
1

2

1
1

1
2

1

1
4

4
1

1
46

9

45

18

124
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De belangrijkste vaststellingen zijn:
• Zoals gebruikelijk de jongste jaren voert de dienst
Openbaar Domein de lijst aan. Dat is niet zo
verwonderlijk. Zij heeft de ruimste bevoegdheid van
alle stadsdiensten en biedt de burger een brede waaier
aan producten en diensten aan (aanleg en onderhoud
van voetpaden en gemeentewegen, groenaanleg en
-onderhoud, onkruidbestrijding op openbare plaatsen,
beheer van de recyclageparken, beheer en onderhoud
van de stadsbossen, parken en speelpleinen,
graffitibestrijding, enz.). Het openbare domein ligt de
Bruggeling na aan het hart. Gezien de grootte en de
bevoegdheid van de dienst is het niet onlogisch dat zij
de meeste klachten krijgt.
De dienst Ombudsman behandelde 66 rechtstreeks
klachten. Dat is een daling met 19 dossiers in
vergelijking met 2020 (85 dossiers). Ook het aandeel
van de klachten daalde van 39 procent in 2020 naar
27 procent in 2021.
Maar ook deze cijfers zijn geflatteerd als gevolg van
de bundeling van tientallen overgenomen meldingen
voor de dienst Openbaar Domein in een beperkt
aantal gezamenlijke onderzoeksdossiers. Achter 24
rechtstreekse klachtdossiers voor de dienst Openbaar
Domein gaan 152 overgenomen meldingen schuil.
Mocht de oude werkwijze behouden zijn waarbij elke
te laat afgehandelde melding overgenomen werd als
individueel tweedelijnsklachtdossier, dan zou zich in
2021 een scherpe stijging van het aantal klachtdossiers
voor de dienst Openbaar Domein afgetekend hebben.
• Bij het OCMW, de OCMW-Welzijnsverenigingen
(Sociaal Verhuurkantoor, Welzijnsvereniging ’t Sas)
en de zorgvereniging Mintus valt de gevoelige stijging
met 10 klachten op in vergelijking met 2020. Ze tellen
samen 30 rechtstreekse klachten. Ook het aandeel
nam toe: 12,2 procent in 2021 tegenover 9,2 procent
in 2020.
• Het aantal dienstoverschrijdende klachten steeg zeer
licht naar 29 (tegenover 27 in 2020) maar het aandeel
daalde van 12,4 procent in 2020 naar 11,8 procent in
2021. De jaren dat de dienstoverschrijdende klachten
de rangschikking aanvoerden met 50 klachten of meer,
zijn voorgoed voorbij.
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• Het aantal rechtstreekse klachten over de Cluster
Klant/Huis van de Bruggeling daalde van 26 in 2020
naar 23 in 2021. Ook het aandeel zakte van 12 naar
9 procent. Dat is een puik resultaat voor een cluster
die duizenden klantencontacten heeft want onder de
bevoegdheid van de Cluster Klant vallen niet alleen
het onthaal en de themabalies in het Huis van de
Bruggeling, de balie van de Parkeerwinkel en de
afdeling Burgerzaken, maar ook het contactcenter én
de vaccinatielijn.
• De Cluster Omgeving/Ruimtelijke Ordening zag
het aantal rechtstreekse klachten stijgen naar
13 of 5 procent. Het moet gezegd dat het aantal
rechtstreekse klachten in 2020 (5 dossiers of amper
2 procent) uitzonderlijk laag lag, mogelijk als gevolg
van de coronacrisis. Dit laagterecord herhalen voor
een dienst die met klachtgevoelige materie als
omgevingsvergunningen en bouwovertredingen bezig
is, was sowieso niet evident.
• De Parkeerwinkel, die sinds begin 2021 weer
uitgebaat wordt door de Stad (de frontoffice onder
de bevoegdheid van de Cluster Klant/Huis van de
Bruggeling, de backoffice onder de bevoegdheid van de
dienst Mobiliteit) zag het aantal rechtstreekse klachten
dalen naar 12 (19 dossiers in 2020). Ook het aandeel
daalde van 8 procent in 2020 naar 5 procent in 2021.
• Het aantal rechtstreekse klachten over de Politie
bleef gelijk: 17 klachten of 7 procent. Daarmee
blijven de politieklachten al het derde jaar op rij zeer
laag. Dat is opvallend, zeker omdat de Politie veel
contacten met burgers heeft in niet altijd even evidente
omstandigheden.
Voor de gedetailleerde bespreking van de klachten
verwijzen we naar punt 4 hieronder.

3. Zeer weinig coronagerelateerde klachten
De coronacrisis had in 2021 nog nauwelijks impact op het klachtenbeeld. Slechts 17 klachten of 6,9 procent waren coronagerelateerd.
Daarmee bedoelen we klachten die gelinkt waren aan de coronamaatregelen, de vaccinatiecampagne of de coronacrisis in het
algemeen. In het coronajaar 2020 ging het nog om 30 klachten of 14 procent, ook toen geen uitzonderlijk hoog aantal.
Een overzicht:
Cluster Klant/Huis van de Bruggeling

8 klachten in verband met de vaccinatielijn; het covid safe ticket; het annuleren van een
huwelijk als gevolg van corona; het op een andere manier activeren van elektronische
identiteitskaarten als gevolg van corona; het niet dragen van het mondmasker achter
de plexischermen in het Huis van de Bruggeling

Dienstoverschrijdende klachten

2 klachten over het niet registreren van de tweede vaccinatiedatum; over het tekort
aan openbare toiletten in Zeebrugge in coronatijd

Contractanten

1 klacht over het aanbieden van stoffen handdoeken in een openbaar toilet

Cultuurcentrum

1 klacht over het niet compenseren van tickets na een coronabesmetting

Kabinet Burgemeester

1 klacht over het niet mogen heropenen van het achterterras van een horecazaak

Mintus

1 klacht in verband met de mondmaskerplicht in een WZC

Openbaar Domein

1 klacht in verband met hondenpoep in een druk bezocht stadsbos

Politie

1 klacht over een interventie bij een vechtpartij in het Minnewaterpark

Sport

1klacht over het niet terugbetalen van een sportkamp door ziekte

Dat de Cluster Klant relatief gesproken de meeste
coronagerelateerde klachten kreeg, had onder meer te
maken met de vaccinatielijn die geïnstalleerd werd in het
Huis van de Bruggeling en waar de Bruggeling alle mogelijke
telefonische informatie over de vaccinatiecampagne kon
krijgen. Terwijl de zorgvereniging Mintus in 2020 nog de
meeste coronagerelateerde klachten te verwerken kreeg,
was dit in 2021 niet langer het geval. Dat kwam omdat er
geen klachten meer binnenkwamen over de bezoekregeling
in de woonzorgcentra of de werking van de dienstencentra.

Bij de dienstoverschrijdende klachten was er slechts
één tweedelijnsklacht waarbij het vaccinatiecentrum
in het Boudewijnpark betrokken was. Dat bevestigt
nog maar eens dat het vaccinatiecentrum uitstekend
georganiseerd en uitgebaat werd. Uit het klachtdossier
bleek bovendien dat de fout niet bij het vaccinatiecentrum lag. Door een tijdelijke bug in Vaccinet,
het registratiesysteem van de Vlaamse overheid,
werd het eerste vaccin van verzoekster gewist bij de
registratie van het tweede vaccin. Dat had als gevolg
dat zij en haar man op de luchthaven tegengehouden
werden omdat slechts één vaccinatiedatum op haar
coronapaspoort vermeld stond. Het koppel kon niet
op reis naar Malta vertrekken. Na enige discussie
over de verantwoordelijkheid engageerde het Vlaamse
Agentschap Zorg en Gezondheid zich alsnog om het
schadedossier verder op te volgen.
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4. Dienst per dienst
In dit hoofdstuk bespreken we eerst de dienstoverschrijdende klachten. Daarna volgen de klachten over de individuele stadsdiensten
in volgorde van hoeveelheid klachten. Vervolgens zijn het OCMW en zijn Welzijnsverenigingen, Mintus en de Politie aan de beurt.
We eindigen met de intercommunales Farys, Fluvius en IVBO. Voor informatie over de diensten met slechts 1 of enkele klachten
verwijzen we naar deel 4 ‘Dossiers in detail’.

4.1. Stadsdiensten
4.1.1. Dienstoverschrijdende klachten (p. 51)
Het aantal dienstoverschrijdende klachten steeg zeer licht
naar 29 (27 in 2020) maar het aandeel daalde verder van 12,4
procent in 2020 naar 11,8 procent in 2021, het laagste peil
ooit. Daarmee zet de dalende trend door die in 2015 werd
ingezet. Deze evolutie verwondert de Ombudsman niet. De
organisatiecultuur binnen de Stad en de Groep Brugge is
volledig veranderd de jongste jaren. Er heeft zich een opvallende mentaliteitswijziging voorgedaan. Terwijl de diensten zich vroeger als eilanden gedroegen, wat een nefaste
invloed had op het aantal dienstoverschrijdende klachten,
wordt nu volop ingezet op overleg en samenwerking op verschillende niveaus (clusteroverleg, diensthoofdenoverleg,
enz.). Het kan niet anders dan dat dit een gunstig effect
heeft op het aantal dienstoverschrijdende klachten.

De graad van gegrondheid ligt op 38 procent of een daling
met bijna 14 procent in vergelijking met 2020. Ook hier blijft
de daling zich doorzetten (65,8 procent in 2019, 51,8 procent
in 2020).
In de tabel hieronder worden de rechtstreekse klachten
(klachten die uitsluitend over één individuele dienst gaan)
samengeteld met de dienstoverschrijdende klachten waarbij deze individuele diensten betrokken zijn. Zo ontstaat een
totaalbeeld. In de dienstoverschrijdende klachten kan de
betrokkenheid of de verantwoordelijkheid van de ene individuele dienst groter zijn dan deze van de andere dienst(en).
Tellen we de rechtstreekse en de dienstoverschrijdende
klachten samen, dan zijn de tien diensten met de meeste
klachten in het totaal:

totaal
aantal klachten

rechtstreekse
klachten

dienstoverschrijdende
klachten

verschil
t.o.v. 2020

Openbaar Domein

79

66

13

-22

Cluster Klant/Huis van de Bruggeling

30

23

7

-4

Politie

23

17

6

+2

Cluster Omgeving/
Ruimtelijke Ordening

17

13

4

+10

OCMW + OCMW-Welzijnsverenigingen

17

17

-

+6

Parkeerwinkel

16

12

4

-5

Mintus

13

13

-

+3

IVBO

11

9

2

+5

Fluvius

8

7

1

+5

Financiën

7

3

4

+3

DIENST

De tabel bevestigt de rangschikking in de tabel met de rechtstreekse klachten. Het overwicht van de dienst Openbaar Domein met
79 klachten is ook hier duidelijk. Op de tweede plaats staat de Cluster Klant/Huis van de Bruggeling. Op de derde plaats komt
de Politie. Op de vierde plaats nestelt zich de Cluster Omgeving/Dienst Ruimtelijke Ordening. In vergelijking met 2020 doet de
Parkeerwinkel het enkele plaatsen beter.
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4.1.2. Openbaar Domein (p. 117)
Over de dienst Openbaar Domein werden 79 klachten behandeld. Het gaat om 66 rechtstreekse klachten en 13 dienstoverschrijdende klachten. Dat betekent dat in bijna één
derde van de klachtdossiers de dienst Openbaar Domein
betrokken was. Het aantal klachten daalde want in 2020
waren er 85 rechtstreekse klachten en 16 dienstoverschrijdende klachten, goed voor 101 dossiers in het totaal, maar
deze daling is geflatteerd en slechts het gevolg van het
feit dat verschillende tientallen overgenomen meldingen
gebundeld werden in een beperkt aantal gezamenlijke onderzoeksdossiers. Om dezelfde reden daalde het aandeel
van de klachten over de dienst Openbaar Domein van 46,5
procent in 2020 naar 32 procent in 2021.
Er waren 20 gegronde klachten, 3 deels gegronde klachten
en 27 terechte opmerkingen, wat overeenkomt met een
graad van gegrondheid van 63,3 procent of een lichte daling
in vergelijking met 2020 (65,3 procent).

4.1.2.1. Overgenomen meldingen
• Verdeeld over 24 onderzoeksdossiers nam de dienst
Ombudsman 152 te laat afgehandelde meldingen voor
de dienst Openbaar Domein over. Daarnaast waren
er nog 3 dienstoverschrijdende meldingen (Openbaar
Domein/Facilitair Beheer, Openbaar Domein/Facilitair
Beheer/Fluvius en Openbaar Domein/Mobiliteit).
Samen maakt dit bijna drie keer zoveel overgenomen
meldingen als in 2020 (54 meldingen). Deze dossiers
hadden een graad van gegrondheid van 100 procent
aangezien al deze meldingen de reglementaire termijn
van zestig dagen niet hadden gehaald.
• 131 van deze meldingen werden overgenomen tussen
begin april en eind augustus 2021. Het ging om
meldingen die zestig dagen eerder, tussen eind januari
en eind juni, in het stedelijk meldpunt geregistreerd
waren. Vanaf begin september verbeterde de situatie.
Tot eind december moesten nog maar 22 meldingen
overgenomen te worden.

10
1
jan

0

mei

aug

• Tot slot beschikte de dienst Openbaar Domein in
het voorjaar van 2021 over onvoldoende geschikte
chauffeurs om de meldingen over verstopte rioolkolken
vlot te kunnen opvolgen. Dat werd bijgestuurd en ook
deze achterstand werd weggewerkt. De dienst wijst erop

11

8

jun

jul

• Binnen de dienst Openbaar Domein deden zich volgende
organisatorische moeilijkheden voor. In het voorjaar
van 2021 werd een achterstand opgebouwd op het vlak
van de graffitiverwijdering. Het aantal meldingen over
graffiti verdubbelde in de eerste vijf maanden van het
jaar tot een 400-tal. In diezelfde periode muteerde
een gespecialiseerde medewerker naar een andere
dienst waarbij niet meteen een volwaardige vervanger
werd aangesteld. Deze achterstand kwam pas medio
mei in beeld waarna werd bijgestuurd. Zo werden
bijkomende medewerkers voor graffitiverwijdering
opgeleid en werd een private firma geëngageerd om op
piekmomenten graffiti te verwijderen. Dat moet snel
gebeuren want graffiti trekt graffiti aan. De achterstand
kon in de zomer worden opgehaald.

34
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feb maa apr

• 152 overgenomen meldingen vallen goed mee, maar
ook de dienst Openbaar Domein moest erkennen dat
het resultaat toch minder goed was dan in 2020 en
2019. De dienst wijt dat aan een aantal organisatorische
problemen die zich in het voorjaar van 2021 voordeden.
Dat spoort met de piek van overgenomen meldingen
waarmee de dienst Ombudsman tussen april en
augustus 2021 geconfronteerd werd.

• De ploeg Infrastructuurbeheer die zich inlaat met
meldingen over straat- en parkmeubilair, speelpleinen,
infoborden en afbakeningen, diende in het voorjaar van
2021 extra, meer prioritaire taken uit te voeren zoals de
opbouw van het vaccinatiecentrum en de aanleg van een
rolstoeltoegankelijk pad op het strand van Zeebrugge.
Daardoor bouwde de ploeg tijdelijk een achterstand op
op het vlak van haar reguliere meldingen.

48
31

• Van de 12.981 meldingen die geregistreerd werden
in het stedelijk meldpunt, waren er niet minder dan
11.480 voor de dienst Openbaar Domein. 86,25 procent
van deze meldingen werden afgehandeld binnen de
dertig dagen, 98,15 procent binnen zestig dagen. Van
de 209 meldingen die overtijd gingen, werden er 152
door de dienst Ombudsman overgenomen. De dienst
Ombudsman beoordeelt autonoom of het zinvol is een
niet tijdig afgehandelde melding over te nemen.

sep

6
okt

4

1

nov dec
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dat er in 2021 voor het eerst in zes jaar opnieuw maar
dan 20.000 kolken werden gereinigd wat ondertussen
resulteert in een afname van het aantal meldingen over
verstopte rioolkolken bij intense regenbuien. In tijden
van klimaatverandering is dat belangrijk.
• Van zijn kant stelde de dienst Ombudsman vast dat
net als in 2020 de afhandeling van heel wat van de
overgenomen meldingen fout liep omdat de uitwisseling
van informatie tussen de sectoren en het secretariaat
over wat er met de melding was gebeurd, niet goed zat.
Vaak hadden de sectoren het herstel ter plekke wel op
tijd uitgevoerd, maar doordat zij dat niet lieten weten aan
het secretariaat, werd de melding niet afgesloten met
een bericht aan de melder, wat de bedoeling is. Om dat
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op te vangen trok het secretariaat aanvankelijk lijsten
van de meldingen die overtijd dreigden te gaan, en wees
zij de sectoren daarop. Omdat dit onvoldoende effect
had, werd eind 2021 beslist dat elke sector een eigen
aanspreekpunt krijgt in het secretariaat. De bedoeling
is dat deze administratieve medewerker periodiek
samenzit met de sector om de verschillende dossiers,
waaronder ook de meldingen, te overlopen. Bovendien
zal een melding niet langer toegewezen worden aan
de administratieve secretariaatsmedewerker maar
aan de sectormedewerker die de melding inhoudelijk
behandelt. De dienst Openbaar Domein hoopt op
die manier de behandeling van zijn meldingen te
optimaliseren.

4.1.2.2. Meer klachten van burgers
• Naast de overgenomen meldingen klaagden 52 burgers
over de dienst Openbaar Domein (44 rechtstreekse
klachten en 10 dienstoverschrijdende klachten).
Ook dat is een stijging met 15 klachten (in 2020 37
klachten waaronder 32 rechtstreekse klachten en 5
dienstoverschrijdende klachten). Er waren 11 gegronde
klachten, 3 deels gegronde klachten en 9 terechte
opmerkingen, goed voor een gestegen graad van
gegrondheid tot 44,2 procent (29,7 procent in 2020). Ook
hier is met andere woorden nog ruimte voor verbetering.
• Zes rechtstreekse en drie dienstoverschrijdende
klachten gingen over de recyclageparken, onder meer
over de soms weinig soepele of ongepaste houding van
enkele personeelsleden, over het aanrekenen van afval
tegen het verkeerde tarief of over het uitblijven van
terugbetalingen door de dienst Financiën voor te hoog
aangerekende prestaties in het recyclagepark.
Burgers begonnen kritiek te uiten op het
afsprakensysteem omdat ze vonden dat het te weinig
flexibel was. Toen de coronamaatregelen versoepelden,
vroegen burgers zich af waarom er nog op afspraak
moest worden gewerkt. Een verzoeker die toch
probeerde om zonder afspraak naar het recyclagepark
te rijden, stelde vast dat hij niet binnengelaten
werd, ook al was er op dat moment bijna geen volk.
Afspraken voor de namiddag konden maar tot 12 uur
ingeboekt worden. Dat kwam omdat de parkwachters
met een papieren controlelijst werkten die afgedrukt
werd voor de start van hun shift. Mocht er op deze
lijst voortdurend bijgeboekt worden, dan zou het voor
hen onmogelijk worden om controle te doen en zou
het reservatiesysteem snel ondermijnd geraken. De
dienst reageerde dat het reservatiesysteem niet meer
aangehouden werd omwille van corona maar omdat
heel veel bezoekers er positief op reageerden.
Het stadsbestuur stelde vast dat er zowel voor- als
tegenstanders van het reservatiesysteem waren.
Daarom besliste het College van burgemeester en
schepenen om vanaf 2022 in bepaalde recyclageparken
en op bepaalde tijdstippen zonder afspraak te
werken. Bovendien werd een nieuw, performanter
reservatiesysteem in gebruik genomen waardoor de
afspraken zonder tussenkomst van een personeelslid
gecontroleerd kunnen worden aan de slagboom. Het
systeem laat ook toe dat de burger, zowel digitaal
als telefonisch, tot een half uur voor zijn bezoek een
afspraak kan maken. Dat is een belangrijke verbetering.

• Verzoekers werden aan het lijntje gehouden door de
dienst Openbaar Domein. Vier klachten hadden te maken
met het voortdurend uitstellen van herstellingen aan de
openbare weg (het wegwerken van niveauverschillen
tussen het voetpad en de rijweg op een aantal plaatsen
in Sint-Pieters, de aanleg van twee parkeerplaatsen
in de Slachthuisstraat in Sint-Pieters, het herstel van
losliggende betonplaten in de Koning Leopold III-laan in
Sint-Andries). De aannemers hadden hier soms de hand
in. Ook een tekort aan budget speelde een rol omdat het
geld uitgegeven was aan meer prioritaire opdrachten.
Twee verzoekers die een aanvraag hadden ingediend om
te mogen metaalvissen in de Brugse wateren, moesten
tien tot veertien maanden wachten om dan te horen dat
hun aanvraag geweigerd was. Een hengelaar met een
complexe vraag over de plaatsen waar hij mocht vissen,
kreeg pas een antwoord nadat de Ombudsman de dienst
daar via een aanbeveling de opdracht toe had gegeven.
• Twee verzoekers die een subsidie aangevraagd hadden
voor het onderhoud van kleine landschapselementen,
werden gedurende maanden van het kastje naar de
muur gestuurd. Positief is dat deze twee klachten
leidden tot betere afspraken tussen het Regionaal
Landschap Houtland en de dienst Openbaar Domein
over het afhandelen van en het communiceren over deze
subsidieaanvragen.
• Negen klachten gingen over al dan niet vermeend
achterstallig groenonderhoud, mede veroorzaakt
door het feit dat de weersomstandigheden in mei 2021
zo uitzonderlijk gunstig waren (regen, zon en zachte
temperaturen) dat het onkruid in een recordtempo
groeide. Daarom moest de dienst keuzes maken waarbij
de groenzones in de woonwijken en de parken voorrang
kregen.
• Drie klachten hadden te maken met wateroverlast als
gevolg van de klimaatverandering. De zware regens
van juni, die een catastrofe veroorzaakten in de vallei
van de Vesder, zorgden ook in Brugge her en der voor
ondergelopen panden zonder dat de Stad daar evenwel
verantwoordelijk voor kon worden gesteld. De problemen
deden zich voor in de private huisaansluiting.
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4.1.3. Cluster Klant/Huis van de Bruggeling (p. 74)
Over de Cluster Klant/Huis van de Bruggeling behandelde
de dienst Ombudsman 30 klachten (23 rechtstreekse klachten en 7 dienstoverschrijdende klachten). Dat is een daling
met 4 klachten in vergelijking met 2020. Ook het aandeel
daalde: 12 procent tegenover 15,7 procent in 2020. De graad
van gegrondheid steeg wel. Er waren 3 gegronde klachten,
2 deels gegronde klachten en 8 terechte opmerkingen wat
neerkomt op een graad van gegrondheid van 36,6 procent
(26,5 procent in 2020, 61,5 procent in 2019, 85,7 procent in
2018).
• Gunstig is dat de Cluster Klant/Huis van de Bruggeling
er sinds 2016 op vooruit blijft gaan wat het aantal
tweedelijnsklachten betreft:
64

40

2016

39

2017

2018

39

2019

34

2020

30

2021

• Er waren in 2021 8 coronagerelateerde klachten,
waarvan 4 over de vaccinatielijn. Op deze lijn
konden de Bruggelingen informatie krijgen over de
vaccinatiecampagne. Deze 4 klachten blijken peanuts
want de vaccinatielijn kreeg tussen 15 februari en
31 december 2021 liefst 132.545 oproepen binnen.
De enkele klachten ontstonden omdat burgers hun
vaccinatie probeerden te verplaatsen, bijvoorbeeld
omdat ze reisplannen hadden of verhinderd waren
door beroepsbezigheden. Soms was dat moeilijk omdat
verplaatsen maar kon als er in de agenda vrije slots
waren. Slechts 1 van deze klachten was terecht. Alle
dossiers werden via bemiddeling snel opgelost.
Een koppel moest als gevolg van corona
noodgedwongen zijn huwelijk annuleren (in plaats
van uitstellen) omdat het ondertussen van Brugge
naar Oostkamp zou verhuizen. In uitvoering van het
reglement op de huwelijkskosten kreeg het daarvoor
50 euro aangerekend. Omdat de informatieverstrekking
hierover minder goed was verlopen, werd de factuur
kwijtgescholden.
Als gevolg van de coronamaatregelen werd de
activeringsprocedure voor nieuwe elektronische
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identiteitskaarten gewijzigd omdat de apparatuur
waarmee de kaarten geactiveerd worden, niet bestand
bleek tegen het constant reinigen met desinfecterende
producten. Dat zorgde voor een terechte klacht over de
schending van de privacy bij het invoeren van de nieuwe
pincode aan de balie.
Een verzoeker meende ten onrechte dat de
medewerkers van het Huis van de Bruggeling
verplicht waren om ook achter hun plexischermen hun
mondmasker op te zetten.
Tenslotte bleek het voor burgers zonder smartphone,
computer of tablet niet altijd gemakkelijk om een
papieren covid safe ticket te pakken te krijgen.
• De meeste andere klachten sloegen op producten
die door de afdeling Burgerzaken geleverd worden
(onterecht vernietigd rijbewijs; foute informatie over
het aanvragen van een rijbewijs in Bulgarije; een niet
als vernietigd geregistreerde oude reispas waardoor
de nieuwe reispas niet afgeleverd kon worden; het niet
registreren van codes voor een F+-kaart; verwarring bij
het gebruik van de termen ‘paspoort’ en ‘identiteitskaart’;
negen jaar wachten op de Belgische nationaliteit;
communicatiestoornis over de tenlasteneming door de
moeder van een studente uit Oekraïne).

4.1.4. Cluster Omgeving/Ruimtelijke Ordening (p. 89)
Over de Cluster Omgeving/Ruimtelijke Ordening werden 17 tweedelijnsklachten behandeld (13 rechtstreekse
klachten en 4 dienstoverschrijdende klachten). Dat zijn 10
klachten meer dan in 2020 (5 rechtstreekse klachten en 2
dienstoverschrijdende klachten). Het aandeel steeg van 3,2
procent naar 6,9 procent. Zes klachten waren gegrond, één
deels gegrond en één terecht, goed voor een graad van gegrondheid van 35,2 procent (28,5 procent in 2020). Er dient
op gewezen dat de Cluster Omgeving/Ruimtelijke Ordening
in 2020 een absoluut laagterecord neerzette, mogelijk als
gevolg van de coronacrisis. Het was sowieso zeer moeilijk
om dit uitzonderlijke resultaat te evenaren.
• Enkele klachten over een gebrekkige communicatie
leidden tot bijsturingen. Een verzoekster kreeg geen
reactie op haar aanvraag voor het herschilderen
van haar gevel. Ze had deze aanvraag gemaild naar
monumentenzorg@brugge.be. Naar aanleiding van
haar klacht stuurde de dienst Monumentenzorg en
Erfgoedzaken haar werkwijze voor de behandeling van
vragen bij. Er wordt nu altijd een ontvangstmelding
gestuurd met een termijn waarbinnen de burger
een antwoord mag verwachten. Niet langer
de erfgoedconsulent doet de verdeling van de
binnengekomen vragen maar de administratief
medewerker tijdens het werkoverleg. Sinds de zomer
van 2021 worden alle vragen geregistreerd en opgevolgd

in het stedelijk meldpunt.
• Opnieuw werden enkele bezwaarschrijvers niet ingelicht
over wat er met hun bezwaar gebeurde naar aanleiding
van een openbaar onderzoek over een bouwproject. De
Bestendige Deputatie bleek de omgevingsvergunning in
beroep verleend te hebben maar de bezwaarschrijvers
werden hierover niet ingelicht. Dat is wettelijk niet
verplicht maar wordt door de Stad steeds gedaan als
uiting van behoorlijk bestuur. Om gelijkaardige klachten
te vermijden werd een checklijst ingevoerd om de
verschillende handelingen beter te kunnen opvolgen
die na een beslissing over een omgevingsvergunning
moeten gebeuren.
• De oprichting van de afdeling Woningrenovatie binnen
de Woondienst liep minder vlot dan gedacht. Er
kwamen klachten over de opvolging van de aanvragen
voor gratis renovatiescans die de Stad aanbiedt aan
eigenaars van een woning. Vaak zit er een wachttijd
van meer dan een maand tussen de aanvraag en het
telefoontje voor het vastleggen van een afspraak voor
het huisbezoek. Bekeken wordt hoe de dienst sneller
kan reageren op de aanvragen en de bezoeken verder
in de tijd kan inplannen zodat de aanvragers weten dat
hun dossier in behandeling genomen is.

4.1.5. Parkeerwinkel (p. 150)
Het aantal tweedelijnsklachten over de Parkeerwinkel daalde het vierde jaar op rij. Het waren er 16 (12 rechtstreekse
klachten en 4 dienstoverschrijdende klachten). In 2020 waren er 21 klachten (19 rechtstreekse en 2 dienstoverschrijdende klachten), in 2019 27 klachten, in 2018 41 klachten
en in 2017 zelfs 56 klachten. Ook het aandeel van de parkeerklachten daalde van 9,6 procent naar 6,5 procent. Er
waren twee gegronde klachten, één deels gegronde klacht
en twee terechte opmerkingen wat neerkomt op een graad
van gegrondheid van 31 procent. Ook dat is een daling (47,6
procent in 2020, 40,7 procent in 2019, 53,6 procent in 2018).
Het is nog wat vroeg om deze dalingen te linken aan het
feit dat de Parkeerwinkel sinds midden februari 2021 weer
uitgebaat wordt door de Stad. Dat de Parkeerwinkel meer
inzet op een kwaliteitsvollere communicatie met de burger
over zijn bezwaar tegen een parkeerretributie lijkt te lonen,
al is het nog te vroeg voor definitieve conclusies.

• Want dat er minder klachten waren, wil niet zeggen dat
de Parkeerwinkel niet kampte met organisatorische
moeilijkheden. Personeelskrapte speelde de dienst
parten. Daardoor werd tijdelijk geen herinnering naar
de vergunninghouders gestuurd voor het verlengen
van hun derde of vierde bewonersvergunning. In de
backoffice ontstond een dossierachterstand op het vlak
van het beantwoorden van e-mails of het beoordelen
van bezwaren. Telefoons voor de Parkeerwinkel
moesten soms noodgedwongen afgeleid worden naar
het contactcenter van het Huis van de Bruggeling waar
hoe dan ook minder gespecialiseerd personeel de
burger te woord moest stond. Dat alles zorgde voor vier
gegronde, deels gegronde en terechte klachten.
De Ombudsman vroeg hiervoor de aandacht van het
stadsbestuur en het management en schreef een
aanbeveling. De Parkeerwinkel liet weten dat zij haar
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processen aan het doorlichten was met het oog op
mogelijke optimaliseringen. De Cluster Klant/Huis van
de Bruggeling vaardigt twee tijdelijke medewerkers
af om de balie van de Parkeerwinkel te bemannen
gedurende vier halve dagen zodat het eigen personeel
van de Parkeerwinkel vaker in de backoffice kan werken.
Het valt af te wachten of deze maatregelen voldoende
ademruimte zullen creëren om de achterstand weg te
werken en klachten in verband hiermee te beperken.
• Problematisch is het feit dat door bovenlokale
netwerkproblemen bij de provider het werktarief niet
altijd op de display van de parkeerautomaten verschijnt.
Dat gebeurt bij verhoogd netwerkverbruik en meestal
in het grensgebied van twee netwerkbereiken. Het
werktarief laat de burger die in de binnenstad werkt,
toe te parkeren tegen een gunsttarief van 3 euro
per dag. Verschijnt het werktarief niet, dan moet de
bestuurder aan de parkeerautomaat een parkeertijd
ter waarde van 3 euro kiezen. Alleen als hij een geldige
parkeersessie kan voorleggen, kan na onderzoek de 3
euro geregulariseerd worden naar het werktarief en
kan een eventueel opgelopen parkeerretributie kwijt
gescholden worden. De informatie over wat te doen als
het werktarief niet verschijnt, staat sinds midden 2021 in
de bevestigingsbrief bij de aanvraag of de verlenging van
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het werktarief, maar hoe dan ook blijft dit een omslachtige
procedure. Toch kan de Stad weinig verweten worden. Zij
liet de batterijen van alle parkeerautomaten vervangen
zodat zij sterk genoeg zijn om op het 5G-netwerk mee
te draaien. Daarnaast werden er verschillende software
updates uitgevoerd. Verwacht wordt dat deze problemen
pas definitief opgelost zullen geraken als het 5G-netwerk
volledig operationeel zal zijn.
• Twee klachten brachten aan het licht dat de private firma
die tot midden februari 2021 de Parkeerwinkel uitbaatte,
nagelaten had om haar oude mailadres brugge@
parkeren.be te blokkeren. Daardoor konden burgers met
vragen voor de Parkeerwinkel of met bezwaren tegen
een parkeerretributie naar dit adres blijven mailen,
terwijl deze berichten niet meer opgevolgd werden.
De Parkeerwinkel gebruikt sinds de overname door de
Stad immers het mailadres parkeren@brugge.be. Naar
aanleiding van beide klachten blokkeerde de private
firma het oude mailadres. Wie het toch nog gebruikt,
krijgt een foutmelding en wordt doorverwezen naar
het nieuwe mailadres. Allicht had de Parkeerwinkel er
proactiever bij de firma op moeten aandringen dat het
oude mailadres werd geblokkeerd.

4.2. OCMW, OCMW-Welzijnsverenigingen en Mintus
Over het OCMW, de OCMW-Welzijnsverenigingen (Sociaal
Verhuurkantoor en ’t Sas) en de zorgvereniging Mintus werden samen 30 rechtstreekse klachten behandeld. Het gaat

om een stijging met 10 klachten in vergelijking met 2020.
Ook het aandeel nam toe: 12,2 procent in 2021 tegenover
9,2 procent in 2020.

4.2.1. OCMW (p. 166)
Over het kern-OCMW werden 13 tweedelijnsklachten
behandeld tegenover 7 in 2020. Geen enkele klacht was
gegrond, deels gegrond of terecht. Eén klacht was ongegrond. De rest van de klachten werd beoordeeld met het
label ‘ander oordeel’.
• Zes klachten gingen over het leefloon. Dat kan mogelijk
wijzen op het probleem van de gestegen levensduurte
waardoor cliënten die leven van een leefloon, financieel
onder druk komen te staan. Dat kan een gedeeltelijke
verklaring zijn voor het gestegen aantal klachten. De

verzoekers klaagden dat hun leefloon te laat zou worden
gestort, dat het leefloon stop was gezet waardoor ze
geen inkomen meer hadden of dat hun maatschappelijk
werker weigerde om een deel van het leefloon vroeger
uit te betalen. Twee studenten die leefloon ontvingen,
hadden het moeilijk met hun GPMI (Geïndividualiseerd
Project voor Maatschappelijke Integratie) dat hen
oplegde dat zij zich gedurende een aantal uren per week
moesten engageren in een studentenjob. Deden zij dat
niet, dan konden zij hun leefloon verliezen. Daardoor
voelden zij zich onder druk gezet.

4.2.2. OCMW-Welzijnsverenigingen (p. 173)
Voor het eerst worden de klachten over de OCMW-Welzijnsverenigingen in het jaarverslag apart geplaatst omdat zij
aparte entiteiten zijn. Over de OCMW-Welzijnsverenigingen
werden 4 tweedelijnsklachten behandeld tegenover 3 in
2020. Eén klacht was deels gegrond en één klacht ongegrond. Er waren drie klachten over de Welzijnsvereniging ’t
Sas en één klacht over het Sociaal Verhuurkantoor.
• Opnieuw werden twee klachten behandeld over de
nachtopvang voor dak- en thuislozen in de Havenstraat.
Eén klacht wees uit dat cliënten die zich niet hielden
aan het huishoudelijk reglement (en eventueel
bijkomende afspraken) zwaar gesanctioneerd konden
worden zonder dat zij hierover vooraf gehoord werden
door het team. De verzoeker werd voor zes maanden
geschorst, zijn vriendin voor vier maanden zonder
dat zij zich hadden kunnen verdedigen vooraleer de
beslissing genomen werd. De Ombudsman wees erop
dat hoorplicht een algemeen beginsel van behoorlijk
bestuur is. Het principe impliceert dat een bestuur een
burger tegen wie een ernstige, individuele maatregel
wordt genomen, steeds hoort vooraleer het zijn
gemotiveerde eindbeslissing neemt. Als gevolg van
de klacht schreef de Welzijnsvereniging ’t Sas het
hoorrecht in in het reglement op de nachtopvang. Er
werd ook een beroepsprocedure voorzien.
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4.2.3. Mintus (p. 177)
Over de zorgvereniging Mintus werden 13 tweedelijnsklachten behandeld, drie meer dan in 2020. Drie klachten waren
gegrond, goed voor een gedaalde graad van gegrondheid:
23 procent tegenover 50 procent in 2020. Eén klacht was
ongegrond. Er was maar één coronagerelateerde klacht
meer over het dragen van het mondmasker in de WZC’s. In
2020 waren 6 van de 10 klachten coronagerelateerd.
• Drie klachten tonen aan dat de verzorging en het
overlijden van ouders in een WZC zeer gevoelig kunnen
liggen bij kinderen, ook bij hen die als gevolg van een

conflict geen contact meer hadden met hun ouders,
die daardoor niet opgenomen werden op de lijst van
contactpersonen en die daardoor pas achteraf vernemen
dat hun vader of moeder overleden is. Uiteraard dient
altijd waarheidsgetrouw gecommuniceerd te worden
over de omstandigheden waarop een ouder of familielid
overleden is. De waarheid verdoezelen omdat ze
emotioneel te zwaar zou zijn voor de familie, valt niet
te verantwoorden. De ware toedracht komt hoe dan ook
uit. Het wantrouwen dat dan ontstaat, bemoeilijkt het
rouwproces van de familie.

4.3. Politie (p. 186)
Het aantal tweedelijnsklachten over de lokale Politie nam
licht toe. In het totaal behandelde de dienst Ombudsman 23
klachten (17 rechtstreekse klachten en 6 dienstoverschrijdende klachten). In 2020 waren er 21 klachten (17 rechtstreekse klachten en 4 dienstoverschrijdende klachten).
Het aandeel van de politieklachten daalde wel licht: 9,3
procent in 2021 tegenover 9,6 procent in 2020. Belangrijker
is dat de graad van gegrondheid amper 8,7 procent bedroeg
(33,3 procent in 2020, 34,5 procent in 2019, 38,1 procent in
2018) want slechts twee klachten waren terecht. Daarmee
zet de Politie opnieuw een puike prestatie neer.
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• Acht klachten gingen over de houding van individuele
agenten die zich onvriendelijk, arrogant of gewelddadig
gedragen zouden hebben. Slechts een van deze
klachten was terecht en bovendien coronagerelateerd.
Een zestienjarige jongen werd, in de marge van een
vechtpartij in het Minnewaterpark, een populaire plek
in coronatijd, bij vergissing geïntercepteerd door de
Politie waarbij een van beide inspecteurs zich onnodig
denigrerend tegenover hem uitliet. De andere klachten
mondden uit in een woord-tegen-woordsituatie.

4.4. Intercommunales
4.4.1. Farys (p. 198)
Over de watermaatschappij Farys behandelde de dienst
Ombudsman 6 klachten (4 rechtstreekse klachten en
2 dienstoverschrijdende klachten). Twee rechtstreekse
klachten waren ongegrond. Eén dienstoverschrijdende
klacht was gegrond.
• Uit deze dienstoverschrijdende klacht bleek dat
er onduidelijkheid bestond bij de dienst Openbaar
Domein en Farys over de terugbetaling van de kosten
die de burger, voorafgaand aan de tussenkomst van
Farys, maakt voor de reiniging van een verstopte

huisaansluiting als het probleem zich onder het
openbare domein voordoet. Als gevolg van de
klacht werd uitgeklaard dat de burger hiervoor een
terugbetaling van Farys kan krijgen. De kosten voor een
cameraonderzoek dat de burger, voorafgaand aan de
tussenkomst van Farys, laat uitvoeren door een private
firma worden op basis van het waterverkoopreglement
niét terugbetaald. Vandaar dat de burger er goed aan
doet onmiddellijk Farys te bellen bij een probleem met
de huisaansluiting.

4.4.2. Fluvius (p. 201)
Over de energiemaatschappij Fluvius behandelde de dienst
Ombudsman 8 klachten (7 rechtstreekse klachten en 1
dienstoverschrijdende klacht). Zes klachten waren gegrond
en 1 terecht wat neerkomt op een hoge graad van gegrondheid van 87,5 procent. In 2020 waren er maar drie klachten
voor Fluvius.

• Opvallend is dat vier klachten gingen over defecte
straatverlichting waarvan het herstel veel te lang op
zich liet wachten.

4.4.3. IVBO (p. 205)
Over de huisvuilintercommunale IVBO werden 11 klachten
behandeld (9 rechtstreekse klachten en 2 dienstoverschrijdende klachten). Dat is bijna dubbel zoveel als in 2020 toen
6 klachten werden onderzocht. Eén klacht werd beoordeeld
als een terechte opmerking.
• Bijna alle klachten gingen over afvalzakken, groenafval
of papier en karton die niet meegenomen werden.
De voorbije jaren kwam dat soort klachten slechts
sporadisch voor. Toch kon maar in één dossier
aangetoond worden dat de laders het afval niet
opmerkten hoewel verzoeker het tijdig buiten had
gezet. In de andere dossiers bleef het onduidelijk
of de verzoekers hun afval wel op tijd buiten hadden
gezet. De huisvuilwagen kan al vanaf 7 uur voorbij
komen, bij extreme hitte zelfs al vanaf 6 uur. Uit het
trackingsysteem bleek dat de huisvuilwagens de
straten van de verzoekers altijd hadden aangedaan.
Positief is dat IVBO steeds een oplossing bood voor het
niet opgehaalde afval.

• IVBO stopte met het aanvaarden van graag in blauw vet
zetten in haar groencomposteringseenheid langs de
Pathoekeweg. Wie er afvalzakken wil kopen, kan dat nog
alleen met een bankkaart. De Ombudsman wees erop
dat de service voor de burger daardoor verminderde
maar IVBO vroeg begrip voor de beslissing die genomen
werd om redenen van efficiëntie, veiligheid en hygiëne.
Bovendien noteerde zij zelfs in de pre-coronatijd
gemiddeld maar één cash betaling om de twee dagen
meer.
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5. De zwakke plekken
Bijgaande grafiek toont welke principes van behoorlijk bestuur of welke dienstverleningsnormen in 2021 het vaakst overtreden
werden. Het beeld is anders dan de vorige jaren.

Normen 2021
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actieve dienstverlening

27

actieve of passieve informatieverstrekking

17

adequate communicatie

28

consequent gedrag

4

coördinatie

3

correct toepassen regelgeving

13

correcte bejegening

20

deontologie

1

dossieropvolging

43

fair-play

2

hoorplicht

1

interne klachtenbehandeling

1

privacy

3

rechtszekerheid

1

redelijke termijn

17

redelijkheid

3

soepelheid

9

toegankelijkheid/bereikbaarheid

5

vertrouwen

5

zorgvuldigheid

42

zuinigheid

1

Op de eerste plaats komen de klachten waarbij de Bruggeling
vooral klaagt over een gebrek aan communicatie (28
dossiers) en een tekort aan informatie (17 dossiers), samen
goed voor 45 dossiers of 18,3 procent. In absolute cijfers
gaat het om een stijging met 13 klachten, in relatieve cijfers
om een stijging met 3,6 procent in vergelijking met 2020
(32 dossiers of 14,7 procent). De graad van gegrondheid
daalt wel licht: 51 procent tegenover 53 procent in 2020
en 61 procent in 2019. Er waren 12 gegronde klachten,
2 deels gegronde klachten en 9 terechte opmerkingen.
19 klachten werden beoordeeld met het label ‘ander
oordeel’. 3 klachten waren ongegrond.

Waaraan deze stijging te wijten is, valt niet zo
gemakkelijk te verklaren. Er waren wel vier klachten
over de gebrekkige informatieverstrekking naar
aanleiding van de Great Bruges Marathon op 17
oktober 2021. Bewoners uit Sint-Jozef, Koolkerke,
Dudzele en Zwankendamme klaagden dat ze geen
informatie hadden gekregen over het feit dat hun
wijk en dorpen moeilijk bereikbaar zouden zijn door
het sportevenement. De organisator communiceerde
gebrekkig in de aanloop naar de marathon. De
klachten leidden tot een nieuwe werkwijze waarbij
de stadsdiensten (Organiseren, Communicatie en
Citymarketing, enz.) de communicatie over grote
evenementen met een zekere weerslag op de mobiliteit
op het Brugse grondgebied, zelf in handen nemen.

In 43 dossiers of 17,5 procent was de norm gebrekkige
dossieropvolging in het geding. Dat is beduidend minder
dan in 2020 (69 dossiers of 31,8 procent). Dat komt omdat
meldingen die niet tijdig afgehandeld worden steeds

met deze dienstverleningsnorm beoordeeld worden. Dat
verschillende tientallen meldingen voor de dienst Openbaar
Domein gebundeld werden in enkele gezamenlijke
onderzoeksdossiers verklaart de daling. De graad van
gegrondheid steeg in 2021 wel van 78,2 procent naar
88,4 procent. Deze graad van gegrondheid ligt zo hoog
omdat er altijd iets fout is gegaan als meldingen overtijd
gaan. 17 dossiers waren gegrond en 21 terecht. 5 werden
beoordeeld met het label ‘ander oordeel’.
Op de derde plaats staan de klachten waarbij vooral het
zorgvuldigheidsbeginsel overtreden werd. In 2021 waren
er 42, goed voor 17 procent of nagenoeg evenveel als in
2020 (38 of 17,5 procent). Deze norm slaat op alle mogelijke
fouten die diensten of medewerkers kunnen maken bij de
uitoefening van hun job. Het gaat om een vlag die een ruime
lading dekt. De graad van gegrondheid bedraagt slechts
21,4 procent (in 2020 31,6 procent). 4 klachten waren
gegrond en 5 terecht. 6 klachten waren ongegrond. 27
klachten werden beoordeeld met het label ‘ander oordeel’.
In 27 dossiers of 11 procent vond de Bruggeling dat de
diensten niet actief genoeg opgetreden zouden hebben. Dat
soort verzuchtingen komt het vaakst voor bij politieklachten.
Slechts 1 klacht werd gegrond verklaard. Twee klachten
werden beoordeeld als terechte opmerkingen, wat
neerkomt op een graad van gegrondheid van slechts
11 procent. 2 klachten waren ongegrond, 22 werden mild
beoordeeld met het label ‘ander oordeel’.
In 17 dossiers of 6,9 procent werd geklaagd dat de redelijke
termijn overschreden was. 7 klachten waren gegrond
en 1 terecht, goed voor een graad van gegrondheid van
47 procent.
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6. Aanbevelingen
De Ombudsman schreef acht aanbevelingen: zeven voor de stadsdiensten en één voor Mintus. De aanbeveling voor Mintus slaat
op een dossier van december 2020. Het onderzoeksverslag nemen we daarom volledig op.

6.1. Aanbevelingen voor de stadsdiensten
6.1.1.

Dossier 202103-052 (p. 55)

“Annuleer de parkeerretributie van verzoekster aangezien zij
mee werd veroorzaakt door de telefonische onbereikbaarheid
van de Parkeerwinkel als gevolg van personeelskrapte.”
“De personeelskrapte in de Parkeerwinkel lijkt structureel
en dient aangepakt te worden.”
Aanleiding: als verzoekster haar nummerplaat ingeeft
in de parkeerautomaat, verschijnt het werktarief niet. Ze
belt naar het Huis van de Bruggeling. De medewerkster
kan haar niet doorverbinden met de Parkeerwinkel
omdat deze onderbemand is. Zij noteert het probleem en
belooft navraag te doen. Intussen hoeft verzoekster niets
te doen, zegt de medewerkster. Als verzoekster bij haar
auto terugkomt, zit er een parkeerretributie achter de
ruitenwisser. De Parkeerwinkel wil deze niet annuleren.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en
schepenen op 10 januari 2022.
Opvolging: de Parkeerwinkel laat weten dat, voor er extra
personeel zou worden voorzien, er eerst andere pistes
bewandeld worden. Het gaat 1) om de doorlichting en
eventuele optimalisering van de processen; 2) het verwijzen
van bestuurders naar het online invulformulier voor
betwistingen waardoor de behandeling ervan gerichter kan
verlopen en er minder tijd verloren gaat met het opvragen
van aanvullende gegevens; 3) het clusteren van afspraken
in de Parkeerwinkel; 4) het opstellen van een FAQ-lijst
waar bestuurders een antwoord op veel van hun vragen
kunnen vinden; 5) onderzoek naar het digitaal aanbieden
van de aanvraag voor het werktarief; 6) de Cluster Klant
vaardigt twee tijdelijke medewerkers af om de balie van de
Parkeerwinkel te bemannen gedurende vier halve dagen.
Daardoor kan het eigen personeel van de Parkeerwinkel
vaker in de backoffice werken.
De parkeerretributie wordt geannuleerd.
6.1.2.

Dossier 202104-076 (p. 150)

“Annuleer de parkeerretributie van 23 april 2021.”
Aanleiding: verzoeker klaagt dat hij geen herinnering
kreeg van de Parkeerwinkel voor het verlengen van zijn
derde bewonersvergunning. Normaal gebeurt dat elk jaar.
Daardoor liep zijn zoon een parkeerretributie op. Toch
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is de Parkeerwinkel niet geneigd de parkeerretributie te
annuleren. Tijdens het onderzoek geeft de Parkeerwinkel
toe dat zij in het voorjaar van 2021 gedurende een bepaalde
periode geen herinneringsbrieven stuurde als gevolg van
personeelskrapte. Volgens de Parkeerwinkel is het strikt
genomen de bestuurder zelf die verantwoordelijk is voor
de correctheid van zijn vergunning en de tijdige verlenging
ervan.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en
schepenen op 21 juni 2021.
Opvolging: de parkeerretributie wordt geannuleerd.
6.1.3.

Dossier 202106-127 (p. 120)

“Antwoord tegen eind februari 2022 op verzoekers vragen.”
Aanleiding: verzoeker is hengelaar en wil graag
duidelijkheid over de correcte interpretatie van de geldende
politieverordeningen zodat hij weet vanop welke groenzones
hij mag vissen in de Brugse wateren. De politieverordening
‘betreffende het vissen in de stadsreien en in de vijvers
van de stedelijke domeinen’ is vrij duidelijk maar de
politieverordening ‘betreffende de stedelijke openbare
groenzones en sportparken’ zaait volgens hem twijfel
omdat daarin niet gedefinieerd wordt wat ‘groenzones’
zijn. Ondanks verschillende herinneringen wacht de
Ombudsman zeven maanden tevergeefs op een reactie van
de dienst Openbaar Domein op de klacht.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en
schepenen op 7 februari 2022.
Opvolging: de dienst Openbaar Domein voert de aanbeveling
uit, zij het buiten de afgesproken termijn.
6.1.4.

Dossier 202108-158 (p. 210)

“Weer stoffen handdoeken uit de openbare toiletten in
Brugge.”
Aanleiding: verzoekster bezocht Brugge in augustus
2021 en maakte gebruik van een openbaar toilet. Bij de
wasbak hing alleen een stoffen handdoek waar iedereen
zijn handen aan moest afdrogen. Een alternatief was er
niet. Verzoekster vindt dat niet hygiënisch, zeker niet in
coronatijden. Uit het onderzoek blijkt dat er tijdelijk geen
papier meer zat in de houders voor de papieren handdoeken

en dat de toiletuitbaatster een stoffen handdoek als
alternatief aanbiedt.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en
schepenen van 13 december 2021.
Opvolging: de dienst Eigendommen schrijft de
toiletuitbaatster aan en maant haar aan verder in te zetten
op het uitsluitend aanbieden van papieren handdoeken.
6.1.5.

Dossier 202110-209 (p. 121)

“De aannemer dient het herstel zeker in het voorjaar 2022
uit te voeren. Een eventueel nieuw uitstel is niet meer
aanvaardbaar.”
Aanleiding: verzoeker klaagt er al sinds juli 2018 over dat
er betonplaten los liggen in een deel van de Koning Leopold
III-laan. Gedurende drie jaar stelt de dienst Openbaar
Domein het herstel in het vooruitzicht maar telkens wordt
het om uiteenlopende redenen uitgesteld. Nochtans zijn
de klachten over de losliggende platen en de daaruit
voortkomende trillingen terecht.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en
schepenen op 13 december 2021.
Opvolging: de werkzaamheden zullen in april-mei 2022
uitgevoerd worden.
6.1.6.

Dossier 202111-214 (p. 122)

“De niveauverschillen moeten zo snel mogelijk weggewerkt
worden.”
Aanleiding: verzoeker ijvert voor het drempelvrij maken
van overgangen tussen het voetpad en de rijweg op enkele
plaatsen in Sint-Pieters. In 2020 en 2021 deed hij hierover
vijf meldingen. De door hem gemelde problemen worden
op de lange baan geschoven. Nochtans staat in het Brugse
Beleidsprogramma 2019-2024 dat bij wegwerkzaamheden
speciale aandacht dient te gaan naar het wegwerken
van niveauverschillen die hinder opleveren voor mensen
met een beperking, rolstoelgebruikers, minder mobiele
voetgangers en fietsers.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en
schepenen op 24 januari 2022.
Opvolging: de dienst Openbaar Domein antwoordt dat het
voor zich spreekt dat zij er altijd naar streeft om maximaal

drempelvrije overgangen te realiseren. Dit wordt telkens
meegenomen in de ontwerpen en de voorbije jaren ook
structureel verankerd in het ontwerpproces binnen de
afdeling Ontwerp en Planning. Dat gebeurt steeds in
nauw overleg met de toegankelijkheidsambtenaar. De
niveauverschillen in de klacht hebben te maken met
ontwerpen en aanbestedingsdossiers uit de vorige
legislatuur, toen de afdeling Ontwerp en Planning nog niet
gevormd was en de toegankelijkheidsambtenaar nog niet
aan de slag was bij de Stad.
De niet drempelvrije overgang tussen de rand van de
rijweg en de rand van het voetpad in de Slachthuisstraat
wordt midden februari 2022 met de eigen regieploeg
uitgevoerd. Voor de niet drempelvrije overgang tussen de
rand van de rijweg en de rand van het voetpad in de SintPieterszuidstraat ter hoogte van V-market wordt bekeken
of de halfronde greppel vervangen kan worden door een
platte greppel zonder daarmee waterstagnatie te creëren.
Dat zal uitgevoerd worden door de eigen regieploeg. Wat de
niet drempelvrije overgang tussen de rand van de ventweg
en de rand van het voetpad in de Sint-Pieterszuidstraat ter
hoogte van de rotonde/Sint-Pietersgroenestraat betreft,
kan de aanpassing met een drempelloze overgang op
het einde van het voetpad meegenomen worden met de
vraag naar voetpaden rond de rotonde Pathoekeweg/SintPieterszuidstraat, zoals gevraagd door Licht en Liefde. De
dienst Openbaar Domein engageert zich om dit project uit
te werken in het voorjaar 2022. De aannemer plant deze
werken in na het bouwverlof 2022.
De toegankelijkheidsambtenaar bevestigt de goede
samenwerking met de dienst Openbaar Domein. Ze wijst
erop dat ingrepen achteraf niet altijd eenvoudig zijn en
extra werk en kosten mee brengen. Dat wordt vermeden
in de nieuwe projecten door toegankelijkheid op voorhand
structureel mee op te nemen.
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6.2. Aanbeveling voor Mintus
6.2.1.

Dossier 202011-200 (Jaarverslag 2020, p. 154.)

“Compenseer mevrouw en haar familie voor een bedrag
van één maand zorgbudget aangezien het bij een betere
dossieropvolging mogelijk was geweest dat het zorgbudget
was ingegaan vanaf 1 mei 2020 in plaats van vanaf 1 juni
2020.”

KLACHT:

In november 2020 dient verzoekster klacht in omdat zij
vindt dat haar schoonmoeder, verblijvend in een WZC van
Mintus, een financieel verlies leed van 1.188 euro doordat
haar zorgbudget voor ouderen met een zorgnood pas was
ingegaan op 1 juni 2020 in plaats van op 1 april 2020.
Na de woonstvaststelling door de wijkinspecteur op 7 april
2020 was haar schoonmoeder met terugwerkende kracht
vanaf 11 maart 2020 gedomicilieerd als alleenstaande op
het adres van het WZC. De maatschappelijk werkster deed
de aanvraag voor het zorgbudget evenwel pas op 4 mei 2020
waardoor het zorgbudget pas vanaf 1 juni 2020 inging. Twee
maanden te laat, meent verzoekster die vindt dat Mintus de
financiële schade moet compenseren Ze vindt geen gehoor
bij Mintus. Volgens Mintus is er geen schade aangezien
de maatschappelijk werkster om redenen ten gunste van
de schoonmoeder wachtte op haar adreswijziging naar
het WZC zodat zij gecatalogeerd zou kunnen worden als
alleenstaande, wat financieel in haar voordeel was.

ONDERZOEK:

De maatschappelijk werkster startte op 6 maart 2020
de procedure op om de domiciliëring van mevrouw te
wijzigen van haar thuisadres naar het adres van het WZC.
Door de coronamaatregelen kwam de wijkinspecteur niet
persoonlijk naar het WZC om de woonstvaststelling te doen,
wat hij normaal gezien altijd doet. Doordat het bezoek zeer
beperkt moest blijven, telefoneerde hij op 7 april 2020 naar
het WZC om te vragen of mevrouw daar verbleef.
De wijkinspecteur gaf kort daarop zijn woonstvaststelling
door aan de stedelijke afdeling Burgerzaken. Zoals de wet
voorschrijft, werd mevrouw met terugwerkende kracht
vanaf 11 maart 2020 gedomicilieerd als alleenstaande op
het adres van het WZC.
In normale tijden raakt de maatschappelijk werkster van
de adreswijziging op de hoogte via het bezoek van de
wijkinspecteur. Door de coronalockdown in april 2020
beperkte de agent zich tot een telefoongesprek. Dat werd
noch door de administratie noch door de maatschappelijk
werkster van het WZC opgepikt.
Om te weten of de adreswijziging al in orde was, consulteerde
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de maatschappelijk werkster de Kruispuntbank op 8 april
2020. De domiciliëring van mevrouw op het adres van het
WZC was daar toen nog niet in opgenomen. Dat gebeurde
kort daarna. In april consulteerde de maatschappelijk
werkster de Kruispuntbank niet meer. Dat deed ze wel op 4
en 7 mei 2020. Op 4 mei 2020 vond zij de domiciliëring van
mevrouw op het adres van het WZC terug en vroeg zij het
zorgbudget aan. De uitbetaling ervan startte op 1 juni 2020.
Volgens Mintus krijgen de maatschappelijk werkers van
Mintus de instructie om de Kruispuntbank zeer beperkt te
gebruiken, enerzijds omdat de regels over de consultatie
van deze privacygevoelige gegevens zeer strikt zijn en
anderzijds omdat nog onduidelijk is of de maatschappelijk
werkers van Mintus hiertoe juridisch wel gerechtigd zijn,
dit in tegenstelling tot de maatschappelijk werkers van het
OCMW.
Bij opname van nieuwe bewoners in het WZC doen de
maatschappelijk werkers van Mintus telkens een onderzoek
naar de rechtenuitputting. Volgens Mintus is dat geen
wettelijke verplichting maar een dienstverlening die Mintus
aanbiedt aan zijn bewoners. Als vastgesteld wordt dat er nog
niet uitgeputte rechten zijn, dan kijkt de maatschappelijk
werker om dit recht in naam van de bewoner aan te vragen.
Bij mevrouw was dat het geval, waarna de maatschappelijk
werkster de nodige stappen zette om het zorgbudget aan
te vragen. Eén van deze stappen was de aanvraag van de
adreswijziging naar het WZC. Dat was belangrijk omdat bij
domiciliëring in een WZC de bewoner beschouwd wordt
als alleenstaande. Dat heeft een invloed op het recht op
de tegemoetkoming en de hoogte van het bedrag van de
tegemoetkoming.
Mintus vindt niet dat zij aan verzoekster een
schadevergoeding zou moeten betalen, aangezien zij
wettelijk niet verplicht is om het zorgbudget aan te vragen.
Ze doet dat slechts bij wijze van dienstverlening. Mevrouw
en haar familie hadden zelf ook de aanvraag kunnen doen.
Mogelijk had mevrouw er al langere tijd recht op toen ze
nog thuis woonde.
De Ombudsman meent dat Mintus moeilijk het argument
kan gebruiken dat zij wettelijk niet verplicht is het
zorgbudget aan te vragen. Het lijkt hem niet meer dan
normaal dat een organisatie als Mintus kwaliteitsvolle
dienstverlening nastreeft. Dat impliceert dat men bij
een klacht moeilijk het argument kan gebruiken dat de
organisatie wettelijk niet verplicht is tot deze dienstverlening
en dat er geen resultaatsverbintenis maar slechts een
engagementsverbintenis is. De Ombudsman meent dat wie

een bepaalde dienstverlening aanbiedt, wettelijk verplicht
of niet, ervoor moet zorgen dat ze kwaliteitsvol is van het
begin tot het eind.
Ondertussen kunnen problemen als deze met de
schoonmoeder van verzoekster niet meer voorvallen. De
Vlaamse dienst Sociale Bescherming heeft ervoor gezorgd
dat het zorgbudget sinds kort via digitale weg aangevraagd
kan worden. Deze aanvraag kan dan vervolledigd worden
op het moment dat de adreswijziging werd doorgevoerd.
Daarbij wordt de datum van de aanvraag automatisch de
datum van de domiciliewijziging. In 2020 bestond deze
mogelijkheid nog niet.

BEOORDELING:

De klacht is gegrond om volgende reden:
MINDER GOEDE DOSSIEROPVOLGING: doordat de
wijkinspecteur als gevolg van corona naar het WZC had
gebeld in plaats van langs te komen, pikten noch de
administratie noch de maatschappelijk werkster van
het WZC op dat de wijkinspecteur de woonstvaststelling
had gedaan. De maatschappelijk werkster keek in april
slechts één keer in de Kruispuntbank, met name op 8
april 2020. Had ze in april nog eens gekeken, dan had ze

het zorgbudget nog die maand kunnen aanvragen en zou
de uitbetaling ervan ingegaan zijn op 1 mei 2020. Dat
het kijken in de Kruispuntbank beperkt moet blijven is
begrijpelijk, maar als men een dossier moet opvolgen om
na te zien of een adreswijziging al in orde is, lijkt het logisch
dat de Kruispuntbank in een dergelijk geval meermaals
geconsulteerd wordt tot de adreswijziging erin terug te
vinden is. De maatschappelijk werkster had ook naar de
wijkinspecteur of de afdeling Burgerzaken kunnen bellen
om te informeren hoe ver het stond met de adreswijziging.
De door verzoekster aan Mintus geëiste schadevergoeding
van twee maanden zorgbudget is wel te hoog. De
wijkinspecteur deed de woonstvaststelling op 7 april
2020. Dat betekent dat de maatschappelijk werkster
het zorgbudget niet eerder dan in april 2020 had kunnen
aanvragen met een start van de betaling vanaf 1 mei 2020.
De schade bedraagt daardoor één maand zorgbudget.
Overgemaakt aan Mintus op 3 februari 2022.
Opvolging: Mintus volgt de aanbeveling op. Zij wijst er wel
op dat deze opvolging geen erkenning inhoudt van een
moedwillige fout, aangezien het enerzijds om een niet
verplichte dienstverlening gaat en anderzijds ook andere
betrokkenen in zekere mate in gebreke bleven.
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7. Oplossingsgraad en behandelingstijd
7.1. Oplossingsgraad

7.2. Doorlooptijd

De dienst Ombudsman kon in 2021 190 dossiers of
77,2 procent tot een goed einde brengen, ofwel door
de verzoekers uitgebreid te informeren, ofwel door
bemiddeling, ofwel door gegrond- of terechtverklaring,
al dan niet aangevuld met een aanbeveling. In 2020 ging
het op 83,4 procent, in 2019 om 81 procent en in 2018 om
76 procent. In 56 dossiers of 22,8 procent resulteerde het
onderzoek en de bemiddeling in een minder bevredigend
resultaat voor de verzoeker. Daar horen ook de 18
ongegronde klachten bij.

De gemiddelde doorlooptijd van de klachtenonderzoeken
bedroeg 47 dagen of anderhalve maand. Daarmee daalde de
doorlooptijd in vergelijking met 2020 gevoelig (72 dagen of
tweeënhalve maand). De doorlooptijd keert daarmee terug
naar het niveau van 2019 en de jaren ervoor. Het reglement
op de ombudsfunctie geeft de dienst Ombudsman twee
keer 3 maanden de tijd om een dossier af te werken.
De dienst Ombudsman kon 208 klachtdossiers of 85 procent
afhandelen in minder dan drie maanden. In 2020 was dat
81 procent, in 2019 84 procent. 27 dossiers of 11 procent
werden afgewerkt tussen drie en zes maanden. In 2020
was dat 18 procent, in 2019 14 procent. Dat wil zeggen dat
95,5 procent van de dossiers behandeld werden binnen de
maximale behandelingstijd van zes maanden. In 2020 was
dat 98 procent. Aan 11 dossiers of 4 procent moest langer
gewerkt worden dan 180 dagen. In 2020 was dat slechts 1
procent, in 2019 2 procent. Deze 11 klachten waren complex
of de antwoorden van de betrokken diensten lieten zeer
lang op zich wachten.

Minder dan 90 dagen 2021
208 of 85%

Tussen 91 en 180 dagen 2021
27 of 11%

Meer dan 180 dagen 2021
11 of 4%
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Inleiding
In dit deel van het jaarverslag krijgt u een
gedetailleerd overzicht van alle klachtdossiers die
in 2021 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 en de ongegronde klachten
opgesomd. Daarna volgen in chronologische
volgorde de klachten die het label ‘ander oordeel’
kregen. De onbevoegde klachten staan achteraan.
Klachten die thematisch samen horen, krijgen een
volgnummer.
We openen met de stadsdiensten. Eerst komen
de dienstoverschrijdende klachten aan de
beurt, daarna volgen in alfabetische volgorde de
individuele stadsdiensten. Volgen: het OCMW,
de OCMW-Welzijnsverenigingen, Mintus, de
lokale Politie, de Hulpverleningszone en de
intercommunales Farys, Fluvius, IVBO en WVI. We
sluiten af met de concessiehouder Interparking en
de contractanten (toiletuitbaters).
Bij de dienst Openbaar Domein maken we een
onderscheid tussen 1) de tweedelijnsklachten van
burgers en 2) de laattijdig afgehandelde meldingen
die door de dienst Ombudsman als klachtdossiers
werden overgenomen.
Net als de vorige jaren hebben we alle
tweedelijnsklachten over parkeren gegroepeerd
onder de Parkeerwinkel.

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 en in het rood
aangegeven hoe de Ombudsman de klacht
beoordeeld heeft. Bij de gegronde en
deels gegronde klachten en bij de terechte
opmerkingen staat welk criterium in het
gedrang kwam.
AANBEVELING: hierbij stelt de Ombudsman
maatregelen voor om gelijkaardige klachten in
de toekomst te voorkomen of bij te sturen.
REACTIE VAN …: vermeldt de datum van de
zitting van het College van burgemeester en
schepenen waarin het stadsbestuur ofwel
akte nam van de klacht en/of de aanbeveling
goedkeurde.
OPVOLGING: vermeldt het vervolg van het
dossier nadat het onderzoek werd afgesloten.
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Meer dan zestig dagen (1)
(dossier: 202101-018)

Diensten: Openbaar Domein,
Facilitair Beheer
GEGROND
KLACHT

Verzoekster meldt eind november 2020 lichthinder vanuit
de Xaverianensite en de sportvelden. Ze klaagt ook over
inkijk.
Zestig dagen later, eind januari 2021, komt de melding als
onafgehandeld bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK

De melding wordt eind november 2020 in behandeling
genomen door het secretariaat van de dienst Openbaar
Domein. Het afdelingshoofd van de sector West voegt midden januari 2021 een interne mededeling toe waarin hij het
secretariaat vraagt om zowel de afdeling Ontwerp en Planning van de dienst Openbaar Domein als de dienst Facilitair
Beheer te betrekken. Een week later maakt het secretariaat de melding over aan de dienst Facilitair Beheer. Nog
een week later komt de melding als onafgehandeld bij de
dienst Ombudsman terecht.
De afdeling Elektromechanica bespreekt na de klacht met
Fluvius het probleem van de felle openbare verlichting.
Fluvius onderzoekt het probleem verder en gaat hiervoor in
overleg met de fabrikant van de lichtarmaturen.
Tijdens de heraanleg van het openbaar domein zal een
groenbuffer voorzien worden tussen de huizen en de sportvelden om de lichthinder en de inkijk tot een minimum te
beperken.

BEOORDELING

40

De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst Openbaar
Domein liet de melding te lang liggen waardoor de dienst

Facilitair Beheer niet meer kon reageren binnen de reglementaire termijn van zestig dagen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (2 april 2021).

OPVOLGING

Fluvius lost het probleem van de lichthinder op in overleg
met de fabrikant.

Meer dan zestig dagen (2)
(dossier: 202103-036)

Diensten: Openbaar Domein,
Fluvius, Facilitair Beheer
GEGROND
KLACHT

Eind december 2020 meldt verzoeker dat er acht straatlampen defect zijn tussen de Smedenpoort en de Boeveriepoort
en dat deze dringend hersteld zouden moeten worden.
In zijn melding schrijft hij dat hij al begin november 2020
aan het stedelijk meldpunt liet weten dat er twee straatlampen defect waren tussen de Smeden- en de Boeveriepoort. Deze werden niet hersteld. Hij kreeg wel een e-mail
vanuit het meldpunt dat hij de defecten zelf aan Fluvius kon
melden. Hoewel verzoeker dat zijn taak niet vond, deed hij
wat hem gevraagd werd. Hij kreeg een bericht terug van
Fluvius dat beide straatlampen niet door haar beheerd
werden.
Zestig dagen later, eind februari 2021, komt de melding van
eind december 2020 als onafgehandeld bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK

Uit het onderzoek blijkt dat verzoeker het defect aan de
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openbare verlichting verschillende keren meldde in maart,
juni, november en december 2020. De meeste van deze
meldingen kwamen terecht bij de dienst Openbaar Domein.
Soms raadde de dienst verzoeker aan het defect zelf te
melden aan Fluvius, soms gaf de dienst de melding zelf
door aan Fluvius. In juni stelde de dienst Openbaar Domein
zelf ter plaatse vast dat er ondertussen vier lampen niet
meer brandden. Toch volgde geen herstel.
De melding van eind december 2020 kwam ook bij de dienst
Openbaar Domein terecht. Zij maakte ze op 7 januari 2021
over aan de dienst Facilitair Beheer. Deze nam ze op 19
januari in behandeling maar verdere acties werden niet geregistreerd. Hetzelfde gebeurde met een dubbel van deze
melding die verzoeker ook eind december 2020 verstuurde
naar het stedelijk meldpunt. Volgens de dienst Facilitair
Beheer was het onduidelijk welke dienst deze meldingen
moest behandelen. Daardoor bleven ze liggen.
Na de overname van de laatste melding door de dienst Ombudsman geeft de dienst Facilitair Beheer de melding op
haar beurt door aan Fluvius. De nutsmaatschappij gaat ter
plaatse en herstelt de verlichting begin maart 2021.
Uit vorige dossiers weet de dienst Ombudsman dat (de aannemer van) Fluvius als gevolg van de coronacrisis kampte
met een achterstand op het vlak van de herstellingen aan
de openbare verlichting. Midden december 2020 werd een
inhaalbeweging ingezet.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: het duurde maanden vooraleer (de aannemer van) Fluvius de defecte openbare verlichting tussen de Boeverie- en de Smedenpoort herstelde, dit
ondanks verschillende meldingen van verzoeker waarvan
er een aantal door de dienst Openbaar Domein aan Fluvius
overgemaakt werden. Bij de uitbesteding van taken aan
derden blijft de opdrachtgevende overheid verantwoordelijk
voor de kwaliteitscontrole.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst Facilitair
Beheer liet de meldingen van eind december 2020 liggen
omdat niet duidelijk was wie ervoor bevoegd was.
De klacht wordt gecorrigeerd: Fluvius herstelt de openbare
verlichting.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (21 juni 2021).

Meer dan zestig dagen (3)
(dossier: 202104-067)

Diensten: Huis van de Bruggeling,
Financiën (Fiscaliteit)
GEGROND
KLACHT

Begin april 2021 neemt de dienst Ombudsman na zestig
dagen een melding over die door het Huis van de Bruggeling toegewezen werd aan de afdeling Fiscaliteit. De melder
stelde daarin vragen over de uitbating van een vakantiewoning. De melding werd niet afgehandeld.

ONDERZOEK

De melding werd door het Huis van de Bruggeling eerst toegewezen aan de dienst Vergunningen. Deze dienst stuurde
de melding terug wegens niet bevoegd. De melding werd
midden februari 2021 toegewezen aan de afdeling Fiscaliteit van de dienst Financiën. Daar bleef ze onafgehandeld
zitten tot ze begin april overtijd ging. Alleen midden maart
opende een medewerker de melding. Het registratiesysteem en de midoffice van het Huis van de Bruggeling stuurden verschillende herinneringen. Ze bleven zonder gevolg.
De afdeling Fiscaliteit geeft toe dat de medewerkers weinig
vertrouwd zijn met het meldpuntprogramma omdat ze bijna nooit een melding krijgt. De afdeling opende de melding
maar stelde vast dat zij niet bevoegd was. Er werd vanuit
gegaan dat het Huis van de Bruggeling dit zelf zou opmerken aangezien de afdeling de melding niet accepteerde.
De melding werd niet correct afgewezen waardoor ze niet
opnieuw bij het Huis van de Bruggeling terecht kwam.
Omdat de afdeling Fiscaliteit nauwelijks meldingen krijgt,
spreekt zij met het Huis van de Bruggeling af dat zij assistentie mag vragen bij de afhandeling van haar sporadische
meldingen.
De melding wordt via de dienst Ombudsman opnieuw bezorgd aan het Huis van de Bruggeling die ze overmaakt aan
Toerisme Brugge. De verzoeker krijgt een antwoord en de
melding wordt afgehandeld.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: het Huis van de Bruggeling maakte de melding verkeerdelijk over aan de dienst
Vergunningen en aan de afdeling Fiscaliteit. De afdeling
Fiscaliteit was onvoldoende vertrouwd met het meldpuntprogramma waardoor de melding overtijd ging.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een antwoord. De afdeling Fiscaliteit en het Huis van de Bruggeling
een onderlinge afspraak.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (24 januari 2022).
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Meer dan zestig dagen (4)

Huisaansluiting

(dossier: 202111-222)

(dossier: 202104-072)

Diensten: Mobiliteit, Openbaar
Domein
GEGROND
KLACHT

Eind oktober 2021 neemt de dienst Ombudsman een onafgehandelde melding over die dateert van eind augustus.
Verzoeker stelde toen vier vragen over de verkeersveiligheid in de Dudzeelse Steenweg.

ONDERZOEK

De melding werd op 6 september toegewezen aan de dienst
Mobiliteit. De volgende dag wees deze dienst de melding af.
Het Huis van de Bruggeling wees de melding de volgende
dag toe aan de dienst Openbaar Domein. Op 11 oktober
wees de dienst Openbaar Domein de melding na onderzoek
weer toe aan de dienst Mobiliteit. Eind oktober komt de
melding bij de dienst Ombudsman terecht omdat de reglementaire termijn overschreden is.
De melding werd volgens de dienst Mobiliteit heen en weer
gestuurd omdat verzoeker verschillende vragen stelde
waarvoor zowel een insteek van de dienst Openbaar Domein als van de dienst Mobiliteit nodig was. De melding
kwam op 11 oktober toe bij een mobiliteitsdeskundige die
hem overmaakte aan een andere mobiliteitsdeskundige. De
melding ging over tijd.
Na de klacht pakt de eerste mobiliteitsdeskundige de melding aan en vraagt insteken aan de dienst Openbaar Domein en zijn collega. Hij stelt een gecoördineerd antwoord
op die overgemaakt wordt aan verzoeker.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: de melding werd gepingpond
tussen de dienst Mobiliteit en de dienst Openbaar Domein.
De melding bleef tussen 8 september en 11 oktober in onderzoek bij de dienst Openbaar Domein. De melding kwam
uiteindelijk bij de dienst Mobiliteit terecht waar ze bleef
liggen. Het was pas na de klacht dat de dienst Mobiliteit de
nodige insteken opvroeg voor het opmaken van een gecoördineerd antwoord.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een antwoord.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (7 februari 2022).

Diensten: Openbaar Domein, Farys
GEGROND
KLACHT

Verzoekers
laten
eind
december
2020
een
ontstoppingsdienst komen om de huisaansluiting te
ontstoppen. Omdat het probleem niet opgelost geraakt,
moet eind januari 2021 opnieuw ontstopt worden. Diezelfde
dag detecteert de firma tijdens een cameraonderzoek een
verzakking onder het voetpad.
Verzoekers nemen contact op met Farys en vragen een
dringende oplossing, zo niet zal de ontstoppingsfirma
om de twee weken langs moeten komen. Farys voert de
nodige herstellingen uit op het openbare domein.
Verzoekers vragen de terugbetaling van 365 euro omdat
de verstopping veroorzaakt werd door schade onder het
openbare domein. Via Farys vernemen verzoekers dat de
Stad hier niet op in zal gaan omdat verzoekers zelf aan
een ruimingsdienst de opdracht gaven om de riolering te
ontstoppen. Mocht Farys de opdracht gegeven hebben,
dan zouden de kosten voor Farys geweest zijn.

ONDERZOEK

De dienst Ombudsman neemt contact op met Farys.
Op basis van een gelijkaardig dossier waarin de dienst
Openbaar Domein eerder beslist had dat niet terugbetaald
zou worden omdat de bewoner zelf de ruimingsdienst had
opgebeld, concludeerde Farys dat er ook in het dossier
van verzoekers geen terugbetaling mogelijk zou zijn.
Farys zegt dat ze altijd volgend standpunt inneemt: als het
probleem zich op het openbare domein voordoet, dan doet
de burger er goed aan om Farys op te bellen. In Brugge
is het verplicht een inspectieput op het private terrein
te hebben, net voor de perceelsgrens. Zo kan men zien
waar de obstructie zich bevindt en kan de juiste instantie
gecontacteerd worden.
De sector Noord van de dienst Openbaar Domein stelt dat
de verordening ‘voor de lozing van huishoudelijk afvalwater,
afkoppeling van hemelwater afkomstig van gebouwen en
verhardingen en aansluiting op de openbare riolering’ van
18 februari 2020 niet duidelijk is over de terugbetaling van
kosten die de particulier heeft gemaakt voor de controle
van de huisaansluiting op de openbare riolering, gedeelte
gelegen op het openbare domein. De sector stelt voor
dat het College van burgemeester en schepenen over de
terugbetaling een standpunt zou innemen.
Zo ver hoeft het niet te komen. Na een analyse van
de gemeentelijke verordening en van het algemeen
waterverkoopreglement concludeert de dienst Openbaar
Domein in samenspraak met Farys dat er terugbetaling
kan zijn van de kosten die de particulier gemaakt heeft
voor de reiniging van de huisaansluiting, gedeelte onder
het openbare domein, als het probleem gesitueerd
is onder het openbare domein. De kosten voor het
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cameraonderzoek worden op basis van een bepaling in het
waterverkoopreglement niet terugbetaald.
Verzoekers krijgen 250 euro terugbetaald.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: er was onduidelijkheid
tussen de dienst Openbaar Domein en Farys over de
terugbetaling van kosten die de burger maakt voor de
huisaansluiting voor het gedeelte dat zich onder het
openbare domein bevindt.
De klacht wordt gecorrigeerd: er wordt duidelijkheid
gecreëerd. Verzoekers krijgen een gedeeltelijke
terugbetaling van de door hen gemaakte kosten.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (6 december 2021).

Wachten op terugbetaling (1)
(dossier: 202108-171)

Diensten: Financiën (Financiële
Administratie), Openbaar Domein
GEGROND
KLACHT

Verzoeker betaalt aan de kassa van het recyclagepark 10,50
euro, maar als hij zijn identiteitskaart in de zuil steekt, gaat
de slagboom niet open.
Hij spreekt een parkwachter aan en biedt zich opnieuw
aan aan de betaalautomaat. Op het scherm verschijnt de
boodschap dat verzoeker nog 6 euro moet betalen. De
parkwachter vermoedt dat verzoeker de eerste keer maar
4,50 euro betaalde. Verzoeker vindt dat vreemd maar betaalt 6 euro.
Als hij thuis zijn bankrekening naziet, blijkt hij de eerste
keer wel degelijk 10,50 euro te hebben betaald. De tweede
keer ging er nog eens 6 euro af.
Midden augustus 2021 contacteert verzoeker het Huis van
de Bruggeling en vraagt dat de 6 euro terugbetaald zou
worden. Hij krijgt een mailadres van de dienst Financiën.
Verzoeker mailt diezelfde dag zijn vraag tot terugbetaling
door en bezorgt zijn rekeningnummer. Twee weken later
heeft hij nog altijd geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK

De dienst Financiën bevestigt dat de mail van verzoeker op
16 augustus toekwam, maar er werd geen ontvangstmelding gestuurd. Dat gebeurde evenmin toen verzoeker de
dienst een week later een herinnering stuurde. De dienst
roept de lagere personeelsbezetting in de vakantie in als
verzachtende omstandigheid. Niet alle mails konden tijdig
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opgevolgd worden.
Intussen had de dienst Financiën wel aan de sector Netheid
van de dienst Openbaar Domein gevraagd om na te zien of
verzoeker effectief teveel had betaald. Tegen eind augustus
had de sector Netheid de vraag nog niet beantwoord. Naar
aanleiding van de klacht neemt de dienst Financiën contact
op met de sector Netheid. Zij bevestigt dat verzoeker 6 euro
teveel betaalde. De terugbetaling wordt uitgevoerd.
De sector Netheid verwittigt de leverancier omdat het de
eerste keer is dat dit probleem zich voordeed. Er wordt
gevraagd de toestellen grondig na te zien om gelijkaardige
problemen te vermijden.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst Financiën
stuurde verzoeker geen ontvangstmelding. Ze reageerde
evenmin op zijn herinnering. De dienst Openbaar Domein
had na veertien dagen nog steeds niet gereageerd op de
vraag van de dienst Financiën of verzoeker teveel had betaald.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker wordt terugbetaald. De leverancier wordt gevraagd de toestellen na te
zien.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (11 oktober 2021).

Wachten op terugbetaling (2)
(dossier: 202109-187)

Diensten: Openbaar Domein,
Financiën (Financiële Administratie)
GEGROND
KLACHT

Verzoekster koopt in het recyclagepark een compostvat. Bij
de betaalterminal moet ze meer betalen dan ze had verwacht. Ze rijdt door om het vat wat verderop op te halen.
Aan het ophaalpunt staat een veel grotere compostbak
klaar. Verzoekster laat de parkwachter weten dat ze zich
vergist heeft bij de aankoop. Ze wil geen bak maar een vat.
Nu begrijpt ze ook waarom ze zoveel moest betalen. Een
bak is duurder dan een vat. De parkwachter geeft haar een
formulier dat ze ter plekke invult en afgeeft. Via het formulier kan ze het verschil teruggestort krijgen.
De terugbetaling blijft uit.

ONDERZOEK

Het is de behandelende dienst, in dit geval de sector Netheid
van de dienst Openbaar Domein, die de opdracht moet geven aan de Financiële Administratie om een terugbetaling

DIENSTOVERSCHRIJDENDE KLACHTEN

uit te voeren.
De dienst Financiële Administratie laat weten dat de sector
Netheid de vraag tot terugbetaling laattijdig doorstuurde.
Bovendien kon de dienst Financiële Administratie uit de
mededeling niet opmaken waarover het concreet ging.
Het teveel betaalde bedrag wordt teruggestort.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de sector Netheid
gaf de vraag tot terugbetaling laattijdig door aan de dienst
Financiële Administratie. Uit de mededeling kon de dienst
Financiële Administratie niet opmaken waarover het concreet ging.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster wordt terugbetaald.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (13 december 2021).

Werktarief
(dossier: 202103-052)

Diensten: Parkeerwinkel, Huis van
de Bruggeling
DEELS GEGROND
KLACHT

Verzoekster gebruikt al een hele tijd het werktarief om
in de Brugse binnenstad te parkeren. Zij doet dat elke
dag in de omgeving van de Spanjaardstraat. Op een
middag begin maart 2021 merkt zij dat het scherm van
de parkeerautomaat aan en uit slaat. Daardoor kan ze
het werktarief niet activeren. Verzoekster gaat naar twee
andere automaten in de buurt. Daar doet zich hetzelfde
probleem voor.
Verzoekster belt naar het Huis van de Bruggeling. De
medewerkster van het contactcenter zegt dat ze haar
niet kan doorverbinden met de Parkeerwinkel. De
medewerkster noteert het probleem, belooft om navraag
te doen en terug te bellen. Volgens verzoekster zei de
medewerkster haar dat ze in afwachting niets hoefde te
doen. Verzoekster vertrok van bij haar auto. Ze had weinig
tijd want er stonden twintig kinderen op haar te wachten
die ze moest begeleiden.
Om 14 uur belt de medewerkster van het contactcenter
terug. Ze laat weten dat het probleem met de
parkeerautomaten bekend is en dat het telefoontje
met verzoekster geregistreerd werd zodat ze geen
parkeerretributie zal krijgen. Verzoekster laat weten dat
ze de 3 euro werktarief zeker wil komen betalen in de
Parkeerwinkel.

Als verzoekster later die dag bij haar auto terugkomt, zit
er toch een parkeerretributie achter de ruitenwisser. Ze
mailt naar de Parkeerwinkel. Daar krijgt ze te horen dat
haar betwisting niet aanvaard wordt. Toen verzoekster
vaststelde dat het werktarief niet actief was, had ze op
een reguliere manier met cash, bancontact of 4411 3
euro moeten betalen. Dat kon dan dienen als een geldig
betaalbewijs bij een eventuele retributie.

ONDERZOEK

De Parkeerwinkel bevestigt dat door bovenlokale
netwerkproblemen bij de provider het werktarief die dag
niet werd weergegeven. Dat werd omstreeks 8.30 uur
vastgesteld.
De Parkeerwinkel was die dag onderbemand. In plaats
van de gebruikelijke drie medewerkers, was maar één
iemand aanwezig. De twee andere collega’s waren ziek.
Daarom werd de dag voordien beslist om de telefonie de
volgende dagen via het contactcenter van het Huis van de
Bruggeling te laten verlopen.
Het was de eerste dag dat het contactcenter de inkomende
telefoons van de Parkeerwinkel beantwoordde en daarbij
onverwacht geconfronteerd werd met oproepen over het
werktarief. Volgens de Parkeerwinkel deed ze er alles aan
om iedereen zo snel mogelijk van de correcte informatie
te voorzien. Om 10.40 uur gaf de medewerkster van de
Parkeerwinkel het probleem met het werktarief door
aan een verantwoordelijke van het contactcenter. Daarbij
werd uitgelegd wat de gebruikers moesten doen als ze
vaststelden dat het werktarief niet werkte, namelijk een
sessie betalen van maximaal 4 uur a rato van 3 euro.
Verzoekster belde het callcenter kort na de middag. De
instructies waren toen al bekend. Volgens de Parkeerwinkel
zou de medewerkster van het contactcenter verzoekster
gezegd hebben wat ze moest doen om zich in regel te
stellen. Daarbij zouden geen uitspraken of beloften
gedaan zijn die afweken van de instructies.
In het dossier steekt een e-mail van de medewerkster van
het contactcenter aan de Parkeerwinkel van 12.23 uur.
Daarin situeert ze kort het probleem van verzoekster en
geeft ze haar gsm-nummer door. De mail vermeldt niet
dat de medewerkster van het contactcenter verzoekster al
informatie gegeven zou hebben over de manier waarop zij
zich in regel kon stellen.
Om 14.06 uur belde de medewerkster van de Parkeerwinkel
verzoekster op met de mededeling dat de Parkeerwinkel
op de hoogte was van de storingen en dat haar oproep
intern geregistreerd stond. Verzoekster werd, volgens
de Parkeerwinkel, opnieuw uitgelegd wat ze moest doen
als het werktarief niet verscheen op de parkeerautomaat.
Omdat verzoekster op dat moment instond voor de opvang
van een groep schoolkinderen, kon zij niet terug naar haar
auto. Haar parkeerretributie was bovendien al om 12.27
uur uitgeschreven, kort nadat ze met het contactcenter
van het Huis van de Bruggeling had gebeld en vertrokken
was.
De Parkeerwinkel verwijst naar het retributiereglement
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dat zegt dat indien een bepaalde parkeersessie op een
parkeerautomaat niet lukt of werkt dat er op een andere
manier aan de retributie voldaan moet worden. Dat staat
ook zo vermeld op alle parkeerautomaten.
In het geval van het niet verschijnen van het werktarief,
kan gekozen worden om een tijdsduur ter waarde van 3
euro te selecteren. Dit kan met cash, bancontact, sms of
via de 4411-app . Indien de parkeerautomaat nog steeds
dienst weigert, dan moet de bestuurder de volgende
parkeerautomaat opzoeken om het daar opnieuw te
proberen. Enkel indien een geldige parkeersessie kan
voorgelegd worden, kan na positief onderzoek de 3
euro geregulariseerd worden naar werktarief en de
opgelopen retributie geannuleerd worden. Verzoekster
was op het moment van de retributie niet in regel met het
retributiereglement. Ze had geen geldige parkeersessie
die naar het werktarief kon worden omgezet. Geen
geldig ticket is een ongunstige betwisting volgens de
goedgekeurde lijst op het besluit van het College van 12
februari 2021, besluit de Parkeerwinkel.
De informatie over wat te doen als het werktarief niet
werkt, staat sinds midden 2021 in de bevestigingsbrief bij
een nieuwe aanvraag of de verlenging van het werktarief.
Volgens de Parkeerwinkel zou dat vroeger wel steeds
mondeling meegedeeld zijn.
De Ombudsman krijgt in 2021 geregeld signalen over
personeelskrapte in de Parkeerwinkel. De telefoons
dienen geregeld doorgeschakeld te worden naar het
contactcenter van het Huis van de Bruggeling. Er is een
dossierachterstand opgebouwd in de backoffice.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als deels gegrond
om volgende reden:
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: of de medewerkster
van het contactcenter al dan niet gezegd zou hebben
wat verzoekster moest doen om zich in regel te stellen,
kan niet uitgemaakt worden. Volgens de Parkeerwinkel
zou de medewerkster dat gedaan hebben. Volgens
verzoekster zei de medewerkster alleen dat ze haar
vraag zou noteren en terug zou bellen en dat verzoekster
ondertussen geen actie hoefde te ondernemen. De secce
mail van de medewerkster van het contactcenter aan de
Parkeerwinkel lijkt dat laatste te bevestigen. Bovendien
lijkt het onwaarschijnlijk dat verzoekster de raad van
de medewerkster van het contactcenter in de wind zou
hebben geslagen. Dat was niet in haar voordeel. Tot slot
was het de eerste dag dat het contactcenter van het Huis
van de Bruggeling de telefonie van de Parkeerwinkel
overnam, waardoor de informatieverstrekking als gevolg
van een gebrek aan ervaring minder juist kan zijn geweest.
Wat wel zeker is, is dat verzoekster als gevolg van de
personeelskrapte in de Parkeerwinkel niet rechtstreeks
met deze dienst kon bellen en ze door het contactcenter
van het Huis van de Bruggeling te woord moest worden
gestaan. Mocht de Parkeerwinkel wel telefonisch
bereikbaar zijn geweest, zou verzoekster onmiddellijk
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de juiste informatie hebben gekregen en zou zij zich
onmiddellijk in regel hebben kunnen stellen. Dan zou zij
de parkeerretributie niet opgelopen hebben.

AANBEVELINGEN

“Annuleer de parkeerretributie van verzoekster aangezien zij
mee werd veroorzaakt door de telefonische onbereikbaarheid
van de Parkeerwinkel als gevolg van personeelskrapte.”
“De personeelskrapte in de Parkeerwinkel lijkt structureel en
dient aangepakt te worden.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Goedgekeurd (10 januari 2022).

OPVOLGING

De Parkeerwinkel laat weten dat, voor er overgegaan
zou worden tot het voorzien van extra personeel, er eerst
andere pistes bewandeld worden. Het gaat om:
• De doorlichting en eventuele optimalisering van de
processen;
• Het verwijzen van bestuurders naar het online
invulformulier voor betwistingen in plaats van mails
te sturen. Op die manier kan de behandeling van de
betwistingen gerichter verlopen en gaat er minder tijd
verloren met het opvragen van de nodige gegevens
(nummerplaat, OGM, datum, locatie);
• Het clusteren van afspraken in de Parkeerwinkel;
• Het opstellen van een FAQ-lijst waar bestuurders een
antwoord op veel van hun vragen kunnen vinden;
• Onderzoek naar het digitaal aanbieden van de aanvraag
voor het werktarief.
• Vanaf 15 januari 2022 vaardigt de Cluster Klant
twee tijdelijke medewerkers af om de balie van de
Parkeerwinkel te bemannen gedurende vier halve
dagen. Daardoor kan het eigen personeel van de
Parkeerwinkel vaker in de backoffice werken.

DIENSTOVERSCHRIJDENDE KLACHTEN

Openbaarheid van bestuur
(dossier: 202104-066)

Diensten: Algemeen Bestuur,
Cluster Omgeving
DEELS GEGROND
KLACHT

Verzoeker vraagt begin januari 2021 in het kader van de
openbaarheid van bestuur inzage in alle brieven en e-mails
die vanaf begin november 2020 tussen de cluster Omgeving
en het Agentschap Onroerend Erfgoed uitgewisseld werden
over de hoogbouw aan het station.
Tegen eind maart 2021 heeft hij de informatie nog altijd niet
ontvangen. Hij had wel al contact met het diensthoofd van
de cluster Omgeving maar dat dateert ook al weer van een
maand geleden.

ONDERZOEK

De vraag kwam binnen bij de dienst Algemeen Bestuur op 8
januari 2021 en werd doorgestuurd naar de cluster Omgeving op 11 januari 2021.
De wettelijke procedure voor het aanvragen van documenten in het kader van de openbaarheid van bestuur is als
volgt: na ontvangst van het verzoek wordt de aanvraag zo
snel mogelijk geregistreerd. Binnen twintig kalenderdagen
vanaf de registratie krijgt de aanvrager een antwoord met
de beslissing of er al dan niet (gedeeltelijk) kan worden ingegaan op de vraag. Als er meer tijd nodig is om informatie
te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van
toepassing is, dan wordt de termijn verlengd met twintig
dagen. De aanvrager krijgt hiervan een bericht. Indien de
aanvrager niet akkoord gaat met de genomen beslissing,
kan hij in beroep gaan bij de Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur. Een positieve beslissing, dit is een (gedeeltelijke) inwilliging van het verzoek, wordt binnen dertig
kalenderdagen vanaf de registratie uitgevoerd. Als de antwoordtermijn verlengd werd met twintig dagen, wordt deze
uitvoeringstermijn ook verlengd met twintig dagen.
De dienst Algemeen Bestuur registreerde de vraag van verzoeker maar de wettelijke termijn van twintig kalenderdagen waarbinnen de aanvrager geïnformeerd moet worden
of op zijn vraag ingegaan kan worden of niet, verstreek.
Verzoeker ging niet in beroep bij de Beroepsinstantie maar
vroeg op 12 februari aan de dienst Algemeen Bestuur of er
iets fout was gegaan aangezien hij de informatie nog niet
ontvangen had.
Op 15 februari antwoordde de dienst Algemeen Bestuur
verzoeker dat de cluster Omgeving contact met hem zou
opnemen om verder af te spreken. Op 16 februari nam de
cluster Omgeving met verzoeker contact op. Ze excuseerde
zich voor de vertraging. Deze was vooral te wijten aan het
feit dat verzoekers vraag zeer ruim was waarbij heel wat
e-mails met het Agentschap Onroerend Erfgoed moesten
worden nagekeken. In deze mails stond soms ook informatie over andere dossiers.
De dienst Algemeen Bestuur klasseerde het dossier

hiermee als afgehandeld.
Verzoeker blijft de Ombudsman er de volgende maanden op
wijzen dat hij de gevraagde informatie nog altijd niet heeft
ontvangen. Begin juni 2021 reageert de cluster Omgeving
dat het lang duurt omdat niet meteen duidelijk was of dergelijk mailverkeer wel onder de openbaarheid van bestuur
viel. Het diensthoofd vroeg reeds het interne mailverkeer
op. Daarna volgde een screening van welke mails een officieel karakter hadden. Daarna moest nog overlegd worden
met het Agentschap Onroerend Erfgoed. De cluster Omgeving komt uit op slechts een drietal mails omdat alle werkmails, ook met informatie daarin over andere dossiers,
niet bruikbaar zijn. De cluster vraagt zich af hoe dergelijke
vragen in de toekomst behandeld moeten worden.
Verzoeker reageert dat hij zijn vraag in een gesprek met het
diensthoofd op 24 februari 2021 en in een mail van 22 maart
2021 al ingeperkt had tot inzage in de stukken waarin het
gaat over de hoogtes en referentieniveaus van de geplande
torengebouwen voor kavel 4 en 5 en van het bestaande hotel in kavel 3.
Eind juni 2021 maakt de dienst de gevraagde info over aan
verzoeker. Het gaat om acht stukken.
Verzoeker reageert dat het slechts gaat om stukken van
20 november 2020 tot 12 februari 2021 terwijl ondertussen
vier maanden verstreken zijn. Hij vraagt inzage in het mailverkeer dat nadien werd uitgewisseld.
De cluster Omgeving reageert dat de initiële vraag van verzoeker sloeg op de periode tot midden februari 2021.
Eind oktober 2021 maakt de cluster alsnog enkele mails
aan verzoeker over. Dat gebeurt alleen omwille van de
transparantie in het dossier. De cluster vraagt zich af of de
vraag van verzoeker nog redelijk is.
Het decreet op de openbaarheid van bestuur laat de burger toe om e-mails op te vragen. Anderzijds spreekt het
decreet ook over verschillende uitzonderingsgronden. De
overheid kan inzage weigeren als het om interne communicatie gaat waarbij het belang van de overheid om zijn interne communicatie af te schermen, zwaarder doorweegt dan
het algemene belang dat gediend is met openbaarmaking.
Verder staat in het decreet dat de overheid een verzoek tot
openbaarmaking altijd moet weigeren als de gevraagde informatie afbreuk doet aan het geheim van de beraadslaging
van overheidsdiensten. Tot slot kan een vraag tot openbaarmaking geweigerd worden als de vraag onduidelijk blijft of
duidelijk onredelijk is.
Om al deze redenen lijkt het de Ombudsman niet zomaar
vanzelfsprekend dat verzoeker inzage vraagt in de werkmails van diensten.

BEOORDELING

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING: de wettelijk
voorziene termijnen voor verzoekers aanvraag werden niet
gerespecteerd.
Verzoeker kan e-mails ter inzage opvragen. Anderzijds zijn
er ook uitzonderingsgronden waarop de cluster Omgeving
zich zou kunnen baseren om inzage in werkgerelateerde
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mails te weigeren. Vandaar dat de Ombudsman de klacht
slechts als deels gegrond beoordeelt.

Akte genomen (24 januari 2022).

De dienst Openbaar Domein maakte het verslag begin september op (daar zat al vertraging op als gevolg van de vakantie) maar liet na het verslag over te maken aan de dienst
Algemeen Bestuur.
Over het eigenlijke schadegeval kan de Ombudsman zich
niet uitspreken. Hiervoor is hij niet bevoegd.

Gebroken tegels

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN

(dossier: 202109-183)

Diensten: Openbaar Domein,
Algemeen Bestuur
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Tijdens werken aan het voetpad raken tegels van verzoekers
oprit gebroken. Hij meldt de schade op 12 juli 2021 via het
stedelijk meldpunt. De volgende dag laat een medewerkster van het secretariaat van de dienst Openbaar Domein
weten dat het schadedossier onderzocht zal worden en
dat hij gecontacteerd zal worden door de dienst Algemeen
Bestuur.
De dienst Algemeen Bestuur laat hem korte tijd later weten
dat aan de dienst Openbaar Domein een aangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid werd gevraagd. Pas na ontvangst
van een schadebestek zal de verzekeraar van de Stad het
dossier inhoudelijk beoordelen.
Een maand later, in augustus 2021, vraagt verzoeker naar
een stand van zaken. De dienst Algemeen Bestuur antwoordt dat zij opnieuw aan de dienst Openbaar Domein
gevraagd heeft het dossier te onderzoeken. De vertraging
is te wijten aan de vakantie.
Eind september weet verzoeker nog altijd niet wat er gebeurde met zijn schadedossier.

ONDERZOEK

De sector Noord van de dienst Openbaar Domein geeft toe
dat het dossier vertraging opliep als gevolg van de vakantie.
Op 2 september 2021 werd het verslag opgemaakt. De sector liet evenwel na het verslag over te maken aan de dienst
Algemeen Bestuur. Dat gebeurt pas op 27 september, de
dag dat de dienst Ombudsman de klacht overmaakt.
Zoals steeds voor het begin van straatwerken maakte de
werftoezichter foto’s van de bestaande toestand. Op basis
hiervan oordeelt de verzekeraar dat de Stad niet aansprakelijk is. De tegels waren al gebroken voor de start van de
werken. Als verzoeker kan aantonen dat de gebroken tegels
toch het rechtstreekse gevolg zijn van de werken, kan hij
hiervan het bewijsmateriaal aanleveren. In dat geval is de
aannemer die de werkzaamheden uitvoerde in opdracht
van de Stad, aansprakelijk voor de schade aan derden.
Verzoeker vraagt de foto’s op. Hij reageert niet meer.

BEOORDELING

Terechte opmerking (minder goede dossieropvolging).
Er ging onnodig een maand verloren in het schadedossier.
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Verdwenen fiets
(dossier: 202110-188)

Diensten: Huis van de Bruggeling,
Mobiliteit
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Op vrijdagmorgen 24 september 2021 plaatst verzoekster
haar fiets in de mobiele fietsenrekken naast de fietsenstalling aan het station. Wanneer ze omstreeks 20 uur terug
aankomt in het station, zijn haar fiets en ook de rekken
verdwenen.
Verzoekster vindt na een zoektocht haar fiets terug in de
fietsrekken van de stationsberging. Het slot blijkt doorgeknipt en vervangen door een ander slot. Verzoekster kan
niet weg met haar fiets.
Op zaterdagmorgen 25 september contacteert verzoekster
het Huis van de Bruggeling waar ze het nummer van de
Politie krijgt. Een agent komt in de voormiddag naar de fietsenberging. Zij kan het slot niet doorknippen. Verzoekster
keert onverrichterzake naar huis terug.
Verzoekster mailt diezelfde dag naar de dienst Ombudsman.
Ze vraagt zich af wanneer ze haar fiets terug zal hebben.
Het Fietspunt in het station opent pas op maandagmorgen
27 september om 7 uur. Verzoekster moet al om 6.59 uur
de trein naar haar werk nemen. Als ze ’s avonds omstreeks
20 uur aankomt in het station, is het Fietspunt al gesloten.
Verzoekster klaagt dat nergens vermeld stond wanneer de
mobiele fietsenrekken weggenomen zouden worden.

ONDERZOEK

De dienst Ombudsman vraagt verzoekster op 28 september
bij de opstart van het klachtdossier of ze haar fiets al terug
heeft. Verzoekster laat een week later weten dat ze ondertussen weer over haar fiets beschikt.
Volgens de dienst Mobiliteit werden de mobiele fietsenrekken op 16 en 17 september geplaatst met het oog op het
WK wielrennen. Ze werden er gezet door medewerkers van
de Groep Intro. Aan elke movilo werd informatie bevestigd.
Daarop stond dat de rekken vanaf 23 september weggehaald zouden worden.
De medewerkers van Groep Intro verwijderden de rekken op
vrijdagmorgen 24 september. Zij volgden daarbij de vaste
procedure: de sloten van de achtergebleven fietsen werden

DIENSTOVERSCHRIJDENDE KLACHTEN

verwijderd, de fietsen werden voorzien van een nieuw slot,
ze werden in de fietsenberging van het station geplaatst en
de fietssleutels werden afgegeven in het Fietspunt.
De dienst Ombudsman stelt vast dat het Fietspunt, anders
dan verzoekster dacht, van 1 mei tot en met 30 september
ook in het weekend open is van 9 tot 17 uur. Haar doorverwijzing naar de Politie was niet nodig geweest. Ze had
op zaterdagmorgen het fietssleuteltje van het nieuwe slot
kunnen ophalen in het Fietspunt.
Het Huis van de Bruggeling bevestigt dat de informatie
over de openingsuren van het Fietspunt correct was in het
kennisportaal. Dat is een portaal waarin de medewerkers
van het contactcenter allerlei informatie kunnen opzoeken.
Dat het Fietspunt van 1 mei tot en met 30 september ook in
het weekend open is, stond vermeld maar deze informatie
stond niet benadrukt. De nadruk lag op de informatie dat
het Fietspunt elke werkdag open is van 7 tot 19 uur. Daardoor keek de medewerker van het contactcenter over deze
informatie. Het Huis van de Bruggeling laat de info over het
Fietspunt aanpassen door de dienst Mobiliteit.

over de toestand van zijn vrouw. De man ging ervan uit
dat zijn vrouw naar de spoeddienst gebracht zou worden.
In realiteit werd ze door de politiecombi meegenomen en
een nachtje in de cel opgesloten. Pas de volgende morgen
werd ze thuis gebracht.
Er werd verzoekster begin 2019 een combitaks van
100 euro aangerekend voor het vervoer met de combi.
Verzoekster ging niet akkoord. Ze diende eind maart 2019
bezwaar in bij de Stad. Begin april 2019 kreeg ze van de
dienst Financiën een ontvangstbevestiging. Het dossier
ging vanaf dan een hele weg tot het uiteindelijk bij de
deurwaarder terecht kwam.
Op het moment dat verzoekster in april 2021 contact
opneemt met de dienst Ombudsman, zijn de kosten al
opgelopen tot meer dan 500 euro. De deurwaarder dreigt
ermee om in juni 2021 haar auto aan te slaan.
Verzoekster blijft de taks onterecht vinden. Ze begrijpt niet
waarom zij niet met de ambulance naar het ziekenhuis
gebracht werd maar wel met de combi naar de cel.

BEOORDELING

Omdat de Ombudsman niet bevoegd is voor het gerechtelijk
handelen van de Politie, kan de Politie niet meer details
geven over de omstandigheden van het incident. De Politie
geeft wel mee dat verzoekster eind april opbelde. Daarbij
werd het dossier nog eens besproken. De Politie legde
haar uit dat de combitaks wel degelijk terecht was en
verschuldigd bleef.
Volgens de afdeling Fiscaliteit werd het bezwaar van
verzoekster begin september 2019 voorgelegd aan
het College van burgemeester en schepenen. Daarbij
werd een ongunstig advies van de Politie gevoegd. Het
College beoordeelde het bezwaar als ongegrond. Midden
september 2019 werd dit besluit overgemaakt aan
verzoekster.
Omdat verzoekster geen beroep aantekende via de
rechtbank werd eind september 2019 een eerste
aanmaning verstuurd. Midden oktober 2019 volgde
een laatste waarschuwing. Daarna werd het dossier
overgemaakt aan de deurwaarder.
De deurwaarder nam het dossier pas begin 2021 op.
Dat was het gevolg van de coronacrisis. Het College van
burgemeester en schepenen besliste immers om geen
invorderingen door de deurwaarder te doen tussen maart
2020 en 31 december 2020 om burgers niet in financiële
moeilijkheden te brengen.
Verzoekster betaalt de factuur.

Terechte opmerking (gebrekkige informatieverstrekking).
Het contactcenter van het Huis van de Bruggeling verwees
verzoekster door naar de Politie, wat onnodig was. Het
Fietspunt was op 25 september de hele dag open. Allicht
verkeek de medewerker van het contactcenter zich op de
informatie over het Fietspunt in het kennisportaal. Dat
vermeldde wel de ruimere openingsuren tijdens het toeristisch seizoen maar deze informatie werd niet benadrukt.
Dat wordt aangepast.
Verzoekster draagt ook verantwoordelijkheid. Op de movilo’s stond vermeld wanneer ze weggenomen zouden worden. Verzoekster merkte dat niet op.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (10 januari 2022).

Onterechte combitaks?
(dossier: 202104-077)

Diensten: Financiën (Fiscaliteit),
Politie
ONGEGROND
KLACHT

In december 2018 wordt verzoekster onwel op
de kerstmarkt. Ze valt bewusteloos neer in een
drankkraampje. Verzoekster is hartpatiënt en haar
echtgenoot vermoedt dat zij een hartaanval krijgt. De
hulpdiensten komen samen met de Politie ter plaatse.
Verzoekster zou de hele tijd bewusteloos geweest zijn en
zich niets herinneren.
Aan haar man zou gezegd zijn dat hij best met hun hondje
naar huis kon gaan om er te wachten op nader bericht

ONDERZOEK

BEOORDELING

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen.
Hij gaat ervan uit dat de combitaks terecht was. De dienst
Fiscaliteit volgde de invorderingsprocedure correct.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (23 augustus 2021).
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Schade aan oprit
(dossier: 202101-009)

Diensten: Algemeen Bestuur,
Openbaar Domein
ANDER OORDEEL
KLACHT

Opstekende wortels van een straatboom hebben de oprit
van verzoekster opgestoken. Ze diende een schade-eis in
maar de verzekeringsmaatschappij van de Stad antwoordde dat de Stad niet aansprakelijk was voor de schade. Ze
diende haar oprit open te leggen om de doorgroeiende
wortels zelf te hakken.
Toch kwam de dienst Openbaar Domein langs om op het
openbare domein een sleuf te graven. De dienst besliste
uiteindelijk om de wortels toch niet te hakken omdat dit
schade zou toebrengen aan de stabiliteit van de boom. De
sleuf werd weer dichtgemaakt. Verzoekster kreeg de raad
om tien centimeter verder op haar eigen terrein de wortels
te hakken.
Verzoekster vindt dat te gek voor woorden. Ze vindt ook
dat het Veldwetboek, dat zegt dat hoogstammige bomen
twee meter van de perceelsgrens moeten blijven, ook van
toepassing is op de openbare straatbomen van de Stad. Ze
contacteerde haar eigen verzekeringsmaatschappij die dezelfde is als deze van de Stad.

ONDERZOEK

De dienst Algemeen Bestuur kent het probleem van wortels
van straatbomen die schade veroorzaken aan het private
domein. De verzekeringsmaatschappij van de Stad baseert
zich steeds op het Veldwetboek en eerdere rechtspraak.
Verzoekster mag doorschietende wortels zelf hakken zonder toestemming van de eigenaar, in casu de Stad. Laat
de schadelijder na om de doorschietende wortels tijdig te
hakken, dan kan hij geen aanspraak maken op een schadevergoeding.
De dienst Algemeen Bestuur wijst erop dat de afstandsregels voor bomen, zoals voorzien in het Veldwetboek, niet
van toepassing zijn op straatbomen. Dat is het gevolg van
een arrest van het Hof van Cassatie van 30 juni 1872.
De familiale verzekering van verzoekster, dezelfde als deze
van de Stad, vindt dat er mogelijk wel aansprakelijkheid
van de Stad is. In het kader van de waarborg rechtsbijstand
neemt haar verzekering contact op met de tegenpartij in
een poging de schade te verhalen.
Ook bij de dienst Openbaar Domein is schade door opstekende boomwortel op privaat domein een bekend probleem.
Vooral op plaatsen waar de straatbomen onvoldoende bewortelbare ruimte hebben en/of de ondergrond moeilijk
diepe wortelgroei toelaat, gaan bomen op zoek naar grond
waar ze wel voldoende water en zuurstof vinden. Hierbij
wortelen ze ondiep en overschrijden ze de perceelsgrenzen, wat niet abnormaal is als de boom op beperkte afstand
van de perceelsgrens staat.
Op plaatsen waar straatbomen dergelijke schade
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veroorzaken en op voldoende afstand van de perceelsgrens
staan, worden wortelgeleidingsplaten gezet om verdere
schade te voorkomen. Een belangrijke voorwaarde hierbij
is dat de wortels die doorgezaagd moeten worden om het
plaatsen van de geleidingsplaten mogelijk te maken, de
stabiliteit en de gezondheid van de boom niet negatief beïnvloeden.
De eerste melding van schade bij verzoekster dateert van
22 oktober 2020. Toen werd een BA-aangifte ingediend bij
de verzekeringsmaatschappij van de Stad, waarop verzoekster het bekende standpunt van de verzekeraar van de Stad
ontving. In de brief staat vermeld dat de mogelijkheid om
wortelgeleidingsplaten te steken, bekeken zal worden. In
de brief worden evenwel geen beloften gedaan.
Op 6 januari 2021 groeven medewerkers van de sector West
van de dienst Openbaar Domein een sleuf zodat wortelgeleidingsplaten gestoken konden worden. Daarbij bleek dat
er zich ter hoogte van de perceelsgrens teveel en te dikke
boomwortels bevonden waardoor het doorzagen ervan de
stabiliteit van de boom ernstig in het gedrang zou brengen.
Op basis hiervan werd beslist om geen platen te plaatsen.
Verzoekster werd hier telefonisch van op de hoogte gebracht.
Zoals de verzekeringsmaatschappij aanhaalt is volgens de
dienst Openbaar Domein wortelgroei niet abnormaal voor
een boom en kan er volgens de dienst niet vanuit gegaan
worden dat de Stad hier een wettelijke of reglementaire
norm zou hebben geschonden. Het type wortelgroei wordt
in grote mate beïnvloed door de bodemsamenstelling maar
ook de boomsoort, de aanwezigheid van obstakels enz. spelen een rol.
Bij nieuwe aanplantingen in de nabijheid van verharding
worden nu steeds wortelgeleidingsplaten geplaatst.
De dienst Openbaar Domein kiest nu ook steevast voor
boomsoorten die dieper wortelen en aangepast zijn aan
de groeiplaats. Indien mogelijk wordt geïnvesteerd in een
verbetering van de groeiplaats zoals het uitbreiden van de
bewortelbare ruimte.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd via informatieverstrekking.
De kwestie is een zaak voor de verzekering.
De Ombudsman stelt daarbij wel vast dat de verzekeringsmaatschappij tegengestelde informatie over de aansprakelijkheid communiceert naargelang haar positie als verzekeraar van de Stad en als verzekeraar van verzoekster. De
Ombudsman is evenwel niet bevoegd om de handelswijze
van de verzekeringsmaatschappij te beoordelen.

DIENSTOVERSCHRIJDENDE KLACHTEN

Welkom in Brugge
(dossiers: 202102-023 en 202102-025)

Diensten: Huis van de Bruggeling,
Parkeerwinkel
ANDER OORDEEL
KLACHTEN

Verzoeker komt van Guatemala weer in de Brugse binnenstad wonen. Hij vraagt zijn inschrijving digitaal aan. Begin
februari 2021 mag hij zijn nieuwe elektronische identiteitskaart ophalen in het Huis van de Bruggeling. Hij vindt dat hij
als nieuwkomer maar weinig informatie van de Stad krijgt.
Hij had gerekend op een welkomstpakket met informatiebrochures, een afvalkalender, informatie over het parkeren,
enz.
In februari starten er werken in zijn huis. Hij belt naar het
onthaal van het Huis van de Bruggeling voor informatie
over de parkeermogelijkheden voor zijn aannemer. Hij
wordt doorverwezen naar de website van de Politie waar hij
zijn aanvraag doet.
Naar aanleiding van deze aanvraag komt hij in contact met
de Politie. Tijdens het gesprek wijst de agente hem op de
parkeermogelijkheden in de binnenstad. Ze vertelt hem
dat bewoners een bewonersvergunning kunnen krijgen en
ze bezoekerscodes kunnen aankopen. Verzoeker wist van
niets. Hij wordt voor meer info doorverwezen naar de Parkeerwinkel.
Verzoeker vindt het frappant dat hij per toeval via de Politie
op de hoogte geraakte van de parkeerfaciliteiten, terwijl
daar tijdens zijn eerdere contacten met het Huis van de
Bruggeling nooit sprake van was. Ondertussen maakte hij
al 300 euro parkeerkosten, inclusief verschillende parkeerretributies, terwijl hij al die tijd recht had op een bewonersvergunning en bezoekerscodes.
Alles zelf uitzoeken op de stedelijk website is niet evident
voor iemand die jaren in het buitenland heeft gewoond. Hij
vraagt dat zijn parkeerkosten terugbetaald zouden worden.
Hij vindt dat de Stad Brugge meer zou moeten doen om zijn
nieuwkomers welkom te heten.

de Parkeerwinkel niet in te gaan op zijn vraag om de parkeerretributies kwijt te schelden.
Jaarlijks worden alle nieuwe inwoners uitgenodigd op de
welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen. Daar krijgen
ze alle informatie die voor nieuwkomers interessant is.
Omwille van corona vond de editie van oktober 2020 niet
plaats. De cluster Klant stelde als alternatief voor om een
welkomstmap met informatie aan te bieden aan alle nieuwe
inwoners. Het voorstel werd door het College van Burgemeester en Schepenen niet weerhouden. Het stadsbestuur
was van mening dat de welkomstavond in de toekomst zeker opnieuw georganiseerd moest worden. In oktober 2021
wordt opnieuw een welkomstavond georganiseerd.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Of verzoeker na de aanpassing van zijn identiteitskaart
doorverwezen werd naar de Parkeerwinkel, kan het onderzoek niet achterhalen. Dat zou normaliter wel altijd gebeuren. Zeker is wel dat hij naar aanleiding van zijn adreswijziging een model 2 doorgemaild kreeg waarop stond dat hij
zich daarmee tot de Parkeerwinkel kon wenden voor een
tijdelijke parkeervergunning. Allicht lette verzoeker daar
niet op.

ONDERZOEK

Volgens de cluster Klant wordt bij een inschrijving in het
bevolkingsregister de identiteitskaart van de burger aangepast. De burger wordt daarbij altijd doorverwezen naar
de Parkeerwinkel voor zijn parkeervergunning als hij daar
recht op heeft. Aan het onthaal kan hij een afvalkalender
krijgen.
Of verzoeker al dan niet doorverwezen werd naar de Parkeerwinkel, kan het onderzoek niet achterhalen. Wat wel
aangetoond kan worden, is dat verzoeker naar aanleiding
van zijn aanvraag tot adreswijziging twee dagen later het
document ‘model 2’ doorgemaild kreeg. In de mail stond
dat verzoeker zich met het ‘model 2’ tot de Parkeerwinkel
kon wenden om er een tijdelijke parkeervergunning aan te
vragen. Verzoeker had m.a.w. betalend parkeren en parkeerretributies voorkomen kunnen hebben. Daarom wenst

Openbare toiletten Zeebrugge
(dossier: 202103-039)

Diensten: Facilitair beheer,
Eigendommen
ANDER OORDEEL
KLACHT

Een koppel uit het binnenland komt regelmatig wandelen in
Zeebrugge. Eind februari 2021 kaartten ze het gebrek aan
openbare toiletten aan. Het badengebouw op de dijk is nog
gesloten en het toilet dat opent met een muntstuk, werkte
niet. Door de coronamaatregelen is er geen horeca open
waardoor er geen alternatief voor handen is.
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ONDERZOEK

Het gebrek aan toiletten als gevolg van de sluiting van de
horeca is een bekend probleem tijdens de coronacrisis.
Ook in 2020 werd de dienst Ombudsman hier geregeld mee
geconfronteerd.
De dienst Ombudsman neemt onmiddellijk contact op met
het kabinet Burgemeester met de vraag nog iets te voorzien
voor het volgende weekend. De goede weersvoorspelling
zou veel volk naar de kust kunnen lokken.
Na bemiddeling laat de dienst Eigendommen weten dat de
uitbaters van het badengebouw bereid zijn om in de weekends, te rekenen vanaf 4 maart, in te staan voor de uitbating
van de openbare toiletten. Hierdoor zou het probleem deels
opgelost kunnen worden. Normaliter is het badengebouw
in 2021 maar open van zaterdag 3 april t.e.m. zondag 10
oktober van 10 tot 19 uur.
Volgens de dienst Facilitair Beheer is het toilet met muntstuk in 2021 tweemaal defect geweest. Een eerste keer
midden januari door een verstopping. Het defect werd de
dag erop hersteld. Een tweede keer midden februari wegens problemen met het openen van de deur die in schoonmaakstand stond en bijgevolg niet kon geopend worden
door gebruikers. Dit probleem leidde tot een discussie met
de onderhoudsfirma en werd pas eind februari hersteld.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Hinderlijk paaltje
(dossier: 202103-057)

Diensten: Politie, Openbaar Domein
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster botst bij het uitrijden uit de vaste parkeerplaats
van haar werkgever tegen een paaltje dat er hinderlijk geplaatst werd. Collega’s bevestigden haar dat het paaltje al
voor heel wat frustratie heeft gezorgd. Aan de wijkinspecteur zou al gevraagd zijn of het paaltje niet weggehaald zou
kunnen worden. De vraag bleef zonder gevolg. Ook bewoners uit de straat zouden erover klagen.

Meeuwen
(dossier: 202105-086)

Diensten: IVBO, Openbaar Domein
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster woont in Zeebrugge. Iedere donderdag wordt
het huisvuil opgehaald. Zodra het warmer wordt, steekt de
meeuwenproblematiek weer de kop op. De vogels pikken
de afvalzakken open. De bewoners moeten het afval opkuisen en het in een nieuwe huisvuilzak steken.
In de zomer van 2020 hadden de bewoners zelf een oplossing gevonden. Ze boden hun afvalzakken aan in een gesloten vuilnisbak. Na enkele ophalingen wilden de laders van
IVBO de zakken niet meer meenemen omdat de gesloten
vuilnisbakken hun werk bemoeilijkten. De bewoners vinden
dat jammer want ze hadden het systeem uitvoerig getest.
Daarbij hadden ze geen moeilijkheden ondervonden.

ONDERZOEK

Afvalzakken mogen om ergonomische redenen niet in
gesloten recipiënten aangeboden worden. De zakken zijn
moeilijker op te nemen als ze in gesloten vuilnisbakken
aangeboden worden. Sommige bakken of emmers zijn
te smal of te hoog. Soms ligt er een deksel op zodat niet
zichtbaar is of er een afvalzak in zit. De bakken blijven vaak
lang op het voetpad staan wat zorgt voor een wanordelijk
straatbeeld.
IVBO wijst erop dat verzoekster een abonnement kan nemen op een restafvalcontainer. Het gaat om een container
van 140 liter tegen een democratisch bedrag per maand .
De sector Netheid van de dienst Openbaar Domein onderzoekt in samenspraak met IVBO of er in de toekomst ook
kleinere exemplaren via een abonnement aangeboden kunnen worden. Daarnaast werkt de Stad mee aan een project
in samenwerking met ‘Mooimakers’. Daarbij wordt gezocht
naar alternatieve oplossingen voor de meeuwenproblematiek zoals het ophangen van zakken aan kroonringen, alternatieve ophaalmomenten en bijkomende ondergrondse
containers.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

ONDERZOEK

De afdeling Verkeerstechniek van de Politie vindt niet terug
wie ooit besliste om het paaltje op deze plek te plaatsen.
Verkeerstechnisch lijkt het geen goede keuze. De sector
Centrum van de dienst Openbaar Domein neemt het paaltje
weg.

Toegang geweigerd

BEOORDELING

ANDER OORDEEL

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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(dossier: 202106-115)

Diensten: Openbaar Domein, Huis
van de Bruggeling
KLACHT

Verzoeker meende verkeerdelijk dat het niet langer nodig

DIENSTOVERSCHRIJDENDE KLACHTEN

was om een afspraak te maken voor het recyclagepark.
Hij laadde op 10 juni zijn auto vol en reed naar het recyclagepark van Sint-Pieters. De dag voordien waren bepaalde
versoepelingen van de coronamaatregelen ingegaan. Hij
kwam er omstreeks 13 uur toe maar mocht niet binnen
omdat hij geen afspraak had. Aan de ingang kreeg hij de
raad naar het Huis van de Bruggeling te bellen voor een
afspraak of online een afspraak te boeken.
Verzoeker reed weg van de ingang en belde een eind verder
vanuit zijn auto naar het Huis van de Bruggeling. Hij had
geluk. Er was nog plaats en hij werd ingeboekt voor 13.20
uur diezelfde middag.
Hoewel hij een afspraak had, liet de verantwoordelijke van
het recyclagepark hem toch niet binnen omdat naar zijn
zeggen de boekingen afgesloten waren om 12 uur.
Verzoeker had daar weinig begrip voor. Hij had een afspraak
en er was nog bezoekerscapaciteit in het recyclagepark. Hij
belde naar het Huis van de Bruggeling dat zelf naar het recyclagepark belde. Ook het Huis van de Bruggeling kon de
verantwoordelijke niet overtuigen omdat verzoeker onbeschoft geweest zou zijn. Onverrichterzake boekte het Huis
van de Bruggeling hem dan diezelfde namiddag om 15.40
uur in voor het recyclagepark van Zeebrugge.
Verzoeker is blij dat hij alsnog het afval kon lossen, maar
hij wil toch klacht indienen omdat de verantwoordelijke
van het recyclagepark zich niet soepel opstelde. Kennelijk
zou het Huis van de Bruggeling hem niet hebben mogen
inboeken om 13.20 uur. Verzoeker vermoedt dat dit uit
klantvriendelijkheid gebeurde aangezien hij met een volle
auto aan het recyclagepark stond en er sowieso nog plaats
was. Hij begrijpt niet waarom de verantwoordelijke zo stug
en principieel bleef en hem niet wilde binnenlaten.

ONDERZOEK

De afdeling Netheid van de dienst Openbaar Domein bevestigt dat het Huis van de Bruggeling afspraken voor de namiddag ten laatste mag inboeken tot 12 uur. Deze afspraak
tussen beide diensten geldt al een hele tijd. Dat komt omdat
de parkwachters aan de ingang met een papieren controlelijst werken die ze telkens voor de start van hun shift afdrukken. Als op deze lijst voortdurend bijgeboekt kan worden,
dan wordt het voor hen zeer moeilijk om controle te doen
en kan het reservatiesysteem niet stand houden. Volgens
de dienst is het ook niet realistisch om iemand aan de poort
te zetten met een laptop die dan voortdurend zou moeten
controleren of er nieuwe afspraken zijn ingeboekt. Volgens
de afdeling Netheid had verzoeker in eerste instantie geen
afspraak mogen krijgen in het Huis van de Bruggeling.
Aan de poort kon verzoeker niet bewijzen dat hij een afspraak had omdat hij telefonisch geboekt had. Zijn houding
zou de zaak niet vooruit geholpen hebben. De dienst geeft
toe dat technisch gezien de verantwoordelijke naar zijn
bureau had kunnen gaan, had kunnen inloggen op het systeem om na te zien of verzoeker een afspraak had, maar
dat zou voor oponthoud aan de ingang hebben gezorgd
waardoor mensen met een reguliere afspraak benadeeld
hadden kunnen worden.
De afdeling Netheid begrijpt niet waarom verzoeker ervan
uitging dat hij geen afspraak voor het recyclagepark meer
hoefde te maken. Deze informatie werd nergens verspreid.
Het Huis van de Bruggeling antwoordt dat verzoeker door de
parkverantwoordelijke aangeraden werd om te bellen naar
de 050 44 8000 om een afspraak te maken. De medewerker
van het contactcenter die verzoeker aan de lijn kreeg, zou
hem eerst geïnformeerd hebben dat een afspraak inboeken
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voor diezelfde namiddag niet meer kon. In de namiddag
kan het Huis van de Bruggeling ten vroegste een afspraak
inboeken voor de volgende morgen.
Verzoeker zou de medewerker van het contactcenter evenwel verzekerd hebben dat de parkopzichter hem had gezegd dat hij zich nog mocht aanbieden na een afspraak te
hebben gekregen. Vervolgens boekte de medewerker verzoeker uitzonderlijk en nietsvermoedend in voor diezelfde
namiddag, hoewel dat tegen de geldende afspraken was.
Verzoeker bood zich dan opnieuw aan aan de ingang van het
recyclagepark, maar hij werd geweigerd. Verzoeker belde
opnieuw naar de 050 44 8000. De medewerker die hij aan de
telefoon kreeg, nam contact op met een verantwoordelijke
van de afdeling Netheid. Er werd gekeken hoe hij alsnog
diezelfde dag geholpen kon worden. Alleen in Zeebrugge
was er nog plaats. Verzoeker was bereid daar naartoe te
rijden. Daarmee was zijn probleem opgelost maar in feite
ging ook deze afspraak in tegen de werkafspraken tussen
het Huis van de Bruggeling en de afdeling Netheid.
Als gevolg van de klacht worden de werkafspraken tussen
beide diensten bijgespijkerd.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De Ombudsman vermoedt dat er bij verzoeker een misverstand ontstond over hetgeen de parkverantwoordelijke
exact bedoelde over het maken van een afspraak. Daardoor
kon hij het Huis van de Bruggeling ervan overtuigen hem
toch nog een afspraak voor diezelfde namiddag te geven, al
was dat tegen de werkafspraken.
De afspraak voor diezelfde namiddag in Zeebrugge had in
feite ook niet gemogen maar de Ombudsman gaat ervan uit
dat deze werd gemaakt op basis van soepelheid en klantvriendelijkheid omdat de auto van verzoeker volgeladen
was.
Dat verzoeker meende dat er geen afspraak meer nodig
was, had allicht te maken met het feit dat er op 9 juni heel
wat federale versoepelingen ingingen. Dat kan hem op het
verkeerde been gezet hebben.

OPVOLGING

Vanaf begin 2022 wordt een nieuw reservatiesysteem in
gebruik genomen. Dat zorgt ervoor dat de afspraken rechtstreeks gecontroleerd kunnen worden aan de slagboom
zonder tussenkomst van een medewerker. Het systeem
maakt het voor de burger mogelijk om tot een half uur voor
zijn bezoek zowel digitaal als telefonisch een afspraak te
maken, wat veel meer flexibiliteit biedt dan het vroegere
systeem. Het oude systeem liet online boekingen op dezelfde dag technisch niet toe. Op bepaalde parken en/of tijdstippen wordt sinds begin 2022 zonder reservatiesysteem
gewerkt.
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Spoeddossier
(dossier: 202106-134)

Diensten: Communicatie en
Citymarketing, Politie, Openbaar
Domein
ANDER OORDEEL
KLACHT

Op vrijdag 18 juni 2021 vindt verzoekster een bewonersbrief
in de bus over de heraanleg van de rijweg in Damse VaartZuid. Daarin staat dat de werken al drie dagen later zullen
beginnen.
Op maandag 21 juni neemt verzoekster contact met de
dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie. De gegevens van deze dienst vindt ze terug in de bewonersbrief.
De medewerkster aan de lijn kan geen concrete informatie
over het dossier geven. Er wordt verzoekster beloofd dat ze
teruggebeld zal worden.
Diezelfde dag neemt verzoekster contact op met de dienst
Openbaar Domein. Opnieuw belt ze daarvoor het nummer
dat ze in de bewonersbrief vindt. Ook deze dienst kan geen
informatie geven. Er wordt beloofd dat ze opnieuw gecontacteerd zal worden.

ONDERZOEK

Volgens de dienst Communicatie & Citymarketing geldt
als principe dat er bij dergelijke werken minimum veertien
dagen op voorhand gecommuniceerd wordt naar de bewoners. In de praktijk is men afhankelijk van de informatie
die men krijgt van de betrokken diensten (dienst Openbaar
Domein, Politie, enz.).
De heraanleg van de Damse Vaart-Zuid was een spoeddossier waardoor de termijn van 14 dagen niet gerespecteerd
kon worden. Een dringende heraanleg van de rijweg was
nodig voor het wereldkampioenschap tijdrijden. Het spoeddossier werd door het College van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 10 juni 2021.
Over het project werden twee bewonersbrieven bedeeld. Op
8 juni overlegde de dienst Communicatie en Citymarketing
met de aannemer. Op dat moment was de planning van
de aannemer nog niet bekend waardoor er geen concreet
zicht was op de mogelijke verkeershinder. Gezien de korte
termijn om de bewoners te informeren werd beslist toch al
een eerste algemene bewonersbrief op te stellen. De brief
werd op 11 juni bedeeld.
Op 10 juni kreeg de dienst Communicatie en Citymarketing
een infonota van de Politie met bijkomende informatie. Op
basis hiervan zou een bijkomende briefkaart worden opgemaakt. Na een overleg tussen de dienst Openbaar Domein
en de aannemer werd de dienst Communicatie en Citymarketing op 15 juni op de hoogte gebracht van een aangepaste
planning/fasering. De volgende dag kreeg de dienst nog
bijkomende informatie over de bereikbaarheid van de woningen. Op basis hiervan koos de dienst ervoor om in plaats
van een briefkaart een ruimere bewonersbrief op te stellen.

DIENSTOVERSCHRIJDENDE KLACHTEN

Deze werd op 18 juni bedeeld.
In de eerste bewonersbrief stond het telefoonnummer van
de projectverantwoordelijke bij de dienst Openbaar Domein. Hij fungeerde als aanspreekpunt bij vragen. Omdat
de projectverantwoordelijke de toevloed aan telefoontjes na
de eerste bewonersbrief niet kon bolwerken, werd ervoor
gekozen om in de tweede bewonersbrief het algemene
nummer van de dienst Openbaar Domein te vermelden. De
medewerkster die verzoekster aan de lijn kreeg, had haar
in principe kunnen doorverbinden met de projectverantwoordelijke.
Verzoekster wordt op 25 juni gecontacteerd door de projectverantwoordelijke. Hij geeft haar informatie over de afwijkende starturen van de werken als gevolg van de krappe
deadline.
De dienst Intern Toezicht van de Politie neemt op 14 juli
contact op met verzoekster. Tijdens het telefoongesprek
bevestigde verzoekster dat zij al op 21 juni met de Politie
contact had opgenomen en dat ze nog diezelfde morgen
teruggebeld was. De informatie die zij toen kreeg, week af
van de later doorgegeven informatie. Zo werd pas in een latere fase de effectieve aanvangsdatum van de werken duidelijk en raakte ook pas later bekend dat er in het weekend
niet gewerkt zou worden. Volgens de Politie gaf de dienst
Verkeersbelemmeringen op 21 juni de informatie door die
voor haar op dat moment beschikbaar was.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De werkzaamheden werden zeer laat bekend gemaakt
aan de bewoners. Normaliter worden wegwerkzaamheden

veertien dagen vooraf aangekondigd. Het ging hier evenwel
om een spoeddossier waardoor de normale termijnen niet
gerespecteerd konden worden. Ondanks de moeilijke omstandigheden probeerden de diensten de bewoners correct
te informeren op basis van de informatie die voor hen op dat
moment beschikbaar was.

Snel verkeer?
(dossier: 202106-135)

Diensten: Politie, Mobiliteit
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekers wonen in de Weinebruggelaan in een zone 30.
Net als in de Rietlaan werden er geen structurele maatregelen voorzien om de snelheidsbeperking af te dwingen,
wat in de Wagenbruggelaan wel het geval is. De Weinebruggelaan en de Rietlaan nodigen uit om snel te rijden.
Verzoekers meldden het snelheidsprobleem in de Weinebruggelaan en de Rietlaan midden april 2021 via het stedelijk meldpunt. Enkele dagen later reageerde de dienst
Verkeerstechniek van de Politie met een ontvangstmelding
waarin stond dat de Rietlaan en de Sint-Michielslaan op de
wachtlijst voor snelheidscontroles stonden maar dat er erg
veel meldingen waren. De Politie hoopte binnen enkele weken meer te kunnen zeggen. Verzoekers voelden zich met
een kluitje in het riet gestuurd.
Tegen begin juni hebben verzoekers nog altijd niets
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vernomen. Er wordt in de wijk vrolijk verder geracet. Begin
juni hernieuwen ze hun melding via het stedelijk meldpunt.
Ze vragen niet alleen snelheidscontroles maar ook structurele maatregelen. Ze krijgen slechts een standaard ontvangstmelding waarin beloofd wordt dat snel contact met
hen opgenomen zal worden. Tegen eind juni is dat nog altijd
niet gebeurd.

ONDERZOEK

Bij meldingen over snelheidsproblemen volgt de Politie een
vaste procedure. Eerst plaatst de unit Verkeerstechniek een
anoniem telapparaat zodat objectieve gegevens kunnen
worden verzameld over de snelheid van het verkeer. Als uit
de analyse van de resultaten blijkt dat zich een snelheidsprobleem stelt, plaatst de Politie een snelheidsindicatiebord
om de bestuurders te sensibiliseren om trager te rijden. Als
deze preventieve maatregel geen effect heeft, worden gerichte repressieve snelheidscontroles uitgevoerd. In laatste
instantie worden bijkomende, infrastructurele maatregelen
onderzocht en doorgevoerd.
De Politie laat na de klacht weten dat ondertussen de eerste snelheidsmetingen in de Rietlaan uitgevoerd werden,
zoals zij in het vooruitzicht gesteld werden in de ontvangstmelding van eind april 2021. De metingen lieten enige tijd
op zich wachten omdat de wachtlijst lang was. Omdat uit de
analyse van de resultaten een licht snelheidsprobleem werd
aangetoond, werd een snelheidsindicatiebord geplaatst. In
de Sint-Michielslaan werden ook al metingen gehouden,
maar dat gebeurde in een ander deel van de straat waar
een andere maximumsnelheid geldt.
In de Weinebruggelaan wordt begin juli een meettoestel
geplaatst dat gedurende twee weken gegevens verzamelt.
De Politie bevestigt dat in 2020 in de Wagenbruggelaan
een gelijkaardige snelheidsprocedure liep. Na het doorlopen van alle fasen bleek dat de politionele maatregelen
geen significant effect hadden op het verkeersgedrag. Het
dossier werd overgemaakt aan de Stad met de vraag om
er bijkomende structurele maatregelen te nemen, wat ook
gebeurde. Ook in de Wagenbruggelaan werd de gefaseerde
aanpak volledig doorlopen vooraleer er infrastructurele
ingrepen werden doorgevoerd.
Wat verzoekers melding van begin juni 2021 via het stedelijk
meldpunt betreft, daarvan kreeg hij alleen een automatische ontvangstmelding. De melding werd overgemaakt aan
de dienst Mobiliteit maar werd er niet in behandeling genomen. De dienst verdedigt zich door te stellen dat infrastructurele maatregelen pas overwogen worden nadat objectief
vastgesteld is dat er een snelheidsprobleem is en als preventieve en repressieve politieacties niet helpen. Volgens
de dienst kunnen dergelijke vragen onmogelijk beantwoord
worden binnen de reglementaire termijn van zestig dagen.
De Ombudsman wijst erop dat dergelijke meldingen geparkeerd kunnen worden of dat ze beantwoord kunnen worden
met de informatie waarover men op dat moment beschikt.

BEOORDELING
Ander oordeel.
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Het onderzoek van een mogelijk snelheidsprobleem neemt
zijn tijd en gebeurt volgens een vaste procedure. De Rietlaan
en de Weinebruggelaan werden niet ongelijk behandeld tegenover de Wagenbruggelaan. Ook in de Wagenbruggelaan
werd de volledige procedure doorlopen.
Dat de dienst Mobiliteit de melding van begin juni niet in
behandeling nam, was niet oké. Anderzijds antwoordde de
dienst Mobiliteit verzoekers niet laattijdig. Ze beantwoordde de melding eind juni, weliswaar als gevolg van de klacht
bij de Ombudsman. De diensten hebben zestig dagen de tijd
om een melding te beantwoorden. Deze termijn werd niet
overschreden.

OPVOLGING

De metingen in de Weinebruggelaan bevestigen het snelheidsprobleem niet. Verzoekers merken op dat de metingen verder in de straat gebeurden, waar er geen doorgaand
verkeer naar de Rietlaan en de Heidelbergstraat is. De
Politie beslist begin november 2021 dat nog één keer een
snelheidscontrole zal gebeuren ter hoogte van het huis van
verzoekers.

Oversteekplaats
(dossier: 202108-161)

Diensten: Politie, Cluster Omgeving
ANDER OORDEEL
KLACHT

Op het kruispunt van de Baron de Maerelaan en de Kustlaan
in Zeebrugge is ter hoogte van een pand de oversteekplaats
al enige tijd afgesloten. Het zebrapad is onbereikbaar voor
voetgangers.
Verzoekster, die in de Stationswijk woont, rijdt met een
scootmobiel. Ze moet geregeld naar de Strandwijk. Waarom de oversteekplaats afgesloten is, weet ze niet. Er wordt
niet gewerkt.
Verzoekster zocht drie keer contact met de Politie. Een keer
werd ze doorverwezen naar de dienst Verkeersbelemmeringen. Die beloofde terug te bellen maar dat gebeurde
niet. Ze probeerde de wijkinspecteur te bereiken maar ook
dat lukte niet. Ze belde begin augustus 2021 met de Politie
van Zeebrugge die haar doorverwees naar de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK

Verzoekster contacteerde een eerste keer het onthaal van
de Politie van Zeebrugge van waaruit ze doorverbonden
werd met de dienst Verkeerstechniek. De medewerker
deelde verzoekster mee dat hij alleen op de dienst was en
de situatie diende na te vragen. Hij beloofde terug te bellen
zonder te zeggen wanneer. De medewerker informeerde
zich en vernam dat de signalisatie ter plaatse in orde was.
Het was zijn bedoeling om eerst met zijn leidinggevende
te bespreken of er eventueel alternatieven mogelijk waren

DIENSTOVERSCHRIJDENDE KLACHTEN

vooraleer verzoekster terug te bellen. Ondertussen had ze
al klacht ingediend.
Verzoekster probeerde de wijkinspecteur te bereiken, wat
niet lukte. De wijkinspecteur was voor een langere periode
afwezig. Zijn taken werden opgevangen door een collega.
De wijkinspecteurs zijn niet altijd in de mogelijkheid om onmiddellijk hun gsm op te nemen maar als er een boodschap
ingesproken wordt, bellen ze steeds terug. Het onderzoek
kan niet uitmaken of verzoekster een boodschap insprak.
Diezelfde dag nog nam verzoekster opnieuw contact op met
het onthaal van de Politie van Zeebrugge die haar doorverwees naar de dienst Ombudsman.
Het pand is bouwvallig en werd in opdracht van de dienst
Inspectie & Handhaving (Woningkwaliteit) beveiligd in afwachting van een oplossing. Daarom werden het voetpad
en het fietspad volledig afgezet.
Volgens de Politie werd wel degelijk een omleiding voorzien tot aan de Londenstraat, 550 meter verder langs de
Kustlaan, waar er een oversteekplaats voor voetgangers is
richting Strandwijk. Oversteken aan de tramhalte ter hoogte van de Sint-Christianastraat, 150 meter verder langs de
Kustlaan, was geen optie omdat er maar aan één kant een
oversteekplaats voor voetgangers is.
Indien men de Kustlaan volgt aan de andere straatkant, is
er geen probleem om als voetganger of fietser rechtsaf te
slaan naar de Baron de Maerelaan. Het is zelfs verplicht
om de omleiding te volgen via de Mercatorstraat en de
Sint-Christianastraat indien men verder richting Blankenberge wil. Vanop de Baron de Maerelaan kan men de
rijbaan oversteken naar de Strandwijk, weliswaar zonder
oversteekplaats voor voetgangers.
De Politie beseft dat de voorziene omleiding niet ideaal is
en een zeker ongemak met zich meebrengt in een omgeving die al niet gemakkelijk is voor zwakke weggebruikers.
Het aantal oversteekplaatsen voor voetgangers op de Kustlaan is omwille van de veiligheid beperkt gehouden omdat
men er de tramsporen dient te kruisen.
De stedelijke dienst Inspectie & Handhaving (Woningkwaliteit) bevestigt dat het noodzakelijk is dat het pand afgezet blijft. De voorgevel dreigt los te komen van de rest van
het gebouw. De eigenaar kreeg de opdracht om de gevel
te schoren. Doet hij dat niet, dan zal de Stad zelf de gevel
schoren op kosten van de eigenaar.
Verzoekster doet de suggestie om een voorlopig zebrapad
aan te leggen aan de andere zijde van het kruispunt van
de Baron de Maerelaan en de Kustlaan. Deze optie wordt
onhaalbaar als De Lijn in september 2021 start met werkzaamheden aan de tramsporen langs de Kustlaan. Deze
werken verlopen in twee fasen en duren tot in het voorjaar
2022.
De Politie wijst erop dat verzoekster op het kruispunt van
de Veerbootstraat en de Kustlaan beter naar rechts zou
afslaan en de oversteekplaats zou nemen zo’n tweehonderd meter verderop in de richting van de zeesluis. Als
het voetpad niet oké is, mag zij met haar scootmobiel op
het fietspad rijden. Daar kan zij oversteken en dan richting
Strandwijk rijden. Dat mag eveneens op het fietspad.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking. Het probleem zelf
is voorlopig niet oplosbaar. De Politie doet wel een bruikbare suggestie zodat verzoekster minder ver zou moeten
omrijden.

Dubbel werk?
(dossier: 202108-163)

Diensten: Cluster Omgeving,
Hulpverleningszone
ANDER OORDEEL
KLACHT

Naar aanleiding van zijn omgevingsvergunningsaanvraag
krijgt verzoeker een factuur van de Hulpverleningszone
voor het leveren van een brandpreventieverslag aan de
Cluster Omgeving. Hij krijgt noch bij de Hulpverleningszone
noch bij de Cluster Omgeving een duidelijk antwoord
op zijn vraag waarop deze factuur slaat. Hij gaf niet de
opdracht tot dit onderzoek.
Volgens verzoeker is een brandpreventieonderzoek alleen
nodig in het kader van de uitbating van toeristische logies
en dit volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 17
maart 2017. In dit Besluit staat dat de Vlaamse Regering
een externe partner aanduidt voor het afleveren van het
brandveiligheidsattest. Verzoeker wijst erop dat een
dergelijk attest al bij zijn omgevingsvergunningsaanvraag
zat. Het werd in september 2020 opgesteld door Vinçotte
en is geldig voor acht jaar. Hij betaalde hiervoor 73 euro.
Verzoeker is verontwaardigd dat hij nu een factuur van de
Hulpverleningszone krijgt voor een bedrag van 210 euro
voor een volgens hem overbodige prestatie die hij niet
heeft aangevraagd en waarvoor de Hulpverleningszone
niet ter plaatse kwam. In het brandpreventieverslag staat
dat de Hulpverleningszone de situatie vanop de plannen
evalueert.
Volgens de Cluster Omgeving moet de Hulpverleningszone
deze plannen wel degelijk controleren, wat volgens
verzoeker pertinent onjuist is volgens het Besluit van de
Vlaamse Regering van 17 maart 2017.
Verzoeker weigert de factuur te betalen.

ONDERZOEK

De Cluster Omgeving bevestigt dat zij aan de
Hulpverleningszone de opdracht gaf om een
brandveiligheidsonderzoek uit te voeren op basis
van verzoekers omgevingsvergunningsaanvraag voor
het uitbaten van gastenkamers. Dat gebeurde niet
op basis van het logiesdecreet. Het is de opdracht
van de gemeentelijke omgevingsambtenaren om
over omgevingsvergunningsaanvragen een advies
te formuleren aan het College van burgemeester en
schepenen. Om een degelijk advies te kunnen formuleren,
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vragen zij adviezen op aan interne en externe diensten.
Om te bepalen wanneer zij in het kader van een
omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbaten
van gastenkamers advies dienen te vragen aan de
Hulpverleningszone, wordt volgende leidraad gebruikt.
Er wordt altijd advies aan de Hulpverleningszone gevraagd:
1. als de Hulpverleningszone volgens het logiesdecreet
bevoegd is voor de brandveiligheid. Dat betekent vanaf
zes kamers en/of meer dan twaalf personen; 2. als
Vinçotte volgens het logiesdecreet bevoegd is voor de
brandveiligheid, namelijk tot vijf kamers en minder dan
twaalf personen, maar waarbij grondige verbouwingen
gepland zijn.
Daarnaast kan de gemeentelijke omgevingsambtenaar
op basis van zijn eigen inschatting advies vragen aan de
Hulpverleningszone op volgende gronden en indien het
alleen om een functiewijziging gaat en het niet gaat om
meer dan vijf gastenkamers: 1. als duidelijk op de plannen
te zien is dat er geen tweede onafhankelijke vluchtweg
is; 2. de kamers achteraan in de woning liggen; 3. als het
pand gemengde functies heeft zoals woning + handelszaak
+ gastenkamer(s).
In verzoekers omgevingsvergunningsaanvraag werd
advies gevraagd aan de Hulpverleningszone gezien de
ligging van de kamers achteraan.
De Cluster Omgeving bevestigt dat zij in vele gevallen
strenger is dan het logiesdecreet. Het logiesdecreet
slaat alleen op de uitbating van de gastenkamers. Een
omgevingsvergunning gaat ruimer en houdt ook rekening
met de omgeving, wat niet door Vinçotte gecontroleerd
wordt. Er wordt vanuit gegaan dat de Hulpverleningszone
in haar advies ook de brandveiligheid van de omgeving
checkt, meer dan dit het geval is in het attest van Vinçotte.
Het advies van de Hulpverleningszone wordt via het
omgevingsloket aangevraagd, net als bij alle andere externe
instanties. Daardoor beschikt de Hulpverleningszone
over alle ingediende stukken, inclusief het attest van
Vinçotte, waardoor de behandeling in de meeste gevallen
vlot verloopt. De Hulpverleningszone beoordeelt de
brandveiligheid doorgaans op basis van de plannen. Dat is
de reden waarom zij slechts per uitzondering ter plaatse
komt.
De facturatie gebeurt rechtstreeks door de
Hulpverleningszone aan de vergunningaanvrager
en dit volgens de tarieven die opgenomen zijn in de
retributieverordening van deze hulpdienst. De gemeenten
die aangesloten zijn bij de Hulpverleningszone kunnen
opteren voor een derdebetalerssysteem waarbij de
facturen door de betrokken gemeenten worden betaald,
maar de Stad Brugge heeft hier niet voor gekozen.
De Cluster Omgeving geeft toe dat de mogelijkheid tot
voorafgaande informatieverstrekking aan de aanvrager
over de navolgende factuur van de Hulpverleningszone
voor het brandpreventieverslag verminderd is sinds de
omgevingsvergunningsaanvragen digitaal kunnen worden
ingediend via het omgevingsloket. De klant communiceert
met het omgevingsloket en probeert zich langs deze
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digitale weg te informeren. Het rechtstreekse contact
met een loketmedewerker is sinds de komst van het
omgevingsloket verminderd.
Naar aanleiding van de klacht vult de Cluster Omgeving
de infofiche in verband met de functiewijziging naar
gastenkamers aan met informatie over de facturatie voor
het brandpreventieverslag. Deze info wordt op de website
geplaatst. Deze info wordt steeds meegedeeld aan
kandidaat aanvragers die aan de themabalie inlichtingen
komen inwinnen of een aanvraag willen indienen.
De Ombudsman raadt verzoeker aan de factuur voor het
brandpreventieverslag te betalen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De klacht van verzoeker dat het om dubbel werk gaat
waardoor hij twee keer moet betalen voor hetzelfde, is
begrijpelijk maar minder terecht. In haar advies in het
kader van een omgevingsvergunningsaanvraag voor
het uitbaten van gastenkamers wordt verondersteld dat
de Hulpverleningszone ook de omgeving beoordeelt.
In het kader van het logiesdecreet beoordeelt de firma
Vinçotte deze omgeving niet of veel minder. Daarom
houdt de Cluster Omgeving vast aan haar werkwijze
om in bepaalde gevallen altijd, en in andere gevallen
naar inschatting van de omgevingsambtenaar advies
in te winnen bij de Hulpverleningszone in het kader van
omgevingsvergunningsaanvragen voor het uitbaten van
gastenkamers.
Dat verzoeker niet wist dat een (dure) factuur voor
het brandpreventieverslag zou volgen, kan te maken
hebben met het feit dat hij zijn aanvraag digitaal via
het omgevingsloket indiende. Daardoor is er, anders
dan vroeger, geen contact meer nodig met een
baliemedewerker. De Cluster Omgeving vult daarom de
informatieverstrekking hierover aan op de website.
Mogelijk
kan
de
Hulpverleningszone
zich
bezinnen over de hoogte van de factuur als bij de
omgevingsvergunningsaanvraag al een attest van Vinçotte
zit.

Skatepark
(dossier: 202109-173)

Diensten: Preventie, Politie, Jeugd
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster en haar buren klagen al langer over luide muziek vanop een skatepark aan de overkant van de straat,
vaak tot ’s avonds laat. Ook het vele afval en het vandalisme
zitten hen hoog. De buurt ging al verschillende keren met
de skatende jongeren praten. Daarna volgden steevast pesterijen. Er wordt belletje-trek gedaan, sommige jongeren
provoceren de bewoners, fietsen en brievenbussen worden

DIENSTOVERSCHRIJDENDE KLACHTEN

weggenomen die dan op het skatepark teruggevonden worden.
Enkele jaren geleden had verzoekster over de problematiek
al overleg met de schepen van Jeugd en de Jeugddienst. Er
werd afgesproken dat bij problemen telkens een klacht bij
de Politie neergelegd zou worden. Alleen op die manier kon
men een goed zicht op het probleem krijgen. De bewoners
zien het evenwel niet zitten om bij overlast telkens de Politie te bellen. Ze willen een structurele oplossing.

ONDERZOEK

De dienst Preventie neemt na de klacht het dossier in handen. De problematiek wordt besproken in de werkgroep
GGOD (Goed Gebruik Openbaar Domein), waar verschillende diensten (Preventie, Politie, Openbaar Domein,…) aan
deel nemen.
De dienst Preventie bezoekt samen met de wijkinspecteur
de bewoners met de bedoeling in kaart te brengen hoe
ver de klachten reiken. Samen met de andere bevoegde
diensten wordt elk vanuit hun invalshoek gewerkt aan een
oplossing voor het probleem.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

Gewiste vaccinatiedatum
(dossier: 202109-181)

Diensten: Vaccinatiecentrum,
Algemeen Bestuur

gewist na opslag. Deze systeemfout kwam voor tot 20 april.
Voor de klacht van verzoeker was het Brugse vaccinatiecentrum niet op de hoogte van deze systeemfout.
De vrouw van verzoeker blijkt niet de enige te zijn. De medewerker van Doclr stuurt de programmamanager van het
Brugse vaccinatiecentrum een lijst door van burgers van
wie de vaccinatiegegevens gedeeltelijk gewist werden door
de systeemfout. Bij nazicht blijken in Brugge drie burgers
betrokken te zijn. Alle gewiste gegevens worden hersteld.
De dienst Algemeen Bestuur geeft de schade aan bij de
verzekeraar van de Stad. Deze oordeelt dat het vaccinatiecentrum geen fout maakte en dat een bug in het systeem
van de Vlaamse overheid aan de basis van de schade ligt.
Ze verwijst verzoeker door naar het Vlaamse Agentschap
Zorg en Gezondheid.
Aangezien de fout zich op het Vlaamse niveau voordeed,
verwijst de Ombudsman verzoeker door naar zijn Vlaamse
collega.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De klacht is gegrond maar de fout ligt niet op het Brugse
maar op het Vlaamse niveau.

OPVOLGING

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid gaat in eerste
instantie toch uit van een fout van een medewerker van het
Brugse vaccinatiecentrum in plaats van een systeemfout.
Na overleg met het vaccinatiecentrum erkent zij dat er een
bug was. Het Agentschap volgt het dossier verder op.

ANDER OORDEEL

Afvalophaling

KLACHT

Diensten: Mobiliteit, IVBO

Eind mei 2021 reserveert verzoeker een reis naar Malta.
Die zou doorgaan in september. Verzoeker en zijn vrouw
laten zich ondertussen dubbel vaccineren. Maar als zij zich
aanmeldden in de luchthaven blijkt dat er maar één vaccinatiedatum op het coronapaspoort van mevrouw geregistreerd staat. Het koppel kan niet vertrekken.
Verzoeker gaat ervan uit dat de fout in het Brugse vaccinatiecentrum werd gemaakt en eist de reiskosten terug.

ONDERZOEK

De vrouw van verzoeker werd op 8 april en 13 mei 2021 in
het Brugse vaccinatiecentrum gevaccineerd. In Vaccinnet,
het portaal dat de Vlaamse overheid aanbiedt aan de vaccinatiecentra om er de vaccinnaties in te registreren, is
alleen de vaccinatie van 13 mei zichtbaar.
Volgens de coördinator van het vaccinatiecentrum is de
fout het gevolg van een systeemfout in Doclr, het Vlaamse
uitnodigingssysteem voor de vaccinatiecentra. De bug manifesteerde zich bij het opslaan van de anamnese van de
patiënt na de registratie van het toegediende vaccin. Daarbij
werden het tijdstip en het lotnummer van het eerste vaccin

(dossier: 202110-206)
ANDER OORDEEL
KLACHT

In 2018 nam verzoekster met de dienst Ombudsman
contact op omdat IVBO het huisvuil in een aanpalende
woonwijk niet ophaalde. De bewoners zetten hun afval
tegen de zijgevel van haar eigendom. Dat deden ze vaak te
vroeg, wat voor hinder zorgde.
Uit het onderzoek van de dienst Ombudsman bleek toen dat
de huisvuilwagen van IVBO de nieuwe wijk niet kon inrijden.
Er waren ingrepen nodig. Deze aanpassingswerken
werden begin december 2018 uitgevoerd waarna IVBO kon
starten met de huis aan huis ophaling van het afval.
In 2020 vernam verzoekster dat er plannen waren om
de wijk af te sluiten voor doorgaand verkeer. De dienst
Mobiliteit bevestigde deze plannen maar er zouden eerst
objectieve data verzameld worden. Pas daarna zouden
eventueel maatregelen voorgesteld worden. Verzoekster
ging ervan uit dat zij als rechtstreekse buur betrokken zou
worden. Dat gebeurde niet.
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Midden augustus 2021, enkele dagen voor het ingaan van de
nieuwe maatregel, kreeg verzoekster een bewonersbrief
om te melden dat het College van burgemeester en
schepenen op vraag van de bewoners beslist had om de
wijk voor doorgaand verkeer af te sluiten door middel van
overrijdbare paaltjes. Gevolg van deze beslissing was dat
de bewoners hun afval weer dienden te verzamelen aan de
uitgangen van de wijk.
Tegen oktober 2021 ziet verzoekster de afvalproblematiek
aan de zijgevel van haar eigendom weer toenemen. De
bewoners zetten hun vuilniszakken vaak te vroeg buiten.
Dat trekt ander afval aan. Verzoekster moet gescheurde
of lekkende vuilniszakken opruimen en papier en karton
samenbinden om te voorkomen dat ze op de straat
belanden. Ze wil niet dat het afval nog langer tegen
haar zijgevel wordt geplaatst. Ze formuleert enkele
alternatieven.
De eigenaar van een van de andere hoekpanden organiseert
gelijktijdig een petitie waarin eveneens aangedrongen
wordt op een wijziging van de manier waarop het afval van
de wijk wordt opgehaald.

ONDERZOEK

De bewoners van de wijk vroegen de voorbije jaren
herhaaldelijk aan de Stad om het doorgaand verkeer
in hun wijk te bannen. De wijk is een woonerf zonder
voetpaden. Wie buiten komt, staat onmiddellijk op straat.
Dat is onveilig, zeker voor de kinderen.
De dienst Mobiliteit mat midden december 2020 de
verkeersintensiteit. Op basis van de resultaten adviseerde
zij het wijzigen van de rijrichting en/of het plaatsen van
paaltjes negatief.
Begin april 2021 dienden de bewoners een petitie in
waarin het afsluiten van de wijk door middel van paaltjes
werd voorgesteld.
De dienst Mobiliteit vroeg hierover advies aan IVBO. Door
het plaatsen van paaltjes zouden alle bewoners hun afval
aan de uitgangen van de wijk moeten plaatsen, aangezien
de vrachtwagens van IVBO niet over een draaicirkel
beschikken om op de site te kunnen draaien. IVBO gaf een
gunstig advies. Zij verzekert de Ombudsman wel dat zij de
dienst Mobiliteit er telefonisch op wees dat het plaatsen
van het afval ter hoogte van de uitgangen van de wijk voor
overlast zou kunnen zorgen voor de eigenaars van de
hoekpanden.
De adviezen van de Hulpverleningszone, de Politie en de
dienst Mobiliteit over het voorstel van de bewoners waren
negatief.
Begin juli 2021 besliste het College van burgemeester
en schepenen om de wijk op één hoek af te sluiten met
overrijdbare paaltjes. Het afval moest door de bewoners
aangeboden worden aan de uitgangen van de wijk.
Na de klacht polst de Ombudsman IVBO over de
alternatieven die verzoekster voorstelt. IVBO is bereid om
de wijk achteruit in te rijden tot op het binnenplein. De
paaltjes moeten dan wel naar het binnenplein verplaatst
worden.
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Aangezien het voorstel van IVBO een herziening van
de collegebeslissing inhoudt, legt de Ombudsman het
voorstel voor aan de Burgemeester in zijn hoedanigheid
van voorzitter van het College. Na beraad wenst de
Burgemeester het dossier niet opnieuw voor het College
van burgemeester en schepenen te brengen. Hij wijst erop
dat het de bewoners zijn die hun afval niet te vroeg buiten
mogen zeggen en stelt meer controle voor.
De Ombudsman vraagt de Gemeenschapswachten
meer controle te doen. Dat wordt toegezegd. Stellen zij
sluikstort vast, dan kan een GAS-vaststelling gebeuren. De
eigenaars van de hoekpanden kunnen ook steeds sluikstort
melden via het stedelijk meldpunt. Dat garandeert een
gestructureerde opvolging van hun melding. Ook dan kan
een GAS-vaststelling gebeuren.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling. Mogelijk kan het probleem
door gerichte controles beheerst worden.
De Ombudsman kan niet aanbevelen of opleggen dat
een beslissing van het stadsbestuur door het College
van burgemeester en schepenen herbekeken wordt. Dan
zou hij buiten zijn bevoegdheid treden. Het College van
burgemeester en schepenen mag en kan een beslissing
nemen tegen de adviezen van de diensten in.

Heel lang wachten
(dossier: 202111-212)

Diensten: Huis van de Bruggeling,
Parkeerwinkel
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker slaagt er in het Allerheiligenweekend niet in om
online een afspraak te maken met de Parkeerwinkel om
te melden dat zijn parkeervergunning tijdelijk aangepast
moet worden aan de nummerplaat van zijn vervangwagen.
Daarom gaat hij op 3 november 2021 zelf naar het Huis van
de Bruggeling zonder dat hij een afspraak heeft. Hij neemt
het kentekenbewijs van de vervangwagen en het attest van
de garage mee.
Aan de ingang krijgt hij van de host een nummertje. Hij
blijft wachten en wachten. Het is nochtans niet druk bij de
Parkeerwinkel. Hij ziet wel dat klanten voor hem behandeld
worden. Na zeer lang wachten houdt hij het niet meer uit en
keert onverrichterzake naar huis terug.
Ondertussen had hij in het Huis van de Bruggeling ook geprobeerd om met zijn gsm naar het contactcenter te bellen
om te vragen wat hij moest doen. Hij liet de telefoon lopen
en kreeg voortdurend te horen dat er wachtenden voor hem
waren. Na 40 minuten – hij was toen al weer thuis - werd
opgenomen. Hij kreeg te horen dat hij een mail moest sturen naar de Parkeerwinkel.

DIENSTOVERSCHRIJDENDE KLACHTEN

Verzoeker is niet te spreken over de dienstverlening. De
Parkeerwinkel liet hem zitten omdat hij door omstandigheden geen afspraak had kunnen maken. Veertig minuten
wachten voor het Huis van de Bruggeling opneemt, vindt hij
van het goede teveel.

ONDERZOEK

De Parkeerwinkel bevestigt dat het op 3 november 2021,
de dag na het verlengde weekend, erg druk was. Er waren
volgens het afsprakensysteem officieel 47 bezoekers aangemeld. 23 hadden op voorhand een afspraak gemaakt, 24
kwamen op vrije inloop langs en kregen een ticket via het
onthaal.
Bovenop die 47 bezoekers kwamen nog meer burgers naar
de balie van de Parkeerwinkel. Er zijn ook bezoekers die bij
het onthaal van het Huis van de Bruggeling of aan een andere themabalie een afspraak hebben en dan zonder afspraak
en zonder ticket doorlopen naar de Parkeerwinkel. Dat is
bijvoorbeeld het geval met burgers die hun identiteitskaart
aanpassen aan hun nieuwe adres en dan doorlopen naar
de Parkeerwinkel om ook hun parkeervergunning aan te
passen. Deze burgers worden er tussen genomen.
De medewerkster die die morgen de Parkeerwinkel bemande, verzekert dat iedereen werd geholpen, al moesten
sommigen inderdaad een hele tijd wachten. De burgers
met een afspraak werden zoals altijd eerst behandeld. De
burgers die vrij inliepen, al dan niet met een ticket, werden
er tussen genomen. De medewerkster herinnert zich dat
er volgens het afroepsysteem één persoon zonder afspraak
maar met een ticket van de host niet verscheen aan de balie. Vermoedelijk ging het om verzoeker.
Het was die morgen niet mogelijk om een extra medewerker aan de balie van de Parkeerwinkel in te zetten. Die was
niet ter beschikking. De woensdag is de Parkeerwinkel open
van 8.30 uur tot 20 uur. Daarvoor zijn twee personeelsleden
ingeroosterd. In de backoffice moesten na het verlengde
weekend de vele mails verwerkt worden. Bovendien was
er telefoonpermanentie tussen 8.30 en 17 uur. De Parkeerwinkel wijst erop dat het een structureel personeelstekort
kent. De medewerkster met morgendienst kon geen middagpauze (van 12 tot 12.30 uur) nemen omdat er nog burgers in de wacht stonden. Zij werden allen geholpen.
Het Huis van de Bruggeling bevestigt dat het op 3 november
ook zeer druk was in het contactcenter waar de telefoons
toekwamen. Er was een verlengd weekend geweest. Het
was vakantie waardoor er veel afspraken gemaakt werden
voor de recyclageparken. Er waren nieuwe vaccinatie-uitnodigingen verstuurd met als gevolg dat burgers belden
om een afspraak te maken in het vaccinatiecentrum. Bovendien kwamen er veel vragen over het Covid Safe ticket.
Daarnaast waren er de gewone telefonie en de afspraken
voor de themabalies. Dat alles zorgde ervoor dat het Huis
van de Bruggeling die dag 2.037 telefoons verwerkte. Om
deze stroom aan telefoons aan te kunnen werd de bezetting
gedurende de dag verhoogd. Ook op 4 november waren er
tien medewerkers aan de slag om de telefoonstroom te
verwerken.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Het is niet zo dat de Parkeerwinkel burgers zonder afspraak
eindeloos lang laat wachten. Zij worden er wel degelijk tussen genomen. Waarom dat voor verzoeker niet lukte, was
allicht te wijten aan de drukte op 3 november 2021. Hetzelfde geldt voor het telefonisch contact met het Huis van
de Bruggeling. Door de grote drukte in het contactcenter
moest verzoeker uitzonderlijk lang wachten vooraleer er
werd opgenomen.
De Parkeerwinkel wijst wel op een structureel personeelstekort op de dienst. Dat is een aandachtspunt voor het bestuur en het management.

Wateroverlast
(dossier: 202111-227)

Diensten: Openbaar Domein, Farys
ANDER OORDEEL
KLACHT

Eind november 2021 kan de riolering in een straat in Lissewege het vele regenwater niet meer slikken. Verzoeker kan
de toiletten niet meer doorspoelen noch het huishoudelijk
afvalwater lozen.
Verzoeker wordt sinds 2018 af en toe met dit probleem
geconfronteerd. De vorige keer bleek de oorzaak een verstopping op het punt waar de riolering van de wijk samen
komt. Hij weet niet of hetzelfde probleem de oorzaak zou
zijn van de huidige overlast. Hij contacteerde Farys die een
interventieploeg stuurde. De pompen van het Lisseweegs
Vaartje bleken het waterdebiet niet aan te kunnen.
Midden december doet het probleem zich opnieuw voor.
Alle rioolkolken in de straat staan vol water. Verzoeker
vraagt een structurele aanpak

ONDERZOEK

De afvoerpomp van de riolering, gelegen nabij het Lisseweegse Vaartje, wordt beheerd wordt door Aquafin.
Farys en de sector Noord van de dienst Openbaar Domein
overleggen met Aquafin. Aquafin kondigt aan dat zij eind
2022 – begin 2023 het pompstation zal vernieuwen maar dat
dit geen capaciteitsverhoging van de pompen zal inhouden.
De huidige capaciteit is volgens Aquafin voldoende om het
debiet van de bestaande gemengde riolering te verpompen.
Een capaciteitsverhoging zou problemen veroorzaken in
het afwaartse stelsel van het pompstation. Aquafin bevestigt dat er bij hevige of langdurige perioden van regen overlast kan optreden omdat het stelsel zich vlugger vult dan
dat er verpompt kan worden. Winst moet geboekt worden
door het verminderen van de aanvoer van regenwater en
het verhogen van de buffercapaciteit.
Daarom spreken de drie partners volgende maatregelen
af. De Stad onderzoekt waar en hoe het hemelwater afgekoppeld kan worden van de riolering, bijvoorbeeld door
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ontharding. Farys reinigt de riolering en controleert ze
op grachtinlaten, slecht werkende overstorten en andere knelpunten. Aquafin checkt de terugslapklep van het
pompstation.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

Opvangvoorziening
(dossier: 202112-231)

Diensten: Cluster Omgeving,
Eigendommen
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker heeft vragen over een opvangvoorziening in zijn
straat. De vergunningstoestand zou wettelijk niet in orde
zijn. Volgens hem zou de bestemming van het pand gewijzigd moeten worden van woonfunctie naar gemeenschapsvoorziening.
Verzoeker stelde hierover al vragen aan de bevoegde
stadsdiensten maar zou geen afdoend antwoord gekregen
hebben.

ONDERZOEK

Het pand is in eigendom van de Stad en wordt verhuurd aan
een instelling die er een opvangvoorziening uitbaat.
De term ‘huis/woning’ is een kadastrale term. Ze staat los
van de stedenbouwkundige bestemming van een pand. Wonen in gemeenschap is ook wonen. Een gemeenschapshuis
is dus ook een huis. Voor het pand werden indertijd 11 kamers vergund waarbij de bewoners in gemeenschap mogen
leven. Het pand behoort volgens het gewestplan tot een
‘woongebied met culturele, historische en/of esthetische
waarde’. Ook hieraan voldoet het pand.
De Cluster Omgeving ontving verzoekers vraag op 19 november 2021. Daarin vroeg hij naar de vergunningstoestand
en de brandveiligheid van het pand. Het team Woningenbestand verwees hem in eerste instantie door naar de huurder.
Verzoeker herhaalde zijn vraag op 24 november. De Cluster
Omgeving vroeg bijkomende informatie aan de dienst Eigendommen. Na overleg verwees de Cluster Omgeving verzoeker naar de dienst Eigendommen en naar de huurder.
De dienst Eigendommen bezorgde verzoeker op 14 december een uittreksel uit het plannen- en vergunningsregister
dat de vergunde toestand aantoonde.

72 |

Verzoeker bleef aandringen op een bestemmingswijziging.
De dienst Eigendommen deed navraag bij de Cluster Omgeving. Na onderzoek in het Stadsarchief bleek dat het pand
al in 1987 ingericht was met verschillende wooneenheden
en dat het huidige gebruik niet strijdig was met de vergunde
toestand. De dienst Eigendommen maakte deze informatie
over aan verzoeker.
Op 19 december 2020 liet verzoeker de dienst Eigendommen weten dat hij hiermee niet akkoord ging. Aangezien
hij geen bijkomende vragen stelde, werd niet meer op zijn
vraag gereageerd. Daarop nam verzoeker contact op met
de dienst Ombudsman.
Het team Handhaving/Wonen onderzoekt of het pand aan
alle vereisten voldoet. Omdat het hier om handhaving gaat,
mag hierover geen informatie gegeven worden aan derden.
Ook de brandveiligheid valt hieronder.
De dienst Eigendommen laat weten dat het pand bouwfysisch aangepakt zal worden door de dienst Facilitair
Beheer en dat het huidige gebruik beperkt is in de tijd. De
huurovereenkomst loopt eind 2022 af. De huurder is van
plan om er zijn activiteiten stop te zetten. De Stad wil het
pand daarna verkopen.
De dienst Ombudsman bezorgt verzoeker het collegebesluit van 2008 waarin de huurovereenkomst goedgekeurd
werd. Ook de huurovereenkomst en een uittreksel uit het
omgevingsloket met uitleg over de woonfunctie worden
overgemaakt.
Verzoeker reageert tevreden.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bijkomende informatieverstrekking.
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Beledigd?
(dossier: 202107-141)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker klaagt dat een personeelslid van het Stadsarchief hem tijdens een recent bezoek berispte in plaats van
hem te helpen. Verzoeker wilde vertrouwd geraken met het
voeren van een genealogisch onderzoek. Daarom had hij op
voorhand enkele algemene vragen gesteld over zijn familie.
Het personeelslid gaf hem een paar boeken en enkele referenties op de computer in de leeszaal. In het computerprogramma was volgens verzoeker een fout opgetreden. Toen
hij dat meldde, zou het personeelslid gezegd hebben dat
wat hij beschreef onmogelijk kon kloppen.
Toen verzoeker zei dat hij moeite had om een bepaald geschrift van een oud boek te lezen, zou het personeelslid gezegd hebben: “Dat boek is niet zo oud. Als u dat al niet kan
lezen, dan moet u hier niet zijn”. Het gesprek escaleerde.
Verzoeker zou verschillende keren gevraagd hebben hoe
hij al vanaf de eerste dag moest weten hoe een genealogisch onderzoek gevoerd moest worden en of hij dat niet
mocht ontdekken door vragen te stellen. Het gesprek zou
geëindigd zijn met het verwijt van het personeelslid dat
verzoeker voor zijn onderzoek “als een kieken zonder kop
zat rond te lopen”.
Verzoeker vraagt een schriftelijke verontschuldiging.

de baliemedewerker probeerde het personeelslid verzoeker zo goed mogelijk op weg te helpen. Omdat deze steeds
van de hak op de tak sprong en hij niets bij zich had om zijn
onderzoek bij te houden, raadde het personeelslid verzoeker aan om zijn onderzoek gestructureerd aan te vatten en
er niet als ‘een kip zonder kop’ aan te beginnen. Dat was
eerder met een knipoog bedoeld.
Het personeelslid toonde verzoeker een handschrift dat
niet zo moeilijk leesbaar was. Toen verzoeker zei dat hij
dit niet kon lezen en hij dit aan zijn genealoog zou geven
om te transcriberen, zei het personeelslid dat verzoeker
dan beter telkens zijn genealoog zou meebrengen omdat
verzoeker bij zijn archiefonderzoek op heel wat moeilijker
leesbare teksten zou kunnen botsen. Het personeelslid
ontkent dat hij de woorden ‘u moet hier dan niet zijn’ in de
mond zou hebben genomen.
Het personeelslid is bereid zich te excuseren, al was het
niet de bedoeling verzoeker te kwetsen. Verzoeker accepteert de excuses.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat hij zelf niet bij het
gesprek aanwezig was maar het ziet ernaar uit dat verzoeker de woorden van het personeelslid anders aanvoelde
dan ze bedoeld waren.

ONDERZOEK

Volgens het personeelslid ging het om een respectvol
gesprek maar waarbij hij wel open met verzoeker communiceerde omdat deze weinig gestructureerd aan zijn
onderzoek begonnen was. Hij ontkent niet dat zich een
kleine woordenwisseling voordeed, maar dit gebeurde om
verzoeker wegwijs te maken en hem te adviseren hoe men
best een historisch onderzoek onderneemt.
Op een bepaald moment nam het personeelslid de woorden
‘kip zonder kop’ in de mond maar dat gebeurde in een bepaalde context. Verzoeker was in de leeszaal. Samen met
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Vernietigd rijbewijs
(dossier: 202106-109)
GEGROND
KLACHT

In maart 2021 levert verzoeker in het deelgemeentehuis
zijn rijbewijs in voor een periode van drie maanden. Hij doet
dat samen met een medisch attest dat aangeeft dat hij rijongeschikt is.
Na nieuwe medische testen wil verzoeker begin juni zijn
rijbewijs opnieuw ophalen in het deelgemeentehuis. Het
is verdwenen. De medewerkster gaat ervan uit dat het
weggegooid of vernietigd werd. Verzoeker dient een nieuw
rijbewijs aan te vragen en moet daarvoor 25 euro betalen.
Volgens verzoeker is het door de nalatigheid van het deelgemeentehuis dat hij deze kost moet maken. Hij vraagt de
terugbetaling van zijn nieuwe rijbewijs.

De dienstverleningscoördinator Deelgemeentehuizen is al
op de hoogte van het probleem op het moment dat de dienst
Ombudsman de klacht overmaakt. Het deelgemeentehuis
had haar ingelicht. Verzoeker werd gecontacteerd om de
terugbetaling in orde te brengen.
Het oude rijbewijs werd door de dienst Rijbewijzen in het
Huis van de Bruggeling ten onrechte vernietigd. Het deelgemeentehuis had het rijbewijs correct aan haar overgemaakt. De vernietiging gebeurde op basis van het medisch
attest dat in maart 2021 ingediend werd. Daarop stond dat
verzoeker medisch rijongeschikt was “voor onbepaalde
duur”.
Er staat geen tijdslimiet op het bewaren van ingediende
rijbewijzen wegens medische ongeschiktheid. In principe
moet het rijbewijs in bewaring worden gehouden tot de
burger een nieuw medisch attest voorlegt. Omdat de geneesheer op het medisch attest vermeld had dat verzoeker “medisch ongeschikt” was “voor onbepaalde duur”,
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vernietigde de dienst Rijbewijzen het rijbewijs onmiddellijk.
De medewerker nam deze beslissing op basis van zijn ervaring dat op een rij-ongeschiktheidsattest van onbepaalde
duur bijna altijd een volledig verval van het recht op sturen
ofwel een recht op sturen met beperkingen volgt.
Doordat verzoeker na drie maand een nieuw medisch attest
binnenbracht waarop stond dat hij opnieuw medisch rijgeschikt was, had hij recht op zijn oude rijbewijs. Na intern
overleg in de afdeling Rijbewijzen en met inbreng van de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit werd geconcludeerd
dat deze fout rechtgezet diende te worden.
De info hierover wordt via een kennisupdate naar alle medewerkers gestuurd.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING: het rijbewijs
had in bewaring moeten worden gehouden tot de burger
een nieuw medisch attest indiende. Het rijbewijs werd ten
onrechte onmiddellijk vernietigd.
De klacht wordt gecorrigeerd: het nieuwe rijbewijs wordt
terugbetaald. Alle medewerkers worden gebrieft over de
bewaring van rijbewijzen wegens medische ongeschiktheid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (11 oktober 2021).

Verkeerde informatie
(dossier: 202109-172)
GEGROND
KLACHT

Verzoeker is gehuwd met een Bulgaarse die zijn

CLUSTER KLANT/HUIS VAN DE BRUGGELING

familienaam wil aannemen. Zijn vrouw reisde naar
Bulgarije om er haar familienaam te laten aanpassen.
Dat deed ze met het doel om daarna in België een
verblijfsvergunning met haar nieuwe familienaam te
kunnen krijgen.
Tijdens haar reis naar Bulgarije vraagt ze haar man
om in het Huis van de Bruggeling te informeren of ze in
Brugge een Europees rijbewijs kan aanvragen. Mocht dit
niet kunnen, dan zou verzoekster dit in Bulgarije in orde
brengen.
Verzoeker gaat te rade bij de afdeling Rijbewijzen. De
medewerkster bevestigt dat zijn echtgenote het rijbewijs
kan aanvragen in Brugge.
Een tijd later gaan verzoeker en zijn echtgenote langs
bij de afdeling Rijbewijzen. Ze krijgen er te horen dat de
informatie die ze eerder kregen, niet juist is. Verzoekster
moet haar Europees rijbewijs aanvragen in Bulgarije.
Omdat de echtgenote van verzoeker binnenkort start met
een nieuwe job en daarvoor een rijbewijs nodig heeft,
reist ze opnieuw naar Bulgarije. Terwijl ze daar is, wordt
haar man opgebeld door het Huis van de Bruggeling. Het
nieuwe Europese rijbewijs ligt klaar.

ONDERZOEK

Tijdens het tweede contact met de afdeling Rijbewijzen
zat een nieuwe medewerkster aan de themabalie. Zij
gaf verzoekers de verkeerde informatie dat het rijbewijs
alleen in Bulgarije opgemaakt kon worden. Omdat de
vraag van verzoekers vrouw eerder uitzonderlijk was,
kende ze de juiste werkwijze niet. Die zaterdagmorgen was
het hectisch aan de themabalie. Daardoor kon de nieuwe
medewerkster geen hulp vragen aan haar collega’s. Na
de afspraak liet zij een nota achter voor de backoffice
met het verzoek de vraag de eerstvolgende werkdag op te
volgen. De afdeling Rijbewijzen bevestigt dat er toen door
de backoffice een nieuw Europees rijbewijs voor mevrouw
aangevraagd werd.
Gezien de fout biedt de afdeling Rijbewijzen het rijbewijs
gratis aan. Maar aangezien de vrouw al naar Bulgarije
afgereisd was, vindt de Ombudsman deze compensatie
onvoldoende. Er wordt een schadedossier geopend. De
verzekeraar van de Stad stelt de Stad aansprakelijk en
stort de reiskosten terug.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING: verzoekers
werden foutief geïnformeerd. De nieuwe reis naar
Bulgarije was overbodig.
De klacht wordt gecorrigeerd: het rijbewijs wordt gratis
geleverd. De reiskosten worden terugbetaald.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (7 februari 2022).

Reispas
(dossier: 202103-060)
DEELS GEGROND
KLACHT

Verzoekster gaat in haar deelgemeentehuis de nieuwe reispas van haar man ophalen. De medewerkster zegt haar dat
de oude reispas ingediend moet worden. Dat is een strikte
voorwaarde om de nieuwe reispas te kunnen uitreiken. In
het elektronische systeem staat dat de oude reispas nog in
het bezit van haar man zou zijn. Buiten belde verzoekster
haar echtgenoot op. Die zei dat hij zijn twee vorige reispassen al had ingediend op het moment dat hij zijn nieuwe
reispas had aangevraagd.
Verzoekster ging weer naar binnen en zei dat haar man zijn
oude reispassen wel degelijk ingediend had op de dag van
de aanvraag. De ambtenaar wilde haar weer wegsturen
met de boodschap dat de reispas ingediend moest worden
en dat dit in geval van verlies aangegeven moest worden bij
de Politie. Verzoekster herhaalde dat haar echtgenoot de
reispassen had ingediend.
Volgens verzoekster zou de medewerkster geen initiatief
genomen hebben. Verzoekster stelde haar voor om de
collega te contacteren die de reispassen in ontvangst had
genomen. De bediende belde haar collega op. Verzoeker
hoorde de collega eerst ontkennen. Daarop reageerde de
ambtenaar dat “mevrouw beweerde dat de reispassen ingediend zouden zijn op het moment van de aanvraag” met een
ondertoon die erop alludeerde dat verzoekster loog.
De collega vroeg naar de aanmeldingsdatum waarna ze
zich dan toch kon herinneren dat de reispassen ingediend
waren. Ze kon ook vertellen waar die zich bevonden. De
ambtenaar vond de reispassen terug en bevestigde dat ze
inderdaad ingediend waren door haar man. Verzoekster
voegde daaraan toe “zoals mevrouw beweerde”, omdat ze
verontwaardigd was dat zij voor een leugenaar was aangezien. De ambtenaar verontschuldigde zich niet.

ONDERZOEK

De ambtenaar las in Belpas, het programma voor de opvolging van de aangevraagde reispassen, dat de vorige
reispas nog steeds als uitgereikt geregistreerd stond. De
wet verbiedt de ambtenaar een nieuwe reispas af te leveren
als de oude niet ingediend en vernietigd werd. Voor reispassen jonger dan tien jaar is Belpas zo ingesteld dat de
ambtenaar de nieuwe reispas niet kan afleveren zonder de
registratie van wat er met de vorige reispas gebeurde.
Daarop vroeg de ambtenaar of verzoekster de oude reispas
mee had. Ze legde uit waarom zij de nieuwe reispas niet
kon meegeven. Verzoekster zei dat ze de oude reispas zou
halen. De medewerkster had de indruk dat verzoekster dat
niet fijn vond.
Enige tijd later keerde verzoekster terug met de boodschap
dat haar man zijn oude reispassen al ingeleverd had. De
ambtenaar reageerde dat dit niet zo geregistreerd stond. Ze
ging er vanuit dat haar collega’s de oude reispassen geregistreerd zouden hebben als vernietigd indien deze effectief
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afgegeven waren. De ambtenaar ontkent dat zij verzoekster
daarmee de boodschap wilde geven dat ze zou liegen.
Volgens de ambtenaar nam zij wel initiatief. Ze vroeg verzoekster om de aanvraag voor de reispas te tonen. Daarop contacteerde zij haar collega die bevestigde dat zij de
oude reispassen in ontvangst genomen had. Zij had dat
vergeten te registreren in Belpas. De collega zei haar dat
de reispassen nog in het kastje onder haar bureau lagen.
De ambtenaar vond daar inderdaad de oude reispassen
van de echtgenoot terug samen met heel wat andere, nog
niet vernietigde reispassen. Daarop zei de ambtenaar aan
verzoekster dat ze gelijk had. Zij vernietigde de oude reispassen, registreerde ze aldus en gaf verzoekster de nieuwe
reispas mee.
De ambtenaar ontkent dat zij onvriendelijk geweest zou
zijn. Volgens haar handelde zij volgens de instructies die
ook steeds werden uitgelegd, deed zij niets wat niet mocht
maar wel wat zij kon.
De Ombudsman stelt vast dat het probleem ten gronde te
wijten is aan een fout van de collega van de ambtenaar.
Reispassen zijn fraudegevoelige documenten. Er bestaan
duidelijke instructies hoe de ambtenaren fraude met reispassen moeten vermijden.
De teamcoach bevestigt dat de collega de oude paspoorten
van verzoeksters echtgenoot en ook de andere reispassen
had moeten registreren in de software als vernietigd zodat
duidelijk was dat zij waren ingediend.
De klacht wijst uit dat de methodiek en de procedure voor
het inhouden, annuleren en vernietigen van reispassen
niet duidelijk is voor alle medewerkers. De wettelijke procedures worden nog eens nagegaan. Ze worden via het
werkoverleg en aan de hand van kennisupdates met alle
medewerkers overlopen.

BEOORDELING

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING: de collega van
de ambtenaar maakte een fout. De reispassen van de echtgenoot en de andere reispassen werden in Belpas niet geregistreerd als ingediend en vernietigd. Daardoor ontstond
er verwarring tussen de ambtenaar en verzoekster.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman
niet objectief kan oordelen over de houding van de ambtenaar.
De klacht wordt gecorrigeerd: de kennis over de procedures wordt bijgespijkerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (21 juni 2021).
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Rijbewijs
(dossier: 202103-054)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoekster klaagt dat een medewerkster van een deelgemeentehuis klantonvriendelijk zou zijn. Haar dochter deed
recent aangifte van de diefstal van haar rijbewijs. De medewerkster berispte haar omdat ze zich niet had aangemeld.
De dochter van verzoekster gaf het attest van aangifte bij de
Politie af. Ze kreeg geen vervangend document. De medewerkster zei haar dat ze een week moest wachten op haar
nieuwe rijbewijs. Ondertussen mocht ze niet rijden. Voor de
dochter ligt dat moeilijk voor haar werk. Verzoekster belde
naar een andere medewerkster omdat ze ontevreden was
over de service. Deze zorgde ervoor dat de dochter al de
volgende dag haar nieuwe rijbewijs kon ophalen.

ONDERZOEK

De eerste medewerkster bevestigt dat de dochter van verzoekster een afspraak had. De dochter zat in de wachtzaal
aangezien de medewerkster bezig was met een andere
klant. Zij had de dochter niet zien binnenkomen waardoor
het een tijdje duurde vooraleer de medewerkster door had
dat er iemand in de wachtzaal zat. De medewerkster ging
naar de wachtzaal en zei aan de dochter dat ze haar niet
had zien binnenkomen. Dat was als een verontschuldiging
bedoeld, niet als een berisping.
De dochter gaf een formulier van de Politie wegens verlies
van haar rijbewijs af. Dat dient als aanvraag voor een nieuw
rijbewijs. Er bestaat geen vervangend document. Door corona werden de rijbewijzen op het moment van de klacht
om de vier werkdagen geleverd. De volgende levering was
al voorzien voor de volgende dag.
Het aanvraagformulier voor een nieuw rijbewijs wordt
steeds gemaild naar de dienst Rijbewijzen in het Huis van
de Bruggeling waar het wordt aangemaakt. Volgens de medewerkster legde ze de dochter uit dat er maar een kleine
kans was dat het rijbewijs al de volgende dag klaar zou zijn.
De medewerkster en de dochter maakten een afspraak
voor de volgende week. De medewerkster legde de dochter
uit dat zij intussen niet mocht rijden aangezien ze niet over
een rijbewijs beschikte.
De baliecoach voor de deelgemeentehuizen bespreekt de
klacht met de medewerkster. Zij vindt dat gezien de dringendheid het beter was geweest dat de medewerkster
actief contact had opgenomen met het Huis van de Bruggeling om na te gaan of het rijbewijs niet al de volgende dag
geleverd kon worden. Gezien het resultaat dat de andere
medewerkster haalde, was dat inderdaad mogelijk. De medewerkster wordt erop gewezen dat de cluster Klant steeds
een dienstverlening +1 wil aanbieden. De medewerkster toont zich bereid om een coachingtraject op te nemen
in het Huis van de Bruggeling. Er wordt ook voorzien in een
opleiding in klantgerichtheid.

CLUSTER KLANT/HUIS VAN DE BRUGGELING

BEOORDELING

Terechte opmerking (minder actieve dienstverlening).
De medewerkster had actiever kunnen optreden. Gezien de
urgentie was het beter geweest dat zij geprobeerd had om
het rijbewijs toch nog de volgende dag geleverd te krijgen.
Dat was mogelijk aangezien haar collega daar in slaagde.
Positief is dat de medewerkster bereid is een opleiding te
volgen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (21 juni 2021).

Geannuleerd huwelijk
(dossier: 202103-061)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoekster laat eind maart 2021 aan de afdeling
Burgerzaken weten dat zij en haar partner als gevolg van
de coronacrisis beslist hebben om hun huwelijk, dat eind
juni 2021 plaats zou vinden, met een jaar uit te stellen.
Ze vraagt het huwelijk te annuleren en de som van 160
euro terug te storten. Ze wijst erop dat zij en haar partner
binnenkort naar Oostkamp verhuizen waardoor ze volgend
jaar in het gemeentehuis van Oostkamp zullen trouwen en
niet in het Brugse stadhuis.
Een medewerkster van de afdeling Burgerzaken
antwoordt dat het huwelijk geannuleerd zal worden en
ze aan de dienst Financiële Administratie zal vragen
om 160 euro terug te storten. Later op de dag mailt de
medewerkster terug dat ze de vraag stelde maar dat er
bij de annulering van een huwelijk 50 euro dossierkosten
worden aangerekend.
Verzoekster reageert dat er bij de aangifte van het huwelijk
in december 2020 niets gezegd werd over dossierkosten
bij de annulering van een huwelijk. Bovendien is er op de
website niets over te vinden.
De medewerkster reageert dat het wat vreemd zou
overkomen mocht er bij een huwelijksaangifte al
gesproken worden over een annulering. Ze bevestigt wel
dat er geen informatie over de annuleringskosten op de
webpagina over de huwelijken staat. Ze belooft dat aan te
passen.
Verzoekster reageert dat ze de huwelijksaangifte in volle
coronatijd deden. Aangezien er toen al geen zekerheid
was of het huwelijk plaats zou kunnen vinden, had op
dat moment de annuleringskost al ter sprake gebracht
moeten zijn. Het is in coronatijd realiteit dat veel huwelijken
uitgesteld worden. Ze vraagt het volledige bedrag terug
wegens het gebrek aan informatie, zowel mondeling als
op de website, over de aangerekende kosten.

ONDERZOEK

Het reglement op de huwelijkskosten voorziet in 50 euro
dossierkosten bij de annulering van een huwelijk.

De afdeling Burgerzaken vindt dat verzoekster een
punt heeft. Ze bevestigt dat de informatie over de
annuleringskost niet actief aan verzoekers werd
meegedeeld en op het moment van de annulering
evenmin online stond op de webpagina over het afsluiten
van een huwelijk. Het dossier van verzoekster was minder
courant omdat het niet ging over het uitstellen van een
huwelijk, wat in coronatijd inderdaad vaak voorkomt, maar
om een echte annulering aangezien het paar binnenkort
naar Oostkamp verhuist en het huwelijk daardoor niet
meer in Brugge voltrokken zal worden. Het was de eerste
keer dat de afdeling Burgerzaken geconfronteerd werd
met een annulering van een huwelijk als gevolg van de
coronacrisis.
De afdeling Burgerzaken beslist dat verzoekster de
volle 160 euro terugbetaald krijgt. De webpagina wordt
aangevuld met de info over de annuleringskosten. Vanaf
nu zal aan de balie de boodschap meegegeven worden dat
50 euro kosten aangerekend worden bij de annulering van
een huwelijk.

BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige informatieverstrekking).
De annuleringskost werd niet actief meegedeeld
aan verzoekers. De webpagina over het afsluiten van
een huwelijk vermeldde de annuleringskost niet. De
Ombudsman neemt als verzachtende omstandigheid in
rekening dat het om een minder courante situatie ging.
Het probleem wordt klantvriendelijk opgelost.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (21 juni 2021)

Naamplaatje (1)
(dossier: 202104-068)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoeker bestelt bij de cel Overlijdens van de afdeling
Burgerzaken een naamplaatje voor zijn overleden vader.
Hij krijgt een brief waarin staat dat zijn eigen naam op het
naamplaatje zal komen. De factuur staat op zijn naam terwijl hij volgens de cel Overlijdens overleden zou zijn in 2014.
Verzoeker vindt dat er over.

ONDERZOEK

De cel Overlijdens had in de eerste lijn al zijn excuses
aangeboden met de mededeling dat de fout aangepast zou
worden en alles correct doorgegeven zou worden aan de
grafsteenmaker.
Het gaat om een verstrooidheidsfout. De afdeling verzekert
dat de medewerkers erg waakzaam voor dergelijke fouten
zijn, precies omdat ze emotioneel zeer gevoelig liggen. De
cel Overlijdens verontschuldigt zich nogmaals voor de fout.
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BEOORDELING

Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
De cel Overlijdens maakte een verstrooidheidsfout. Dat is
altijd eens mogelijk, maar voor de betrokkene is dat natuurlijk niet prettig.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (21 juni 2021).

F+-kaart
(dossier: 202106-124)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoekster startte eind november 2020 de procedure op
voor het verkrijgen van een F+-kaart. Op 23 april 2021 liep
hiervoor de goedkeuring binnen. Ze diende haar aanvraag
in op 24 april. Haar oude F-kaart zou verlopen op 6 mei
2021.
De codes voor de F+-kaart kwamen niet toe via de post. Het
Huis van de Bruggeling vroeg zelf nieuwe codes aan op 22
mei 2021. Deze zouden daar toekomen. Maar dat gebeurde
niet.
Midden juni, op het moment dat verzoekster klacht indient,
is haar identiteitskaart al meer dan een maand verlopen.
Het Huis van de Bruggeling beloofde opnieuw nieuwe codes
aan te vragen. Op 25 juni moet verzoekster gevaccineerd
worden. Ze vreest geen geldige identiteitskaart te zullen
hebben en roept de hulp van de dienst Ombudsman in.

ONDERZOEK

Bij een goedkeuring van een F+-kaart krijgt de burger zijn
codes thuis toegestuurd door de FOD Binnenlandse zaken.
Dat de codes niet toekwamen, kan te wijten zijn aan een
probleem bij bpost.
Op 22 mei 2021 zouden nieuwe codes aangevraagd zijn
door de afdeling Burgerzaken. De medewerker die de codes aanvraagt, moet dat registreren in het systeem WebBv
zodat nagegaan kan worden wanneer deze aanvraag gebeurde. Het onderzoek wijst uit dat een dergelijke melding
in WebBv niet terug te vinden is.
Nadat verzoekster op 14 juni opnieuw contact opnam met
het Huis van de Bruggeling, vroeg de themabalie Niet-Belgen opnieuw nieuwe codes aan. Om helemaal zeker te zijn
dat de aanvraag in orde was, checkte de medewerker bij
de helpdesk van de achterliggende dienst of de aanvraag
doorgegaan was. Dat was het geval.
Na de klacht krijgt verzoekster een vervangend attest
waardoor ze haar eerste vaccin kan krijgen. De nieuwe F+kaart en de codes komen begin juli toe.

BEOORDELING

Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
Het ziet ernaar uit dat de afdeling Burgerzaken bij de
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tweede aanvraag van de codes een fout maakte.
Positief is dat het probleem opgelost wordt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (9 augustus 2021).

Vaccinatielijn (1)
(dossier: 202106-129)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Volgens verzoeker zouden de personeelsleden die de planning van de vaccinaties regelen, willekeurig en ongelijk
handelen. Hij en een ex-collega stonden ingepland op 16
juli 2021 voor hun tweede prik. Zijn collega belde naar de
vaccinatielijn en kon zijn vaccinatie vervroegen naar 6 juli
2021. Daarop belde verzoeker ook naar de vaccinatielijn. Hij
kreeg een andere medewerker aan de lijn die hem zei dat
dat onmogelijk was en dat men de vaccinatiedatum alleen
maar kon uitstellen.

ONDERZOEK

Verzoeker kreeg zijn eerste prik met Astra Zeneca op 23
april 2021. De tweede prik was voorzien voor 16 juli 2021.
Bij een Astra Zeneca vaccin kan de burger bij de tweede
prik de datum binnen een periode van tien dagen verschuiven. Dat gebeurt aan de hand van een intern werkdocument
waarbij de medewerker van de vaccinatielijn kan zien tussen welke data geschoven kan worden. De data waarbinnen
geschoven kon worden voor wie zijn eerste prik kreeg op 23
april 2021, was tussen 11 en 21 juli 2021.
Dat was ook het geval voor de collega van verzoeker die
ook een Astra Zeneca vaccin had met de twee prikken op
23 april en 16 juli 2021. Hij belde naar de vaccinatielijn met
de vraag een vroegere afspraak te kunnen krijgen. Daarbij
werd de afspraak voor zijn tweede prik vervroegd naar 6 juli
2021. Dat had in feite niet gemogen. Een menselijke fout
ligt aan de basis. De medewerker vergiste zich van datumregel. Hij koos de lijn met de data die overeenkomt met 18
april 2021 als datum van de eerste prik in plaats van de lijn
die overeenkomt met 23 april 2021. Voor 18 april ligt deze
periode tussen 6 en 16 juli 2021.
De dienst excuseert zich voor deze fout maar ontkent dat
er van willekeur sprake zou zijn. De medewerker volgde
de procedure maar gebruikte de verkeerde datumlijn.
De dienst verzekert dat zij blijft inzetten op voortdurende
opleiding van de medewerkers om dergelijke situaties te
vermijden.
Verzoeker kan zijn tweede prik vervroegen naar 11 juli 2021.

BEOORDELING

Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
De eerste medewerker van de vaccinatielijn maakte een
fout. Hij keek naar de verkeerde datalijn.

CLUSTER KLANT/HUIS VAN DE BRUGGELING

Daardoor leek het alsof er willekeurig werd gehandeld,
maar dat was niet het geval.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (9 augustus 2021).

Reispas of identiteitskaart
(dossier: 202110-201)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoeker maakte een afspraak om een nieuw internationaal paspoort aan te vragen in zijn deelgemeentehuis nadat
hij zijn vorige reispas niet meer terugvond en daarvan bij de
Politie aangifte had gedaan.
Met het attest van de Politie ging hij naar het deelgemeentehuis maar kreeg daar een bijlage 12 van aangifte van verlies van zijn identiteitskaart ter ondertekening voorgelegd.
Hij betaalde 18,80 euro. Hij zei nog tegen de medewerkster
dat hij dat een laag bedrag vond voor een paspoort.
Pas thuis merkte hij op dat hij een aangifte van verlies van
zijn identiteitskaart had ondertekend. Hij maakte een nieuwe afspraak en confronteerde de medewerkster met haar
vergissing. Zij zei dat verzoeker wel degelijk om een nieuwe
identiteitskaart gevraagd had. Daarbij haalde zij de termen
paspoort en identiteitskaart zelf door elkaar. Verzoeker
ontkende dat en kon dat bewijzen met het attest van de Politie. Daarop reageerde de medewerkster dat verzoeker dit
attest de eerste keer niet had getoond.
Dat is volgens verzoeker manifest onjuist. Hij vraagt dat de
fout erkend wordt en dat hij 18,80 euro terugbetaald krijgt.

ONDERZOEK

Volgens de coördinator dienstverlening van het Huis van de
Bruggeling gaat het om een misverstand over het woord
paspoort. Hoewel de medewerkster erbij bleef dat verzoeker het attest ‘verlies reispas’ niet voorgelegd zou hebben,
had zij volgens de coördinator wel moeten doorvragen of
verzoeker een reispas of een identiteitskaart nodig had. Dit
wordt intern met de medewerkster besproken.
Verzoeker krijgt 18,80 euro terugbetaald.

BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Of verzoeker het attest van verlies van zijn reispas wel of
niet toonde, is woord tegen woord. De medewerkster had
wel moeten doorvragen over welk identiteitsdocument het
ging.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (6 december 2021).

Privacy geschonden
(dossier: 202112-244)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoeker ging in het Huis van de Bruggeling zijn nieuwe
identiteitskaart ophalen. Hij klaagt dat zijn privacy werd geschonden bij het activeren van de kaart. De baliemedewerkster vroeg hem zijn brief met de pin- en pukcodes aan haar
af te geven. Ze vulde de codes zelf in en vroeg verzoeker of
hij een nieuwe pincode wilde. Verzoeker bevestigde waarop
de medewerkster hem vroeg welke pincode hij wilde. Hij
deelde de pincode discreet mee waarop de medewerkster
deze tot tweemaal toe luidop herhaalde. Iedereen kon het
horen. Verzoeker vindt dat een inbreuk op zijn privacy. Bij
de activering van zijn vorige identiteitskaart moest hij zijn
codes zelf intikken op het apparaat.

ONDERZOEK

Door de coronamaatregelen werd de activeringsprocedure van een nieuwe elektronische identiteitskaart gewijzigd. De apparatuur waarmee de kaarten geactiveerd worden, is niet bestand tegen het
constant reinigen met desinfecterende producten.
Om zowel de medewerkers als de burger te beschermen
werd een aangepaste werkwijze ingevoerd waarbij de medewerker de burger vraagt of hij de kaart zelf mag activeren.
Hij dient ook uit te leggen waarom dit gevraagd wordt. De
procedure gaat verder als volgt. Als de burger zegt dat hij
zijn identiteitskaart zelf wil activeren, dan wordt het bakje
toch ontsmet en gedraaid. Laat de burger toe dat de medewerker de kaart zelf activeert, dan vraagt de medewerker bij
een wijziging van de codes dat de burger deze opschrijft op
een post-it. Dat blaadje wordt afgegeven aan de medewerker die de codes ingeeft. De medewerker vernietigt daarna
de post-it of geeft deze terug aan de burger. Het is niet de
bedoeling dat de codes luidop herhaald worden.
De dienstverleningscoördinator brengt de werkwijze opnieuw onder de aandacht van de medewerkers.
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BEOORDELING

Terechte opmerking (schending privacy).
De medewerkster paste de afgesproken werkwijze niet
correct toe.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (21 juni 2021).

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN

Mondmaskerplicht

Onbereikbaar?

KLACHT

Akte genomen (7 februari 2022).

(dossier: 202105-093)
ONGEGROND
KLACHT

Verzoekster kan moeilijk met de computer overweg. Ze
wilde telefonisch een afspraak maken met het Huis van
de Bruggeling voor het afvoeren van een tuinhuis naar het
recyclagepark.
Ze belde verschillende keren naar het Huis van de Bruggeling maar stootte telkens op een bandje waar ze de keuze
kon maken tussen 1) de vaccinatielijn en 2) andere vragen.
Nadat ze op 2 had gedrukt, werd de verbinding telkens verbroken. Ze hoorde geen muziekje of bandje, alleen dat de
verbinding mislukt was. Ze probeerde meer dan tien keer.
Uiteindelijk moest ze aan een buurvrouw vragen om voor
haar online een afspraak te maken. Zo kreeg ze het tuinhuis
toch nog op tijd weg.
Gisteren belde mevrouw opnieuw naar het Huis van de
Bruggeling. Ze wilde een afspraak maken om gratis huisvuilzakken te gaan afhalen in het deelgemeentehuis. Opnieuw kreeg ze geen verbinding. De telefoon sloeg twee
keer af.
Verzoekster vindt het niet kunnen dat Bruggelingen zonder
computer telefonisch zo moeilijk geholpen worden.

ONDERZOEK

De baliecoach van het Huis van de Bruggeling stelt vast dat
verzoekster een tiental keer tevergeefs probeerde om het
Huis van de Bruggeling te bereiken. Daarbij kwam het keuzemenu niet door. De baliecoach doet zelf de test. Maakt ze
geen keuze tussen 1 of 2, dan blijft het bandje lopen. Kiest
ze voor 2, dan gaat de oproep wel degelijk door.
De baliecoach neemt contact op met verzoekster. Verzoekster probeert opnieuw. Na het ingeven van 2 wordt de lijn
verbroken. Toevallig is haar kleinzoon op bezoek. Hem lukt
het wel om contact te maken met een medewerker van het
Huis van de Bruggeling.
Verzoekster laat de baliecoach weten dat ze pas een nieuwe I-phone heeft waarmee ze nog niet vertrouwd is. Ze zal
bekijken of haar toestel juist ingesteld is.

BEOORDELING

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen.
Er lijkt niets mis met de telefonische bereikbaarheid van
het Huis van de Bruggeling.
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(dossier: 202105-098)
ONGEGROND
Verzoekster, die apotheker is, bezoekt het Huis van de
Bruggeling. Ze stelt vast dat de loketbediende van de Parkeerwinkel en een vijftal andere baliemedewerkers geen
mondmasker dragen. Als verzoekster de bediende van de
Parkeerwinkel hierover aanspreekt, hoort ze dat de medewerkers geen mondmasker hoeven te dragen aangezien ze
achter een scherm zitten.
Verzoekster gelooft dat niet en neemt contact op met de
Vlaamse overheid. Daar zou haar bevestigd zijn dat de
mondmaskerplicht in een openbare/onthalende functie nog
steeds verplicht is. Er zou haar zelfs aangeraden zijn dit te
melden bij de Politie, wat zij uiteindelijk niet deed.

ONDERZOEK

De cluster Klant laat weten dat de opgelegde veiligheidsvoorschriften in functie van het coronavirus correct nageleefd worden. Men baseert zich daarvoor op het advies van
de preventieadviseur en van de arbeidsgeneesheer van de
Stad. De klacht wordt onmiddellijk bij hen afgetoetst. De
bevestiging dat de plexischermen de burger en de medewerker voldoende beschermen, wordt door hen bekrachtigd.
De zittende medewerkers in het Huis van de Bruggeling
worden niet verplicht om een mondmasker te dragen.
Als zij zich daar beter bij voelen, mag het wel. Eén van de
motieven om het mondmasker niet te verplichten, is de
verstaanbaarheid voor de burger. Op vraag van de slechthorende doelgroepen wordt hier maximaal rekening mee
gehouden.
Bijkomend werd er bij de installatie op gelet dat de plexischermen voldoende groot zijn en dat er voldoende ventilatie aanwezig is. De opening in de schermen zit onderaan en
niet ter hoogte van het spreekgedeelte. Dat verhindert de
overdracht van speekseldeeltjes.
De cluster Klant verzekert dat de Stad steeds de maatregelen van de hogere overheden volgt en steeds conform de
geldende ministeriële besluiten werkt.

BEOORDELING

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (23 augustus 2021).

CLUSTER KLANT/HUIS VAN DE BRUGGELING

Infozuil

Belgische nationaliteit

(dossier: 202109-178)
ONGEGROND

(dossier: 202101-002)
ANDER OORDEEL

KLACHT

Verzoeker klaagt dat het onthaal in de centrale begraafplaats van Steenbrugge erop achteruit zou zijn gegaan.
Volgens hem is de medewerker die er het onthaal verzorgde, recent met pensioen gegaan en zou hij niet vervangen
worden. Aan de hoofdingang staat nu een infozuil waarop
de bezoekers snel een graf kunnen terugvinden. Maar volgens verzoeker zou deze computer niet werken wegens te
goedkoop.

ONDERZOEK

De afdeling Burgerzaken laat ter plekke nagaan of de digitale infozuil defect zou zijn. Dat blijkt niet het geval. Mocht
een burger problemen ondervinden om de zuil te bedienen,
dan kan hij ook op zijn thuiscomputer of op zijn smartphone
terecht om de gevraagde informatie op te zoeken. Deze informatie wordt constant up-to-date gehouden.
Dat de onthaalmedewerker met pensioen zou zijn, is niet
correct. Op het moment van de klacht was hij met vakantie.
Tijdens vakanties van de medewerker kunnen de bezoekers
steeds terecht bij de ploeg van de dienst Openbaar Domein
die ter plaatse is.

BEOORDELING

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen.
De beweringen van verzoeker zijn onjuist.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (11 oktober 2021).

KLACHT

Verzoekster is afkomstig van Nepal maar woont al jaren
in Brugge. Ze is getrouwd met een Belgische man en is
moeder van twee Belgische kindjes. Ze heeft een F+kaart, maar ze zou eindelijk Belg willen worden.
In 2012 vroeg ze in de dienst Burgerzaken de Belgische
nationaliteit aan maar negen jaar later is ze nog altijd geen
Belg. Ze herinnert zich enkele contacten met de afdeling
Nationaliteit, maar haar dossier zit nu bij de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Elk jaar stuurt ze een e-mail
om te vragen hoe ver het met haar aanvraag staat. Ze
krijgt telkens een standaardantwoord dat haar dossier in
een volgende vergadering besproken zal worden.

ONDERZOEK

Tot en met 31 december 2012 waren er twee manieren
om de Belgische nationaliteit aan te vragen. De eerste
manier was de naturalisatieprocedure via de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Dat is een gunstmaatregel
waarop geen termijnen staan. Er is geen verplichting tot
het verlenen van de naturalisatie. Vanaf 1 januari 2013 werd
naturalisatie via de Kamer van Volksvertegenwoordigers
een uitzonderingsprocedure.
De tweede manier was de standaardprocedure via het
gemeentebestuur waarbij de betrokkene een verklaring tot
verkrijging van nationaliteit aflegde en waarbij het Parket
van de Procureur des Konings binnen een termijn van 4
maanden een advies verleende. Werd er door het Parket
een negatief advies uitgesproken, dan kon betrokkene
binnen de 14 dagen beroep aantekenen bij de ambtenaar
van de Burgerlijke Stand. Een dergelijk dossier werd
dan overgemaakt aan de rechtbank van eerste aanleg.
Werd er door de betrokkene geen beroep aangetekend,
dan bepaalde de wet dat het nationaliteitsdossier bij de
gemeente omgezet werd in een naturalisatieprocedure bij
de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Volgens de afdeling Nationaliteit koos verzoekster eind
december 2012 voor de standaardprocedure via de Stad.
Omdat de toen geldende wetgeving teneinde liep, werden
er op dat moment massaal veel aanvragen ingediend,
zelfs al voldeden de documenten niet. Dat gold ook voor
het dossier van verzoekster dat niet aan de vereisten
voldeed. Bijgevolg sprak het Parket een negatief advies
uit op 21 januari 2013. Verzoekster tekende geen beroep
aan, maar ondertekende midden februari 2013 aan het
loket van de dienst Burgerzaken een document met
het verzoek haar nationaliteitsdossier bij de Stad om te
zetten naar een naturalisatieprocedure bij de Kamer
van Volksvertegenwoordigers. De volgende dag werd het
dossier door de dienst Burgerzaken overgemaakt aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Een naturalisatieprocedure bij de Kamer van
Volksvertegenwoordigers neemt jaren in beslag. Doordat
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de wet op 1 januari 2013 veranderde, werden eind 2012
meer dan 10.000 aanvragen voor de naturalisatieprocedure
bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend.
Negen jaar later is men daar nog altijd mee bezig.
De afdeling Nationaliteit adviseert verzoekster dat zij mits
het betalen van een registratierecht van 150 euro een nieuw
nationaliteitsdossier bij de Stad kan openen. Geeft het
Parket een gunstig advies, dan kan zij Belg zijn binnen vier
tot zes maanden. Omdat er maar één procedure tegelijk
mag lopen, zou verzoekster haar naturalisatieprocedure
bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers moeten
opschorten. Mocht het Parket opnieuw een negatief advies
geven, dan kan de naturalisatieprocedure bij de Kamer
van Volksvertegenwoordigers eenmalig heropend worden.
Verzoekster reageert dat ze met de afdeling Nationaliteit
contact zal opnemen met de bedoeling een nieuw
nationaliteitsdossier bij de Stad te openen. Geeft het Parket
opnieuw een negatief advies, dan zal ze de procedure via
de Kamer verder zetten en afwachten.

(dossier: 202102-021)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

Verzoekster wordt er eind januari 2021 door het Huis van de
Bruggeling over ingelicht dat de strandcabines in Zeebrugge in de toekomst geen terras meer zullen mogen hebben.
Dat houdt in dat ze zo snel mogelijk een schrijnwerker moet
inschakelen om haar cabine aan te passen aan het nieuwe
reglement. Verzoekster vindt dat ze veel te laat verwittigd
werd. De schrijnwerker kan zich niet meer vrijmaken voor
1 april 2021. Bovendien weet de timmerman niet of de
cabine nog even stabiel zal zijn als het terras wordt weggenomen.
In het nieuwe reglement worden ook plastieken strandcabines verboden. Verzoekster heeft zelf een houten cabine
maar ze kent cabinehouders die pas vorig jaar geïnvesteerd
hebben in een plastieken cabine, die duurder is dan een
houten exemplaar. Deze mensen worden nu plots geconfronteerd met het nieuwe reglement. Ze vindt het niet
kunnen dat er geen overgangsperiode of overgangsmaatregelen werden voorzien.

OPVOLGING

ONDERZOEK

BEOORDELING

Eind december 2021 laat het Huis van de Bruggeling weten
dat verzoeksters naturalisatie tot Belg op 1 december
2021 werd goedgekeurd.
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Strandcabine

In het nieuwe gebruikersreglement voor de strandcabines
staat dat de terrassen opklapbaar of wegneembaar dienen
te zijn en niet mogen blijven liggen bij afwezigheid. Als er
schade is wanneer de terrassen toch op het strand blijven
liggen, dan kan de Stad daarvoor niet aansprakelijk gesteld
worden.
Het Huis van de Bruggeling verzekert dat een overgangsperiode van één jaar wordt voorzien waarbij de cabinehouders
de tijd krijgen om de nodige aanpassingen te doen. Ook
voor de wissel van plastiek naar hout wordt een overgangsperiode voorzien.

CLUSTER KLANT/HUIS VAN DE BRUGGELING

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

Defecte handscanner
(dossier: 202103-040)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekers dertienjarige dochter mag haar nieuwe identiteitskaart ophalen in haar deelgemeentehuis. Als ze zich
op zaterdag 27 februari 2021 aanmeldt, is er een probleem
met de handscanner. Hierdoor kunnen de identiteitskaarten niet geactiveerd worden. De medewerkster legt de
burgers uit dat ze zich kunnen wenden tot het Huis van
de Bruggeling, waar ze snel en zonder afspraak geholpen
zullen worden.
Op woensdag 3 maart gaat verzoekers dochter naar het
Huis van de Bruggeling. Ze belt het algemene nummer 050
44 8000 maar krijgt geen gehoor. Daarop belt ze naar haar
vader die wel gehoor krijgt op het nummer van het Huis.
Verzoeker krijgt een dame aan de lijn die zegt dat er een
afspraak nodig is om een identiteitskaart te activeren. Als
verzoeker uitlegt dat zijn dochter eerder al in het deelgemeentehuis was waar de handscanneer defect was, zegt de
dame dat dit niet ter zake doet en dat er alleen op afspraak
gewerkt wordt. Verzoeker zegt dat zijn dochter buiten aan
de deur staat. Hij vraagt de medewerkster of ze haar er niet
even tussen kunnen nemen. Dit blijkt niet mogelijk.
Verzoeker repliceert dat “dit weer typisch iets voor de Stad
Brugge is”, waarop de medewerkster vraagt wat hij daarmee bedoelt. Er ontstaat een discussie waarbij de medewerkster het gesprek eenzijdig beëindigt. Verzoeker vindt
dat niet kunnen. Hij kreeg geen afspraak en zijn dochter is
nog steeds niet geholpen.

ONDERZOEK

Het klopt dat er op 27 februari in het deelgemeentehuis
problemen waren met het toestel voor de elektronische
identiteitskaarten en dat burgers die dag doorverwezen
werden naar het Huis van de Bruggeling. De medewerkers
van het onthaal in het Huis werden hier onmiddellijk van
op de hoogte gebracht en de betrokken burgers werden
geïnformeerd dat ze in het Huis van de Bruggeling terecht
konden zonder afspraak.
Die zaterdag diende zich niemand aan. Op maandag 1 maart
werden de onthaalmedewerkers opnieuw geïnformeerd dat
er mogelijk twee personen langs zouden komen om hun
e-ID te activeren. Uiteindelijk kwam de dochter van verzoeker pas op 3 maart langs. In plaats van binnen te komen
belde ze buiten naar het algemene nummer 050 44 8000.
Het contactcenter van het Huis van de Bruggeling was
niet op de hoogte van het specifieke dossier. Volgens het
hoofd van de cluster Klant weten de medewerkers evenwel
allemaal dat er flexibel omgegaan moet worden met het afsprakensysteem, indien nodig. Het is ook zo dat elk negatief

of moeilijk contact met een burger steeds bijgehouden
wordt en gemeld wordt aan de leidinggevende. Op die manier kan de leidinggevende de burger opnieuw contacteren
en nagaan of er alsnog geholpen kan worden.
De dienstverleningscoördinator kreeg op 3 maart vanwege
de medewerkers van het contactcentrum geen enkel signaal over een moeilijk contact binnen. Na de klacht worden
de medewerkers ondervraagd die die dag telefoonpermanentie hadden. Dat levert niets op. Daardoor blijft het onduidelijk welke medewerker de telefoon dichtgegooid zou
hebben. Het diensthoofd van de cluster Klant geeft mee
dat mocht het zo zijn dat een medewerker de telefoon dicht
gegooid zou hebben, dit indruist tegen alle procedures die
gelden in het contactcenter.
De dienstverleningscoördinator neemt na de klacht contact
op met verzoeker om de e-ID te laten activeren.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Het onderzoek brengt onvoldoende duidelijkheid over wat
er gebeurd zou zijn. Het belangrijkste is dat het probleem
na de klacht snel opgelost werd.

Naamplaatje (2)
(dossier: 202105-089)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster belt naar het Huis van de Bruggeling over het
naamplaatje van haar overleden schoonmoeder. Tijdens
een bezoek aan de begraafplaats Blauwe Toren stelden zij
en haar man vast dat het naamplaatje dat al eind januari
aangevraagd was, nog altijd niet uithing.
De ambtenaar beloofde navraag te zullen doen en terug te
bellen. De medewerker belde terug maar verzoekster was
verbouwereerd over de inhoud van het gesprek. Volgens
verzoekster zou koud meegedeeld zijn dat er geen plaats
meer was voor nieuwe naamplaatjes omdat de zuilen vol
hingen en het nog niet geweten was wanneer er een nieuwe
zuil geplaatst zou worden.
Toen verzoekster de ambtenaar erop attent maakte dat dit
“detail” meegedeeld had kunnen worden aan de nabestaanden op het moment van de bestelling van het naamplaatje,
zou deze bot gereageerd hebben: “Je mag al blij zijn dat ik
terug bel, het is geen detail en we gaan niet onnozel doen. We
gaan het gesprek afronden.” Daarop zou ingehaakt zijn.
Verzoekster noemt deze reactie ongepast tegenover personen die in rouw zijn. Bovendien is het emotioneel lastig om
te zoeken naar een naamplaatje dat er niet is.
Verzoekster had daarna telefonisch contact met de ploegbaas van de begraafplaats Blauwe Toren van wie ze een
correct antwoord kreeg.

ONDERZOEK

De ambtenaar bevestigt dat hij verzoekster aan de lijn
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had. Ze belde op om te signaleren dat het naamplaatje er
nog niet hing. De ambtenaar informeerde zich toen bij de
ploegleider van de begraafplaats. Deze wist te zeggen dat
de rouwmuren op de Blauwe Toren allen bezet waren. De
dienst Openbaar Domein bestelde ondertussen een nieuwe
zuil, maar wanneer deze geplaatst zou worden, was nog
niet bekend.
De ambtenaar belde verzoekster op om haar te informeren. Zij reageerde ontevreden. Volgens de ambtenaar zou
hij rustig gebleven zijn. Hij ontkent dat hij de woorden
gezegd zou hebben zoals verzoekster ze verwoordt in de
klacht. Volgens de ambtenaar zou hij gezegd hebben dat dit
jammer was voor verzoekster maar dat hij daar nu helaas
niets aan kon verhelpen. Volgens de ambtenaar zou hij het
woord onnozel nooit durven gebruiken in een context van
overlijden en rouw.

BEOORDELING

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

Afspraak
(dossier: 202105-097)
ANDER OORDEEL

zonder afspraak aanbiedt, meedeelt dat er alleen op afspraak gewerkt wordt. Als de planning het toelaat, wordt
altijd geprobeerd om de klant zonder afspraak toch te
bedienen. Lukt dat niet, dan wordt ter plaatse een nieuwe
afspraak vastgelegd. Een klant zomaar wegsturen zou ze
nooit doen. De leidinggevende voegt toe dat de medewerkster nooit eerder betrapt werd op arrogantie, eerder op
onzekerheid.
De medewerkster kan zich de vraag over de huisvuilzakken
niet herinneren. Zij had in diezelfde week heel wat afspraken hierover. Mocht ze gezegd hebben dat hiervoor een
afspraak diende gemaakt te worden, dan was dat alleen ter
informatie bedoeld, niet met de bedoeling verzoekster te
treiteren.
De leidinggevenden wijzen de medewerkers er nogmaals
op dat, als de agenda het toelaat, alle klanten geholpen
moeten worden. Dit geldt zowel voor klanten zonder afspraak, die dan desnoods even geduld moeten oefenen,
als voor klanten die tijdens hun afspraak een bijkomende
dienstverlening wensen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat zijn onderzoek
uitmondt in een woord-tegen-woordsituatie. Verzoekster
ervaarde de medewerkster als treiterig. Volgens de medewerkster was dat niet de bedoeling.

KLACHT

Verzoekster wilde in haar deelgemeentehuis haar elektronische identiteitskaart laten resetten. De medewerkster
wees haar erop dat hiervoor een afspraak nodig was. Verzoekster vroeg of er een afspraak vastgelegd kon worden.
Volgens verzoekster reageerde de medewerkster hierop
duidelijk misnoegd. Met een zucht nam ze toch de identiteitskaart van verzoekster aan en ging ermee aan de slag.
Verzoekster apprecieerde dit gebaar maar gaf aan bereid te
zijn terug te komen aangezien ze in fout was.
Tijdens het verdere verloop van haar bezoek kwam verzoekster tot de vaststelling dat ze haar PUK-code niet
mee had. Daarvoor moest ze toch een afspraak maken. De
medewerkster was hierover zichtbaar misnoegd en maakte
een afspraak voor verzoekster.
Tijdens deze afspraak nam verzoekster ook het betalingsbewijs van de stadsbelastingen van haar gehandicapte
moeder mee. Toen ze vroeg of ze meteen ook de gratis rol
huisvuilzakken voor haar moeder mee kon krijgen, zei de
medewerkster dat hiervoor een nieuwe afspraak nodig was.
Verzoekster voelde dit aan als getreiter, zeker omdat de
medewerkster zei dat ze daar een jaar de tijd voor had.

ONDERZOEK

De medewerkster herinnert zich het bezoek van verzoekster maar had niet de indruk dat zij ontevreden was. Mocht
haar eigen gedrag negatief overgekomen zou zijn, dan wil
zij zich hiervoor verontschuldigen.
De medewerkster bevestigt dat zij bij elke klant die zich
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Vaccinatielijn (2)
(dossier: 202106-106)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker kreeg onlangs zijn uitnodiging voor zijn vaccinaties, de eerste op 10 juni en de tweede op 15 juli. Aangezien
hij van 12 tot en met 16 juli in het buitenland is, zal hij zijn
tweede vaccinatie niet kunnen halen. Daarom wilde hij één
of beide afspraken verplaatsen.
Aangezien het verplaatsen online niet lukte, nam verzoeker
contact op met de vaccinatielijn. Hij legde de situatie uit
maar kreeg te horen dat zijn afspraken niet verplaatst konden worden. Hij moest contact opnemen met de huisarts
en hem vragen om een e-mail te sturen naar het vaccinatiecentrum om voor hem een uitzondering aan te vragen.
Verzoekers huisarts viel uit de lucht en wist te vertellen dat
hij van een dergelijke uitzonderingsprocedure nog nooit
gehoord had.
Toen verzoeker opnieuw contact opnam met de vaccinatielijn en opnieuw vroeg om zijn afspraken te verplaatsen,
kreeg hij het botte antwoord dat dit nu niet ging en dat hij de
volgende week opnieuw online moest proberen. Lukte dat
niet, dan mocht hij terugbellen.
Verzoeker vernam ondertussen van verschillende mensen
dat ze hun afspraken probleemloos konden verplaatsen.

CLUSTER KLANT/HUIS VAN DE BRUGGELING

ONDERZOEK

Het verplaatsen van een afspraak is alleen mogelijk als
er vrije slots zijn. Die zijn alleen beschikbaar als iemand
annuleert. In Brugge is er een grote vaccinatiebereidheid.
Daardoor komen er weinig slots vrij. Allicht daarom liet de
vaccinatielijn verzoeker weten dat hij nog wat kon wachten
om te zien of er toch nog slots vrij zouden komen.
Bellen om de vaccinatie te verplaatsen om op reis te gaan,
heeft geen zin. Verplaatsingen, zonder dat er slots open
staan, kunnen alleen om medisch gefundeerde redenen.
Vandaar dat de vaccinatielijn verzoeker doorverwees naar
zijn huisarts. Vanuit Vlaanderen is duidelijk de boodschap
gegeven dat vaccinatie voorrang heeft op vakantie.
Ook voor zakenreizen wordt geen uitzondering gemaakt
aangezien de werkgever wettelijk verplicht is zijn werknemer de nodige tijd te geven om zich te laten vaccineren.

BEOORDELING:

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

Vaccinatielijn (3)
(dossier: 202106-114)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker, 73 jaar, kreeg een uitnodiging voor een eerste
prik met AstraZeneca voor dinsdag 13 april 2021, met een
tweede prik op 6 juli. Op maandag 12 april mailde en belde

verzoeker met de vaccinatielijn voor een verandering van de
datum omdat hij tijdens het weekend het bericht had gekregen dat hij in Wales op 2, 3 en 4 juli kon deelnemen aan een
cultureel evenement. Het verplaatsen van de datum werd
geweigerd omdat er geen medische indicatie was. Het was
niet mogelijk de tweede prik te vervroegen.
Om een kans te maken op een vroegere vaccinatie, mogelijk
met een ander vaccin, ging hij in op de suggestie van de
vaccinatielijn om zich op de reservelijst te zetten. Er werd
hem gezegd dat hij vijftig procent kans zou hebben dat hij
het Pfizervaccin zou krijgen. Maar dat werd ontkend in een
e-mail van 14 april van de vaccinatielijn. Het type vaccin kon
niet veranderd worden.
Bijna twee maanden later heeft verzoeker zijn eerste prik
nog altijd niet gekregen. Hij staat nog altijd op de reservelijst. Hij heeft hartproblemen gehad, maar dat blijkt geen
reden om hem binnen een redelijke termijn toch minstens
al één keer op te roepen. Zijn huisarts begrijpt niet hoe dat
komt.

ONDERZOEK

Volgens het Huis van de Bruggeling annuleerde verzoeker
beide data op 14 april om niet-medische redenen nadat
hem gezegd was dat de dokter van het vaccinatiecentrum
beslist had dat er geen medische indicaties waren om de
datum te wijzigen. Volgens de procedure is het dan wachten
op een nieuwe uitnodiging. Op voorstel van de vaccinatielijn
plaatste verzoeker zich op de reservelijst. Volgens het Huis
van de Bruggeling zou verzoeker op 23 april gecontacteerd
zijn voor een vaccinatie met AstraZeneca (12 weken). Hij
kreeg drie opties: 29 april, 6 of 7 mei. Volgens het Huis van
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de Bruggeling zou hij hier niet op ingegaan zijn waardoor hij
opnieuw toegevoegd werd aan de algemene poule van uit te
nodigen personen.
Verzoeker ontkent met klem dat hij op 23 april drie opties
zou hebben gekregen die hij weigerde. Het Huis van de
Bruggeling onderzoekt de klacht opnieuw. Uit het bewaarde
mailverkeer blijkt inderdaad niet dat verzoeker op 23 april
gecontacteerd werd en drie opties kreeg die hij weigerde.
Verzoeker wordt op 15 juni gecontacteerd door het vaccinatielijn, één week nadat hij klacht indiende. Op 16 juni krijgt
hij zijn eerste prik met Pfizer.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Vaccinatielijn (4)
(dossier: 202106-131)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster krijgt haar uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen corona. Haar vaccinatiedata vallen op 18 juni
en 23 juli.
Omdat verzoekster doceert aan een hogeschool en zij op
18 juni de hele dag examens afneemt, verplaatst zij haar
eerste vaccinatiedatum van 18 juni naar 30 juni. Zij kan dit
zelf doen via de online tool.
Enige tijd later beseft ze dat haar tweede vaccinatiedatum
nog niet werd aangepast. Ze belt met de vaccinatielijn waar
ze te horen krijgt dat er geen plaats meer is om haar in
te plannen voor haar tweede prik. Die prik zou begin augustus moeten gegeven worden maar alles is volzet. De
medewerkster raadt haar aan om zich te registreren op
de inhaallijst voor wie nog niet of nog niet helemaal gevaccineerd is. Deze lijst zal vanaf september geraadpleegd
worden.
Verzoekster wil vroeger gevaccineerd worden want vanaf
half september moet ze weer les geven. Ze is verbaasd dat
men de eerste vaccinatiedatum kan aanpassen zonder dat
het systeem daar een tweede vaccinatiedatum aan koppelt.

ONDERZOEK

Het Huis van de Bruggeling bevestigt het probleem. Het
systeem vertoont een bug. Burgers kunnen online hun eerste vaccinatiedatum verplaatsen zonder daarbij de tweede
datum aan te passen. Het Huis van de Bruggeling gaf dat al
eerder door aan de personen die instaan voor het programma Doclr dat aangeboden wordt door de Vlaamse overheid.
Omdat verzoekster haar eerste vaccinatiedatum omboekte
naar 30 juni, diende de tweede vaccinatie plaats te vinden
op 3, 4 of 5 augustus. Die dagen waren volzet.
Na de klacht neemt de Vaccinatielijn contact op met verzoekster om twee nieuwe data af te spreken die haar passen.
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BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Covid Safe app
(dossier: 202108-155)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Begin juli 2021 wilden de schoonouders van verzoekster in
het Huis van de Bruggeling informatie krijgen over de Covid
Safe app. Zij beschikken niet over een smartphone, computer of tablet. Ze wilden het Covid Safe-formulier op papier
krijgen zodat ze met een gerust hart op vakantie konden
vertrekken. Groot was hun verbazing toen de medewerkster hen bleef doorverwezen naar een computer, een tablet
of een smartphone.
De schoonouders bleven herhalen dat ze daarover niet
beschikten. Uiteindelijk kregen ze een kaartje met een verwijzing naar de website www.gezondheid.be. Zij vertrokken
ontgoocheld en contacteerden verzoekster omdat ze niet
wisten wat gedaan. Verzoekster printte de formulieren voor
hen af. Dat was een kleine moeite, maar haar schoonouders hadden dit zelfstandig willen oplossen zonder hulp van
hun kinderen.

CLUSTER KLANT/HUIS VAN DE BRUGGELING

Het stoort verzoekster dat haar schoonouders niet geholpen werden. Ze vindt dat de openbare dienstverlening voor
iedereen toegankelijk moet zijn.

ONDERZOEK

De cluster Klant vindt het jammer dat de schoonouders
zich niet geholpen voelden. De Covid Safe App is geen
dienstverlening van de Stad. Toch is het de bedoeling dat
de medewerkers van het Huis van de Bruggeling de burger
altijd begeleiden naar de correcte informatie.
Omdat de schoonouders niet beschikten over een smartphone, was het onmogelijk om hen te helpen met het
downloaden van de app. De burger kan zijn certificaat ook
ophalen via de websites van ‘Mijn Gezondheid’ of ‘Mijn Burgerprofiel’ maar deze toegang verloopt via een PC of een
laptop waar de schoonouders evenmin over beschikten. Om
toegang te krijgen tot deze kanalen moet de identiteitskaart
worden ingelezen. Het Huis van de Bruggeling beschikt niet
over de mogelijkheid om de identiteitskaarten van burgers
in te lezen op zijn publieke PC’s.
Sinds eind juni 2021 wordt voorzien in dit soort hulp in de
Biekorfbibliotheek en de bibliotheekfilialen. Naast de mogelijkheid om de nodige documenten te downloaden en te
printen kan er ook een beroep gedaan worden op persoonlijke digitale begeleiding. Er wordt ook steeds voorzien in de
nodige tijd om de burger uitgebreid verder te helpen. Het
Huis van de Bruggeling verontschuldigt zich mochten de
schoonouders niet doorverwezen zijn naar de bibliotheken.
De Ombudsman vraagt verzoekster of haar schoonouders
doorverwezen werden. Ze reageert niet meer.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Normaal gezien hadden de schoonouders van verzoekster
doorverwezen moeten worden naar de Biekorfbibliotheek
of de bibliotheekfilialen. Of dat gebeurde, blijft onduidelijk
omdat verzoekster niet meer reageert.

Tenlasteneming
(dossier: 202109-176)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster is Oekraïense en studeert aan een hogeschool
in Gent. Ze woont in Brugge. Omdat verzoeksters verblijfsdocument op 31 oktober 2021 verloopt, wil ze tijdig haar
dossier in orde brengen zodat ze een nieuwe verblijfsvergunning kan krijgen. Ze belt op 13 augustus een eerste keer
met de themabalie Niet-Belgen en maakt op 26 augustus
een eerste afspraak. Ze krijgt te horen dat ze tot 16 september de tijd heeft om de nodige documenten te bezorgen. Dat
zijn: een bewijs van de ziekteverzekering; haar examenresultaten; haar inschrijvingsdocumenten bij de hogeschool,
een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32), ingevuld
en ondertekend door haar moeder; recente loonfiches die

verzoeksters inkomsten bewijzen.
Tijdens haar tweede afspraak met de themabalie Niet-Belgen op 13 september wordt duidelijk dat de bijlage 32 niet
in orde is. Het document werd afgestempeld in de stad waar
de moeder van verzoekster woont, maar moest gelegaliseerd worden door de Belgische ambassade in Oekraïne.
Verzoekster geraakt in tijdsnood. Het dossier moet tegen 16
september in orde zijn. Zij vindt dat ze bij haar eerdere contacten op 13 en 26 augustus hierover niet voldoende correct
geïnformeerd werd over wat er met de bijlage 32 moest
gebeuren. Ze vreest haar verblijfsvergunning niet op tijd te
kunnen verlengen. De Belgische ambassade in Oekraïne
bevindt zich op ruim vier uur reizen van de woonplaats van
haar moeder. Even vlug een aangepast document ophalen,
is geen optie.

ONDERZOEK

Volgens de dienstverleningscoördinator kreeg verzoekster
op 26 augustus een juist stappenplan mee. Haar werd
gevraagd om via de bijlage 32 een bewijs van voldoende
bestaansmiddelen te verstrekken. Daarbij moet iemand garant staan voor de aanvrager. In het geval van verzoekster is
dat haar moeder die in Oekraïne woont.
Bij elk document kan een diepere uitleg gegeven wordt
maar volgens de coördinator is het ook aan de burger
zelf om aan te geven wat voor hem/haar van toepassing
is. Hij vermoedt dan ook dat verzoekster geen verdere informatie gaf of geen bijkomende vragen stelde, waardoor
de medewerkster ervan uitging dat zij geen nood had aan
meer informatie. De medewerkster ging er ook van uit dat
verzoekster de procedure kende. Zij kwam in het voorjaar
2021 naar België met een visum. Om dat visum te verkrijgen moest haar moeder ook langs gaan bij de Belgische
ambassade in Oekraïne om hetzelfde formulier in orde te
brengen. Deze procedure werd toen wel correct gevolgd.
De bijlage 32 is een officieel document, opgesteld door de
Dienst Vreemdelingenzaken. De Stad kan daar zelf geen
extra informatie aan toevoegen. De afdeling niet-Belgen
bekijkt hoe ze de info, naast mondeling aan het loket en
een verwijzing op de website, breder kan meegeven aan de
burger.
Verzoekster krijgt tot 15 oktober 2021 de tijd om haar aanvraag te vervolledigen. Er wordt voor haar een afspraak
met de themabalie vastgelegd.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
Er deed zich een communicatiestoornis voor. De medewerkster gaf de basisuitleg. Verzoekster stelde geen bijkomende vragen. Daardoor gaf de medewerkster geen uitgebreidere uitleg. Ze ging er ook van uit dat verzoekster de
procedure voldoende kende omdat ze die eerder al correct
had toegepast. Maar dat bleek niet het geval.
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Meer dan zestig dagen (1)

Meer dan zestig dagen (2)

(dossier: 202105-100)
GEGROND

(dossier: 202107-146)
GEGROND

KLACHT

KLACHT

Midden maart 2021 meldt verzoekster lawaaihinder door
een grasmaaier op zondag. Ze suggereert het reglement
aan te passen zodat gras maaien op zondag verboden zou
worden. Zestig dagen later komt de melding onafgehandeld
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK

De melding werd door het Huis van de Bruggeling geregistreerd en toegewezen aan de afdeling Klimaat en Milieu van
de Cluster Omgeving waar ze nooit geaccepteerd werd. De
melding werd zonder verder gevolg op 16 en 22 maart geopend door medewerkers van de dienst. De dienst ontving
zeven herinneringsmails van het midoffice team van het
Huis van de Bruggeling en twee automatische herinneringen vanuit het meldpuntprogramma. De afdeling Klimaat
en Milieu geeft toe dat de melding niet behandeld werd.
In de politieverordening staat dat gras maaien op zon- en
feestdagen toegelaten is vanaf 9 uur ’s morgens.
De dienst Ombudsman maakt de suggestie van verzoekster
over aan het kabinet van de Burgemeester. Het kabinet
antwoordt verzoekster dat haar suggestie niet haalbaar is.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de afdeling Klimaat en
Milieu nam de melding niet in behandeling.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt een antwoord op haar suggestie, zij het negatief.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (23 augustus 2021).
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Midden mei 2021 stelde verzoeker via het meldpunt kritische vragen over de uitrol van het 5G-netwerk in Brugge.
De melding werd door het contactcenter van het Huis van
de Bruggeling toegewezen aan de afdeling Klimaat en Milieu van de Cluster Omgeving. Een medewerkster opende
de melding de volgende dag en wees hem intern toe aan
een collega.
Zestig dagen later komt de melding onafgehandeld bij de
dienst Ombudsman terecht. Behalve verschillende herinneringen zijn in het meldpunt geen acties geregistreerd.

ONDERZOEK

De medewerker aan wie de melding toegewezen werd, verloor de vraag uit het oog. Hij wordt hierop aangesproken. De
medewerker belt verzoeker op om zich te verontschuldigen
en al kort op zijn vragen te antwoorden. Daarna stuurt de
dienst verzoeker nog een schriftelijk antwoord.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dossierbehandelaar bij de afdeling Klimaat en Milieu verloor de vraag uit
het oog.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt verontschuldigingen en een antwoord.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (11 oktober 2021).

CLUSTER OMGEVING/RUIMTELIJKE ORDENING

OVERZICHT KLACHTEN
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Omgevingsvergunningsaanvraag
overdoen
(dossier: 202102-031)
GEGROND
KLACHT

Verzoeker verneemt dat zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning overgedaan moet worden als gevolg van
een menselijke fout bij de Dienst Ruimtelijke Ordening.
Nochtans was het dossier klaar om met een gunstig advies
voorgelegd te worden aan het College van Burgemeester
en Schepenen. Zijn bouwplannen kunnen niet uitgevoerd
worden volgens de voorziene timing waardoor het gezin in
de problemen komt.
Verzoeker wil meer uitleg over de fout en kan er zich maar
moeilijk mee verzoenen dat hij daar het slachtoffer van is.
Hij vraagt een oplossing zodat hij geen nadeel ondervindt.

ONDERZOEK

40

Door een menselijke fout binnen de administratie van de
Dienst Ruimtelijke Ordening nam het College van Burgemeester en Schepenen geen beslissing binnen de decretaal
voorziene termijn. De uiterste beslissingsdatum was midden februari 2021. Het dossier werd niet extra gecontroleerd waardoor het niet voor de zitting geagendeerd werd.
Volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening gaat het om een
eenmalige fout. Toch vraagt de directie, in afwachting van
een verdere verfijning van het dossieropvolgingsprogramma, aan de medewerkers dat ze steeds een bijkomende
controle uitvoeren op de afwerking van de dossiers binnen
de decretaal voorziene termijnen. De pas aangestelde
coördinator digitaliseringsprocessen krijgt de prioritaire
opdracht om de softwareleverancier te stimuleren om het
dossieropvolgingsprogramma te optimaliseren.
Een juridisch correcte vergunningsbeslissing kan alleen
genomen worden op grond van een nieuw dossier en een
nieuw openbaar onderzoek. De decretale bepalingen en
de werking van het omgevingsloket Vlaanderen laten geen

mogelijkheid om binnen de procedure van het in 2020 ingediende dossier een juridisch sluitende vergunning af te leveren. Een beslissing over een dergelijke vergunning moet
genomen worden op basis van een nieuw dossier waarvoor
een correcte procedure moet worden gevoerd, inclusief een
nieuw openbaar onderzoek.
De dienst zoekt in samenspraak met verzoeker en zijn architect uit hoe de vergunning zo snel mogelijk afgeleverd
kan worden. Dat resulteert in een nieuw ingediend dossier
op 18 februari waarvan het openbaar onderzoek al start op
25 februari 2021. Het dossier wordt geagendeerd voor het
College van 2 april 2021.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: door een administratieve fout
werd het bouwdossier niet aan het College voorgelegd binnen de decretaal voorziene termijn.
De klacht wordt gecorrigeerd: er wordt verzoeker een oplossing geboden. Op administratief vlak wordt bijgestuurd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (2 april 2021).

OPVOLGING

Het College van burgemeester en schepenen keurt de omgevingsvergunningsaanvraag goed op de zitting van 2 april
2021.
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Schilderwerken
(dossier: 202104-075)
GEGROND
KLACHT

Verzoekster
mailt
eind
februari
2021
naar
monumentenzorg@brugge.be een aanvraag voor het
herschilderen van haar gevel. Ze krijgt geen reactie.
Midden maart stuurt ze een herinnering. Opnieuw krijgt
ze geen reactie. Eind maart stuurt ze een herinnering
naar omgevingsvergunningen@brugge.be die haar
mail overmaakt aan de afdeling Monumentenzorg &
Erfgoedzaken. Tegen eind april heeft de dienst nog altijd
niet gereageerd.

ONDERZOEK

De dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken nam volgende
stappen in het dossier van verzoekster. Haar e-mail van
eind februari werd diezelfde dag doorgestuurd naar een
erfgoedconsulent. Er volgde geen communicatie naar
haar toe. Haar herinnering van midden maart werd op het
eerstvolgende werkoverleg toebedeeld aan een andere
erfgoedconsulent zonder dat een verband werd gelegd met
het vorige bericht. Bij de herinnering van eind maart werd
de link met de initiële vraag van eind februari wel gemaakt
en trok de eerste erfgoedconsulent het dossier weer naar
zich toe, maar opnieuw bleef actie uit. Kort na haar klacht
bij de dienst Ombudsman ontving verzoekster eind april
haar schildervergunning.
Na de klacht wordt de werkwijze voor de behandeling van
binnenkomende vragen via monumentenzorg@brugge.
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be gewijzigd: 1. Er wordt nu steeds een ontvangstmelding
verstuurd met de boodschap dat de aanvrager binnen de
twintig werkdagen een antwoord mag verwachten en dat
de dienst voor heel dringende zaken telefonisch bereikbaar
is; 2.Terwijl vroeger een erfgoedconsulent de verdeling
van de binnenkomende vragen op zich nam, gebeurt dat
nu via de administratief medewerker tijdens het wekelijks
teamoverleg; 3. De dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken
begint vanaf de zomer 2021 te werken met het stedelijke
registratiesysteem voor meldingen. Daarin worden alle
binnenkomende vragen geregistreerd en opgevolgd.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoekster kreeg geen
reactie van de dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken
op haar aanvraag en haar twee herinneringen.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: op de aanvraag
volgde geen actie. De eerste herinnering werd ten
onrechte aan een andere erfgoedconsulent toebedeeld
en er werd geen verband gelegd met de initiële aanvraag.
Ook na de tweede herinnering volgde geen actie.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt haar
schildervergunning. De werkwijze wordt aangepast.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (21 juni 2021).

CLUSTER OMGEVING/RUIMTELIJKE ORDENING

Geen reactie op bezwaarschrift

Meer dan zestig dagen

(dossier: 202109-175)
GEGROND

(dossier: 202112-237)
GEGROND

KLACHT

Verzoeker diende midden juni 2021 bezwaar in tijdens een
openbaar onderzoek over een bouwproject in Sint-Andries
waarbij één- en meergezinswoningen zullen worden gebouwd. Hij kreeg hier nooit een antwoord op. Verzoeker wil
weten of er rekening gehouden werd met zijn opmerkingen.

ONDERZOEK

De Cluster Omgeving ontving verzoekers bezwaar van 17
juni.
De Bestendige Deputatie besliste op 22 juli in beroep gunstig over de omgevingsvergunningsaanvraag.
De Cluster Omgeving liet na de bezwaarschrijvers hiervan
op de hoogte te brengen. Dat is wettelijk niet verplicht
maar wordt altijd gedaan als uiting van behoorlijk bestuur.
De dienst doet dat niet alleen voor de eigen dossiers maar
ook voor de dossiers die door hogere overheden vergund
worden en waarvoor de Stad het openbaar onderzoek organiseerde. De Provincie West-Vlaanderen of het Vlaams departement Omgeving maken nooit zelf de beslissing aan de
bezwaarschrijvers over omdat dit wettelijk niet verplicht is.
Het is zeer ongebruikelijk dat de vergunningverlenende
overheid tijdens de beroepsprocedure aan de Stad vraagt
om een extra openbaar onderzoek te organiseren. Daardoor ontbrak bij de Cluster Omgeving de reflex om na te
gaan of er bezwaarschrijvers waren die op de hoogte gebracht moesten worden van de beslissing. De administratieve dossierbehandelaar kreeg daardoor geen opdracht
om de bezwaarschrijvers aan te schrijven.
Om te vermijden dat dit nog gebeurt, wordt een checklist
ingevoerd om de verschillende handelingen die na een beslissing moeten gebeuren, beter op te volgen.
De dienst maakt de omgevingsvergunning over aan alle
bezwaarschrijvers.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de bezwaarschrijvers werden niet ingelicht over de beslissing. Dat is wettelijk niet
verplicht maar wordt door de Stad altijd gedaan als een
uiting van behoorlijk bestuur. Dit is een verworvenheid en
de gebruikelijke procedure.
De klacht wordt gecorrigeerd: alle bezwaarschrijvers worden ingelicht. Een checklist wordt ingevoerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (13 december 2021).

KLACHT

Begin december 2021 neemt de dienst Ombudsman na zestig dagen een niet afgehandelde melding van een gemeenschapswacht over. Hij signaleerde dat de historische waterput in de Sint-Jacobsstraat door iemand versierd werd met
lichtjes en bloempotjes. De waterput heeft erfgoedwaarde.
Behalve zeven herinneringsmails van de midoffice van het
Huis van de Bruggeling en twee automatische herinneringen zijn geen acties geregistreerd.

ONDERZOEK

De Cluster Omgeving reageert dat de waterput zich op het
openbare domein bevindt en de behandeling van de melding tot de bevoegdheid van de dienst Openbaar Domein
behoort.
Om helemaal zeker te zijn werd vooraf advies ingewonnen
bij de erfgoedconsulenten. Het was de bedoeling de melding af te wijzen en terug te sturen naar het Huis van de
Bruggeling, maar dat gebeurde niet.
De dienst wijt de gebrekkige opvolging van de melding
aan de vakantie van de bureauchef. Ook een minder goede
interne communicatie speelde een rol waardoor de automatische herinnering vanuit het meldpunt terecht kwam
bij de verkeerde afdeling, die ze daarna aan een verkeerd
team bezorgde. De bureauchef formuleerde zijn antwoord
op de klacht al op 20 december 2021 maar vergat hem door
te sturen naar de dienst Ombudsman. Dat gebeurt pas een
maand later.
De dienst Ombudsman zorgt ervoor dat de melding bij de
dienst Openbaar Domein terecht komt zodat gecontroleerd
kan worden of de lichtjes en de bloempotten nog altijd op
de waterput staan.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de cluster Omgeving
liet na de melding af te wijzen en terug te sturen naar het
Huis van de Bruggeling waar ze opgepikt zou kunnen worden door de dienst Openbaar Domein.
De klacht wordt gecorrigeerd: de melding wordt overgemaakt aan de dienst Openbaar Domein voor nazicht ter
plaatse.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 februari 2022).

OPVOLGING

De dienst Openbaar Domein geeft de melding door aan
de dienst Facilitair Beheer. Deze dienst stelt vast dat de
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versiering nog altijd aanwezig is. De uitbater van een naburige horecazaak wordt aangeschreven met de vraag de
versiering te verwijderen. Dat wordt verder opgevolgd.

Woningrenovatie
(dossier: 202112-245)
GEGROND
KLACHT

Geen antwoord op e-mail
(dossier: 202112-241)
GEGROND
KLACHT

Eind september 2021 stuurt verzoeker een e-mail naar
wonen.energie@brugge.be. Daarin vraagt hij advies en
informatie over de gratis energiescan die door de Stad gepromoot wordt, en over de begeleiding door medewerkers
van de Stad bij het aanvragen van premies. Tegen midden
december heeft hij nog altijd geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK

Het e-mailadres dat verzoeker gebruikte, was correct. Het
is verbonden aan het Woon- en energieloket van de Stad.
De e-mail kwam evenwel automatisch in de mailbox bij de
ongewenste berichten terecht. Na de klacht en na de vaststelling door de medewerkers dat de e-mail in de spambox
zat, werd verzoeker nog diezelfde dag gecontacteerd. Hij
kreeg een antwoord op zijn vragen.
De cluster Omgeving vraagt aan de dienst Informatica
waarom de e-mail in de spamfolder terecht kwam.
Er wordt een nieuwe werkwijze afgesproken voor de behandeling van binnenkomende vragen via wonen.energie@
brugge.be. De medewerkers moeten wekelijks hun spamfolders checken of hier geen vragen in terecht gekomen
zijn. Indien laattijdige vragen worden gedetecteerd, beantwoorden de medewerkers deze alsnog. In eerste instantie
dienen zij de aanvrager op te bellen. Vervolgens ontvangt
de aanvrager een bevestiging.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de vraag van verzoeker
werd niet beantwoord. De spamfolders werden niet regelmatig gecheckt.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een antwoord; er wordt een nieuwe werkwijze afgesproken; het is
niet duidelijk waarom de e-mail in de spamfolder terecht
kwam. De cluster Omgeving contacteert hierover de dienst
Informatica.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (24 januari 2022).
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Verzoeker wil zijn eigendom renoveren en las dat de Stad
gratis renovatieadvies geeft aan eigenaars van een woning.
Omdat hij geen verbinding kon maken met de website, belde hij naar de afdeling Woningrenovatie. Het lukte hem niet
iemand aan de lijn te krijgen. Het Huis van de Bruggeling
noteerde zijn gegevens. Ze zouden overgemaakt worden
aan de dienst met de vraag verzoeker te contacteren. Dat
gebeurde niet.
Drie weken later slaagde verzoeker er in om via de website
die nu wel toegankelijk was, zijn aanvraag voor energieadvies digitaal indienen.
Na drie weken had verzoeker nog altijd geen reactie gekregen. Hij belde naar de dienst. Nu nam onmiddellijk iemand
op. De medewerker stelde voor om meteen een afspraak te
maken voor een bezoek aan de woning.
Op het moment van de afspraak daagde niemand op. Verzoeker probeerde de dienst op te bellen maar dat lukte
weer niet.
Een paar dagen later belde hij opnieuw naar de dienst. Nu
kreeg hij wel iemand aan de lijn. De medewerker legde uit
dat niemand was komen opdagen omdat de persoon met
wie verzoeker de afspraak had, die dag niet was komen
werken omdat één van zijn kinderen ziek was. De medewerker was verwonderd dat niemand verzoeker hiervan
verwittigd had. Hij beloofde dat er een nieuwe afspraak zou
gemaakt worden en dat verzoeker hiervoor zou gecontacteerd worden. Verzoeker wordt niet gecontacteerd.

ONDERZOEK

In functie van de vorming van de Cluster Omgeving werd
de dienst Wonen recent uitgebreid met een afdeling Woningrenovatie. De organisatie ervan liep vertraging op,
onder meer door de zoektocht naar een nieuw diensthoofd.
Waarom de website de eerste keer onbereikbaar was,
weet de Cluster Omgeving niet. Ze bevestigt wel dat er een
aantal weken problemen waren met een nieuw telefoonsysteem. De verbinding werd na een paar seconden onderbroken zonder dat de telefoon doorgeschakeld werd naar een
andere medewerker. Door een aantal instellingen aan te
passen werd dit opgelost. De telefoons naar het nummer
van de afdeling worden naar de poule van de renovatieadviseurs gestuurd. Deze zijn vaak op huisbezoek. De dienst
zoekt naar een uitbreiding van deze poule.
In het archief van de mailbox van de afdeling vindt de directie een mail van 21 oktober 2021 terug met de vraag van
het Huis van de Bruggeling om contact met verzoeker op te
nemen. Dat lijkt niet te zijn gebeurd.
De aanvragen worden als volgt opgevolgd: de online aanvragen voor de gratis renovatiescans komen in de mailbox
van de afdeling terecht. Ze worden maandelijks op een excellijst toegevoegd. Ook de aanvragen per mail en telefoon
moeten op deze excellijst opgenomen worden. De vraag van

CLUSTER OMGEVING/DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

verzoeker staat niet op de lijst. De directie leidt hieruit af
dat iets misgelopen moet zijn.
Vaak zit er een wachttijd van meer dan een maand tussen
de aanvraag en het telefoontje voor het vastleggen van een
datum voor een huisbezoek. Bekeken wordt hoe de dienst
sneller kan reageren op de aanvragen en de bezoeken verder vooruit in de tijd kan inplannen, zodat de aanvragers
weten dat hun dossier in behandeling genomen is.
In verband met het ingeplande bezoek bevestigde de medewerker dat hij de afspraak met verzoeker niet kon nakomen
wegens ziekte van zijn kind. Hij probeerde, klaarblijkelijk
tevergeefs, om verzoeker telefonisch en per sms te bereiken. Dat in een dergelijk geval een collega het plaatsbezoek
overneemt, lijkt evident maar is volgens de Cluster niet
eenvoudig te organiseren gezien de overbevraging van de
afdeling.
Na de klacht voeren de renovatiecoördinatoren een bezoek
uit bij verzoeker.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: door allerlei oorzaken
was de afdeling Woningrenovatie op verschillende vlakken
moeilijk bereikbaar en werd de aanvraag van verzoeker niet
goed opgevolgd.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker wordt geholpen
maar er is nog werk aan de winkel om de organisatie van
de afdeling stevig op poten te zetten.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (7 februari 2022).

Openbaar onderzoek
(dossier: 202106-130)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoekers kwamen laattijdig te weten dat tussen midden
mei en midden juni 2021 een openbaar onderzoek georganiseerd werd over een sociaal bouwproject in Sint-Andries.
Het waren buren die verder af woonden die hen vroegen
of ze zouden reageren op de aangetekende brief waarin
het openbaar onderzoek werd aangekondigd. Verzoekers
ontvingen deze brief niet. De vorige keren was dat wel het
geval. Verzoekers belden naar het Huis van de Bruggeling
en kregen er te horen dat er geen brief naar hen gestuurd
was. Ze konden de omgevingsvergunningsaanvraag nog
tijdig inzien maar doordat ze niet verwittigd waren, was de
tijd hiervoor heel krap.

ONDERZOEK

In het bouwdossier werden drie openbare onderzoeken

georganiseerd, de eerste twee bij de behandeling van de
aanvraag in eerste aanleg (februari en mei 2020).
Bij deze twee openbare onderzoeken werden verzoekers
aangetekend aangeschreven hoewel zij geen eigenaars
waren van een onmiddellijk aanpalend perceel en dus wettelijk gezien niet aangeschreven hadden moeten worden.
Dat kwam omdat de dossierbehandelaar een administratieve fout maakte. In de oude regelgeving moesten alle eigenaars binnen een straal van vijftig meter aangeschreven
worden. De huidige wetgeving bepaalt dat alleen de louter
aanpalenden aangeschreven moeten worden. De twee eerste aanschrijvingen waren administratieve vergissingen,
weliswaar zonder negatieve gevolgen.
Het derde openbaar onderzoek bij de behandeling van de
aanvraag in beroep werd in mei 2021 georganiseerd. Omdat
er een jaar tijd zat tussen het tweede en het derde openbaar onderzoek, werd de lijst van de aanpalende eigenaars
geüpdatet. Dit keer werden alleen de wettelijk verplichte,
onmiddellijk aanpalende eigenaars aangetekend op de
hoogte gebracht. De overige buurtbewoners konden aan de
hand van de gele affiche vaststellen dat er een openbaar
onderzoek liep. Daarom kregen verzoekers de derde keer
geen aangetekende brief, wat procedureel correct was.

BEOORDELING

Terechte opmerking (niet correct toepassen regelgeving).
Het was niet zo dat er tijdens het derde openbaar onderzoek een administratieve fout werd gemaakt. De fout werd
gemaakt tijdens het eerste en tweede openbaar onderzoek,
in die zin dat verzoekers toen volgens de wet onnodig aangetekend werden aangeschreven.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (23 augustus 2021).

Leegstandstaks
(dossier: 202103-043)
ONGEGROND
KLACHT

Verzoeker is eigenaar van een pand in de binnenstad. Hij
verhuurde de gemeubelde woning tot 2017 als niet vergunde vakantiewoning. De bouwinspecteur liet hem weten dat
hij daarmee een bouwovertreding pleegde. Verzoeker zette
de verhuur als vakantiewoning in juni 2017 stop en begon
het huis via een makelaar te verhuren. Omdat het om een
gemeubeld huis gaat, opteerde hij ervoor te werken met
kortlopende huurcontracten, vaak voor huurders die voor
kortere tijd naar Brugge komen in opdracht van hun bedrijf.
In juli 2020 kreeg verzoeker twee aanslagbiljetten van 4.455
euro en 45 euro omdat het pand leeg zou staan. Hij nam
midden juli 2020 per e-mail contact op met de bouwcontroleur en liet hem weten dat hij het pand sinds juni 2017
niet meer verhuurde als vakantiewoning. Hij maakte de
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bouwcontroleur de huurcontracten over die liepen van 1
september 2017 tot 15 april 2020. De bouwcontroleur liet
daarop weten dat het bouwmisdrijf geklasseerd werd.
Daarop vroeg verzoeker aan de bouwinspecteur wat er zou
gebeuren met de twee taksen op leegstand. Hij vroeg de
bouwinspecteur of hij de diensten moest verwittigen, dan
wel of dat automatisch zou gebeuren. Daarop reageerde de
bouwinspecteur dat hij de vraag zou overmaken aan de cel
Leegstand.
De cel Leegstand reageerde twee dagen later dat de woning nog altijd als leegstaand moest worden beschouwd.
Verzoeker zegt dat hij er op basis van de e-mail van de bouwinspecteur van uitging dat de zaak in orde was, tot hij begin februari 2021 aanmaningen voor de twee openstaande
leegstandstaksen ontving.
Begin februari 2021 mailde de makelaar naar belastingen@
brugge.be en leegstand@brugge.be nog eens het overzicht van de opeenvolgende huurcontracten. Meer dan een
maand later hebben noch de afdeling Fiscaliteit, noch de
cel Leegstand op de e-mail gereageerd.
Volgens verzoeker worden de leegstandstaksen ten onrechte geheven en zou er volgens hem voor 2017 en 2019 een
tweede verblijfstaks geheven moeten worden. Op 1 januari
2018 en 1 januari 2020 was de woning telkens verhuurd als
hoofdverblijfplaats.

ONDERZOEK

De opvolging van het bouwovertredingsdossier en de communicatie hierover met de bouwcontroleur staan los van
het leegstandsdossier.
Op verzoekers vraag van 15 juli 2020 wat er met de leegstandstaks zou gebeuren nu het bouwovertredingsdossier
was geklasseerd, antwoordde de bouwcontroleur alleen
dat hij de vraag doorgestuurd had naar de cel Leegstand.
Aan de cel Leegstand schreef de bouwcontroleur dat alle
huurcontracten terug te vinden waren in het bouwovertredingsdossier. Hij vroeg de cel Leegstand om verzoeker te
antwoorden, wat ook gebeurde op 17 juli 2020. Op geen enkel moment schreef de bouwcontroleur dat het leegstandsdossier geklasseerd was.
Het is niet genoeg om een woning te verhuren om de leegstandstaks te ontlopen. De woning moet effectief bewoond
worden, mét domiciliëring. Om die reden waren de door
verzoeker aangehaalde huurperiodes geen reden om de
leegstandtaks te schrappen.
De Woondienst maakt de Ombudsman een chronologisch
overzicht over:
In februari 2016 gebeurde voor het pand een heractivering
van een leegstandsdossier uit 2011. Eind april 2016 ging de
bouwcontroleur ter plaatse en stelde vast dat de woning
als niet-vergunde vakantiewoning werd aangeboden. Verzoeker werd op de hoogte gebracht van het bouwmisdrijf.
Daarop werd de naam van de niet-vergunde vakantiewoning
gewijzigd en onder de vernieuwde naam opnieuw aangeboden als niet-vergunde vakantiewoning.
De woning was niet conform in gebruik. Er ontbrak een
uitschrijving in het woningenbestand, dus volgde er een
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opname in het leegstandsregister begin juni 2016. Verzoeker diende hiertegen beroep in. De woning zou aangewend
worden als tweede verblijf, maar verzoeker zette geen stappen om zich in regel te stellen (aanvraag vakantiewoning) of
om de woning officieel als tweede verblijf te registreren bij
de dienst Fiscaliteit.
Tot midden juli 2020 vernam de dienst niets meer. Op die
dag deed verzoekers vastgoedkantoor melding dat er verhuring geweest was van de woning. De Woondienst liet
verzoeker weten dat een effectief gebruik moest blijken
uit de inschrijvingen in het bevolkingsregister en dat beide
eerdere domiciliëringen van begin september2017 tot eind
februari 2018 en van midden februari tot midden mei 2019
korter waren dan zes opeenvolgende maanden, waardoor
er geen schrappingsnota kon worden voorgelegd aan het
College van burgemeester en schepenen. Hij werd ook ingelicht hoe hij een schrappingsaanvraag kon indienen.
De dienst geeft toe dat de e-mail van het makelaarskantoor
van 5 februari 2021 niet onmiddellijk beantwoord werd. Dat
kwam omdat de dienst verzoeker diezelfde dag uitvoerig te
woord had gestaan over de schrappingsvoorwaarden. Na de
klacht antwoordt de Woondienst alsnog schriftelijk op de
argumentatie van het makelaarskantoor.
Omdat de woning sinds eind september 2020 bewoond is
met domiciliëring, wordt het pand bij beslissing van het
College van burgemeester en schepenen van 19 april 2021
geschrapt uit het leegstandsregister. Verzoeker wordt
hiervan aangetekend op de hoogte gebracht. Hij betaalt de
leegstandstaksen.

BEOORDELING

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen.
Het reglement werd correct toegepast. De bouwcontroleur
schreef op geen enkel moment dat het leegstandsdossier
geklasseerd was.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (9 augustus 2021).

Hinderlijke B&B
(dossiers: 202101-007 en 202101-016)
ANDER OORDEEL
KLACHTEN

Verzoekers kaarten in januari 2021 aan dat een bouwovertreding in verband met de uitbating van een B&B in hun
straat niet correct aangepakt zou worden door de Dienst
Ruimtelijke Ordening. De dienst zou alleen brieven naar de
eigenaar sturen, maar van enige controle op de uitbating
zou geen sprake zijn. De buurt ondervindt hinder. De Politie
werd hierover al gecontacteerd, maar de wijkinspecteur
zou de hinder minimaliseren.

CLUSTER OMGEVING/RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERZOEK

De Dienst Ruimtelijke Ordening bevestigt dat vier gastenkamers zonder vergunning worden uitgebaat, dat deze
kamers allicht niet voor vergunning in aanmerking komen
en dat er ook geen ontvankelijk regularisatiedossier werd
ingediend. Daarom wordt kort na de klacht een proces-verbaal opgemaakt dat overgemaakt wordt aan het Parket met
het oog op strafrechtelijke vervolging.
In juni 2020 diende de eigenaar een online aanvraag in voor
het opzoeken van de vergunningssituatie met het oog op de
uitbreiding van de B&B van drie naar zeven gastenkamers.
Onderzoek toonde aan dat de situatie niet vergund was. De
dienst schreef de eigenaar aan met de vraag zich in regel te
stellen. Op 1 september 2020 diende de eigenaar een aanvraag in voor het regulariseren van vier bijkomende gastenkamers. Deze aanvraag werd niet verder afgehandeld
wegens onvolledigheid. Drie weken later werd na controle
een officiële aanmaning naar de eigenaar gestuurd om een
einde te maken aan de verhuur van vakantieappartementen
in de woning. Via de dienst Burgerzaken werd in september 2020 een onderzoek naar mogelijke domiciliefraude
opgestart. De wijkinspecteur stelde vast dat de eigenaar al
enkele maanden in Spanje verbleef.
Begin oktober 2020 diende de eigenaar een nieuwe vergunningsaanvraag in. Ook deze was onvolledig. Eind november
2020 werd de eigenaar aangemaand om een nieuwe en
volledige omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen.
Hij werd erop gewezen dat er tijdens zijn afwezigheid een
vervanger moest worden aangeduid en dat er heel wat
klachten waren over geluidshinder. Eind december 2020
stuurde de dienst een e-mail naar de eigenaar om hem
erop te wijzen dat het aanbod van zeven gastenkamers op
het internet aangepast moest worden naar de drie vergunde gastenkamers.
Na de klacht wordt de uitbater eind januari 2021 per e-mail
verwittigd over de opmaak van een proces-verbaal. Er
wordt op aangedrongen om de verdere verhuring van de
kamers onmiddellijk stop te zetten. Een proces-verbaal
wordt opgemaakt en overgemaakt aan het Parket en de
Vlaamse Omgevingsinspectie voor verdere sanctionering.
Ook Toerisme Vlaanderen wordt ingelicht.
Volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening wordt nooit onmiddellijk een proces-verbaal opgemaakt. De uitbater krijgt
altijd de kans om vrijwillig een regularisatiedossier in te
dienen. Pas als de overtreder hier geen gevolg aan geeft,
wordt een proces-verbaal opgemaakt. Over de duur van dit
proces laat de dienst weten dat de Stad als lokale toezichthouder gebonden is aan de wettelijke handhavingsinstrumenten en -procedures en dat er alleen opgetreden kan
worden als alle zachte handhavingsinstrumenten werden
uitgeput.
In de zomer van 2021 krijgt de eigenaar via regularisatie
zijn omgevingsvergunning.
De wijkinspecteur ontkent dat hij de klachten over hinder
geminimaliseerd zou hebben. Een eerste melding van de
tweede verzoeker over nachtlawaai werd volgens de Politie
correct afgehandeld. De patrouille kon geen nachtlawaai

vaststellen. Een tweede melding van de tweede verzoeker
naar aanleiding van een nachtelijke feestje werd volgens de
Politie accuraat afgehandeld. Een patrouille in burger deed
eerst nazicht vooraleer de geüniformeerde ploegen ter
plaatse kwamen. Er konden geen inbreuken worden vastgesteld. Eind januari 2021 neemt de eigenaar zelf contact
op met de verzoekers in verband met de hinder.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De Ombudsman vindt het oké dat bouwovertreders eerst
met zachte handhavingsinstrumenten aangemaand worden
om zich in regel te stellen. Maar natuurlijk mag deze zachte aanpak niet te lang duren. Binnen een redelijke termijn
moet een pv opgemaakt worden. In dit dossier dreigde de
redelijke termijn overschreden te geraken. Door de klacht
werd dat verhinderd.

Hoorrecht
(dossier: 202103-053)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker krijgt een aangetekende brief van de afdeling
Inspectie en Handhaving d.d. midden maart 2021 omdat
zijn eigendom niet voldoet aan de vereisten inzake
veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. Dat blijkt uit een
technisch verslag van Wonen Vlaanderen dat begin maart
een onderzoek uitvoerde in de woning.
Verzoeker klaagt dat hem zeer weinig tijd gegeven wordt
om de opgesomde gebreken weg te werken. De deadline
is al eind april. Dat is onhaalbaar. Bovendien deelde
Wonen Vlaanderen nooit mee waarom er begin maart een
kwaliteitscontrole van zijn eigendom plaats had. Hij mocht
niet aanwezig zijn tijdens het bezoek.
In de brief van Wonen Vlaanderen stond dat hij de kans zou
krijgen aanvullingen en bedenkingen te formuleren over
de resultaten van het controlebezoek “tijdens de door de
Burgemeester georganiseerde hoorplicht”.
Volgens verzoeker werd deze hoorplicht niet
georganiseerd. In plaats daarvan dreigt de Stad met een
besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring voor
eind april 2021.

ONDERZOEK

Wonen Vlaanderen kondigde zijn controlebezoek wel
degelijk aan in een brief. Daarin stond dat tijdens
deze controle zou worden nagegaan of de woning
voldeed aan de eisen gesteld in de Vlaamse Wooncode
en het woningkwaliteitsbesluit. Over de resultaten
van dit onderzoek werd verzoeker ingelicht met een
aangetekende brief d.d. 11 maart 2021, uitgaande van de
cel Woningkwaliteit van de Stad.
In de brief staat hoe de Stad Brugge het hoorrecht
organiseert. Het gaat niet om een dialoog of een
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bemiddeling tussen partijen, zoals verzoeker kennelijk
verwachtte, maar wel om een mogelijkheid die de
eigenaar krijgt om schriftelijk te argumenteren tegen
een mogelijke beslissing van ongeschiktheids- en/
of onbewoonbaarverklaring. Dat wordt het hoorrecht
genoemd.
De Burgemeester mag zelf kiezen hoe hij dit hoorrecht
organiseert, mondeling of schriftelijk. Hij mag dit
beperken tot een schriftelijke procedure, zelfs als een
van de betrokkenen expliciet vraagt om hem mondeling
te horen. Als de Burgemeester de voorkeur geeft aan een
mondelinge hoorzitting, dan kan hij ervoor kiezen om alle
betrokkenen samen te horen of apart. Het is niet nodig
dat de Burgemeester zelf de betrokkenen hoort. Hij kan
deze taak delegeren aan een gemeenteambtenaar. De
Stad beperkt zich tot een schriftelijke procedure. Dat is
toegelaten.
De korte termijn om de opgesomde gebreken weg te
werken is voorzien in de wetgeving. Daarvoor is het
Agentschap Wonen Vlaanderen bevoegd. Voor de werking
van het Agentschap Wonen Vlaanderen is niet de Brugse
maar de Vlaamse Ombudsman bevoegd.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
De dienst Woonkwaliteit handelde correct. De Ombudsman
suggereert de dienst wel om in zijn brief de informatie
over het hoorrecht wat te verduidelijken zodat de burger
geen onterechte verwachtingen kan koesteren.

Tuinhuis
(dossier: 202108-164)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Bij de verkoop van hun huis blijkt het tuinhuis van verzoekers belast met een bouwovertreding. Ze bouwden het
tuinhuis zonder vergunning. Dat bemoeilijkt de verkoop van
het huis.
Verzoekers vragen inlichtingen in het Huis van de Bruggeling. Aan de themabalie Wonen en Omgeving reageert de
loketmedewerkster geruststellend. Op basis van de foto’s
die verzoekers mee hebben, gaat ze ervan uit dat het tuinhuis geregulariseerd kan worden. Verzoekers hebben geen
architect nodig omdat het tuinhuis kleiner is dan veertig
vierkante meter.
Verzoekers dienen het regularisatiedossier begin juli in.
In de verkoopcompromis van hun woning staat dat zij vier
maanden de tijd hebben om het dossier in orde te brengen,
anders gaat de verkoop niet door.
Begin augustus krijgen verzoekers een bericht van het omgevingsloket dat hun dossier is afgekeurd. Daardoor kan de
regularisatie niet binnen de voorziene termijn rond geraken. Het tuinhuis moet eerst geregulariseerd worden voor
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verzoekers hun woning opnieuw te koop kunnen zetten. Dat
is een streep door hun rekening.
Via de makelaar vernemen verzoekers dat de kandidaat-koper het dossiernummer van de regularisatieaanvraag heeft
opgevraagd zodat hij mee kan volgen. Bovendien zou hij via
het omgevingsloket gevraagd hebben om ook de plafonds
te regulariseren omdat deze te laag zijn om te kunnen verhuren. Verzoekers vermoeden dat de kandidaat-koper een
invloed heeft gehad bij het afkeuren van hun regularisatieaanvraag.
Verzoekers hopen dat de dienst Ombudsman ervoor kan
zorgen dat zij niet opnieuw een volledig nieuw dossier moeten opstarten.

ONDERZOEK

De regularisatieaanvraag voor het tuinhuis werd niet geweigerd maar onontvankelijk verklaard omdat er geen architect was aangesteld. Uit de gegevens die verzoekers in
hun aanvraag hadden overgemaakt, bleek dat het gedeeltelijk ging om een volwaardige aanbouw waarin bepaalde
functies waren ondergebracht die rechtstreeks te maken
hebben met het wonen (wasmachines, waterontharder,
boiler, …). Daardoor beantwoordde de aanbouw niet aan
de voorwaarden voor het regulariseren van een tuinhuis en
was de medewerking van een architect nodig voor het opmaken van het dossier. Daarom vroeg de Cluster Omgeving
om een nieuwe aanvraag met de nodige stukken in te laten
dienen door een architect.
De dienst wijst erop dat verzoekers niet de nodige stukken
voor een regularisatie hadden ingediend (plannen van de
vergunde, de bestaande en de gewenste toestand ontbraken, de gevelaanzichten waren foto’s van de gevels in plaats
van plannen op schaal, er waren geen grondplannen…). Bovendien kwam de omschrijving van de aanvraag (tuinhuis)
niet overeen met de werkelijk uitgevoerde werken (uitbreiden van de woning).
Het verschil tussen de informatie die aan het loket werd
gegeven, en het standpunt na de inhoudelijke beoordeling
van de aanvraag was te wijten aan het feit dat de loketmedewerkster alleen beschikte over een foto en de mondelinge uiteenzetting van verzoekers, terwijl bij de inhoudelijke
behandeling meer gegevens beoordeeld konden worden.
De loketmedewerkster gaf informatie over het bouwen van
een losstaand tuinhuis omdat zij op basis van de gegevens
aan het loket begrepen had dat verzoekers alleen de regularisatie van een losstaand tuinhuis vroegen.
Volgens de Cluster Omgeving is het niet ongebruikelijk dat
een potentiële koper zich informeert over het onroerend
goed dat hij wil aankopen. De koper informeerde bij de
Woondienst over een bijkomende regularisatie van de verlaagde platfonds om de woning via een sociaal bureau te
kunnen verhuren. De plafonds werden zonder vergunning
verlaagd, waardoor ze niet meer in overeenstemming waren met de minimale hoogte van 2,40 m vastgelegd in art.
25 van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.
Aan de potentiële koper deelde de dienst informatief mee
dat hij hiervoor een regularisatie kon aanvragen, maar dat

CLUSTER OMGEVING/RUIMTELIJKE ORDENING

de kans eerder klein was dat hiervoor een goedkeuring zou
worden gegeven. Er werd geen inzage gegeven in het dossier. De dienst verzekert dat dit geen impact gehad heeft
op de regularisatieaanvraag van verzoekers. Hun aanvraag
was onvoldoende gestoffeerd en werd niet aangevraagd
volgens de correcte procedure.
De Ombudsman raadt verzoekers aan een nieuwe regularisatieaanvraag met architect in te dienen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
De loketmedewerkster beschikte alleen over een foto en
de mondelinge uitleg van verzoekers. Daarom zei ze dat
het tuinhuis geregulariseerd kon worden. Toen verzoekers het dossier indienden, bleek het niet zozeer te gaan
om een tuinhuis maar om een aanbouw met functies die
rechtstreeks te maken hadden met het wonen. Dat kon de
loketmedewerkster niet weten.

Dakvlakramen
(dossier: 202109-179)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeksters ontvangen in september 2021 een proces-verbaal in verband met twee bouwovertredingen op
hun woning.
De eerste inbreuk slaat op het verhuren van gastenkamers
zonder vergunning. Verzoeksters geven toe dat dit gebeurd
is. Beide zussen verhuurden in coronatijd de kamers uit
financiële noodzaak.
Dat ze hiervoor alsnog een pv krijgen, vinden ze onterecht
omdat ze volop bezig zijn met de opmaak van het regularisatiedossier maar daarbij moeilijkheden ondervinden
omdat ze geen ervaring hebben met dergelijke dossiers.
Volgens verzoeksters werden ze de voorbije maanden
van het kastje naar de muur gestuurd en zouden ze door
verkeerde communicatie een landmeter hebben ingeschakeld terwijl dat niet nodig was. Zij hadden recent via hun
architect een verlenging van hun dossier aangevraagd bij
het omgevingsloket. Dat werd goedgekeurd maar toch kregen verzoeksters enkele dagen later een melding dat hun
dossier was stopgezet. Ze begrijpen niet wat er gaande is.
Er wordt hen ook een tweede bouwovertreding aangewreven, met name dat zij zonder vergunning twee dakvlakramen geplaatst zouden hebben. Verzoeksters ontkennen
dat. Ze hadden hier een omgevingsvergunningsaanvraag
voor ingediend, maar wegens financiële redenen werd het
werk niet uitgevoerd. Volgens verzoeksters garandeerde de
Cluster Omgeving dat de aanvraag stop gezet was en dat er
geen verdere sancties zouden volgen.

ONDERZOEK
Eind

februari

2020

dienden

verzoeksters

een

omgevingsvergunningsaanvraag in voor het plaatsen van
twee dakvlakramen. Omdat het dossier onvolledig was en
zij de dienst hadden laten weten dat zij de nodige stukken
niet tijdig konden bezorgen, zette de dienst de procedure
eind april 2020 stop.
Begin september 2020 liet de bouwcontroleur per brief aan
verzoeksters weten dat hij twee bouwovertredingen vastgesteld had: het niet vergund verhuren van gastenkamers
en het plaatsen van twee dakvlakramen zonder vergunning. Hij maande verzoeksters aan om tegen eind oktober
2020 een regularisatiedossier in te dienen, zowel voor de
gastenkamers als voor de dakvlakramen. Omdat er niets
gebeurde, maande de bouwcontroleur verzoeksters midden november 2020 aan om tegen eind december 2020 een
regularisatiedossier in te dienen.
In september 2021 maakte de bouwcontroleur verzoeksters
een proces-verbaal over omdat zij niet ingegaan waren op
de aanmaning. De afdeling Inspectie en Handhaving houdt
geen rekening met het feit dat de overtreder door een gebrek aan vertrouwdheid met de materie er niet in slaagt
tijdig een volledig en ontvankelijk dossier in te dienen.
De Ombudsman raadt verzoeksters aan om zo snel mogelijk met de hulp van een architect een correct regularisatiedossier in te dienen
Uit het onderzoek blijkt dat de niet vergunde dakvlakramen
niet door verzoeksters werden geplaatst. Zij waren al aanwezig op het moment dat zij het huis kochten. Dat de dakvlakramen indertijd zonder vergunning werden geplaatst,
wisten zij niet.
Het gaat om een overtreding van de vorige eigenaar die nog
niet door de Stad was opgemerkt. De bouwcontroleur stelde de niet vergunde dakvlakramen vast als gevolg van de
aanvraag van verzoeksters tot bestemmingswijziging.
Volgens de wet heeft een bouwovertreding betrekking op
het onroerend goed en niet op de persoon die de overtreding heeft uitgevoerd. Na een verkoop volgt de overtreding
het pand. Het kan dus voorkomen dat een proces-verbaal
wordt opgemaakt voor een overtreding die door de vorige
eigenaar werd uitgevoerd. De huidige eigenaar wordt dan
aangesproken voor het uitvoeren van herstel. Mogelijk kan
de huidige eigenaar de kosten dan verhalen op de vorige
eigenaar.
Theoretisch is het aan de koper om de verleende vergunningen te raadplegen om na te gaan of wat zich op de bouwplaats bevindt daadwerkelijk vergund is. In principe is ook
de verkopende eigenaar verplicht aan te geven of er niet
vergunde constructies zijn.
De Cluster Omgeving stelt vast dat de regularisatie van beide dakvlakramen opgenomen is in het regularisatiedossier
dat verzoeksters met behulp van een architect indienen.
Zodra de regularisatievergunning verleend is, zullen beide
overtredingen definitief geklasseerd worden.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling en informatieverstrekking.
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0
1

Gegrond
Deel s gegrond

0
0
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Ongegrond
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0
1

Tegoedbon
(dossier: 202112-246)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker kocht vier tickets voor een concert op 28
november 2021, maar een gezinslid scoorde posi-tief
voor corona waardoor het hele gezin in quarantaine
moest. Op 24 november vraagt hij in een e-mail aan het
bespreekbureau van het Cultuurcentrum een tegoedbon
ter waarde van de tickets zodat het gezin op een later
tijdstip kan genieten van een voorstelling van CC Brugge.
Het bespreekbureau antwoordt kort op 27 november 2021
dat tickets enkel terugbetaald of geruild wor-den als een
voorstelling wordt afgelast.
Verzoeker “dankt” op 29 november 2021 voor het zeer
summiere en anonieme standaardantwoord. Hij reageert
teleurgesteld dat hij op meer flexibiliteit had gerekend
omdat de coronacrisis een gezond-heidscrisis is die
iedereen treft. Hij krijgt geen reactie meer.

ONDERZOEK

Het Cultuurcentrum argumenteert dat een tegoedbon
evenwaardig is aan een terugbetaling. Terugbe-talingen
gebeuren nooit als de tickethouder, om welke reden
dan ook, niet kan komen. Dat is in alle cultuurhuizen in
Europa de regel. Deze voorwaarde staat op de website
en op de achterkant van het ticket. Daar staat dat
toegangskaarten alleen terugbetaald of omgeruild worden
als een voorstelling wordt afgelast. Het Cultuurcentrum
concludeert dat de regelgeving correct werd toegepast.
Verzoeker gaat akkoord met de conclusie van het
onderzoek.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De klacht is grotendeels ongegrond. Een tegoedbon is
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een vorm van terugbetaling. Een terugbetaling behoort
volgens de regelgeving niet tot de mogelijkheden, ook niet
in coronatijd, aangezien de voor-stelling normaal plaats
kon vinden. Het was wel beter geweest dat op verzoekers
reactie van 29 november nog een verduidelijkend antwoord
was geformuleerd. Het eerste antwoord van 27 november
was zeer kort.

FACILITAIR BEHEER

Facilitair Beheer

Meer dan zestig dagen
(dossiers: 202101-010 en 2102-022)
TERECHTE OPMERKINGEN
KLACHTEN

Half november 2020 meldt een eerste verzoeker flikkerende reieverlichting langs het Bakkersreitje tussen Zonnekemeers en het Begijnhof. Half januari 2021 komt de melding
bij de dienst Ombudsman terecht omdat ze niet binnen de
reglementaire termijn van zestig dagen werd afgehandeld.
Eind januari 2021 meldt een tweede verzoeker rechtstreeks
aan de dienst Ombudsman dat hij midden november 2020
een defect aan de reieverlichting van het Bakkersreitje
meldde maar dat het probleem na twee maanden nog altijd
niet opgelost is.

BEOORDELING

Terechte opmerkingen (minder goede communicatie).
Er werd wel actie ondernomen, wat positief is, maar door
onvoorziene omstandigheden bleef het definitieve herstel
op zich wachten. Een bijkomend bericht aan de melders
was op zijn plaats geweest. Al begin december 2020 werd
herstel in het vooruitzicht gesteld maar twee maanden later was dat herstel nog altijd niet uitgevoerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (2 april 2021).

ONDERZOEK

De dienst Facilitair Beheer zette stappen om de reieverlichting te herstellen. Door een defecte voedingskabel aan het
Wijngaardplein werd een voorlopige aansluiting voorzien
waarop de verlichting geplaatst werd. Door een fout in de
verdeelkast ontstond er overspanning waardoor de led
verlichtingsarmaturen defect gingen. Ze moesten besteld
worden.
De tweede verzoeker ontving midden november 2020 een
ontvangstmelding als reactie op zijn melding. Na een week
reageerde hij dat het herstel nog niet uitgevoerd was. Op 1
december werden beide verzoekers er door de dienst Facilitair Beheer schriftelijk van op de hoogte gebracht dat zich
een overspanning had voorgedaan in de verdeelkast, dat de
ledverlichting daardoor defect was geraakt en dat nieuwe
armaturen besteld waren.
Tegen eind januari 2021 waren de nieuwe armaturen beschikbaar maar door een tijdelijk personeelstekort en
andere prioriteiten konden ze nog niet geplaatst worden.
Begin februari, kort na de klachten, wordt het herstel uitgevoerd. Dat is bijna drie maanden na de meldingen.
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Natte voeten
(dossier: 202103-041)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker huurt al twintig jaar aan een sociale huisvestingsmaatschappij een garagebox. Elke winter is er wateroverlast voor de garagepoort en ook in de garages. Aangezien de vloer gepolierd is, is ze dan spiegelglad. Verzoeker
is daardoor al verschillende keren gevallen.
Al jaren vragen de huurders een oplossing voor het probleem maar ze vinden geen gehoor. De sociale huisvestingsmaatschappij kijkt naar de Stad en omgekeerd.
Steevast krijgen de huurders te horen dat er ofwel geen
oplossing mogelijk is, ofwel dat een oplossing uitwerken
de moeite niet meer is aangezien het hele wooncomplex
gerenoveerd zal worden.
Verzoeker belde midden januari 2021 met de huisvestingsmaatschappij. Men zou een technicus sturen maar een
maand later heeft hij nog altijd niemand gezien.
Volgens verzoeker is de oplossing nochtans eenvoudig, met
name dat de Stad een afvoergootje zou voorzien naar een
nabijgelegen regenput. Hij zou dan het overtollige water
met een trekker in de goot kunnen vegen.

ONDERZOEK

De sociale huisvestingsmaatschappij kent het probleem.
De ondergrondse parking bestaat uit twee delen: staanplaatsen en garageboxen. De garageboxen zijn eigendom
van de huisvestingsmaatschappij. De staanplaatsen en de
binnenruimte zijn eigendom van de Stad. De Stad beheert
ook de toegangscontrole via slagbomen.
Volgens de huisvestingsmaatschappij nam de Stad enkele
jaren geleden het initiatief om het probleem te verhelpen.
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De kosten zouden verdeeld worden over de twee eigenaars.
De raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij
keurde haar aandeel in de kosten goed. Volgens de huisvestingsmaatschappij zou de Stad het project trekken,
maar werd het niet uitgevoerd. De reden hiervoor kent de
huisvestingsmaatschappij niet. Volgens de huisvestingsmaatschappij kan zij geen initiatief nemen omdat zij geen
eigenaar zijn.
Volgens de dienst Facilitair Beheer zal een goot het probleem niet oplossen. De waterproblematiek is te wijten aan
een bouwtechnische fout in het ontwerp en kan daardoor
niet met eenvoudige middelen opgelost worden. De klacht
is volgens de dienst momenteel onoplosbaar. Even wordt
overwogen om op de vloer een antisliblaag aan te brengen,
maar ook dat idee wordt verlaten omdat de dienst Facilitair
Beheer er geen voorstander van is om te investeren in lapmiddelen. De dienst weet dat de huisvestingsmaatschappij
een totaalrenovatie van het wooncomplex voorziet in 20232024.
De huisvestingsmaatschappij antwoordt rechtstreeks aan
verzoeker dat de wateroverlast pas na de renovatie opgelost zal zijn. Zij is bereid hem een andere, droge garagebox
toe te kennen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Verzoeker klaagt terecht over de waterstagnatie, maar de
Stad en de huisvestingsmaatschappij konden het probleem
de voorbije twintig jaar niet oplossen omdat er in de huidige
situatie geen oplossing voor bestaat. Aan de basis ligt een
bouwtechnische fout in het ontwerp. Dat zal ook de reden
zijn waarom beide partijen bij klachten naar elkaar keken.
Het probleem zal maar structureel opgelost kunnen worden met de totaalrenovatie van het project in 2023-2024.

FINANCIËN

OVERZICHT KLACHTEN
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Achterliggend bouwperceel
(dossier: 202107-152)
ONGEGROND
KLACHT

In 1980 kochten verzoekster en haar echtgenoot een onbebouwd achterliggend bouwperceel met de bedoeling er
hun eigen tuin mee uit te breiden. Vanaf 1998 werd daarop
een belasting geheven. Verzoeksters echtgenoot diende
bezwaar in maar dat werd in 1999 verworpen. De belasting
bleef verschuldigd omdat het om een achterliggend en niet
om een naastliggend bouwperceel ging. Tot in 2020 betaalde verzoekster trouw de taks. Alles samen ging het om een
bedrag van 7.500 euro.
Omdat verzoekster de tuin niet meer kan onderhouden,
verkoopt ze in 2020 het onbebouwde bouwperceel. Pas dan
blijkt uit mailverkeer met de dienst Fiscaliteit dat verzoekers recht hadden op vrijstelling omdat de tuin één harmonisch geheel vormt. De belasting zal voor een periode
van vijf jaar terugbetaald worden, goed voor een bedrag van
1.500 euro.
Verzoekster is hier maar half tevreden mee. Ze gaat ervan
uit dat er in de periode 2000-2021 iets gewijzigd moet zijn
aan de reglementering waardoor ook voor een achterliggend perceel vrijstelling kon worden verleend. Daar werd
ze nooit van op de hoogte gebracht. De Stad corrigeerde
ook niet zelf de situatie die zij nochtans kende via het bezwaar dat haar man in 1999 indiende. Elk jaar werd het
aanslagbiljet verstuurd. Elk jaar betaalden verzoekers de
belasting in de veronderstelling dat het besluit van 1999
nog altijd geldig was.
Ze wil meer terugkrijgen dan 1.500 euro.

ONDERZOEK

40

Op basis van het toen geldende belastingreglement was in
1999 geen vrijstelling van de heffing mogelijk. Toen was alleen vrijstelling mogelijk voor een naastliggend onbebouwd
bouwperceel. Het perceel was achterliggend, dus werd het
bezwaarschrift van de echtgenoot ongegrond verklaard.

Eind 2011 werd het belastingreglement op de onbebouwde
percelen gewijzigd voor de periode van 1 januari 2012 tot en
met 31 december 2013. In het nieuwe belastingreglement
werd bepaald dat aangrenzende onbebouwde percelen vrijgesteld konden worden van de belasting.
Vanaf 1 januari 2014 werd het belastingreglement vervangen door een nieuwe gemeentelijke activeringsheffing.
Ook hierin is voorzien dat aanpalende gronden die een
harmonisch geheel vormen met de bebouwde grond in
aanmerking komen voor vrijstelling, met de bijkomende
voorwaarde dat de zakelijk gerechtigde van beide gronden
dezelfde is.
In theorie zou verzoekster ten vroegste vanaf 1 januari 2012
recht gehad hebben op vrijstelling. Deze dient evenwel
steeds door de belastingplichtige zelf te worden aangevraagd.
Verzoekster kan niet argumenteren dat de Stad haar niet
op de hoogte bracht van de wijzigingen in de twee jongste
belastingreglementen. De belastingplichtige wordt altijd
via het aanslagbiljet geïnformeerd over de vrijstellingsbepalingen. Als een belastingplichtige nalaat om een heffing
te betwisten, dan zal hij tijdens een eventuele gerechtelijke
procedure steeds in het ongelijk gesteld worden. Vooraleer
naar de rechtbank te stappen moet de belastingplichtige
verplicht de administratieve fase van het bezwaar doorlopen hebben.
Een aanslagbiljet voor 2012 kan de dienst Fiscaliteit niet
meer terugvinden maar bij het aanslagbiljet voor 2014 stak
in bijlage een uittreksel uit het nieuwe belastingreglement
met onder meer de informatie over de vrijstellingsgronden.
Aan de achterzijde van het aanslagbiljet stond hoe bezwaar
ingediend kon worden en werd verwezen naar het uittreksel
van het belastingreglement in de bijlage. Verzoekster had
kunnen zien dat de vrijstellingsvoorwaarden gewijzigd waren en dat zij nu wel in aanmerking kwam voor vrijstelling.
De terugbetaling van vijf aanslagjaren gebeurde volgens
het Wetboek Inkomstenbelasting 1992. Dat artikel spreekt
over een limiet van vijf jaar om terug te betalen.
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BEOORDELING

Ongegrond.
Al begrijpt de Ombudsman de frustratie van verzoekster,
toch kan hij geen onbehoorlijk bestuur vaststellen. De
dienst Fiscaliteit handelde correct. Zij kan wettelijk gezien
niet verder dan vijf jaar terugbetalen. Verzoekster werd via
de bijlagen bij de aanslagbiljetten geïnformeerd over de
uitzonderingsgronden op basis waarvan vrijstelling kon
worden aangevraagd. Het is de belastingplichtige die de
vrijstelling moet aanvragen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (13 december 2021).

Leegstandstaks
(dossier: 202106-126)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker ontving opnieuw een aanslagbiljet voor een volgens hem onterechte leegstandstaks voor een woning in de
binnenstad. In 2019 kreeg hij een gelijkaardig aanslagbiljet
waarvoor hij de dienst Fiscaliteit contacteerde. Hij vindt het
ergerlijk dat de dienst deze belasting nu opnieuw verstuurt.
Hij kan bewijzen dat hij eind 2019 met de dienst Fiscaliteit
over het dossier belde en mailde. Verzoeker kondigt aan dat
hij bezwaar zal indienen maar hij wil de werkwijze van de
dienst Fiscaliteit aankaarten.

ONDERZOEK

Een woning wordt als leegstaand beschouwd als het gedurende één jaar niet in overeenstemming met zijn functie
gebruikt wordt.
In de loop van 2018 kwam aan het licht dat er in de woning
geen bewoner meer ingeschreven was maar dat de woning
toch gebruikt werd. De bouwcontroleur vermoedde een gebruik als vakantiewoning.
De Woondienst vroeg verzoeker midden oktober 2018 om
het gebruik van de woning toe lichten. Verzoeker antwoordde niet op deze brief waarna het College van burgemeester
en schepenen in januari 2019 besliste de woning op te nemen in het leegstandsregister.
Verzoeker werd hiervan aangetekend ingelicht waarna hij
eind januari 2019 de Woondienst contacteerde. Hij uitte
het vermoeden dat hij de brief van oktober 2018 had weggegooid. Verzoeker argumenteerde dat de woning niet
beschouwd kon worden als leegstaand. Zijn stiefzoon verbleef er en studeerde er. Verzoeker informeerde naar de
beroepsmogelijkheden en naar de registratie als tweede
verblijf. Hij kondigde aan contact te zullen opnemen met
de dienst Fiscaliteit. Verzoeker tekende geen beroep aan
tegen de opname in het leegstandsregister.
Midden december 2019 belde verzoeker zowel met de
Woondienst als met de dienst Fiscaliteit. Tegenover de
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Woondienst uitte hij zijn ongenoegen over de leegstandstaks en zei hij dat hij de woning wilde laten registreren als
tweede verblijf. De dienst gaf hem de contactgegevens van
de fiscaal controleur zodat een datum voor het bijhorende
controlebezoek vastgelegd kon worden. Verzoeker zei niet
akkoord te kunnen gaan met een dergelijk bezoek. Hij had
bijkomende vragen waarna hij doorverwezen werd naar de
fiscaal controleur en de teamleider Fiscaliteit. Verzoeker
belde naar de dienst Fiscaliteit waar hij zijn ongenoegen
uitte.
Volgens de dienst Fiscaliteit zou verzoeker tot nog toe
niet open gestaan hebben voor een plaatsbezoek. Dat zou
nochtans in zijn voordeel kunnen zijn want bij een positieve
vaststelling zou de woning van de inventaris van leegstaande panden geschrapt kunnen worden. Verzoeker zal dan
wel een belasting op een tweede verblijf dienen te betalen
gezien het (tijdelijke) gebruik van de woning door derden
zonder inschrijving. Zolang verzoeker geen plaatsbezoek
toelaat of blijft voldoen aan de voorwaarden voor opname in
het leegstandsregister, blijft de inventarisatie verder lopen
en blijft de leegstandsbelasting verder gevestigd.
Verzoeker reageert dat hij midden december 2019 een mail
stuurde naar de dienst Fiscaliteit waarmee hij aantoonde
dat het pand zijn enige en eigen woning was. Hij vroeg geschrapt te worden uit het leegstandsregister. Als het niet
anders kon, dan wenste hij dat de woning vanaf 2020 geregistreerd zou worden als tweede verblijf. Hij nodigde de
dienst Fiscaliteit uit hem te contacteren indien zij meer info
nodig had. Aangezien hij niets meer vernam, dacht hij dat
de zaak in orde was. Verzoeker ontkent dat hij een plaatsbezoek zou weigeren.
Verzoeker en de dienst Fiscaliteit maken een afspraak voor
een plaatsbezoek. Het College beslist midden september
2021 om de woning te schrappen van de inventarislijst.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Er deed zich een communicatiestoornis voor. De dienst
Fiscaliteit verwachtte initiatief van verzoeker in verband
met een plaatsbezoek. Verzoeker meende na zijn mail van
midden december 2019 dat alles in orde was.

Deurwaarderskosten
(dossier: 202108-165)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Na vier jaar krijgt verzoeker een aanmaning van
een gerechtsdeurwaarder uit Beveren omdat hij een
parkeerretributie van de Stad Brugge nog altijd niet
betaald heeft. Verzoeker herinnert zich niet dat hij van
de Stad ooit een betalingsuitnodiging, een herinnering
of een laatste waarschuwing kreeg. De factuur van de
deurwaarder bedraagt 205 euro. Als de Stad kan aantonen

FINANCIËN

dat de parkeerretributie terecht is, dan is verzoeker bereid
30 euro te betalen, maar meer niet.

ONDERZOEK

De parkeerretributie dateert van juli 2017. Verzoeker
parkeerde zonder geldig parkeerbewijs. Hij tekende in
augustus 2017 bij Apcoa bezwaar in. Er werd geen geldige
transactie gevonden in de parkeerautomaten. Apcoa vroeg
aan verzoeker een bewijs van betaling via Visa maar dat
werd niet voorgelegd. Het bezwaar werd afgewezen.
Midden november 2017 werd de eerste herinnering
gestuurd, midden januari 2018 de aangetekende laatste
waarschuwing. Verzoeker betaalde niet waarna het
dossier in het voorjaar van 2018 overgemaakt werd aan
een deurwaarder in Brugge. Hij stuurde een aanmaning
met deurwaarderskosten. Ook hierop reageerde verzoeker
niet. Omdat verzoeker niet in Brugge woont, stuurde
de deurwaarder het dossier door naar een confrater in
Beveren.
Door een technische oorzaak voerde de deurwaarder uit
Beveren het dossier niet uit. Pas eind juli 2021 werd naar
verzoeker een aanmaning gestuurd met aanrekening van
extra kosten. De factuur bedraagt 205 euro.

De dienst Financiën stelt vast dat de inningsprocedure
tot en met de Brugse deurwaarder correct verliep, maar
dat de verdere invordering bij de deurwaarder uit Beveren
bleef steken. Deze deurwaarder laat via zijn Brugse
collega aan de dienst Financiën weten dat hij bereid is zijn
eigen kosten te laten vallen waardoor verzoeker alleen
nog de factuur van de Brugse deurwaarder moet betalen.
Deze bedraagt 62 euro.
Verzoeker gaat akkoord en betaalt de gereduceerde
factuur aan de deurwaarder in Beveren.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De klacht is ongegrond ten opzichte van de dienst
Financiën en de Brugse deurwaarder. Zij handelden
correct, zowel op het vlak van de bezwaar- als van de
inningsprocedure. De fout lag bij de deurwaarder in
Beveren, maar voor zijn handelswijze is de Ombudsman
niet bevoegd. Ook verzoeker draagt verantwoordelijkheid.
Hij legde de verschillende aanmaningen van de dienst
Financiën en de Brugse deurwaarder naast zich neer.
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(dossier: 202103-045)

Kabinet Schepen Openbaar Domein
GEGROND
KLACHT

Begin november 2020 belt verzoeker met het kabinet van
de schepen van Openbaar Domein over de verlichting van
voet- en fietspaden in de wintermaanden. Een antwoord
blijft uit.
Verzoeker stuurt midden november 2020 een herinnering
naar het kabinet van de schepen. Hij krijgt geen reactie en
mailt begin december opnieuw naar het kabinet. Hij voegt
er naar aanleiding van een verkeersongeval een bijkomende vraag aan toe over veilige oversteekplaatsen voor
fietsers en voetgangers. Hij krijgt geen reactie en laat een
boodschap achter op het antwoordapparaat.
Eind december 2020 mailt verzoeker opnieuw een herinnering naar het kabinet van de schepen. Dat doet hij opnieuw eind januari 2021. Begin februari 2021 belt hij met
een kabinetsmedewerkster. Diezelfde dag stuurt hij haar
de mail door die hij naar het mailadres van het kabinet had
gezonden. Tegen begin maart 2021 heeft hij nog altijd geen
antwoord ontvangen.

Als reactie op de klacht reageert de schepen van Openbaar
Domein dat het volgens haar om vragen gaat die onder de
bevoegdheid van de dienst Mobiliteit vallen.
Op de vraag van de Ombudsman wat het kabinet deed
met de vragen van verzoeker en waarom het kabinet niet
reageerde op verzoekers opeenvolgende schriftelijke en telefonische herinneringen, antwoordt het kabinet niet. Ook
op de herinneringen van de Ombudsman van april, juni en
augustus 2021 wordt niet geantwoord.
Verzoeker laat in april 2021 aan de Ombudsman weten dat
hij zelf uit eigen beweging contact opnam met de dienst
Mobiliteit en daar de nodige informatie kreeg.
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Geen antwoord

ONDERZOEK

40

De dienst Ombudsman heeft sinds haar oprichting steeds
klachten behandeld over de administratieve werking van de
schepenkabinetten; de gegronde, de terechte en ongegronde klachten steeds ter kennisgeving voorgelegd aan het
College van burgemeester en schepenen en deze steeds in
zijn jaarverslagen opgenomen. Ook reglementair is er geen
beletsel dat de dienst Ombudsman dergelijke klachten behandelt.

BEOORDELING

De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: het kabinet van de schepen
van Openbaar Domein reageerde niet op de verschillende
schriftelijke en telefonische herinneringen van verzoeker.
Het is niet duidelijk of het kabinet iets deed met de vragen
van verzoeker. Ook de Ombudsman krijgt geen antwoord op
zijn vragen wat het kabinet met de vragen van verzoeker
deed en hoe het reageerde op verzoekers opeenvolgende
herinneringen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (10 januari 2022).

Geen antwoord
(dossier: 202106-120)

Kabinet Schepen Openbaar Domein
GEGROND
KLACHT

Verzoeker vraagt eind februari 2021 in een e-mail aan het
kabinet van de schepen van Openbaar Domein een aanpassing van een plantvak in de Blekerijstraat. Het wordt als
parkeerplaats gebruikt. Hij voegt verschillende foto’s toe.
Hij stelt ook een vraag over de toekomstige bestemming
van oude stelplaats van De Lijn. Omdat hij geen antwoord

KABINETTEN

krijgt, stuurt hij eind maart een herinnering. Tegen midden
juni heeft hij nog altijd geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK

Verzoeker stuurde zijn e-mails naar het juiste emailadres.
De Schepen reageert in augustus dat zij niet op de hoogte is
van verzoekers vragen.
De Schepen vraagt zich af of de dienst Ombudsman klachten over de kabinetten kan behandelen en beoordelen. De
Ombudsman antwoordt dat zijn dienst al sinds de opstart in
1998 klachten behandelt over de administratieve werking
van de schepenkabinetten aangezien zij ook dienstverlening aan de Bruggeling verzorgen. Het gaat meestal over
klachten over het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
Dergelijke klachten zijn steeds behandeld, beoordeeld,
voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen en gepubliceerd in het jaarverslag. Reglementair ziet
de Ombudsman geen beletsel om klachten over de administratieve werking van de schepenkabinetten te behandelen.
De dienst Ombudsman vraagt het kabinet de vraag van verzoeker op te volgen en hem een antwoord over te maken.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: het kabinet van de schepen
van Openbaar Domein antwoordde niet op de vragen en de
herinnering van verzoeker.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Ombudsman maakt
de vragen van verzoeker opnieuw over aan het kabinet met
het verzoek hem een antwoord te bezorgen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (24 januari 2022).

Nieuwjaarswensen
(dossier: 2021091-005)

Kabinet Schepen Openbaar Domein
ONGEGROND
KLACHT

Verzoeker vindt midden december 2020 een ongeadresseerde enveloppe met het logo van de Stad Brugge in de
bus, met daarin een brief uitgaande van het kabinet van
de schepen van Openbaar Domein met informatie over
de bloembollen die dezer dagen geplant zullen worden in
zijn wijk. De bewoners zullen in het voorjaar 2021 van de
bloemen kunnen genieten. De brief is ondertekend door
de schepen. In de enveloppe vindt verzoeker ook een persoonlijke nieuwjaarskaart van de schepen en haar gezin.
Verzoeker beschouwt het feit dat deze persoonlijke nieuwjaarskaart meegestuurd wordt met een ongeadresseerde
mailing met het logo van de Stad Brugge als een ongeoorloofd gebruik van overheidsmiddelen.

ONDERZOEK

Het stadsbestuur beschikte in 2020, net als de vorige jaren,
over een algemene, gezamenlijke wenskaart die namens
het voltallige College van burgemeester en schepenen
verstuurd werd naar een vastgestelde lijst geadresseerden.
Het gaat om andere overheden, belangrijke organisaties en
stadsrelaties. Hoewel deze kaart op papier bestaat, wordt
deze wens de jongste jaren zoveel mogelijk digitaal verstuurd.
Daarnaast hadden de individuele leden van het College van
burgemeester en schepenen in 2020 recht op maximum
800 individuele wenskaarten elk. Deze kaarten mochten
op stadskosten (druk, enveloppes en postzegels) verstuurd
worden naar relaties die betrekking hadden op de eigen bevoegdheid van de Schepen. De Burgemeester en Schepenen
konden voor deze wenskaart kiezen voor een stadsbeeld
uit de beeldbank van de Stad Brugge, maar ze konden ook
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kiezen voor een eigen beeld of foto. In 2020 werden deze
individuele wenskaarten voor het eerst gedrukt in de eigen
stadsdrukkerij. Extra kaarten bijbestellen was daardoor
niet mogelijk. Het aantal moest beperkt blijven tot 800.
Wat de brief over de bebloeming betreft, is het de leden van
het College van burgemeester en schepenen toegelaten
bewoners te informeren over hun individuele beleid. Deze
brieven mogen verstuurd op stadskosten, in enveloppes
met daarop het logo van de Stad Brugge.
De schepen verklaart dat ze in de betrokken straten in een
ongeadresseerde brief met stadslogo haar beleidsbrief
over de bebloeming verspreidde. Ze voegde in dezelfde
stadsenveloppe haar nieuwjaarskaart. Het ging om exemplaren van de 800 individuele wenskaarten waar ze recht op
had en die op stadskosten verstuurd mochten worden. Om
een stadsenveloppe uit te sparen stak ze de beleidsbrief en
de nieuwjaarskaart samen in één enveloppe. Om postzegels uit te sparen buste ze de brieven bijna allemaal zelf.
Sommige van deze brieven frankeerde ze, maar zelfs dan
spaarde ze een postzegel uit, aangezien ze de beleidsbrief
en de nieuwjaarskaart samen in één stadsenveloppe stak.

BEOORDELING

Ongegrond.
De Ombudsman concludeert dat de schepen niets ten laste
kan worden gelegd. Zij handelde binnen de in 2020 gemaakte afspraken en spaarde kosten voor de Stad uit. Ze verspreidde in de betrokken straten in een ongeadresseerde
brief met stadslogo haar beleidsbrief over de bebloeming.
Dat mocht ze doen. Ze voegde in dezelfde stadsenveloppe
haar nieuwjaarskaart. Dat mocht ze doen aangezien de 800
individuele wenskaarten waar ze recht op had, op stadskosten verstuurd mochten worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (1 februari 2021).
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Achterterras
(dossier: 202105-084)

Kabinet Burgemeester
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker baat een café uit. Hij is al drie weken in gesprek
met de Cluster Omgeving/Ruimtelijke Ordening over de
vraag of hij op 8 mei 2021 zijn achterterras mag heropenen.
Hij heeft een bouwaanvraag lopen voor een voorterras en
de bouw van een afdak voor zijn achterterras.
Enkele dagen geleden kreeg hij een telefoontje van het
bevoegde diensthoofd dat hij zijn achterterras vanaf 8 mei
mocht gebruiken. Hij vroeg een schriftelijke bevestiging.
Die bleef op zich wachten.
Op 4 mei 2021 kreeg hij een e-mail van hetzelfde diensthoofd waarin stond dat hij zijn achterterras toch niet mocht
gebruiken vanaf 8 mei. Ze had een bericht gekregen van
het kabinet van de Burgemeester dat de plaatsing van een
terras vanaf 8 mei zowel aan de voor- als de achterzijde
niet werd toegestaan in het kader van de openbare orde en
de veiligheid.
Verzoeker begrijpt het niet. Zijn achterterras is volledig coronaproof. Er is een zijingang. Men hoeft niet door de zaak
om het te bereiken. Er is nooit iemand langs geweest om te
kijken hoe hij zijn terras georganiseerd heeft.

ONDERZOEK

De buurt klaagt geregeld over overlast door het café.
Na overleg tussen de Burgemeester en de Korpschef wordt
beslist dat verzoeker toch een terras aan de voorgevel mag
plaatsen en ook zijn achterterras mag openen. Bij klachten
over overlast zal de Politie streng optreden.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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Fietstrommels (1)
(dossier: 202106-132)
ANDER OORDEEL
KLACHT

De Stad plaatste een fietstrommel voor het huis van verzoekers. Daar zitten ze nu voortdurend op te kijken. Ze
kunnen niet meer parkeren voor hun huis. Ze onderhouden
ook altijd proper hun voetpad en de parkeerstrook. Dat kan
nu niet meer.
Verzoekers begrijpen niet dat de box voor hun huis moest
worden gezet. Er zijn alternatieven in de Keizer Karelstraat
naast de andere trommel die er geplaatst werd, of op de
parkeerstrook in de Karel de Stoutelaan ter hoogte van de
ingang van het Graaf Visartpark. Daar zou de trommel niemand hinderen.
De straat wil een petitie starten maar verzoeker probeerde het probleem eerst zelf op te lossen. Hij belde naar de
dienst Mobiliteit. De medewerkster zei dat haar collega niet
aanwezig was. Verzoeker vroeg of hij moest terugbellen.
Dat was niet nodig. De dienst zou zelf terugbellen. Een
week later is er nog altijd niet teruggebeld.

ONDERZOEK
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Ander oordeel

OVERZICHT KLACHTEN

Volgens de dienst Mobiliteit wil de Stad de Bruggelingen die
niet in de mogelijkheid zijn om hun fiets veilig en overdekt
te stallen, voorzien van fietstrommels. Het College van burgemeester en schepenen keurde 25 locaties goed die uit
meer dan honderd aanvragen geselecteerd werden.
In de omgeving van de Karel de Stoutelaan was de nood
aan fietsparkeerplaatsen hoog. De fietstrommel werd ter
hoogte van verzoekers woning geplaatst omdat de ruimte
op de parkeerstrook sowieso te kort was om er een voertuig
te parkeren. De plaatsing werd afgetoetst bij de diensten
Eigendommen, Openbaar Domein, Unesco en Politie. De
trommel verplaatsen naar de Keizer Karelstraat vindt de
dienst Mobiliteit geen goed idee. Dat zou een extra parkeerplaats kosten. De parkeerdruk in de buurt is hoog.
Ook in de Gemeenteraad wordt over de kwestie

geïnterpelleerd waarna de dienst Mobiliteit de opdracht
krijgt te onderzoeken of er alternatieven zijn.
Het College van burgemeester en schepenen beslist midden augustus 2021 op voorstel van de dienst Mobiliteit om
beide fietstrommels te verplaatsen naar de parkeerstrook
in de Karel de Stoutelaan ter hoogte van de ingang van het
Graaf Visartpark.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Fietstrommels (2)
(dossier: 202110-197)
ANDER OORDEEL
KLACHT

In juni 2021 worden op een pleintje niet ver van het huis
van verzoekers vier fietstrommels gezet. Zij hadden zich
op de wachtlijst gezet voor twee plaatsen. Omdat er na
de plaatsing niets gebeurt, mailen ze een paar keer met
de dienst Mobiliteit. Ze vragen wanneer de fietstrommels
in gebruik genomen zullen worden. Verzoekers krijgen
telkens een antwoord maar blijven alsnog in het ongewisse
over de exacte ingebruikname van de trommels.
Een tijd later bellen verzoekers de dienst Mobiliteit op en
vragen naar een stand van zaken. Ze krijgen er te horen
dat er onvoorziene vertraging optrad door een probleem
met de firma die de trommels leverde.
Vier maanden na de plaatsing van de fietstrommels
contacteren verzoekers de dienst Ombudsman. Ze
begrijpen niet waarom de fietstrommels nog altijd niet in
gebruik genomen zijn.

ONDERZOEK

In het voorjaar van 2020 schreef de dienst Mobiliteit een
bestek uit voor nieuwe fietstrommels. De opdracht werd
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gegund aan een firma. Doel was de trommels tegen eind
2020 te plaatsen. De firma liet snel weten dat de levering
vertraging had opgelopen als gevolg van corona. Pas in
februari 2021 zouden ze geleverd worden. Deze datum
werd twee keer uitgesteld. De trommels werden pas in
juni 2021 geleverd. Volgens de dienst Mobiliteit verliep de
communicatie met de firma stroef.
Er waren transportproblemen. Daarnaast duurde het nog
weken vooraleer de trommels door de firma chemisch
verankerd werden. Enkele trommels bleken foutief
geplaatst, wat tot klachten van buurtbewoners leidde.
De sleutels werden pas in de zomer door de firma aan
de dienst Mobiliteit overhandigd waardoor de dienst
Eigendommen pas dan met de verhuur kon starten.
Er vond een rondgang plaats waarbij de kwaliteit van de
trommels gecontroleerd werd. Daarbij bleek dat enkele
sloten niet conform het bestek waren en dat de firma dit
eerst moest oplossen. Andere fietstrommels gingen niet
vlot open en dicht. Daarom wenste de dienst Eigendommen
pas te starten met de verhuur van de trommels als zij
allemaal in orde waren.
In augustus-september ging alle aandacht van de dienst
Mobiliteit naar de mede-organisatie van het WK tijdrijden
waardoor de opvolging van de fietstrommels op de
achtergrond geraakte.
Eind september werd een nieuwe rondgang
gehouden waarbij alle fietstrommels aan een nieuwe
kwaliteitscontrole onderworpen werden. Daaruit bleek dat
nog steeds veertien van de 39 fietstrommels niet vlot open
gingen. Voor deze trommels werd nog een aanpassing van
de fabrikant gevraagd. Met de dienst Eigendommen werd
overeengekomen dat de trommels die in orde waren, al
konden worden verhuurd.
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Toen de levering steeds maar weer werd opgeschoven,
werd het volgens de dienst Mobiliteit steeds moeilijker om
dit aan de bewoners uitgelegd te krijgen. Toen de firma de
levering maar bleef uitstellen werd ervoor geopteerd om
de bewoners pas op de hoogte te brengen op het moment
dat alles in orde was en ze een fietsparkeerplaats konden
huren.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De klacht is gegrond maar de verantwoordelijkheid ligt
vooral bij de firma die de levering steeds maar weer
uitstelde en minder kwaliteitsvol werk afleverde. Het
bedrijf bracht de diensten Mobiliteit en Eigendommen
in verlegenheid. Zij kregen het steeds moeilijker om de
vertragingen nog uitgelegd te krijgen aan de bewoners
waardoor zij er uiteindelijk voor opteerden pas opnieuw te
communiceren als alles in orde was. De Ombudsman kan
daar begrip voor opbrengen.

OPVOLGING

Verzoekers laten midden december 2021 weten dat zij nog
altijd niet over de fietstrommels kunnen beschikken. De
dienst Mobiliteit bevestigt dat ze nog altijd niet conform
aan de verhuurvoorwaarden zijn. De dienst vraagt de
firma om de problemen voor eind 2021 in orde te brengen.
Uiteindelijk vindt pas midden februari 2022 een rondgang
plaats met de firma om alle aanpassingen uit te voeren
volgens het bestek. Verzoekers kunnen begin februari
2022 het huurcontract voor de trommels ondertekenen.
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Tickets Belfort
(dossier: 202108-154)
GEGROND
KLACHT

Verzoekers wilden het Belfort beklimmen. Ze kwamen aan
om 9 uur. Er was bijna geen volk. Verzoeker wilde tickets
kopen en ging ervan uit dat de info op de website dat tickets
ter plaatse gekocht konden worden, juist was. Maar volgens
de security konden tickets alleen online aangekocht worden.
Online kon verzoeker wel het juiste uur selecteren omdat er
nog voldoende plaats was, maar het lukte hem niet om de
tickets online te betalen.
Verzoeker liet aan de security zien dat hij niet kon betalen.
Hij liet zien dat zowel ter plaatse als op de website stond
dat tickets ter plaatse gekocht konden worden. De security
deed navraag bij de kassa die adviseerde om het binnen een
uurtje nog eens online te proberen.
De security liet dan plots weten dat de toren vol zat terwijl
verzoekers daar vanaf het openingsuur stonden te wachten
en ze online het juiste uur hadden kunnen selecteren.
Verzoekers reden dan maar naar Veurne. Ze gingen ervan
uit dat het ticketsysteem voor alle Brugse musea toch niet
zou werken.

ONDERZOEK

De dienst Musea bevestigt dat voor wat het Belfort betreft,
zij vooral mikt op online ticketverkoop zodat de bezoekers
geen tijd verliezen in de wachtrij. Maar bezoekers kunnen
aan de ingang wel altijd nog tickets kopen om de toren onmiddellijk te bezoeken als de capaciteit dit op dat moment
toelaat. Het verbaast de directie dat verzoekers geen tickets
konden kopen om onmiddellijk de toren te beklimmen. De
medewerkers bevestigden de directie dat het pas drukker
werd vanaf 10 uur.
Verzoeker beaamt dat het wel degelijk de bedoeling was om
de toren om 9 uur te beklimmen. Hij probeerde alles om
het team te overtuigen om toch tickets te verkopen maar
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dat lukte niet.
De directie stelt dat er die dag geen technische problemen
met de website waren. Ze vindt wel terug dat verzoeker
probeerde om twee tickets online te kopen maar dat de betaling werd afgebroken of geweigerd. Het systeem vermeldt
alleen ‘geannuleerd’. Dat gebeurt als de klant 1) een foute
betaalkaart invoert, 2) hij geen geld genoeg op zijn rekening
heeft, of 3) de betaling zelf niet afwerkt.
Op de webpagina staat onderaan dat de klant bij problemen
met het online kopen van tickets contact kan opnemen met
musea.reservatie@brugge.be of 050 44 87 43. Volgens de
directie kunnen dergelijke betalingsproblemen via deze
weg snel opgelost worden. Allicht nam verzoeker deze optie niet of lette hij er niet op.
De Ombudsman wijst er op dat verzoeker het betalingsprobleem wel meldde aan het personeel. De directie kan
niet verklaren waarom het personeel verzoeker niet actief
doorverwees naar musea.reservatie@brugge of het telefoonnummer van de dienst.
De schepen van Cultuur dringt er bij de directie op aan het
incident te bespreken met het personeel dat in het Belfort
actief is. De directie verontschuldigt zich tegenover verzoekers.

BEOORDELING

De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ACTIEVE DIENSTVERLENING: het lijkt de Ombudsman voldoende aangetoond dat het personeel verzoekers
niet de service gaf die zij mochten verwachten.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (11 oktober 2021).

OPVOLGING

Begin 2022 wordt in de inkomruimte van het Belfort een
ticketautomaat geplaatst zodat bezoekers een ticket voor
een later tijdstip ter plaatse kunnen aankopen.
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Gratis tickets betaald
(dossier: 202111-228)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster kocht twee tickets voor de tentoonstelling
‘Strook’. Ze zag te laat dat zij en haar partner als
Bruggelingen de tentoonstelling gratis mogen bezoeken.
De dienst Musea wil niet ingaan op haar vraag tot
terugbetaling.

ONDERZOEK

In de verkoopsvoorwaarden van Musea Brugge staat dat
terugbetalingen alleen kunnen bij overmacht. Wie tickets
koopt, gaat akkoord met deze voorwaarden. Wie online
tickets voor de Musea aankoopt, krijgt verschillende
meldingen dat Bruggelingen gratis binnen mogen. Ook
bij de FAQ staat dat de tentoonstelling gratis is voor
Bruggelingen. Verzoekster merkte deze informatie niet
op.
Hoewel de dienst niet in de fout ging, stelt de directie zich
soepel op. De tickets worden terugbetaald.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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Weggelopen kleuter
(dossier: 202105-105)
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Tot februari 2021 ging het 2,5 jaar oude zoontje van verzoekers naar de gemeenteschool in de buurt.
In september 2020 was hij van de crèche naar de eerste
kleuterklas gekomen. Al op de eerste schooldag probeerde
hij twee keer via de schoolpoort weg te lopen maar dat werd
tijdig opgemerkt.
Enige tijd later zag de kleuter over de middag opnieuw de
kans weg te lopen. Men had het gras afgereden en men zou
een poortje niet of niet goed gesloten hebben waardoor
hij weggeraakte. Hij was al op het kruispunt waar hij werd
opgemerkt door een buurtbewoner en teruggebracht werd.
“Ik ga naar huis”, zei de kleuter.
Verzoekers zagen het wegloopincident door de vingers omdat dit al eens kan gebeuren.
Enige tijd later werden verzoekers aan de schoolpoort
aangesproken door een ouder die zei dat hij hun zoontje op
straat had gezien. Uiteindelijk verklaarden drie verschillende ouders aan verzoekers hetzelfde.
Verzoekers stelden vragen aan de directie. Zij informeerde
bij de juf die verantwoordelijk was geweest voor de opvang,
maar zij ontkende dat het jongetje opnieuw weggelopen
was. Volgens de juf hadden ze hem nog tijdig kunnen tegenhouden.
Verzoekers bleven zitten met de vraag wie de waarheid
vertelde. Dat knaagde aan hun vertrouwen in de school en
gaf hen stress omdat ze niet zeker waren of hun kind wel
veilig was op school. Een aangekondigd overleg ging door
omstandigheden niet door.
Verzoekers haalden hun zoontje in februari 2021 weg uit de
gemeenteschool omdat het vertrouwen zoek was geraakt.
Ze deden hun zoontje naar een andere school, maar daar
is het jongetje niet gelukkig. Hij heeft weinig zin om naar
school te gaan, maakt er nauwelijks vriendjes, vraagt nog
altijd naar zijn vriendjes in de gemeenteschool. Verzoekers

willen de plooien glad strijken in het belang van hun zoontje
en roepen hiervoor de bemiddeling in van de Ombudsman.
Ze vragen een eerlijk antwoord op de vraag of hun zoontje
opnieuw weggelopen was. De school bleef daar steeds onduidelijk over.

ONDERZOEK

De directie van de gemeenteschool bevestigt de verschillende wegloopincidenten. Ze noemt er drie: een incident
op de eerste schooldag aan de schoolpoort; een incident
waarbij het zoontje weggeraakte via het poortje en op straat
terecht kwam; en een incident waarbij de kleuter even aan
de aandacht van de juf ontsnapte omdat een ander kindje gestruikeld was, weggeraakte en op de parking van de
school terecht kwam. Zij bevestigt dat er een derde incident
was. De kleuter raakte inderdaad weg, zij het dat hij niet op
straat belandde maar wel op het schoolterrein.
De school is bereid om de kleuter weer op te nemen vanaf
volgend schooljaar.
Verzoekers gaan uiteindelijk niet in op de uitnodiging van de
directie om samen te zitten. Door een ongelukkig voorval
geraakt het vertrouwen weer zoek en mislukt de bemiddeling. Ze opteren ervoor hun kind in de andere school te
laten.

BEOORDELING

De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de school communiceerde
niet duidelijk over het derde wegloopincident. Het jongetje
was wel degelijk opnieuw weggeraakt, zij het dat hij niet
op straat maar op de parking van de school belandde. Dat
schaadde het vertrouwen van de ouders.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (23 augustus 2021).
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Kleuterinitiatie
(dossier: 202102-035)
DEELS GEGROND
KLACHT

Verzoekster wilde haar twee kleuters inschrijven in het
Conservatorium maar op de gedetailleerde website vond ze
niet terug wat ze zocht. Ze belde naar de school en kreeg
er te horen dat ze de website beter moest lezen omdat alle
informatie daar duidelijk op stond. Dat lukte haar niet. Verzoekster ging zelf naar het secretariaat. Een medewerkster
vond evenmin haar weg op de website. Haar collega schreef
de kinderen in.
Doordat op de website niet stond wanneer de cursus begon,
werden haar kinderen pas ingeschreven toen de lessen
al een maand bezig waren. Ze moest de verloren maand
betalen want de prijs werd niet verrekend op basis van de
inschrijvingsdatum.
Na het betalen van 300 euro inschrijvingsgeld werd een van
haar kinderen naar een andere klas gestuurd. Er werd een
opleg van 82 euro aangerekend.
De verloren uren wegens ziekte van een leerkracht werden
niet ingehaald. Ze vindt dat vreemd aangezien buitenschoolse activiteiten altijd ingehaald of gecompenseerd
worden.
Verzoekster schreef haar kinderen in opdat ze kennis zouden maken met muziekinstrumenten, maar ze komen elke
woensdag met een tekening thuis.
Verzoekster klaagt in maart 2021. Ze heeft ondertussen
vastgesteld dat de website al toegankelijker is.

ONDERZOEK

De kleuterinitiatie waarvoor de kinderen ingeschreven
werden, wordt georganiseerd door het Conservatorium in
samenwerking met een vzw. Het gaat om een cursus die
het Conservatorium naast het officiële lesaanbod aanbiedt.
Omdat de cursus niet gesubsidieerd wordt door het Vlaams
ministerie van Onderwijs, is er geen tegemoetkoming bij
verloren uren.
Er werd verzoekster na inschrijving een opleg aangerekend omdat één van de kinderen in een verkeerde groep
ingeschreven was. Het kind bleek nog geen zes jaar op het
moment van de inschrijving waardoor het verplaatst diende
te worden naar de kleuterinitiatie. Deze is duurder dan de
reguliere lessen.
Begin september annuleerde de lerares haar opdracht
omdat ze op 1 september een fulltime lesopdracht kreeg
in een andere school. Er werd onmiddellijk vervanging
gezocht. De nieuwe lerares gaf les vanaf de tweede week
van september. De lesuren werden gecommuniceerd via de
website bij de rubriek ‘dagelijkse mededelingen’. Omdat de
school in de eerste week van september nog geen zekerheid had over de exacte tijdstippen van de lessen, werd ook
dit gecommuniceerd via de ‘dagelijkse mededelingen’. Dat
was zichtbaar voor alle ouders van de ingeschreven leerlingen.
Half januari 2021 kreeg de tweede lesgeefster ook een
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fulltime opdracht. De school schakelde een derde lerares
in die van de ouders positieve reacties krijgt. De lessen
hebben de bedoeling om jonge kinderen warm te maken
voor het Conservatorium, over de verschillende domeinen
heen (muziek, woord, dans en beeld). De lessen zijn eerder
muzisch gericht, gezien de jonge leeftijd van de kinderen
(4-5 jaar).
Op het moment van de klacht, in februari 2021, is het Conservatorium volop bezig met de opmaak van een nieuwe
website. De oude is voorlopig vervangen door een one pager. Daardoor kan de directie niet meer nagaan of op de
oude website de start van de cursus niet vermeld zou zijn.
In september 2020 stond de oude website nog online. De
directie geeft toe dat deze niet optimaal was. Dat bleek
ook uit een rondvraag die begin september georganiseerd
werd. Toch was volgens de directie de communicatie begin
september al veel duidelijker dan de voorgaande jaren. De
school had daar al bewust op ingezet, maar wel met de
beperking van een minder toegankelijke structuur van de
oude website.
De nieuwe website is ondertussen online.

BEOORDELING

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: hoewel de oude website
niet meer raadpleegbaar is, wijst alles erop dat zij minder
helder en minder gebruiksvriendelijk was.
Voor de andere aspecten van de klacht is er een aanvaardbare uitleg.
De klacht wordt gecorrigeerd: het Conservatorium lanceert
een nieuwe website.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (21 juni 2021).

Lawaaierige compressor
(dossier: 202112-239)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker woont in een appartement boven een atelier
dat door de Stedelijke Kunstacademie wordt gebruikt. Hij
klaagt over lawaaihinder door een compressor die gebruikt
wordt door de cursisten glasschilderkunst.
Verzoeker stuurde hierover in het voorjaar al e-mails naar
de Academie. De school erkende het probleem maar daar
bleef het bij. Hij dringt aan op een structurele oplossing.

ONDERZOEK

Volgens de directie klaagt verzoeker al van in het begin
over lawaaihinder allerhande. Er werden al verschillende
afspraken gemaakt om de hinder te beperken. Rest alleen
nog de compressor die de zandstraler voor glas aanstuurt.
Deze maakt lawaai, al zou hij niet elke les gebruikt worden

ONDERWIJS

en dan nog voor korte tijd. De school is al een tijdje op zoek
naar een stille maar tegelijk krachtige compressor. Ondertussen weet men wat men nodig heeft. De directie stuurt in
januari 2022 een offerteaanvraag uit om de leverancier te
kunnen aanwijzen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

OPVOLGING

Midden februari 2022 laat verzoeker weten dat er nog altijd
niets veranderd is. Hij klaagt dat hij het probleem al eind
maart 2021 een eerste keer onder de aandacht van de
school bracht. De dienst Ombudsman volgt de zaak verder
op.

Verzuurde relatie
(dossier: 202105-101)
ONBEVOEGD
KLACHT

Verzoeker voert geregeld opdrachten uit in de Stedelijke
Kunstacademie. Hij klaagt over een verzuurde relatie met
een leerkracht. Het secretariaat geeft hem opdrachten
maar deze worden later weer afgelast. Volgens de directeur geeft hij teveel opmerkingen en tips bij het werk van
de cursisten. Volgens verzoeker heeft hij doorheen de jaren
heel wat ervaring opgebouwd en zijn zijn tips nuttig.

ONDERZOEK

De dienst Onderwijs wijst erop dat verzoeker bij iedere
opdracht een kortlopend arbeidscontract ondertekent. De
klacht heeft daardoor betrekking op de relatie werknemer-werkgever. Voor dergelijke klachten is de Ombudsman
niet bevoegd. De Ombudsman verwijst verzoeker door naar
het netwerk van vertrouwenspersonen bij de Stad.

BEOORDELING
Onbevoegd.
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Uitleendienst
(dossier: 202105-096)
DEELS GEGROND
Verzoeker baat de bar van een vereniging uit. Hij huisvest
er ook andere verenigingen. Al zes jaar organiseert hij evenementen voor de leden van deze verenigingen. Zij mogen
gratis binnen. Niet-leden zijn ook toegelaten maar zij moeten betalen.
Als zes jaar maakt verzoeker met medeweten en goedkeuring van deze verenigingen gebruik van hun drie gratis ontleenbeurten en hun voordeeltarief om bij de Uitleendienst
evenementmateriaal te ontlenen. Nooit eerder waren er
problemen.
In juli 2020 organiseerde verzoeker drie evenementen na
elkaar. Twee evenementen stonden op naam van één vereniging, een op naam van een andere vereniging. Tot zijn
verbazing werden de drie ontleningen geweigerd door de
nieuwe dossierbehandelaar bij de Uitleendienst die hem
ervan betichtte te frauderen aangezien de drie evenementen niet georganiseerd werden door de verenigingen maar
door verzoeker zelf.
Er volgde een discussie. De ambtenaar bleef erbij dat
verzoeker er de kantjes af reed. In oktober 2020 ontving
verzoeker een factuur van meer dan 900 euro voor het ontlenen van het materiaal tegen het commerciële tarief. Er
werd verder gediscussieerd maar de ambtenaar bleef bij
zijn standpunt.
Toen verzoeker een herinnering kreeg van de dienst Financiën, diende hij eind november 2020 aangetekend een
eerste bezwaarschrift in.
Zijn bezwaar werd eind februari 2021 door het College van
burgemeester en schepenen afgewezen. Verzoeker vroeg
de collegebeslissing op en stelde vast dat in de nota alleen
de visie van de dossierbehandelaar stond die hem daarin
beschuldigde van frauduleuze ontleningen. Slechts in de
bijlage stak zijn bezwaarschrift.
Verzoeker ging niet akkoord met de manier waarop de
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Ander oordeel

KLACHT
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ambtenaar de feiten had voorgesteld en diende eind maart
2021 aangetekend een tweede bezwaarschrift in, uitgebreider en dit keer voorzien van de nodige bewijsstukken dat
hij de ontleningen zou hebben gedaan met toestemming
van beide verenigingen. Verzoeker verzocht de factuur te
herzien en het voordeeltarief toe te passen.
Verzoeker vernam niets meer over zijn tweede bezwaarschrift. Hij nam zelf contact op met de dossierbehandelaar
die hem midden mei 2021 antwoordde dat het College midden april 2021 bij zijn beslissing was gebleven en dat het
bedrag van 900 euro verder ingevorderd kon worden.
Verzoeker vroeg de collegebeslissing op maar die bleek
niet over zijn tweede bezwaarschrift te gaan, maar wel over
het feit dat hij niet zou mogen deelnemen aan een zomerevenement zolang hij de factuur niet had betaald. Bij deze
collegebeslissing zaten geen bijlagen.
Verzoeker concludeert dat zijn tweede bezwaarschrift nooit
aan het College werd voorgelegd. Mocht dat wel zijn gebeurd, dan hadden de leden van het College mogelijk een
andere beslissing genomen op basis van de bewijsstukken
die hij bij zijn bezwaarschrift had gevoegd. Daaruit zou
blijken dat hij steeds handelde met de goedkeuring van de
verenigingen en dat er van fraude geen sprake was.

ONDERZOEK

Het reglement ‘voor het gebruik van de uitleendienst van
de Stad Brugge’ onderscheidt vijf gebruikerscategorieën.
De erkende Brugse verenigingen kunnen drie keer per
jaar gratis materiaal ontlenen. Daarna genieten ze van een
voordeeltarief. Derde organisatoren kunnen alleen van het
voordeeltarief genieten als er geen winstoogmerk is. De
winst mag alleen in de vereniging of organisatie geïnvesteerd worden. Is er winstoogmerk dan betaalt de organisator het basishuurtarief.
Verzoeker organiseerde drie evenementen op 11, 19 en 26
juli 2020.
Wat de evenementen van 11 en 19 juli 2020 betreft, verklaart de eerste vereniging dat zij niet georganiseerd werden door of in opdracht van de club maar door verzoeker.

ORGANISEREN

De evenementen stonden open voor het publiek en waren
niet uitsluitend bedoeld voor de leden van de verenigingen
waarin verzoeker actief is, al mochten deze wel gratis binnen. Volgens de vereniging vroeg verzoeker voor beide evenementen geen toestemming om op haar naam materiaal
te mogen uitlenen bij de Uitleendienst.
Ook het evenement van 26 juli 2020 was een eigen initiatief
van verzoeker. Op de vergunningsaanvraag voor het gebruik
van de openbare weg schreef hij dat de eerste vereniging
de organisator was, maar de club ontkent dat tegenover de
Ombudsman. Het ontlenen van het stadsmateriaal gebeurde dan weer op naam van de andere vereniging. Dat werd
opgemerkt door de Uitleendienst.
Verzoeker heeft een BTW-nummer, waardoor hij een zeker
winstoogmerk heeft.
De Ombudsman concludeert dat de drie evenementen
vallen onder categorie E van het reglement. Organisatoren
met een winstoogmerk dienen het basishuurtarief te betalen. De factuur is correct. Verzoeker betaalt de factuur.
Op zijn tweede bezwaarschrift, door verzoeker eind maart
2021 ingediend, volgde geen ontvangstmelding. De dossierbehandelaar onderzocht het tweede bezwaar wel zeer
grondig. Hij contacteerde de verantwoordelijken van de
verschillende verenigingen van wie verzoeker mailverkeer
had meegestuurd. De dienst Organiseren oordeelde in
samenspraak met de bevoegde schepen dat het tweede
bezwaarschrift geen fundamenteel nieuwe elementen bevatte. Daarom werd het bezwaarschrift niet opnieuw aan
het College van burgemeester en schepenen voorgelegd.
Verzoeker werd niet actief van deze beslissing op de hoogte
gebracht.
Toen verzoeker midden mei 2021 zelf informeerde naar wat
er met zijn tweede bezwaarschrift was gebeurd, antwoordde de dienst Organiseren dat het College op 19 april bij zijn
beslissing van 22 februari 2021 was gebleven, met name
dat de betwisting niet gegrond was en de factuur verder
ingevorderd kon worden.
Toen verzoeker de collegebeslissing opvroeg stelde hij vast
dat zijn tweede bezwaarschrift niet behandeld was. Het
College had alleen beslist dat verzoekers deelname aan het
zomerevenement afhankelijk werd gesteld van de betaling
van de openstaande factuur.

BEOORDELING

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de afhandeling van verzoekers tweede bezwaarschrift had beter gekund. Verzoeker
kreeg geen ontvangstmelding op zijn brief die hij aangetekend had verstuurd. De interne beslissing dat zijn bezwaarschrift onvoldoende nieuwe elementen bevatte en daarom
niet opnieuw aan het College zou worden voorgelegd, werd
niet actief aan hem gecommuniceerd.
Toen verzoeker zelf naar de afhandeling van zijn bezwaarschrift vroeg, kreeg hij een antwoord dat deed uitschijnen
dat het College zijn tweede bezwaarschrift op 19 april
2021 behandeld had, wat niet het geval was. Het was dan
ook logisch dat verzoeker vreemd opkeek toen hij deze

collegebeslissing opvroeg en vaststelde dat zijn bezwaarschrift niet behandeld was.
Het was beter geweest dat de dienst Organiseren had
geschreven dat na grondig onderzoek van zijn tweede
bezwaarschrift intern beslist was om zijn bezwaar niet opnieuw aan het College voor te leggen aangezien het geen
fundamenteel nieuwe elementen bevatte die zouden kunnen leiden tot een andere conclusie.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de factuur correct
is. De dossierbehandelaar bij de dienst Organiseren paste
het reglement correct toe.
REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN
Akte genomen (11 oktober 2021).

Marathon (1-4)
(dossiers: 202110-195,
202110-204)
ANDER OORDEEL

202110-202,

202110-203,

KLACHT

Vier verzoekers uit Dudzele, Sint-Jozef, Zwankendamme
en Koolkerke klagen dat ze op zondag 17 oktober 2021 van
de buitenwereld afgesloten werden door een marathon. Ze
kregen hierover geen informatie. Ze vragen een oplossing
voor de volgende edities van dit sportevenement.

ONDERZOEK

De dienst Vergunningen bevestigt dat de organisator
gebrekkig communiceerde in de aanloop tot het
sportevenement.
Het was aan de organisator om een bewonersbrief op te
stellen volgens een vast sjabloon. Hij diende deze brief
voorafgaand aan het evenement voor te leggen aan de
dienst Vergunningen die ze dan verder zou aftoetsen bij de
Politie en de dienst Mobiliteit.
Door een samenspel van factoren verliep dit proces
moeilijk. Na ontvangst van de vergunningsaanvraag
vroeg de dienst Vergunningen op 9 juli 2021 aan de
organisator om bijkomende informatie. De organisator
liet pas op 3 augustus weten dat een andere collega het
dossier zou overnemen. De vraag bleef onbeantwoord.
De dossierbeheerder bij de dienst Vergunningen belde
ook een paar keer naar de organisator maar kreeg geen
antwoord.
Op 20 september stuurde de dienst Vergunningen een
herinnering waarna de organisator op 21 september
de nodige informatie aanleverde. Na de nodige interne
controles kreeg de organisator op 30 september alle
informatie voor een correcte bewonersbrief aangeleverd.
Op 4 oktober vroeg de organisator een nieuwe versie van
de bewonersbrief met logo’s in een hogere resolutie.
Deze werd nog diezelfde dag door de dienst Vergunningen
bezorgd. Na telefonisch contact met de organisator op
7 oktober bleek de brief nog altijd niet verstuurd. Na
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herhaaldelijk aandringen werd de brief uiteindelijk op 11
en 12 oktober bedeeld.
De organisator liet de bedeling van de brief uitvoeren door
Bpost. Aangezien de brief verzonden werd vanuit de naam
van de organisator zag Bpost deze als een commerciële
zending waardoor deze niet bedeeld werd op adressen
waar een sticker ‘Geen reclame’ hing. In bussen waar de
brief wel bedeeld werd, bestond de kans dat zij verloren
ging tussen het overige commerciële drukwerk.
Het College van burgemeester en schepenen bespreekt
op maandag 18 oktober 2021 de vele klachten die
binnenliepen over de marathon. De diensten krijgen de
opdracht een andere werkwijze te onderzoeken zodat een
kwaliteitsvolle en tijdige informatieverstrekking over grote
sport(evenementen) met een belangrijke (mobiliteits)
impact op het Brugse grondgebied, in de toekomst
gegarandeerd wordt.
Dat leidt tot drie overlegmomenten waarbij finaal
een draaiboek wordt afgesproken. Bij het overleg zijn
verschillende stadsdiensten betrokken: de dienst
Communicatie & Citymarketing, de dienst Vergunningen,
de cel Evenementen van de lokale Politie, de dienst
Toerisme, de dienst Openbaar Domein, de Uitleendienst
en ook de dienst Ombudsman. Ook de organisator wordt
gehoord.
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Er wordt afgesproken dat de Stad de communicatie
over toekomstige grote evenementen die een zekere
mobiliteitsweerslag hebben op het grondgebied, zelf in
handen neemt. De kost zal doorgerekend worden aan de
organisator.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De klachten waren terecht maar het was de organisator
die in de fout ging, niet de stads- en politiediensten. De
Ombudsman is niet bevoegd om de handelswijze van de
private organisator te beoordelen.
Positief is dat de klachten leiden tot een nieuwe procedure
die een sluitende informatieverstrekking over grote
(sport)evenementen op het Brugse grondgebied moet
garanderen.

OPENBAAR DOMEIN
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Ander oordeel
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Klachten van burgers
Dooddoener
(dossier: 202102-026)
GEGROND
KLACHT

Verzoeker maakte begin mei 2020 via het stedelijk meldpunt een opmerking over de werken in de Slachthuisstraat
en de Sint-Pieterszuidstraat. Een overrijdbare boordsteen
stak volgens hem te hoog uit. Zijn melding werd enkele dagen later afgehandeld met de mededeling dat de aannemer
de nodige aanpassingen zou uitvoeren. Een timing werd
niet meegedeeld.
Begin november 2020 herinnert verzoeker in een nieuwe
melding aan het feit dat de drempelvrije overgang nog altijd niet uitgevoerd is, terwijl dezelfde aannemer op andere
plaatsen in Sint-Pieters andere werken heeft opgestart.
Een maand later, begin december, wordt zijn melding geparkeerd met de mededeling dat zijn melding “verder onderzocht wordt”.
Eind december 2020 vraagt hij in een e-mail aan de dienst
Openbaar Domein opnieuw naar een stand van zaken aangezien de boordsteen nog altijd niet verlaagd is. Hij krijgt
geen antwoord. Begin februari 2021 dient hij klacht in bij de
dienst Ombudsman.

ONDERZOEK

70

De sector Noord van de dienst Openbaar Domein bevestigt
in februari 2021 dat de werkzaamheden in de Sint-Pieterszuidstraat en de Slachthuisstraat nog niet afgewerkt zijn.
Ze werden stopgezet omdat de aannemer geen vergunning
van de Politie kreeg voor de afwerking van de rotonde. Er
liep als gevolg van de vernieuwing van betonplaten langs de
Pathoekeweg een wegomlegging over deze rotonde. Deze
werken duurden tot midden november 2020. Daarna waren

er tot begin 2021 heel wat dagen weerverlet.
Volgens de sector was er maar één overgang met een
overrijdbare boordsteen niet volledig conform. Verzoekers
melding hierover was niet van die aard dat de aannemer
andere werken waar hij mee bezig was, daarvoor diende
te onderbreken. De werken in de Slachthuisstraat en de
Sint-Pieterszuidstraat worden door een hoofdaannemer en
een onderaannemer uitgevoerd. Het gaat niet om eenzelfde
soort contract als de raamcontracten waarbinnen de aannemer, die in de Slachthuisstraat en de Sint-Pieterszuidstraat optreedt als onderaannemer, de hoofdaannemer is.
Als gevolg van de klacht vraagt de sector Noord aan de aannemer om de werken weer op te starten op 1 maart 2021,
maar deze datum moet worden verschoven naar begin juni
omdat binnen de firma onder meer de aannemer besmet
geraakt met corona. Doordat de aannemer meer prioritaire
opdrachten toegeschoven krijgt, moet deze datum weer
wat opgeschoven worden. De sector verzekert wel dat zij
het dossier blijft opvolgen tot het project volledig afgewerkt
is.
Verzoeker begrijpt de situatie maar betreurt dat hij geen
concrete antwoorden kreeg op zijn meldingen van mei en
november 2020 en op zijn e-mail van eind december 2020
terwijl er een duidelijke reden was die gecommuniceerd
had kunnen worden.

BEOORDELING

De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoekers e-mail van eind
december 2020 was na meer dan een maand nog altijd niet
beantwoord hoewel dat had gekund.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: verzoekers melding
van midden november 2020 werd begin december geparkeerd met een dooddoener, hoewel er een gegronde reden
bestond waarom verzoekers melding van mei 2020 nog niet
uitgevoerd was.
De Ombudsman verwijst naar zijn door het College goedgekeurde aanbeveling bij dossier 202011-195 die zegt dat
meldingen alleen met een gegronde en concrete reden
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geparkeerd mogen worden. Deze reden wordt dan aan de
melder overgemaakt. Meldingen mogen niet met een dooddoener geparkeerd worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (21 juni 2021).

Metaalvissen (1-2)
(dossiers: 202103-051 en 202104-079)
GEGROND
KLACHTEN

De eerste verzoeker, in zijn vrije tijd metaaldetectorist,
wacht in maart 2021 al bijna tien maanden op zijn
vergunning om te mogen metaalvissen in de Brugse
wateren. Hij diende zijn aanvraag in bij de dienst Openbaar
Domein.
De tweede verzoeker, die in april 2021 klacht indient,
probeert al sinds oktober 2020 zijn stedelijke vergunning
metaalvissen te krijgen. Net als de eerste verzoeker is hij
al langer in het bezit van zijn Vlaamse vergunning. Omdat
hij geen respons kreeg, diende hij in het voorjaar van 2021
zijn aanvraag opnieuw in. Omdat hij weer geen reactie
kreeg, nam hij contact op met het Huis van de Bruggeling.
Hij werd doorverbonden met de dienst Openbaar Domein.
De medewerker zei dat hij nog nooit van een dergelijke
vergunning gehoord had omdat ze weinig aangevraagd
worden. Verzoeker kreeg het mailadres van een andere
medewerker die op dat moment niet aanwezig is. Een
antwoord van deze medewerker op zijn mail blijft uit.

ONDERZOEK

De eerste verzoeker diende zijn aanvraag een eerste keer
in op 17 juni 2020. Omdat hij niets meer vernam, stuurde
hij op 13 augustus en 9 oktober 2020 een herinnering naar
info@brugge.be. Telkens kreeg hij van het Huis van de
Bruggeling een ontvangstmelding en werden zijn vragen
doorgestuurd naar de dienst Openbaar Domein.
Ook op 25 en 26 november 2020 mailde verzoeker opnieuw
met het contactcenter van het Huis van de Bruggeling.
Hij mocht mailen naar een specifieke medewerker van
de dienst Openbaar Domein. Op 26 november, 22 en 29
december 2020 en 5 februari 2021 mailde verzoeker naar
deze medewerker. Een antwoord bleef uit.
De tweede verzoeker diende zijn aanvraag in oktober 2020
in per mail aan het Huis van Bruggeling. Hij kreeg als
antwoord dat de aanvraag via een online formulier moest
gebeuren. Verzoeker diende zijn aanvraag in november
2020 online in. Omdat hij niets meer vernam, diende hij
zijn aanvraag op 7 maart 2021 opnieuw online in. Omdat
hij ook hierop geen antwoord kreeg, nam hij midden
maart contact op met het Huis van de Bruggeling. Daar
kreeg hij het mailadres van een medewerker van de dienst
Openbaar Domein. Op 25 maart 2021 mailde hij naar deze
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medewerker maar een antwoord bleef uit.
Volgens de dienst Openbaar Domein waren er twee redenen
waarom verzoekers geen antwoord kregen. De betrokken
medewerker was halftijds veranderd van dienst. Haar
opvolger kende het dossier niet. Bovendien was de dienst
Openbaar Domein de vergunningen voor metaalvissen in
Brugse wateren aan het evalueren. Er was gebleken dat
de vergunninghouders de voorwaarden in hun vergunning
niet naleefden. Zo moest het bovengehaalde afval en slib
verzameld worden en hadden de vergunninghouders een
meldingsplicht bij de Stad. In de praktijk werden deze
voorwaarden niet nageleefd. Het afval en slib bleven
vooral na het weekend achter op de kaaimuren.
Het College van burgemeester en schepenen beslist
in augustus 2021 om alle bestaande vergunningen in
te trekken. Nieuwe vergunningen worden niet meer
afgeleverd.
Beide verzoekers worden hiervan eind augustus 2021
ingelicht.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klachten als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klachten zijn gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: op de aanvragen en mails
van beide verzoekers werd niet gereageerd door de dienst
Openbaar Domein.
GEEN REDELIJKE TERMIJN: het duurt tussen tien en
veertien maanden vooraleer beide verzoekers een finaal
en dan nog negatief antwoord krijgen op hun aanvraag.
De klachten worden gecorrigeerd: verzoekers krijgen na
maanden wachten een antwoord, zij het negatief.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (6 december 2021).

Kleine landschapselementen (1)
(dossier: 202104-078)
GEGROND
KLACHT

Verzoekster wacht sinds oktober 2020 op een antwoord van
de dienst Openbaar Domein op haar subsidieaanvraag voor
het onderhoud van oude bomen. Een medewerkster verwijst haar telkens door naar een collega die nooit opneemt.
In april 2021 dient ze klacht in.

ONDERZOEK

Verzoekster diende haar aanvraag correct in bij de dienst
Openbaar Domein.
Alle subsidieaanvragen worden gebundeld overgemaakt
aan het Regionaal Landschap Houtland voor de terreincontroles. De medewerkers van het Regionaal Landschap
Houtland maken een verslag op van hun bevindingen dat
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ze overmaken aan de dienst Openbaar Domein. De dienst
Openbaar Domein maakt dan een collegedossier op waarin
de toelating gevraagd wordt om tot uitbetaling over te gaan.
Deze laatste stap gebeurde niet door de langdurige afwezigheid van de medewerker die deze dossiers behandelde.
Aangezien de deadline voor het bundelen van deze subsidieaanvragen viel vóór de afwezigheid van deze medewerker, gingen de overige secretariaatsmedewerkers ervan uit
dat hij het collegedossier in orde had gebracht.
Na de klacht neemt de dienst Openbaar Domein contact op
met verzoeker. Ze mikt erop de subsidiedossiers in mei of
juni 2021 voor te kunnen leggen aan het College van burgemeester en schepenen. Daarna kan de dienst overgaan tot
de uitbetaling.
Na de klacht zit het secretariaat van de dienst Openbaar
Domein samen met het Regionaal Landschap Houtland
om bepaalde afspraken bij te spijkeren. Volgens het clusterhoofd wordt verder werk gemaakt van de uitbouw en de
versterking van het secretariaat van de dienst Openbaar
Domein, zodat het in de toekomst niet meer voorvalt dat
het uitvallen van collega’s leidt tot een verminderde dienstverlening.
De subsidiedossiers worden begin augustus 2021 aan het
College voorgelegd.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de subsidieaanvragen
bleven liggen door het uitvallen en de langdurige afwezigheid van de dossierbehandelaar. Zijn collega’s meenden dat
hij de dossiers al in orde had gebracht. Het duurt uiteindelijk nog tot begin augustus voor ze aan het College worden
voorgelegd.
De klacht wordt gecorrigeerd: de aanvragen worden voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen
waarna de uitbetaling zal volgen. Er worden afspraken
gemaakt met het Regionaal Landschap Houtland. Het secretariaat van de dienst Openbaar Domein wordt verder
uitgebouwd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (23 augustus 2021).

OPVOLGING

De subsidie wordt eind augustus 2021 aan verzoekster uitbetaald.

Kleine landschapselementen (2)
(dossier: 202111-224)
DEELS GEGROND
KLACHT

Verzoeker wil een premie aanvragen nadat hij zijn

knotwilgen liet knotten. Hij dient hiervoor begin oktober
2020 een aanvraag in via de stedelijke website. Hij print het
ingevulde formulier af en bezorgt het zelf in de kantoren
van de dienst Openbaar Domein.
Omdat hij niets meer verneemt, contacteert hij talloze
keren de dienst Openbaar Domein. Telkens krijgt hij een
ander excuus te horen. De ene keer is de contactpersoon
niet beschikbaar, de andere keer kan hij niet doorverbonden
worden omdat de medewerker van thuis uit werkt, nog
een andere keer belooft men dat iemand zal terugbellen.
Finaal gebeurt er niets.

ONDERZOEK

Voor het aanvragen van een subsidie voor het beheer van
kleine landschapselementen moet de aanvrager uiterlijk
op 30 juni volgend op het uitgevoerde onderhoud zijn
aanvraag indienen via het webformulier. In augustus/
september volgend op de indieningsdatum kan er een
nazicht van de werken gebeuren door het Regionaal
Landschap Houtland. Dat is de organisatie die de subsidies
voorziet. Indien toegekend wordt de toelage in december
via de afdeling Financiën van dienst Openbaar Domein
uitbetaald.
Verzoekers aanvraag werd door het Regionaal Landschap
afgekeurd. De afspraak met de Stad was dat het Regionaal
Landschap contact zou opnemen met alle aanvragers van
wie de toelage geweigerd werd, dus ook met verzoeker.
Dat gebeurde niet. Daardoor werd hij niet geïnformeerd
over de status van zijn aanvraag.
Volgens de dienst Openbaar Domein was zij inhoudelijk niet
op de hoogte waarom sommige toelagen niet of slechts
gedeeltelijk door het Regionaal Landschap toegekend
werden. Als de aanvragers daarover belden, kon zij geen
informatie geven. De dienst legde alleen de uitbetalingen
voor aan het College van burgemeester en schepenen en
zorgde ervoor dat deze correct uitbetaald werden.
Daarnaast werd de Stad ook niet op de hoogte gebracht
van de planning van het Regionaal Landschap tijdens het
lopende jaar. Wie, waar of wanneer er controles uitgevoerd
werden, werd niet aan de Stad gecommuniceerd. Het
secretariaat van de dienst Openbaar Domein fungeerde
alleen als doorgeefluik tussen de aanvrager en het
Regionaal Landschap.
De klacht zorgt ervoor dat de opvolging van de subsidies
voor kleine landschapselementen wordt bijgestuurd.
Begin februari 2022 vindt een overleg plaats tussen de Stad
en het Regionaal Landschap. In dat overleg worden betere
afspraken gemaakt over de termijnen en de uitwisseling
van informatie tussen de afdeling Financiën van de dienst
Openbaar Domein en het Regionaal Landschap.
Volgende afspraken worden gemaakt:
Bij het indienen van een aanvraag krijgt de aanvrager
in de toekomst een ontvangstmelding en duidelijkheid
over de termijn van de behandeling van zijn aanvraag;
het Regionaal Landschap zal haar motivatie waarom
een subsidie al dan niet wordt goedgekeurd, uitschrijven
zodat de dienst Openbaar Domein op de hoogte is; de
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burger wordt door de dienst Openbaar Domein op de
hoogte gebracht van de beslissing. Als er geen of slechts
gedeeltelijk wordt uitbetaald, zal de aanvrager hiervoor de
motivatie ontvangen.

BEOORDELING

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: overheidsdiensten, van welk
niveau ook, moeten efficiënt met elkaar communiceren en
samenwerken. Dat was hier niet het geval. Dat zorgde er
ook voor dat de communicatie door de dienst Openbaar
Domein naar de aanvrager toe, spaak liep.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman
niet bevoegd is voor het Regionaal Landschap Houtland.
De klacht wordt gecorrigeerd: er worden betere afspraken
gemaakt tussen het Regionaal Landschap en de dienst
Openbaar Domein. Verzoeker wordt geïnformeerd over
zijn aanvraag.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (14 maart 2022).

Petitie
(dossier: 202106-110)
GEGROND
KLACHT

Verzoekers dienden in november 2020 bij de Stad een petitie in over een slecht onderhouden, private bomenrij tegenover hun woningen. In de petitie vroegen de bewoners
of de Stad de eigenaar niet kon verplichten om de bomen
te onderhouden of te kappen omwille van de veiligheid. Zij
kregen op 25 november 2020 een ontvangstmelding van de
dienst Communicatie en Citymarketing dat de petitie overgemaakt was aan de bevoegde dienst. Op 6 januari 2021
werd dat nog eens bevestigd in een nieuwe e-mail.
Tegen begin juni 2021 heeft de Stad nog altijd niet geantwoord op de petitie. Wel zagen verzoekers enkele maanden geleden werklui het terrein opkuisen. De tuinman die
het grasveld onderhoudt, wist te vertellen dat de bomen
gerooid zouden worden en vervangen door laagstammen.
Maar er gebeurde niets.
Verzoekers zijn al bezig met deze kwestie sinds 2015. Nog
steeds is er geen oplossing.

ONDERZOEK

De dienst Communicatie en Citymarketing deed naar aanleiding van de petitie eerst zelf enig vooronderzoek en stelde vast dat het niet ging over stadsbomen maar over private
bomen. Zij maakte de petitie op 6 januari 2021 over aan de
dienst Preventie met de vraag de eigenaar van de bomen
aan te schrijven. Op 21 januari 2021 maakte de dienst Preventie de petitie voor beantwoording over aan de sector
Noord van de dienst Openbaar Domein omdat de dienst
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Preventie zich niet inlaat met het onderhoud van bomen.
De sector Noord maakte de petitie drie maanden later,
op 18 april 2021, over aan de sector Bomen van de dienst
Openbaar Domein. De sector Bomen ging op 21 april ter
plaatse. Diezelfde dag maakte ze een verslag van haar
bevindingen over aan de sector Noord. Een antwoord aan
verzoekers bleef uit.
De Stad dient de veiligheid op het openbare domein te garanderen, maar het is niet de bedoeling dat zij private bomen onderhoudt. De sector Bomen onderzocht op 21 april
2021 of de veiligheid op het openbare domein gegarandeerd
was. Zij stelde vast dat er geen acuut gevaar was. Ze formuleerde wel drie adviezen in verband met de doorrijhoogte,
een bengelende tak en een dode boom maar die waren niet
van die aard dat de veiligheid in het gedrang kwam.
De Ombudsman stelt vast dat het gaat om een probleem
tussen de bewoners en de private eigenaar. Hij verwijst de
bewoners door naar de Vrederechter.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de dienst Openbaar Domein beantwoordde de petitie niet. Het ziet ernaar uit dat
de sector Noord ervan uitging dat de sector Bomen zou
antwoorden en omgekeerd. Dat moet vermeden worden.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Ombudsman informeert
verzoekers.
Ten gronde kan de Stad moeilijk optreden. De veiligheid
op het openbare domein is niet in het gedrang. Dit is een
dossier voor de Vrederechter.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (9 augustus 2021).

Geen antwoord
(dossier: 202106-127)
GEGROND
KLACHT

Verzoeker is hengelaar en wil graag duidelijkheid over de
correcte interpretatie van de geldende politieverordeningen
zodat hij weet vanop welke groenzones hij mag vissen. De
politieverordening ‘betreffende het vissen in de stadsreien
en in de vijvers van de stedelijke domeinen’ is vrij duidelijk
maar de politieverordening ‘betreffende de stedelijke openbare groenzones en sportparken’ zaait volgens hem twijfel
omdat daarin niet gedefinieerd wordt wat ‘groenzones’ zijn.
Verzoeker stelde een eerste vraag hierover al midden september 2018 via het meldpunt. In eerste instantie werd hij
doorverwezen naar de provinciale visserijcommissie. In
tweede instantie kreeg hij te horen dat de politieverordeningen herschreven zouden worden. Beide geactualiseerde
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verordeningen werden eind juni 2019 goedgekeurd door de
Gemeenteraad maar verzoeker stelde vast dat de door hem
gemelde onduidelijkheid bleef bestaan.
Verzoeker wees in een mail van begin augustus 2020 aan
het meldpunt op de volgens hem blijvende onduidelijkheid.
Hij vroeg ook of hij op twee concrete plaatsen mocht hengelen. Hij kreeg alleen een ontvangstmelding.
Verzoeker lichtte de Ombudsman in december 2020 hierover in. De Ombudsman verwees hem door naar de infowijzer over het hengelen. Verzoeker reageerde op 30 december 2020 dat de infowijzer geen duidelijkheid geeft op
zijn vragen.
De Ombudsman maakt verzoekers vraag op 31 december
2020 over aan de dienst Openbaar Domein met de vraag
verzoeker een antwoord te sturen. Op 1 april 2021 laat verzoeker de Ombudsman weten dat hij nog geen antwoord
heeft gekregen. De Ombudsman stuurt de vraag nog eens
door naar de dienst Openbaar Domein met het verzoek betrokkene zo snel mogelijk een antwoord te bezorgen.
Midden juni 2021 klaagt verzoeker dat hij nog altijd geen
antwoord gekregen heeft.

ONDERZOEK

De Ombudsman maakt het klachtdossier midden juni 2021
over aan de dienst Openbaar Domein. Eind juli en eind
augustus 2021 stuurt de Ombudsman een herinnering.
Midden september 2021 resumeert het secretariaat van
de dienst Openbaar Domein de klacht dat verzoeker wil
weten wat verstaan wordt onder ‘groenzone’ en of hij op
bepaalde plekken mag hengelen. De Ombudsman bevestigt
deze korte samenvatting van de klacht en dringt aan op
een antwoord. De Ombudsman stuurt eind oktober en eind
november 2021 herinneringen waarin hij aandringt op een
antwoord. Eind januari 2022 stelt de Ombudsman de dienst
Openbaar Domein een ultimatum. Indien geen antwoord op
zeer korte termijn wordt de klacht gegrond verklaard. De
Ombudsman vraagt zich af waarom verzoekers vragen niet
beantwoord worden.
Een antwoord blijft uit.

BEOORDELING

De klacht is gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING: het ombudsreglement bepaalt dat de Ombudsman tijdens zijn onderzoek
alle inlichtingen en ophelderingen kan vragen en iedereen
kan uitnodigen voor een gesprek terzake. Dat veronderstelt
dat de diensten binnen een redelijke termijn antwoorden op
de vragen van de Ombudsman.
De melding van verzoeker van 8 augustus 2020 werd niet
beantwoord binnen de reglementaire termijn van zestig
dagen.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: na zeven maanden heeft
verzoeker nog altijd geen antwoord op zijn vragen gekregen.

AANBEVELING

“Antwoord tegen eind februari 2022 op verzoekers vragen.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Goedgekeurd (7 februari 2022).

OPVOLGING

De dienst Openbaar Domein voert de aanbeveling uit, zij het
buiten de aanbevolen termijn?.

Losliggende betonplaten
(dossier: 202110-209)
GEGROND
KLACHT

Verzoeker klaagt in oktober 2021 over de steeds maar
weer uitgestelde herstelling van betonplaten in een deel
van de Koning Leopold III-laan. Hij is het wachten moe.
Zijn eerste melding dateert al van juli 2018. Het herstel
werd al verschillende keren in het vooruitzicht gesteld,
maar telkens om uiteenlopende redenen uitgesteld. De
jongste reden is dat het geld voor asfalteringswerken op
is omdat prioriteit werd gegeven aan asfalteringswerken
in het kader van het WK wielrennen.
Verzoekers huis zou als gevolg van de trillingen barsten
beginnen te vertonen. Hij vraagt zich af of het een optie is
om met alle buren een advocaat onder de arm te nemen.

ONDERZOEK

In 2019 voerde de dienst Ombudsman over dezelfde
problematiek al eens een onderzoek. Verzoeker had eind
juli 2018 gemeld via het stedelijk meldpunt dat er een
betonplaat los lag tussen de rotonde van de Torhoutse
Steenweg en Pad Zevenbergen, die bij warm weer voor
trillingen zorgde. Het ging om een plaat die pas in 2017
vernieuwd was. De sector West van de dienst Openbaar
Domein liet verzoeker toen weten dat hij gelijk had
maar dat zijn melding in afwachting van een definitieve
oplossing geparkeerd werd. Eind april 2019 trad een
buurman de melding van verzoeker bij. Hij had de indruk
dat er meer betonplaten, in beide richtingen, los waren
geraakt. Op basis hiervan startte de dienst Ombudsman
een tweedelijnsklachtdossier op. Tijdens het onderzoek
gaf de sector West van de dienst Openbaar Domein toe dat
de klachten van de bewoners gegrond waren. Een herstel
werd in het vooruitzicht gesteld voor het najaar van 2019.
Dit werd ook in de pers aangekondigd.
Midden oktober 2019 liet de sector West weten dat de
werkzaamheden verdaagd waren naar het voorjaar 2020.
Gezien de omvang ervan en het te lopen gunningstraject
kon het dossier niet meer gegund worden voor de winter
van 2019.
Eind februari 2020 liet de sector West weten dat de
gunningsprocedure nog niet ver genoeg gevorderd was.
De werken zouden in september 2020 uitgevoerd worden.
Eind juli 2020 liet de sector West weten dat het herstel
van de betonplaten gelinkt was aan een uitgebreider
project waarin ook werkzaamheden in de Diksmuidse
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Heirweg vervat waren. De uitvoering werd voorzien voor
het voorjaar of het midden van 2021.
Midden april 2021 liet de sector West weten dat omwille
van budgettaire redenen toch alleen maar enkele
betonplaten hersteld zouden worden. De werken zouden
tegen de zomer van 2021 uitgevoerd worden. Het was
wachten op een nieuw raamcontract KWS.
Eind juli 2021 luidde het dat de aannemer om financiële
redenen nog niet toegewezen was als gevolg van
een discussie tussen de diensten Financiën en
Overheidsopdrachten. Voor de nieuwe raamcontracten
moest geld verschoven worden. De sector West liet weten
dat het herstel voor het najaar van 2021 zou zijn.
Eind oktober 2021 laat de sector West weten dat het
herstel voor volgend jaar 2022 zal zijn. Het geld voor
asfalteringswerken is op als gevolg van het WK wielrennen.
De sector West bevestigt de chronologie. De werken sneller
uitvoeren kan om budgettaire redenen niet. Volgens de
sector zullen de werkzaamheden in het voorjaar 2022
uitgevoerd worden. Er is een aannemer aangesteld en het
werk is opgenomen in zijn planning. De betonplaten zullen
vervangen worden door asfalt.

BEOORDELING

De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: de eerste melding dateert
al van juli 2018. Het herstel werd telkens uitgesteld om
opeenvolgende redenen. Nochtans zijn de klachten over
de losliggende betonplaten en de daaruit voortkomende
trillingen terecht.

AANBEVELING

“De aannemer dient het herstel zeker in het voorjaar 2022
uit te voeren. Een eventueel nieuw uitstel is niet meer
aanvaardbaar.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Goedgekeurd (13 december 2021).

OPVOLGING

De werkzaamheden zullen in het voorjaar 2022 uitgevoerd
worden.

Niveauverschillen
(dossier: 202111-214)
GEGROND
KLACHT

Verzoeker klaagt in november 2021 dat hij nog geen antwoord kreeg op zijn mail van begin oktober 2021 aan de
sector Noord van de dienst Openbaar Domein waarin hij
de gebrekkige opvolging van een aantal van zijn meldingen
aankaartte.
Het gaat om vijf meldingen uit 2020 en 2021 over het drempelvrij maken van overgangen en andere weg te werken
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problemen aan de openbare weg in Sint-Pieters. De door
hem gemelde problemen werden op de lange baan geschoven.

ONDERZOEK

Het gaat om meldingen van mei, juni 2020 en februari en
augustus 2021.
De melding van 13 mei 2020 over het ontbreken van een
drempelvrije overgang in de Slachthuisstraat werd op 28
mei 2020 afgehandeld met de boodschap aan verzoeker
dat de aannemer zou worden aangesproken. Na de klacht
laat de sector Noord begin december 2021 weten dat het
werk meegenomen zal worden met de aanpassingen aan
het fietspad. Een concrete timing wordt niet meegedeeld.
De melding van 23 juni 2020 over de aanleg van een voetpad
in de lijn van de oude spoorwegbedding tussen de Pathoekeweg en de Vaartstraat werd op 30 juni 2020 afgehandeld
met de boodschap aan verzoeker dat de ingreep opgenomen werd in de planning maar dat een exacte timing nog
niet meegegeven kon worden. Na de klacht luidt het dat de
zone wordt meegenomen binnen de route voor slechtzienden. Een concrete timing ontbreekt.
De melding van 28 februari 2021 over het ontbreken van een
drempelvrije overgang ter hoogte van V-market wordt op 27
april 2021, op de zestigste dag, geparkeerd met de boodschap aan de melder dat de melding verder onderzocht zal
worden om te kijken of een wijziging van de greppel mogelijk is zonder probleem voor de afvoer van het water in de
greppel. Na de klacht legt de sector Noord uit wat er zou
moeten gebeuren om het probleem om te lossen maar een
concrete datum wordt niet gegeven.
De melding van 5 augustus 2021 over het ontbreken van
een drempelvrije overgang op het einde van de Sint-Pieterszuidstraat aan de rotonde werd op 7 september 2021
afgehandeld met de boodschap dat het verlagen technisch
niet mogelijk was. Verzoeker ging daar niet mee akkoord
en schakelde de toegankelijkheidsambtenaar in. Op haar
vraag werd beslist dat de aanpassing zou gebeuren, maar
de sector Noord vermoedt dat de uitvoering pas voor juni/
juli 2022 zal zijn. De toegankelijkheidsambtenaar laat de
Ombudsman midden december 2021 weten dat op haar
vraag ook de looplijnen op de rotonde in zijn geheel bekeken zullen worden. Er kwam hierover ook een vraag van
Licht en Liefde.
Een laatste melding gaat over de verharding van het fietspad ter hoogte van de toonzaal Van Marcke. De Ombudsman
liet verzoeker op 29 maart 2021 op basis van de informatie
van de sector Noord weten dat het fietspad zou worden
aangepakt door de aannemer. Na de klacht luidt het dat de
zone vernieuwd zal worden in rode betonverharding. Het
werk staat op de planning voor 2022. Een concrete uitvoeringsdatum wordt niet gegeven.
Het sectorhoofd reageert dat de werken uitgevoerd zullen
worden zodra dit kan, wat het oordeel van de Ombudsman
ook is.
In het Brugs Beleidsprogramma 2019-2024 staat (art. 306):
“Bij wegwerkzaamheden gaat speciale aandacht naar het
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wegwerken van niveauverschillen die hinder opleveren voor
mensen met een beperking, rolstoelgebruikers, minder mobiele voetgangers én fietsers. Zo moeten voetpaden breed zijn,
op maat van kinderwagens, rollators en rolwagens én vrij van
obstakels.”

BEOORDELING

De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: het duurt te lang vooraleer de
door verzoeker gemelde problemen worden aangepakt. De
sector Noord kan bijna nergens een concrete timing geven.
Een van de meldingen wordt bijgetreden door de toegankelijkheidsambtenaar. Het wegwerken van niveauverschillen
is een beleidspunt van het huidige stadsbestuur.

AANBEVELING

“De niveauverschillen moeten zo snel mogelijk weggewerkt
worden.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Goedgekeurd (24 januari 2022).

OPVOLGING

De dienst Openbaar Domein antwoordt dat het voor zich
spreekt dat zij er altijd naar streeft om maximaal drempelvrije overgangen te realiseren. Dit wordt telkens meegenomen in de ontwerpen en de voorbije jaren ook structureel
verankerd in het ontwerpproces binnen de afdeling Ontwerp en Planning. Dat gebeurt steeds in nauw overleg met
de toegankelijkheidsambtenaar.
De dienst wijst erop dat de niveauverschillen in de klacht
te maken hebben met ontwerpen en aanbestedingsdocumenten uit de vorige legislatuur, toen de afdeling Ontwerp
en Planning nog niet gevormd was en de toegankelijkheidsambtenaar nog niet aan de slag was bij de Stad.
De niet drempelvrije overgang tussen de rand van de rijweg
en de rand van het voetpad in de Slachthuisstraat wordt
midden februari 2022 met de eigen regieploeg uitgevoerd.
Voor de niet drempelvrije overgang tussen de rand van
de rijweg en de rand van het voetpad in de Sint-Pieterszuidstraat ter hoogte van V-market wordt bekeken of de
halfronde greppel vervangen kan worden door een platte
greppel zonder daarmee waterstagnatie te creëren. Dat zal
uitgevoerd worden door de eigen regieploeg. Wat de niet
drempelvrije overgang tussen de rand van de ventweg en
de rand van het voetpad in de Sint-Pieterszuidstraat ter
hoogte van de rotonde/Sint-Pietersgroenestraat betreft,
kan de aanpassing met een drempelloze overgang op het
einde van het voetpad meegenomen worden met de vraag
naar voetpaden rond de rotonde Pathoekeweg/Sint-Pieterszuidstraat, zoals gevraagd door Licht en Liefde. De
dienst Openbaar Domein engageert zich om dit project uit
te werken in het voorjaar. De aannemer Mobiliteit plant
deze werken in na het bouwverlof 2022.
De toegankelijkheidsambtenaar bevestigt de goede samenwerking met de dienst Openbaar Domein. Ze wijst erop dat

punctuele ingrepen of ingrepen achteraf niet altijd eenvoudig zijn en extra werk en kosten mee brengen. Dat wordt
vermeden in de huidige projecten door toegankelijkheid op
voorhand structureel mee op te nemen.

Racistische uitspraken
(dossier: 202103-055)
DEELS GEGROND
KLACHT

Ter hoogte van de perscontainer vroeg verzoeker aan een
medewerker van het recyclagepark om informatie over
het sorteren. De medewerker antwoordde met tegenzin.
Toen verzoeker hem hierop aansprak, ontstond een discussie. Daarbij zou de medewerker racistische opmerkingen
hebben gemaakt en ermee gedreigd hebben verzoeker te
slaan. Verschillende collega’s van de medewerker zouden
daarvan getuige geweest zijn. Een andere parkwachter bevestigde hem dat het gedrag van zijn collega niet door de
beugel kon.

ONDERZOEK

Volgens de dagverantwoordelijke van het recyclagepark had
verzoeker een aanhangwagen met bouwafval, keramische
tegels, glas en hout mee. Toen de medewerker zag dat verzoeker een keramische tegel bij het bouwafval wilde gooien
en toen hij hem hierop aansprak, ontstond een discussie.
Verzoeker zou gerepliceerd hebben dat er nog meer keramische tegels in de container lagen en dat de parkwachter
hem ten onrechte aansprak omdat hij van buitenlandse
origine was. Toen de parkwachter dit ontkende en het
verschil wilde tonen tussen keramische en andere tegels,
reageerde verzoeker dat de parkwachter onvriendelijk was.
Daarbij zou hij gezegd hebben dat de parkwachter een racist was. Daarop zou de medewerker verzoeker gevraagd
hebben te zwijgen en het park te verlaten. Omdat verzoeker
dat weigerde en de parkwachter een escalatie van de discussie wilde voorkomen, ging hij naar het weeghuisje om
zich te laten aflossen door een collega. Deze collega toonde verzoeker waar hij de rest van zijn afval kon deponeren.
Daarna verliet verzoeker op een rustige manier het park.
Kort nadat de parkwachter zich had laten aflossen, liep
hij verzoeker opnieuw tegen het lijf in het recyclagepark.
Opnieuw ontstond een discussie. De medewerker geeft toe
dat hij toen racistische taal gebruikte. Hij zou er niet mee
gedreigd hebben fysiek geweld te gebruiken.
De leidinggevende wijst de parkwachter erop dat hij in het
vervolg in een gelijkaardige situatie weg moet blijven van
de betrokken burger en eventueel een wissel moet vragen
aan een collega zodat hij in een andere zone kan werken
zolang de betrokkene zich op het terrein bevindt. Hij raadt
de parkwachter aan altijd beleefd en correct te blijven, hoe
moeilijk dat ook kan zijn.

BEOORDELING

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
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GEEN CORRECTE BEJEGENING: de parkwachter geeft toe
dat hij tijdens de tweede discussie racistische uitspraken
deed. Dat kan niet. Een ambtenaar moet ook in moeilijke
omstandigheden steeds beleefd en correct blijven. Hij mag
zich niet laten verleiden tot spiegelgedrag.
De klacht is deels gegrond omdat het ernaar uitziet dat
verzoeker verantwoordelijkheid droeg tijdens de eerste
discussie.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (23 augustus 2021).

Twee parkeerplaatsen
(dossier: 202111-213)
DEELS GEGROND
KLACHT

Verzoeker kaart aan dat bewoners van de Slachthuisstraat
eind september 2020 een e-mail van de sector Noord van
de dienst Openbaar Domein kregen waarin een e-mail
opgenomen was van de aannemer aan het sectorhoofd.
Daarin beloofde de aannemer dat de aanleg van twee
bijkomende parkeerplaatsen in de Sint-Pieterszuidstraat
ter hoogte van de Slachthuisstraat ingepland zou worden
voor de week van 5 oktober 2020. Er gebeurde niets.
Midden juni 2021 ontvingen de bewoners van de
Slachthuisstraat een e-mail van de sector Noord waarin
hen beloofd werd dat de twee bijkomende parkeerplaatsen
uitgevoerd zouden worden na het bouwverlof 2021. Er
gebeurde niets.
De bewoners stuurden eind september 2021 een e-mail
naar de sector Noord met de vraag of al duidelijk was
wanneer de werken uitgevoerd zouden worden. Drie dagen
later antwoordde de dienst dat de werken bij de aannemer
ingepland stonden voor de maand oktober 2021.
Eind oktober 2021 zijn de werken nog altijd niet uitgevoerd.

ONDERZOEK

De sector Noord bevestigt dat de werkzaamheden
ingepland werden zoals verzoeker in zijn klacht opsomt
maar dat ze omwille van diverse redenen steeds werden
uitgesteld.
Het recentste uitstel van oktober 2021 had als oorzaak
dat de aannemer op andere werven vertraging had
opgelopen, deels door de weersomstandigheden, deels
door leveringsproblemen van materialen. Daardoor moest
de planning opgeschoven worden naar november 2021.
De aannemer wordt op de hoogte gebracht van de klacht.
De sector Noord dringt er bij hem op aan dat het werk niet
nog eens uitgesteld wordt.
Begin december 2021 laat verzoeker weten dat de
parkeerplaatsen niet aangelegd werden in november. De
sector Noord reageert dat de werken ingepland waren
voor de week van 29 november – 3 december 2021, maar
dat het regenweer verhinderde dat er gewerkt werd.
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Op 21 december 2021 start de aannemer met de aanleg
van de twee parkeerplaatsen.

BEOORDELING

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
SCHENDING VERTROUWENSBEGINSEL: elke overheid
moet de door haar gewekte en gerechtvaardigde
verwachtingen kunnen inlossen. Beloften moeten binnen
een redelijke termijn worden nagekomen. Dat was
hier niet het geval. De grootste verantwoordelijkheid
voor de opeenvolgende uitstellen ligt bij de aannemer
(voor zijn handelen is de Ombudsman niet bevoegd),
maar als opdrachtgever draagt de Stad ook een zekere
verantwoordelijkheid.
De klacht wordt gecorrigeerd: de parkeerplaatsen worden
eind december 2021 aangelegd, weliswaar meer dan een
jaar later dan oorspronkelijk beloofd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (24 januari 2022).

Olmen
(dossier: 202102-032)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Midden januari 2021 gaf verzoeker bij de dienst Openbaar
Domein een brief af waarop hij na meer dan een maand
nog geen antwoord ontving. Daarin klaagt hij dat de olmen
in zijn straat er na verschillende jaren zonder nazicht verwilderd uitzien. In een aanpalende straat worden diezelfde
bomen wel regelmatig onderhouden. Verzoeker dringt aan
op een snoeibeurt.

ONDERZOEK

De sector Bomen van de dienst Openbaar Domein formuleerde op 11 februari een antwoord maar tegen 17 februari,
de dag dat verzoeker klacht indiende, was dit antwoord nog
niet verstuurd door het secretariaat van de dienst Openbaar
Domein.
De dienst belooft de olmen in mei-juni op te snoeien. De
sector geeft toe dat de bomen een beheerachterstand hebben.

BEOORDELING

Terechte opmerking (minder goede communicatie, minder
goede dossieropvolging).
Na meer dan een maand ontving verzoeker geen antwoord
op zijn brief. De dienst Openbaar Domein geeft toe dat de
olmen een beheerachterstand hebben.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (2 april 2021).

OPENBAAR DOMEIN

Niet uitgevoerd herstel

Hondenpoep

(dossier: 202102-033)
TERECHTE OPMERKING

(dossier: 202102-034)
TERECHTE OPMERKING

KLACHT

KLACHT

Midden januari 2021 meldt verzoeker via het meldpunt een
verzakking in het voetpad en de greppel in zijn straat.
Midden februari krijgt verzoeker twee brieven van de dienst
Openbaar Domein waarin staat dat zijn melding afgehandeld is en dat het herstel uitgevoerd werd. Dat klopt niet.
Het voetpad en de greppel zijn nog niet hersteld. Hij vraagt
per e-mail aan de administratieve dossierbehandelaar of er
sprake is van een communicatiefout. Een week later heeft
hij nog geen antwoord gekregen. Hij contacteert de dienst
Ombudsman. Diezelfde dag ziet hij stadsmedewerkers aan
het werk in zijn straat. Zij zaaien gras maar het voetpad en
de greppel worden niet aangepakt.

ONDERZOEK

De ploeg herstelde de greppel waarna het secretariaat van
de dienst Openbaar Domein werd ingelicht dat de melding
afgehandeld mocht worden. Daarbij werd over het hoofd
gezien dat ook het voetpad hersteld moest worden. Als een
melding afgehandeld wordt door het secretariaat, wordt
automatisch een e-mail of brief gegenereerd richting de
melder.
Het voetpad wordt kort na de klacht hersteld.

BEOORDELING

Terechte opmerking (minder goede dossieropvolging).
De melding werd te vroeg afgehandeld. Dat ook het voetpad
hersteld moest worden, werd door de ploeg over het hoofd
gezien.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (24 januari 2022).

De dochter van verzoekster is autistisch. Ze wandelt dagelijks met haar hond in een natuurgebied dat door de Stad
beheerd wordt. Haar hond maakte aanstalten om zijn gevoeg te doen, maar dat bleek loos alarm.
Toen het meisje het hondenpoepzakje dat zij klaar had gehouden, weer wilde opbergen, kwam een medewerker van
de dienst Openbaar Domein haar tegemoet. Hij schreeuwde haar toe dat ze de hondenpoep moest opruimen. Het
meisje antwoordde dat de hond niets gedaan had. Daarop
schreeuwde de medewerker nogmaals da ze de poep onmiddellijk moest opruimen.
De dochter van verzoekster kon deze agressie moeilijk
plaatsen. Door de coronacrisis heeft het meisje het mentaal moeilijk. Haar wandelingen met de hond zijn vaak haar
enige uitlaatklep. Verzoekster begrijpt dat heel wat mensen
de regels aan hun laars lappen, maar alle hondeneigenaars
over dezelfde kam te scheren, vindt zij erover.

ONDERZOEK

De betrokken medewerker bevestigt het voorval.
Sinds de coronacrisis is het bijzonder druk in de parken en
de natuurgebieden. Veel mensen komen er met hun hond
wandelen. Dat gaat gepaard met een forse toename van
hondenpoep. De medewerkers mogen mensen die afval of
hondenpoep achterlaten, op een beleefde manier aanspreken.
Na de klacht wordt de medewerker in kwestie apart aangesproken. Ook alle andere ploegmedewerkers worden
er nogmaals op gewezen dat het aanspreken van burgers
altijd op een correcte en klantvriendelijke manier moet
gebeuren. De dienst Openbaar Domein excuseert zich bij
verzoekster en haar dochter.

BEOORDELING

Terechte opmerking (geen correcte bejegening).
De Ombudsman heeft er begrip voor dat de stadsmedewerkers in de parken en natuurgebieden onder druk staan,
maar dat wil niet zeggen dat ze burgers onbeleefd mogen
aanspreken. Burgers aanspreken en op hun plichten wijzen
mag maar dat moet steeds op een correcte en beleefde
manier gebeuren.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (2 april 2021).
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Maai mei niet
(dossier: 202106-111)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Net als in augustus 2019 klaagt verzoekster in juni 2021 opnieuw over achterstallig groenonderhoud langs een verbindingspad in Koolkerke. Ze klaagt dat ze dit elk jaar opnieuw
zelf moet aankaarten. Het onkruid staat weer meer dan een
halve meter hoog op sommige plaatsen.
Naar aanleiding van het dossier uit 2019 beloofde de sector
Noord van de dienst Openbaar Domein om het groenonderhoud op te nemen in de vaste maaitoer. Verzoekster stelt
vast dat deze belofte niet wordt nagekomen.

ONDERZOEK

De dienst Openbaar Domein nam deel aan de actie ‘Maai
mei niet’. De hele maand mei werd er niet gemaaid om de
natuur meer kansen te geven. Door de weersomstandigheden in deze periode groeide het groen in een recordtempo.
Daardoor moest de dienst keuzes maken waarbij de graszones in de woonwijken en de parken voorrang kregen.
Daarnaast vielen enkele grasmachines uit.
Het verbindingspad blijkt moeilijk bereikbaar om er met
een grote grasmachine te kunnen maaien. Om dit probleem
te verhelpen stelt de sector Noord aan de dienst Mobiliteit
voor om één of meer paaltjes in een aanpalende straat weg
te nemen. De dienst Mobiliteit gaat ermee akkoord om één
paaltje te verwijderen. Hierdoor kunnen ook de grotere
maaimachines het pad onderhouden.
Het pad is intussen opgenomen in de vaste maaitoer van
Koolkerke volgens de belofte die de sector in 2019 deed.
Het pad zal elke maand onderhouden worden. Het verbindingspad blijft wel een zone waar jaarlijks meegedaan zal
worden aan acties om tijdelijk niet te maaien.

BEOORDELING

Terechte opmerking (schending vertrouwensbeginsel).
De sector Noord kwam haar belofte uit 2019 niet na om het
pad op te nemen in het reguliere onderhoudsprogramma.
Dat wordt bijgestuurd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (11 oktober 2021).

Aangepast plan
(dossier: 202106-117)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

In juni 2021 starten de voorbereidende werken voor de heraanleg van de straat van verzoekster. Ze vindt het vreemd
dat alle kasseien van de ventweg opgebroken en afgevoerd
worden want ze vernam eerder via een bewonersbrief dat
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de kasseien na de heraanleg behouden zouden blijven.
Ze contacteert de sector Oost van de dienst Openbaar Domein waar ze te horen krijgt dat het eerder goedgekeurde
plan op verschillende punten aangepast werd. Dat aangepaste plan werd op 1 maart 2021 door de Gemeenteraad
goedgekeurd.
Als verzoekster vraagt welke aanpassingen er goedgekeurd
zijn, meent ze uit het antwoord af te kunnen leiden dat het
initiële plan grondig hertekend werd. Verzoekster voelt
zich om de tuin geleid omdat de bewoners hierover niet
ingelicht werden. Zij vraagt zich af wat het nut was van het
inspraaktraject over de heraanleg.
Volgens verzoekster zou er in 2019 een plan opgemaakt zijn
waarbij in de straat een kort verkeersplateau zou worden
aangelegd zonder inname van de ventweg. Dat plan zou
door het College goedgekeurd zijn. Het lag indertijd ter
inzage in het Huis van de Bruggeling en in het deelgemeentehuis. Eind augustus 2019 kregen de bewoners hier ook
een bewonersbrief over. Dat was het laatste bericht dat
de bewoners over de heraanleg kregen. Een bewoner, gesteund door een kleine actiegroep, stak het toen niet onder
stoelen of banken dat hij zou procederen mocht het plan
met het korte plateau er door zou komen. Hij pleitte voor
een lang plateau.
Op een webpagina op de website van de Stad vindt verzoekster het plan met het korte plateau terug, zonder de
aanpassingen zoals ze deze in juni 2021 te horen krijgt. Op
de webpagina met de gemeenteraadsbeslissingen van 1
maart 2021 vindt ze terug dat het lange plateau werd goedgekeurd.

ONDERZOEK

De sector Oost bevestigt dat het College op basis van nieuwe elementen een aangepast plan goedkeurde. Dat verzoekster hierover geen bewonersbrief ontving, is volgens
de sector normaal. Bewonerscommunicatie start pas als
er via de aannemer een concrete startdatum van de werkzaamheden bekend is.
Het voorontwerp voor de heraanleg werd een eerste keer
aan het College voorgelegd in mei 2017. Aansluitend werd
het voorontwerp door de dienst Communicatie & Citymarketing gecommuniceerd aan de bewoners. De feedback
van het inspraaktraject werd opnieuw voorgelegd aan het
College van burgemeester en schepenen in mei 2019 voor
een principebeslissing over de aanleg van twee plateaus,
met twee mogelijke varianten ter hoogte van de woning van
verzoekster. Het College ging akkoord met de aanleg van
twee plateaus maar maakte op dat moment nog geen keuze tussen het lange of het korte plateau ter hoogte van de
woning van verzoekster. De discussie ging op dat moment
alleen over de inname van de ventweg.
Bij de verdere uitwerking van het dossier werd, onder meer
na een opmerking van een bewoner over geluidsoverlast
en mogelijke schade aan zijn eigendom bij de keuze voor
een kort plateau, geopteerd voor een lang plateau, zonder
inname van de ventweg. Dit werd opnieuw voorgelegd aan
het College van burgemeester en schepenen van midden

OPENBAAR DOMEIN

februari 2021 en vervolgens aan de Gemeenteraad van 1
maart 2021. Daarbij werd uiteindelijk het lange plateau,
zonder inname van de ventweg, goedgekeurd.
Per vergissing bleef een oude variant met het korte plateau
op de webpagina met de plannen voor openbare werken in
de betrokken deelgemeente staan. Deze fout wordt recht
gezet.
Volgens de sector Oost worden de kasseien van de ventweg
hergebruikt voor de parkeerstroken maar wordt de rijweg
aangelegd in asfalt.
Verzoekster gaat niet akkoord met het finale collegebesluit
en vraagt de collegenota’s van mei 2019 en februari 2021
op. Ze reageert niet meer.

BEOORDELING

Terechte opmerking (minder goede communicatie).
Op de stedelijke website bleef per abuis de oude variant
met het korte plateau staan terwijl het College van burgemeester en schepenen en de Gemeenteraad uiteindelijk
de variant met het lange plateau goedkeurden. Dat zorgde
voor verwarring. Deze fout wordt recht gezet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (24 januari 2022).

Recyclagepark (1)
(dossier: 202107-140)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoekster lost 80 kilogram hout in het recyclagepark. Aan
de weegbrug zegt ze foutief dat het om brandbaar hout gaat.
Ze weet niet dat er een verschil bestaat tussen brandbaar
en recycleerbaar hout. Brandbaar hout kost 0,150 euro/kg,
recycleerbaar hout slechts 0,075 euro/kg.
In de betalende zone vraagt ze aan een parkwachter waar
ze het hout moet lossen. Hij wijst naar de container voor
recycleerbaar hout.
Op haar ticket leest verzoekster dat het afval tegen het
tarief van brandbaar hout werd aangerekend. Als ze niet
akkoord gaat met de afrekening, kan ze zich wenden tot de
parkwachter aan de ingang. Daar ontstaat een discussie.
De parkwachter wil het tarief van het hout niet wijzigen omdat zijn collega aan de weegbrug verklaarde dat mevrouw
bij het wegen zei dat het om brandbaar hout ging. Nochtans
heeft verzoekster een getuige in de persoon van de andere
parkwachter die haar verwees naar de container voor recycleerbaar hout. Met deze collega nam de parkwachter aan
de ingang geen contact.
Verzoekster neemt het niet dat ze moet betalen voor brandbaar hout terwijl ze recycleerbaar hout loste. Ze moest 12
euro betalen, terwijl dat maar 6 euro zou mogen zijn.

ONDERZOEK

Volgens de ploegbaas kwam verzoekster twee dagen na
elkaar langs met hout. Op de eerste dag werd het hout tegen het juiste tarief aangerekend en verliep alles zonder
problemen.
Op de tweede dag zei verzoekster aan de medewerker in
het weeghuisje dat ze brandbaar afval mee had. Dat het om
hout ging, vermeldde ze niet. Als een burger aan de medewerker in het weeghuisje zegt welk materiaal hij mee heeft,
is het niet de bedoeling, zegt de dienst, dat het personeel
dat nog eens controleert. Dat zou de indruk kunnen wekken
dat men de burger niet gelooft. Bovendien zou dat de vlotte
werking op de weegbrug in het gedrang brengen.
Het onderzoek bevestigt dat verzoekster in de betalende
zone een parkwachter aansprak. Hij verwees haar door
naar de container voor recycleerbaar hout. Op dat moment
was de eerste weging al gebeurd onder de verkeerde tariefgroep.
De reden waarom dit niet rechtgezet werd, heeft volgens
het diensthoofd te maken met het weegsysteem. Het is
niet mogelijk om zomaar tariefgroepen na weging aan te
passen, onder meer om misbruik te voorkomen. Aangezien
het hout op dat moment al in de container lag, kon het niet
meer opnieuw gewogen worden. De parkwachter vreesde
voor een precedent waardoor men op de duur alleen nog
bezig zou zijn met rechtzettingen dan met het eigenlijke
werk in het park.
Aangezien bewezen is dat verzoekster recycleerbaar hout
afleverde, wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort.

BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige eerstelijnsklachtenbehandeling).
Verzoekster had op de eerste lijn terugbetaald moeten worden aangezien de tweede parkwachter kon bevestigen dat
ze recycleerbaar hout had gelost.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (23 augustus 2021).

Recyclagepark (2)
(dossier: 202107-143)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoeker ging naar het recyclagepark. Aan de ingang
stond een sjofele, bejaarde man met een fiets die zijn
afval zowel op zijn stuur als op zijn bagagedrager hoog
opgeladen had. De man bleek geen afspraak te hebben
gemaakt. De jonge parkwachter stuurde hem met
misplaatste autoriteit weg.
Verzoeker vond de situatie schrijnend. Hij vroeg de
parkwachter om voor één keer een uitzondering te maken.
Het mocht niet baten.
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ONDERZOEK

Na contact met de ploegbaas bevestigt het diensthoofd
het verhaal. Over de houding van de medewerker kan
ze niet oordelen, maar ze bevestigt wel dat de bejaarde
man teruggestuurd werd. De ploegbaas werd daarvan pas
achteraf op de hoogte gebracht. Hij zou in dit geval de man
hoogstwaarschijnlijk wel doorgelaten hebben.
Volgens het diensthoofd is het voor de medewerkers
niet altijd gemakkelijk om een goed evenwicht te vinden
tussen de regel dat niemand het recyclagepark binnen
mag zonder afspraak, en mildheid in bepaalde gevallen.
Zij houden zich dan liever strikt aan de regels.
De ploegbaas vraagt de medewerker om hem in het
vervolg te verwittigen zodat hij kan beslissen of een
uitzondering gemaakt kan worden. Het kan niet de
bedoeling zijn om veel uitzonderingen toe te laten, want
anders komt het reserveringssysteem in het gedrang,
maar in bepaalde omstandigheden moet dat kunnen,
bevestigt het diensthoofd.

BEOORDELING

Terechte opmerking (geen soepelheid).
Gezien de situatie had de parkwachter de bejaarde
man binnen moeten laten. Twijfelde hij, dan had hij
de ploegbaas erbij moeten roepen om de situatie te
beoordelen. In bepaalde omstandigheden moet men een
uitzondering op de regel kunnen maken. Strikt de regels
volgen is het gemakkelijkste maar in sommige situaties
moet de menselijkheid primeren.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (23 augustus 2021).

Doorverwezen
(dossier: 202108-156)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoekster meldde via het stedelijk meldpunt dat een
glascontainer in haar buurt voor 8 uur geledigd werd door
het recyclagebedrijf. Tegelijkertijd deed ze de suggestie de
glascontainer te verplaatsen naar een plaats in de woonwijk met meer sociale controle. Het zou voor minder sluikstorten en nachtlawaai zorgen.
De dienst Openbaar Domein antwoordde dat de glascontainers geen eigendom waren van de Stad. Een eventuele
verplaatsing diende verzoekster zelf te onderhandelen met
de firma.
Verzoekster vindt dit antwoord niet kwaliteitsvol. Ze vraagt
zich af waarvoor het meldpunt dient als de burger gevraagd
wordt om het probleem zelf op te lossen. Ze stoort zich ook
aan de taal- en spelfouten in het antwoord.
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ONDERZOEK

Als een melding binnen komt in het secretariaat van de
dienst Openbaar Domein vraagt het secretariaat aan de
sectoren om een voorstel van antwoord te formuleren. De
sector West informeerde het secretariaat dat de glascontainers niet van de Stad waren maar van een private firma
en dat verzoekster daar best te rade ging. De sector vermeldde in zijn voorstel van antwoord niet om welke firma
het ging. De medewerkster van het secretariaat vroeg dat
nog na vooraleer ze verzoekster het antwoord overmaakte.
Op dat moment was het zeer druk in het meldpunt. Het
slechte weer zorgde voor heel wat meldingen over wateroverlast. De medewerkster nam de hele dag de meldingen
hierover op zich met de bedoeling om deze zo snel mogelijk
te verwerken. In de drukte opteerde ze ervoor om verzoekster door te verwijzen naar de firma zelf. Volgens de dienst
zou de medewerkster in andere omstandigheden mogelijk
zelf de firma opgebeld hebben.
Om diezelfde reden kopieerde de medewerkster het antwoord van de technisch medewerker van de sector West en
keek ze het niet na op taalfouten, wat ze normaal altijd doet.
Daardoor slopen verschillende taalfouten in het antwoord.
Het hoofd van de secretariaat van de dienst Openbaar
Domein verzekert dat normaliter de ontwerpantwoorden
die van de sectoren komen door het secretariaat altijd op
taalfouten worden nagezien vooraleer ze aan de melders
worden overgemaakt.
Verzoekster laat weten dat ze zelf naar de firma belde. De
volgende keer werd de container om 11.30 uur geledigd.
Ze kondigt aan dat ze haar suggestie om de container te
verplaatsen of ondergronds te brengen, zal bespreken met
de bevoegde schepen.

BEOORDELING

Terechte opmerking (minder goede communicatie).
Door omstandigheden was het antwoord dat verzoekster
kreeg, minder kwaliteitsvol dan normaal.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (6 december 2021).

Ondergelopen toonzaal
(dossier: 202106-112)
ONGEGROND
KLACHT

Verzoeker moest in drie weken tijd drie keer de hulp van de
Brandweer inroepen voor wateroverlast bij en in zijn winkel.
Bij harde regen kan het water onvoldoende wegstromen en
belandt het in een put bij het pand van verzoeker. Verzoeker meldde het probleem al aan de schepen van Openbaar
Domein die ervoor zorgde dat de kolkenzuiger langskwam.
Dat loste niets op.
Begin juni 2021 stroomt opnieuw alles over. Dit keer loopt
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wateroverlast mogelijk het gevolg was van een dichtgeslibde straatriolering. Verzoeker eist een dringende interventie
van de Stad.

ONDERZOEK

De syndicus meldde het probleem nooit eerder aan de Stad.
Naar aanleiding van de klacht wordt de hoofdriolering nagezien. Er worden geen gebreken vastgesteld. Samen met
Farys en in aanwezigheid van verzoeker wordt een plaatsbezoek georganiseerd. Daaruit blijkt dat de Stad geen betrokken partij is en niet aansprakelijk gesteld kan worden.
Het herstel moet op kosten van de eigenaars gebeuren.

BEOORDELING

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen.
De Stad kan geen onzorgvuldigheid verweten worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
het water tot in de toonzaal. De brandweerlui menen dat
er sprake is van een structureel probleem. Verzoeker vermoedt een defect aan de straatriolering.

ONDERZOEK

De dag na de klacht onderzoekt de sector Oost van de
dienst Openbaar Domein samen met Farys het probleem.
Na opbraak van het plaatselijk stelsel en de huisaansluiting
blijkt dat de huisaansluiting gebroken is onder de toonzaal.
Omdat de breuk zich niet onder het openbaar domein voordoet, wordt met verzoeker afgesproken dat hij op eigen
kosten de nodige werken uitvoert.

BEOORDELING

Ongegrond.
De Stad was niet verantwoordelijk voor de wateroverlast.
Het probleem deed zich voor op privaat terrein.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (23 augustus 2021).

Ondergelopen garagecomplex
(dossier: 202106-118)
ONGEGROND
KLACHT

De syndicus van een residentie in de binnenstad meldt
dat bij de zware regenval van midden juni 2021 de ondergrondse garage opnieuw onder water liep. Ook de liftputten
liepen vol en werden beschadigd. Volgens verzoeker zou
het probleem aan de hoofdriolering liggen. Bij zware regen
zou het regenwater onvoldoende snel afgevoerd worden
waardoor er terugslag ontstaat. “De ruimdienst” zei dat de

Akte genomen (11 oktober 2021).

Agressieve stadsmedewerker?
(dossier: 202101-003)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker had in december 2020 geklaagd over de slechte
staat van de rijweg en de voetpaden in zijn straat. Hij had
ook gemeld dat verschillende rioolkolken verstopt waren.
Begin januari 2021 zag verzoeker dat twee medewerkers
van de dienst Openbaar Domein de rioolkolken kwamen
uitzuigen. Maar de ploeg passeerde de verstopte kolk ter
hoogte van zijn huis. Toen hij de arbeiders vroeg om ook
deze kolk te reinigen, zou een van de medewerkers agressief gereageerd hebben. Hij zou ermee gedreigd hebben
verzoeker te slaan.
De medewerkers beweerden dat het water bleef staan door
een verzakking in het wegdek en niet door een verstopping
van de rioolkolk. Pas toen verzoeker de kolk aanwees onder
het water, gaven ze de verstopping toe. Verzoeker vraagt
een minimum aan respect voor de burger.

ONDERZOEK

De versie van de medewerkers van de sector Netheid van
de dienst Openbaar Domein komt niet volledig overeen met
deze van verzoeker. Verzoeker zou hen al meteen bij hun
aankomst aangesproken hebben. De medewerkers zouden
zich behulpzaam opgesteld hebben en samen met verzoeker de rioolkolk bekeken hebben.
Toen één van de medewerkers opmerkte dat het probleem
een verzakking was en geen verstopping, zou verzoeker
kwaad geworden zijn. Hij zou zijn huis binnen gegaan zijn
en er zijn gsm hebben genomen met de bedoeling foto’s te nemen van de ploeg. Daarbij zou hij omstaanders
aangemaand hebben hetzelfde te doen. Na het incident
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informeerden de medewerkers hun chef.
Hoewel het dossier uitmondt in een woord-tegen-woordsituatie, overloopt het sectorhoofd met de medewerkers hoe
ze zich het best kunnen opstellen tegenover burgers.

BEOORDELING

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

Recyclagepark (3)
(dossier: 202101-006)
ANDER OORDEEL
KLACHT

De zoon van verzoeker woont in Blankenberge. Hij had een
afspraak in het recyclagepark van zijn gemeente. Toen
verzoeker en zijn zoon daar toekwamen, werden ze naar
Brugge doorgestuurd omdat ze teveel afval mee hadden.
Dat zou daar kunnen zonder afspraak. Maar aan de ingang
van het recyclagepark van Sint-Pieters werd hen de toegang ontzegd omdat ze geen afspraak hadden.
Verzoekers legden uit dat ze doorverwezen waren vanuit
Blankenberge. Toch mochten ze niet binnen hoewel er
maar twee auto’s op het terrein waren. De parkwachter
belde niet naar Blankenberge om uitleg te vragen.
Verzoekers reden terug naar Blankenberge. Ze legden uit
dat ze niet binnen mochten in Brugge. Ze konden hun afval
storten mits het betalen van een meerprijs.
Verzoekers dringen aan op een betere communicatie tussen de recyclageparken van Blankenberge en Brugge om
gelijkaardige misverstanden te vermijden.

ONDERZOEK

Het sector Netheid van de dienst Openbaar Domein kent
het probleem van het doorverwijzen van Blankenberge
naar Brugge en de misverstanden die daarover bestaan.
Blankenbergenaars kunnen niet in de Brugse stedelijke
recyclageparken terecht.
Het zou niet zo zijn dat het personeel van het recyclagepark
van Blankenberge de bewoners die te grote hoeveelheden
groenafval aanvoeren, zou doorverwijzen naar de Brugse
recyclageparken. Het personeel in Blankenberge zou doorverwijzen naar een aantal private Brugse afvalverwerkers
waar particulieren met grotere hoeveelheden terecht
kunnen. Het personeel in Blankenberge mag de namen
van deze private firma’s niet noemen, waardoor soms
misverstanden ontstaan. Gevolg is dat Blankenbergenaars
geregeld met hun afval aan de poorten van de Brugse recyclageparken staan. Zij worden niet binnen gelaten, wat voor
frustraties en discussies zorgt.
De Stad Brugge heeft de gemeente Blankenberge al enkele
keren gewezen op het probleem en erop aangedrongen dat
duidelijke en correcte informatie zou worden gegeven. Naar
aanleiding van verzoekers klacht gebeurt dat opnieuw.
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Verzoeker is Bruggeling. Dat wil niet zeggen dat hij ‘Blankenbergs’ afval van zijn zoon in een Brugs recyclagepark
mag storten. Het Brugse reglement ‘inzake afval en openbare netheid’ zegt (art. 67): “Het is verboden op de containerparken huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke
afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, voortgebracht
buiten het grondgebied van de stad, aan te voeren.”
Verzoeker werd niet binnen gelaten omdat hij geen afspraak had. Als gevolg van corona werken de Brugse recyclageparken uitsluitend op afspraak. De regels worden
strikt toegepast, ook al is er weinig volk. De sector Netheid
doet dat om willekeur te vermijden en om te voorkomen dat
het eigen afsprakensysteem ondermijnd zou worden.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

Recyclagepark (4)
(dossier: 202108-160)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker had een afspraak in het recyclagepark gemaakt
voor de volgende dag. Maar in de reservering had hij vermeld dat hij graag de dag zelf zou komen. Hij waagde het
erop en laadde het afval in zijn auto en zijn aanhangwagen.
Aan de poort werd hij teruggestuurd omdat hij geen afspraak had.
Omdat er niemand in het recyclagepark afval aan het lossen
was, vroeg hij vriendelijk of ze zijn afspraak konden aanpassen. In plaats van begrip te tonen lachte de parkwachter
hem uit.
Er stonden vier parkwachters bij het loket niets te doen. Het
afsprakensysteem is er alleen om ervoor te zorgen dat niet
iedereen tegelijkertijd komt, meent verzoeker. Aangezien
het recyclagepark leeg was, begrijpt hij niet waarom hij
geweigerd werd.

ONDERZOEK

De parkwachter reageert dat hij verzoeker niet uitgelachen
zou hebben. De ploegbaas ontkent dat het park leeg zou
geweest zijn. Er waren een tiental wagens aanwezig.
Doordat verzoeker gereserveerd had voor de volgende
dag, stond hij niet op de lijst. De recyclageparken houden
zich aan de regel dat de bezoekers een afspraak moeten
hebben. Mochten de parkwachters telkens uitzonderingen
toestaan aan burgers die toch zonder afspraak langs komen, dan zou het reservatiesysteem snel onderuit worden
gehaald, stelt de dienst.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat het onderzoek
uitmondt in een woord-tegen-woordsituatie. Volgens verzoeker lachte de parkwachter hem uit, maar deze ontkent
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dat. Volgens verzoeker was er niemand in het recyclagepark, maar de ploegbaas ontkent dat.
Teveel uitzonderingen toelaten zou het reservatiesysteem
in de recyclageparken snel onderuit halen.

OPVOLGING

Vanaf begin 2022 wordt een nieuw reservatiesysteem in
gebruik genomen. Dat zorgt ervoor dat de afspraken rechtstreeks gecontroleerd kunnen worden aan de slagboom
zonder tussenkomst van een medewerker. Het systeem
maakt het voor de burger mogelijk om tot een half uur voor
zijn bezoek zowel digitaal als telefonisch een afspraak te
maken, wat veel meer flexibiliteit biedt dan het vroegere
systeem. Het oude systeem liet online boekingen op dezelfde dag technisch niet toe. Op bepaalde parken en/of tijdstippen wordt sinds begin 2022 zonder reservatiesysteem
gewerkt.

Recyclagepark (5)
(dossier: 202111-216)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster wilde afval naar het recyclagepark brengen
omdat ze daar de tijd voor had. Aangezien het er op een
werkdag zelden druk is, besloot ze langs te gaan zonder
afspraak. Ze had zich eerder al afgevraagd waarom er nog
een afspraak moest worden gemaakt.
Toen verzoekster aankwam, was het zo rustig in het recyclagepark dat ze dacht dat het gesloten was. Ze kon het
terrein oprijden nadat ze haar identiteitskaart in de zuil
had gestoken. Pas toen ze uit haar auto stapte, sprak een
medewerker haar aan met de vraag of ze een afspraak had.
Toen verzoekster negatief antwoordde, zei de parkwachter
dat ze geen afval mocht lossen en weer moest vertrekken.
Verzoekster probeerde nog een afspraak te maken voor later op de dag maar dat was niet mogelijk. Ze kon alleen een
afspraak maken voor de volgende dag.
Verzoekster vindt het niet kunnen dat de recyclageparken
nog altijd op afspraak werken, zogezegd omwille van corona, terwijl het in open lucht is en de medewerkers geen
maskers dragen. De medewerker zei dat de mensen graag
op afspraak komen en dat het systeem zou blijven bestaan.
Verzoekster vindt wel dat het dan soepeler zou moeten,
zeker op momenten dat er bijna geen volk in het recyclagepark is.

ONDERZOEK

De sector Netheid van de dienst Openbaar Domein beseft
dat het vervelend kan zijn voor de burger om zonder afspraak niet binnen te kunnen in het recyclagepark op het
moment dat er weinig bezoekers zijn. Anderzijds zou volgens de sector het ‘wel binnen laten zonder afspraak bij
weinig bezoekers’ en het ‘niet binnen laten bij veel bezoekers’ de indruk kunnen wekken dat de parkwachters naar
willekeur handelen. Dat wil de dienst vermijden. Het zou

ook aanleiding kunnen geven tot heel wat discussie aan de
ingang op het moment dat bezoekers plots zouden worden
geweigerd omwille van de drukte. Het zomaar toelaten
van bezoekers zonder afspraak zou op termijn het afsprakensysteem ondermijnen.
Volgens de sector is het niet altijd mogelijk om een aparte
controle van de afspraken te doen aan de ingang waardoor
dit soms door de hoofdparkwachter vanuit het portiershuisje gebeurt zodat hij tussenin nog andere taken kan
doen. Daardoor werd verzoekster pas aangesproken nadat
ze de slagboom al was gepasseerd.
De sector benadrukt dat het afsprakensysteem niet meer
aangehouden wordt omwille van covid. Daarom ook werd
het aantal mogelijke afspraken vlak na de zomer al verdubbeld. Het is omdat heel veel bezoekers positief reageren op
het afsprakensysteem, dat het College van burgemeester
en schepenen begin oktober 2021 besliste om het afsprakensysteem deels te behouden.
Vanaf begin 2022 wordt een nieuw reservatiesysteem in
gebruik genomen. Dat zorgt ervoor dat de afspraken rechtstreeks gecontroleerd kunnen worden aan de slagboom
zonder tussenkomst van een medewerker. Het systeem
maakt het voor de burger mogelijk om tot een half uur voor
zijn bezoek zowel digitaal als telefonisch een afspraak te
maken, wat veel meer flexibiliteit biedt dan het vroegere
systeem. Het oude systeem liet online boekingen op dezelfde dag technisch niet toe. Op bepaalde parken en/of tijdstippen wordt sinds begin 2022 zonder reservatiesysteem
gewerkt.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
De Ombudsman vindt het wel vreemd overkomen dat een
burger eerst binnengelaten wordt in het recyclagepark en
dan pas te horen krijgt dat hij zijn afval toch niet mag lossen
omdat hij geen afspraak heeft. Positief is dat het nieuwe
reservatiesysteem dat sinds begin 2022 voorkomt.

Vegen
(dossier: 202101-015)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker vroeg via het meldpunt of zijn straat geveegd kon
worden. Enkele dagen later werd zijn vraag door de dienst
Openbaar Domein afgewezen. Hij belde met het secretariaat van de dienst en werd doorverwezen naar de Politie.
Zij zou bepalen welke straten voor opkuis in aanmerking
komen en welke niet. Verzoeker vond dat vreemd maar de
medewerkster bleef bij haar standpunt.
Enkele dagen later kwam verzoeker een politieagent tegen
die zei dat hij geen enkele reden zag waarom de Politie
zich zou inlaten met het inplannen van de veegrondes van
straten.
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ONDERZOEK

Verzoeker stelde zijn vraag op 20 januari 2021. De volgende
dag antwoordde de dienst Openbaar Domein:
“De reden waarom sommige zijstraten niet gereinigd worden
door onze dienst geeft te maken met het politiereglement.
Deze legt de Stad Brugge alleen op het onderhoud te doen
van de greppels waarnaast er een groenvoorziening is die
onderhouden word door de Stad Brugge. Op plaatsen waar dit
niet het geval is, is de eigenaar van het aangrenzende perceel
verantwoordelijk voor het onderhoud van de greppels.”
De dienst ontkent dat zij verzoeker doorverwezen zou
hebben naar de Politie. De medewerkster zou wel gezegd
hebben dat zijn opmerkingen doorgegeven zouden worden
binnen de eigen dienst.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De Ombudsman vermoedt een misverstand. Mogelijk was
de uitleg die verzoeker kreeg, voor hem niet duidelijk
waardoor hij meende dat hij de Politie moest contacteren.
Het is niet omdat er in het antwoord van de dienst Openbaar Domein verwezen wordt naar het politiereglement, dat
de Politie zou bepalen welke straten wel en niet geveegd
worden.
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Katelijnestraat
(dossier: 202102-020)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster woont in de Katelijnestraat waar gewerkt
wordt. Er staat al maanden een container voor haar huis.
Ze ondervindt al een jaar hinder van de werken en er is
schade aan haar woning die ze niet kan recupereren via de
verzekering.
Ze is de container voor haar huis beu en zou graag hebben
dat hij op een andere plaats wordt gezet zodat ze weer uitzicht heeft vanuit haar woning.
Sinds de heraanleg van de straat is er een grote spleet onder haar huis. Ze sprak hierover de werklui aan maar er
veranderde niets.

ONDERZOEK

Hoewel verzoekster al eerder werklui ter plaatse had
aangesproken, was de dienst Openbaar Domein niet op de
hoogte van de door haar gesignaleerde problemen.
De dienst wijst erop dat de aannemer de parkeerstrook
voor het huis van verzoekster gebruikt als bijkomende
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werfzone voor het stapelen van materialen en materieel en
het parkeren van werfwagens. Dat gebeurt conform de vergunning die afgeleverd werd door de Politie. De container
werd tot voor kort gebruikt als beluchtingscontainer voor
het bemalingswater. Hij zal pas verplaatst of verwijderd
worden zodra duidelijk is of hij nog gebruikt moet worden.
Dat wordt verder opgevolgd door de werfopvolger van de
dienst Openbaar Domein.
De werfopvolger bevestigt dat er bij de aanleg van het voetpad een voeg is ontstaan ter hoogte van de aanzet van de
gevelplint. Deze opmerking werd al doorgegeven aan de
aannemer en zal bijgewerkt worden. Ook dat zal verder
door de werfopvolger opgevolgd worden.

meldpunt en hierover ook al contact gehad hebben met het
kabinet van de schepen van Openbaar Domein. Verzoekster
woont er twaalf jaar. Gedurende tien jaar kwam de Stad elk
jaar de putten vullen. Nu is het al twee jaar geleden dat dit
nog gebeurd is. De auto’s van de bewoners lopen schade op
aan veringen en banden.

BEOORDELING

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

Verstopt rioolputje
(dossier: 202103-059)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Reeds verschillende maanden stelt verzoeker wateroverlast vast ter hoogte van zijn huis. De rioolput is verstopt en
na regenval zakt het water erg langzaam weg. De buurman
van verzoeker nam hiervoor al verschillende keren contact
op met de Stad, maar het probleem raakt niet opgelost.
Verzoeker dringt aan op een structureel herstel.

ONDERZOEK

De melding van de buurman werd wel degelijk opgevolgd.
Midden maart 2021 maakte de kolkenzuiger het rioolputje
vrij.
Na de klacht bij de dienst Ombudsman wordt een plaatsbezoek gehouden in aanwezigheid van verzoeker. De conclusie is dat de rioolaansluiting gebroken is waardoor het
water moeilijk weg kan lopen. Farys wordt ingeschakeld om
het probleem op te lossen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De dienst Openbaar Domein handelde de melding correct
af. Ze ging ervan uit dat het om een gewone verstopping
ging. De breuk in de riolering werd pas duidelijk na de
klacht.

Onverharde weg
(dossier: 202104-071)
ANDER OORDEEL

ONDERZOEK

Volgens de sector Noord van de dienst Openbaar Domein
bouwde de aannemer die deze werken uitvoert, een achterstand op die hij tegen het moment van de klacht bijna
ingehaald heeft. Kort na de klacht voert hij de werken uit.
Hij vult de putten en trekt de onverharde weg effen.

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling. Het was de aannemer die een
achterstand had opgebouwd. Voor de werking van de aannemer is de Ombudsman niet bevoegd.

Verwaarloosd stukje groenzone
(dossier: 202105-082)
ANDER OORDEEL
KLACHT

In november 2020 werden de aanplantingen in de straat van
verzoekster vernieuwd, op een verwaarloosd stukje groenzone na. De arbeiders bevestigden verzoekster dat de zone
niet op het plan stond.
De dienst Openbaar Domein bevestigde haar dat het hoekje
niet opgenomen was in het plan maar dat dat bij een volgende opkuis zou gebeuren. Eind maart en eind april 2021
verzorgde de dienst de nieuwe aanplantingen maar het
verwaarloosde hoekje vol onkruid ligt er in mei nog altijd
even onverzorgd bij.

ONDERZOEK

De dienst bevestigt dat in het najaar van 2020 een gedeelte
van de straat opnieuw aangeplant werd. Het was de bedoeling om in het voorjaar van 2021 ook de andere zones
opnieuw aan te planten. Maar de leverancier van de vaste
planten kon toen niet meer dezelfde soorten krijgen waardoor de straat pas in het najaar van 2021 afgewerkt zal kunnen worden. In afwachting haalt de ploeg het onkruid weg.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking en bemiddeling.

OPVOLGING

De straat wordt afgewerkt in het najaar van 2021.

KLACHT

Verzoekster klaagt over putten in een onverharde weg. Ze
zou het probleem al eerder gemeld hebben aan het stedelijk
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Groenonderhoud
(dossier: 202105-094)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster meldde midden 2020 via het stedelijk meldpunt
achterstallig groenonderhoud in haar wijk. Ze liet weten dat
het gras in de groenzones vernieuwd zou moeten worden
omdat er alleen nog onkruid stond. Er lagen takken in de
dreef en de bewoners zouden zelf moeten instaan voor het
groenonderhoud. De melding werd afgehandeld met de
boodschap dat de groenploeg van de sector West het nodige
zou doen.
Volgens verzoekster verandert er niets en blijft haar wijk
slecht onderhouden. De bladeren zouden dit voorjaar niet
opgehaald zijn. Er vallen dode takken uit de bomen waardoor de werkman die het gras komt maaien ze eerst moet
oprapen voor hij verder kan werken. De struiken zouden
netels geworden zijn. Er zou overal onkruid staan. De voetpaden en de opritten zouden er slecht bij liggen.

ONDERHOUD

De sector West van de dienst Openbaar Domein toont
met foto’s aan dat er van achterstallig groenonderhoud
nauwelijks sprake is. De medewerker gaat met verzoekster praten. Over haar melding van midden 2020 blijkt ze
geen klachten te hebben aangezien de sector in augustus
2020 de volledige wijk opkuiste. De sector West geeft haar
melding over het dode hout door aan de sector Bomen. De
medewerker legt de werking uit en kondigt aan dat zoals
elk jaar een scheer- en opkuisbeurt voorzien wordt. Verzoekster kan zich daarin vinden.
De sector West bevestigt dat de voetpaden er slecht bij
liggen. Het vernieuwen ervan staat op de planning voor
2022/2023.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

Onkruid achter haag
(dossier: 202105-095)
ANDER OORDEEL
KLACHT

De tuin van verzoekster paalt aan een groenzone die onderhouden wordt door de dienst Openbaar Domein. Verzoekster klaagt in mei 2021 dat de dienst opnieuw alleen
de voorkant van de haag heeft onderhouden maar niet de
halve meter grond tussen de achterkant van de haag en de
afsluiting van haar tuin. Die staat opnieuw vol onkruid.
Verzoekster diende hierover al klacht in in 2003 en 2019. In
2019 beloofde de sector Noord dat er regelmatig haksel zou
worden voorzien om het onkruid in te perken en dat regelmatig nagezien zou worden of het nog voldoende aanwezig
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was. Volgens verzoekster wordt er maar één keer per jaar
haksel voorzien. Dat biedt geen oplossing.

ONDERZOEK

De sector Noord antwoordt dat er nog eens haksel zal
worden gestrooid voor het jaareinde. Het onderhoud is
ook mee opgenomen in de vaste onderhoudscyclus van de
groenploeg.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

Lichtpunt in boom
(dossier: 202105-103)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker is zijn vertrouwen in de goede werking van het
stedelijk meldpunt kwijt nadat een melding uit 2019 volgens hem niet naar behoren werd afgehandeld.
Hij had eind 2019 gemeld dat een straatlamp weggestoken
zat in het bladerdak van een boom. Hij kreeg een wat bevreemdend antwoord over het feit dat de verlichtingspaal in
een esdoorn stond die gekandelaard was. Deze snoeitechniek mocht niet te frequent gebeuren omdat de vitaliteit en
de gezondheid van de boom er sterk door achteruit zouden
gaan. Aangekondigd werd dat het kandelaren van de drie
esdoorns in de straat op de planning stond. Een concrete
datum hiervoor werd niet gegeven.
Volgens verzoeker gebeurde er niets en is de situatie ondertussen verslechterd.

ONDERZOEK

In verzoekers straat en een aanpalende straat staan vrij
uitgroeiende bomen, op drie gekandelaarde esdoorns na.
Ze werden uiteindelijk niet opgenomen in de snoeiplanning
vanwege andere, dringender prioriteiten.
De dienst Openbaar Domein belooft de openbare verlichting op korte termijn zoveel als mogelijk vrij te maken. In
de winter 2021-2022 zal de esdoorn volledig gekandelaard
worden. Maar door de inplanting van de openbare verlichting op minder dan anderhalve meter van de stam zal het
niet te vermijden zijn dat de openbare verlichting enige tijd
na de snoeiwerken opnieuw gehinderd zal worden. Verzoeker kan dit steeds opnieuw melden.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

OPENBAAR DOMEIN

Tak
(dossier: 202106-119)
ANDER OORDEEL

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking en bemiddeling.

KLACHT

Enkele weken geleden is een zware tak van een openbare
straatboom in de tuin van verzoeker gevallen. Hij belde
hierover al in mei 2021 met de dienst Openbaar Domein
die beloofde langs te komen. Dat gebeurde niet. Begin juni
stuurde verzoeker een aangetekende brief naar de Stad.
Ook hierop kwam nog geen reactie. Verzoeker had vroeger
ook al iets gelijkaardigs voor. Hij belde toen naar de dienst
en al de volgende dag kwam men de tak weghalen. Verzoeker dient een week later klacht in. Volgens hem zouden de
bomen in zijn straat slecht beheerd worden.

ONDERZOEK

De dienst Openbaar Domein vindt een melding van midden
juli 2020 terug waarbij toen ook een tak weggehaald werd.
Van verzoekers telefoontje van mei 2021 is geen spoor. De
aangetekende brief van begin juni kwam toe bij de sector
Bomen van de dienst Openbaar Domein. Vooraleer de sector kon reageren, had verzoeker al klacht ingediend bij de
dienst Ombudsman.
Kort na de klacht wordt de tak opgeruimd en de oprit
schoongemaakt. De bomenexpert van de dienst Openbaar
Domein voert begin juli een controle uit. Hij concludeert
dat de straatbomen goed beheerd worden en dat er geen
beheersmaatregelen nodig zijn. De boomdeskundige merkt
op dat de zone ingekleurd is als woonpark. Een woonpark
is een woongebied van residentiële aard en gericht op het
rustig verblijven in een homogeen groen gebied. In woonparken moet het niet bebouwbare gedeelte aangelegd worden met hoogstammig groen, dient het bestaande groen
maximaal behouden te blijven en dienen overhangende
takken te worden gedoogd.

Gescheiden rioolstelsel
(dossier: 202107-142)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Naar aanleiding van de heraanleg en de aanpassingen
aan het rioolstelsel in zijn straat kreeg verzoeker destijds
van een privaat bureau de opdracht om het afvalwater en
het regenwater op eigen grond te scheiden. Deze werken
werden volgens de richtlijnen van het bureau op kosten van
verzoeker uitgevoerd.
Recent ontving verzoeker een brief van het bureau met de
vraag telefonisch een afspraak te maken, zodat de firma dit
gescheiden rioolstelsel kon komen keuren.
Tijdens het telefoongesprek bleek dat het bureau deze
afkoppeling niet kon of wilde komen keuren. Meer nog, de
afkoppeling werd afgekeurd omdat er tijdens de straatwerken aan verzoekers rooilijn maar één afvoerput zou zijn
voorzien in plaats van twee. Toen verzoeker vroeg naar het
waarom hiervan werd hij doorverwezen naar de Stad als
opdrachtgever.
Verzoeker weet niet wat te doen.

ONDERZOEK

De sector Noord van de dienst Openbaar Domein neemt
contact op met het bureau. Dat keurt kort na de klacht verzoekers gescheiden rioleringsstelsel goed.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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Begraafplaats Blauwe Toren
(dossier: 202107-153)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster klaagt eind juli 2021 dat op de begraafplaats
Blauwe Toren het pad naar de strooiweide vol bladeren,
vuil, afval en takken ligt. Het gaat niet om vers vuil. Ze vermoedt dat al weken niet meer geveegd werd. Ter hoogte van
het columbarium is de toestand niet veel beter. Het onkruid
staat hoog en ook daar is volgens haar in weken niet meer
opgekuist. Volgens verzoekster gaat het om een terugkerend probleem.

ONDERZOEK

Volgens de sector Noord van de dienst Openbaar Domein is
het in de boomrijke omgeving van de begraafplaats Blauwe Toren onvermijdelijk dat bladeren en takken uitwaaien.
Dat kan na een winderige periode een vertekend beeld
geven. Vaak wordt er dan een eerste opkuis gedaan om
de strooiweide en de paden takvrij te maken. Deze worden
dan tijdelijk aan de zijkanten gestapeld. Mogelijk bezocht
verzoekster de begraafplaats in deze tussenperiode van
tijdelijk opruimen en ophalen.
In de zomer 2021 groeide het onkruid uitzonderlijk weelderig. Dat was moeilijk bij te houden door de onderhoudsploegen aangezien dit fenomeen zich voordeed in alle groenzones, ook in de woonwijken.
De sector geeft toe dat zij niet de capaciteit heeft om een
volledige groenploeg exclusief in te zetten op de begraafplaats. Er is één persoon die er continu ingezet wordt om
nazicht te doen en de kleine zaken bij te houden. Zijn er
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grotere werken nodig, dan laat deze persoon dat weten.
In 2020 maakte de sector een actieplan voor de begraafplaats op. Waar mogelijk wordt het systematisch toegepast.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De Ombudsman kan moeilijk oordelen. Volgens verzoekster is er sprake van achterstallig onderhoud, de dienst
Openbaar Domein relativeert dat.

OPVOLGING

Verzoekster laat begin november 2021 weten dat ze op de
begraafplaats was en dat er inderdaad onkruid verwijderd
was. De paden waren geveegd en de dode takken weggehaald.

Verstopte rioolkolk
(dossier: 202108-166)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster meldde eind juni 2021 een volledig verstopte
rioolkolk ter hoogte van haar huis. De dienst Ombudsman
gaf de melding diezelfde dag door aan de sector Noord van
de dienst Openbaar Domein.
Verzoekster reageert midden augustus dat er nog altijd
niets gebeurd is. Het probleem blijft aanhouden. Zelfs bij
droog weer staat het water in de rioolkolk gelijk met de
straat. Er is geurhinder. Verzoekster dringt aan op een oplossing.

OPENBAAR DOMEIN

ONDERZOEK

Volgens de sector Noord van de dienst Openbaar Domein
werd de melding van eind juni intern doorgegeven. Of er
gevolg aan gegeven werd, is niet duidelijk. Wel werd de rioolkolk begin mei 2021 gekolkt.
Na de klacht gaat de sector Noord opnieuw langs om de
kolk te reinigen. Verzoekster laat een week later weten dat
het water weer niet meer weg loopt. De dienst Openbaar
Domein reinigt de kolk opnieuw. Er lag beton is. Er wordt
een nieuw stankslot geplaatst.
De Ombudsman spreekt met verzoekster af dat als het probleem zich opnieuw voordoet, zij opnieuw contact opneemt.
Verzoekster neemt niet opnieuw contact op.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Aanrijding
(dossier: 202108-170)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Wanneer verzoekster met haar auto in een bocht een tractor met aanhangwagen van de Stad kruist, blijft de aanhangwagen aan de achterkant van haar voertuig haperen.
Volgens verzoekster nam de tractor de bocht te breed.
Ze stapt uit en vraagt de chauffeur waarom hij de bocht zo
breed nam. De stadsmedewerker antwoordt dat ze maar op
het voetpad had moeten uitwijken toen ze hem zag aankomen. Verzoekster antwoordt dat voetpaden daar niet voor
dienen. Wanneer ze zegt dat de medewerker onoplettend
was, antwoordt deze kort dat ze dan maar de Politie moet
bellen.
Verzoekster was sprakeloos omdat de medewerker geen
aanstalten maakte om zijn verantwoordelijkheid te nemen.
Omdat haar voertuig door de aanrijding geblokkeerd stond,
moest de bestuurder van de tractor eerst achteruit rijden
vooraleer ze weg kon. De auto’s achter verzoekster begonnen te claxonneren en omdat ze een afspraak had, reed ze
verbouwereerd door.
Verzoekster vindt de houding van de medewerker ongepast.
Hij had zich minstens kunnen verontschuldigen. Helaas reageerde de medewerker eerder arrogant en onverschillig.
Ze vraagt dat hij op zijn verantwoordelijkheid in het verkeer
gewezen zou worden.

ONDERZOEK

De sector Centrum van de dienst Openbaar Domein is op
de hoogte van de aanrijding. De medewerker contacteerde
onmiddellijk na het ongeval zijn leidinggevende waarop beslist werd om het incident te melden aan de Politie.
Volgens de medewerker zou hij tegen verzoekster gezegd
hebben: ”Waarom rij je tegen mij?” en “Heb je de hele rijbaan
nodig misschien?”. De medewerker was zeker van zijn gelijk
en stelde verzoekster voor de Politie te verwittigen. Maar zij

stapte weer in haar auto en reed weg.
De sector beschrijft de medewerker als correct en verantwoordelijk. Bij een onzekere situatie contacteert hij zijn
leidinggevende.
De rijweg waar de aanrijding plaatsvond, is volgens de sector breed genoeg om er een tractor met aanhangwagen te
laten kruisen met een personenwagen. De sector is vragende partij om het ongeval verder af te handelen via de
Politie.
Verzoekster blijft erbij dat de medewerker haar bot aansprak. Ze gaat in op de vraag het ongeval via de Politie te
laten behandelen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen over wie wat heeft gezegd. Het gaat om een woord-tegen-woordsituatie. Over
wie welke aansprakelijkheid is voor het ongeval kan de
Ombudsman geen uitspraak doen.

Grind
(dossier: 202110-210)
ANDER OORDEEL
KLACHT

De man van verzoekster meldt midden september 2021
aan de dienst Ombudsman dat de nutsmaatschappijen een
tijdje geleden werkten in zijn straat. Dat gebeurde in voorbereiding op de heraanleg van begin volgend jaar. De putten
werden voorlopig opgevuld met grind. Maar dat grind ligt nu
verspreid over de hele straat. De melder vroeg of een veegwagen langs gestuurd kon worden. De dienst Ombudsman
maakte de melding over aan de dienst Openbaar Domein.
Tegen eind oktober is er nog altijd niets gebeurd. De man
van verzoekster schepte al heel wat grind op maar verzoekster vindt dat dit de bedoeling niet kan zijn. Het grind blijft
aan de schoenzolen zitten en beschadigt het parket.

ONDERZOEK

Het werk werd niet uitgevoerd door de dienst Openbaar Domein maar door de energiemaatschappij Fluvius. De dienst
Openbaar Domein vroeg aan Fluvius om het nodige te doen.
Na de klacht laat Fluvius aan de dienst Openbaar Domein
weten dat zij niet zal overgaan tot het machinaal vegen van
de straat omdat daardoor ook de voorlopige splitvoegvulling
beschadigd zou worden die werd aangebracht in afwachting
van het volledig opbreken van de straat in januari 2022.
De dienst Openbaar Domein zegt begrip te hebben voor het
ongemak van de bewoners maar treedt de conclusie van
Fluvius bij dat een grondige veegbeurt niet aangewezen is.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
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Half heraangelegde oprit
(dossier: 202111-217)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster klaagt al jaren dat de wortels van een
straatboom voor haar huis het voetpad en de private oprit
opsteken. Enkele jaren geleden brak de dienst Openbaar
Domein het voetpad voor haar huis uit en verving het door
dolomiet. Na een nieuwe melding werd een klein jaar
geleden de dolomiet weggehaald en werd een verharding
in beton gegoten.
De boom zorgde er altijd al voor dat het moeilijk
binnenrijden was. Hij staat pal in het verlengde van de
voorgevel. Toen verzoekster het huis in 1977 kocht, stond
de boom er al. Ook de oprit lag er al. Toen verzoekster
nog met de auto reed, reed ze over de boomwortels haar
private oprit op.
Recent werden de voetpaden heraangelegd. De aannemer,
die in opdracht van de Stad werkte, vond er niets beters
op dan de oprit over het openbaar domein maar voor
een kwart her aan te leggen. De wortels van de boom
verhinderden immers dat de oprit over de volledige
breedte heraangelegd werd. Dat kon alleen als de boom
werd gekapt.
Verzoekster rijdt niet meer met de auto, maar ze stelt
vast dat haar private oprit niet meer bereikbaar is voor
leveranciers, hulpdiensten, enz. Ook met het oog op
een latere verkoop van haar huis wordt dat een serieuze
handicap. Ze wil zo snel mogelijk een oplossing nu de
aannemer nog aan het werk is in de straat.

ONDERZOEK

De dienst Openbaar Domein geeft de aannemer de
opdracht de boom te kappen en de wortels uit te frezen.
Daarna wordt de oprit over het openbare domein correct
heraangelegd. Er zal een nieuwe boom geplant worden op
de grens tussen het huis van verzoekster en dat van de
buren.
De schade aan de private oprit kan verzoekster
gedocumenteerd overmaken aan de dienst Algemeen
Bestuur die haar schade-eis zal overmaken aan de
verzekeraar van de Stad. Hij zal bepalen in hoeverre de
schade in aanmerking komt voor een vergoeding.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Loze belofte?
(dossier: 202111-219)
ANDER OORDEEL
KLACHT

De oprit van verzoekster ligt al ruim anderhalf jaar open ter
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hoogte van een vergaarput die schade opliep door boomwortels van een straatboom. De dienst Openbaar Domein
beloofde dat de bomen geveld zouden worden in het najaar
van 2021, maar ze ziet niets gebeuren. Verzoekster vraagt
een concrete planning. Pas als de boom gekapt is, kan de
oprit hersteld worden.

ONDERZOEK

De sector Bomen zegt geen weet te hebben van een belofte om de straatbomen te kappen. Het vervangen van de
straatbomen werd wel opgenomen in de prioriteitennota
van de boomverjonging voor 2019, maar het dossier werd
nadien in wacht geplaatst. Sindsdien werden geen acties in
het dossier meer ondernomen.
De sector houdt het voor mogelijk dat een medewerker
van de dienst zich schuldig maakte aan valse beloften en
het verkondigen van onwaarheden. Deze medewerker is
intussen niet meer in dienst wegens niet goed functioneren, waaronder het op eigen houtje en ongegrond vellen
van stadsbomen zonder daartoe de opdracht gekregen te
hebben.
De wortelopdruk van de bomen in de straat manifesteert
zich op verschillende plaatsen. Het voetpad werd al meermaals hersteld. Ter hoogte van het huis van verzoekster is
er evenwel geen wortelopdruk met schade aan het private
domein vast te stellen. Boomwortels die doorgroeien voorbij de rooilijn van een aangrenzend eigendom, mogen op
basis van het Veldwetboek doorgesneden worden tot aan
de rooilijn. Dat wordt evenwel niet aangemoedigd omdat dit
de stabiliteit en de conditie van de straatboom negatief kan
beïnvloeden.
Verzoekster vraagt bijkomend naar een richtinggevende
timing. De boomverjonging in de straat blijft on hold staan
tot de heraanleg van de wegenis aan de orde is.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Of er al dan niet een loze belofte werd gedaan, wordt niet
duidelijk uit het onderzoek.

Straatboom
(dossier: 202112-243)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Sinds de zomer van 2020 zou een straatboompje voor het
huis van verzoekster slecht onderhouden worden en de
voetgangers hinderen omdat het sterk uitgegroeid is.
Verzoekster meldde het probleem al eens in 2014 en 2017
via het meldpunt. In juli 2021 sprak ze een arbeider van de
dienst Openbaar Domein aan die aan de overkant van de
straat aan het werk was. Hij beloofde het boompje te snoeien maar dat gebeurde niet.

OPENBAAR DOMEIN

ONDERZOEK

De meldingen werden correct afgehandeld. Of een arbeider
van de dienst Openbaar Domein een snoei beloofde, kan het
onderzoek niet uitmaken.
De sector West snoeit het boompje midden januari 2022.
Elk jaar in diezelfde periode zal een onderhoudssnoei voorzien worden.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Overgenomen meldingen
Meer dan zestig dagen (1)
(dossier: 202104-063)
GEGROND
KLACHT

Verzoekster vraagt eind januari 2021 via het meldpunt of
in haar straat een boordsteen verlaagd kan worden. Zestig
dagen later komt de melding onafgehandeld bij de dienst
Ombudsman terecht. In het meldpunt is geen enkele actie
geregistreerd.

Meer dan zestig dagen (2)
(dossier: 202104-064)
GEGROND
KLACHT

Eind maart 2021 neemt de dienst Ombudsman na zestig
dagen een onafgehandelde melding over. De melding werd
door een gemeenschapswacht aangemaakt in januari 2021
en gaat over losliggende voetpadtegels in een straat in Assebroek.

ONDERZOEK

Begin april deelt het secretariaat van de dienst Openbaar
Domein mee dat de sector eind maart liet weten dat zij het
voetpad zo snel mogelijk zal herstellen.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden: de melding ging
overtijd. Het herstel werd niet uitgevoerd binnen de reglementaire termijn van zestig dagen.
De klacht wordt gecorrigeerd: het herstel wordt uitgevoerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (24 januari 2022).

ONDERZOEK

De dienst Ombudsman stelt vast dat het secretariaat van
de dienst Openbaar Domein de melding eind maart, buiten
de reglementaire termijn van zestig dagen, parkeert met
een bericht aan de meldster dat haar vraag in onderzoek is
bij de sector. De sector laat twee dagen later weten dat het
probleem werd opgelost.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: het herstel werd door
de sector uitgevoerd buiten de termijn. Het secretariaat
parkeerde de melding buiten de termijn met een dooddoener. Deze dooddoener werd na meer dan zestig dagen
overgemaakt aan de meldster. Meldingen mogen alleen
geparkeerd worden met een concrete en gegronde reden.
De Ombudsman verwijst hiervoor naar zijn aanbeveling bij
dossier 202011-195 (Jaarverslag 2020, p. 109).
De klacht wordt gecorrigeerd: het herstel wordt uitgevoerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (23 augustus 2021).

Meer dan zestig dagen (3)
(dossier: 202104-065)
GEGROND
KLACHT

Eind maart 2021 neemt de dienst Ombudsman een niet
tijdig afgehandelde melding over. Eind januari had een bewoner van de Schijfstraat in Assebroek een verstopping in
de riolering gemeld met wateroverlast tot gevolg. Het secretariaat van de dienst Openbaar Domein nam de melding
in behandeling maar afgezien van de verschillende herinneringsmails uit het meldpuntprogramma en vanwege de
midoffice van het Huis van de Bruggeling zijn geen verdere
acties geregistreerd.

ONDERZOEK

Midden april laat de sector Oost van de dienst Openbaar
Domein weten dat ze de melding nooit doorkreeg van het
secretariaat. Het probleem wordt opgelost.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond en gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: het secretariaat gaf
de melding niet door aan de bevoegde sector waardoor ze
overtijd ging.
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De klacht wordt gecorrigeerd: het probleem wordt opgelost.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (6 december 2021).

Meer dan zestig dagen (4)
(dossier: 202105-090)
GEGROND

naar het algemene adres van de dienst Openbaar Domein
waar ze niet werden opgemerkt.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een antwoord; het secretariaat van de dienst Openbaar Domein
start met een nieuwe werkwijze die de opvolging van de
meldingen verder moet verbeteren.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (21 juni 2021).

KLACHT

Verzoeker vraagt begin maart 2021 via het meldpunt wie
de grasstrook moet onderhouden tussen zijn perceel en
de openbare weg. Hij vraagt ook of de twee bomen in de
grasstrook gesnoeid kunnen worden. De vruchten zorgen
voor overlast op de oprit. De takken zijn enorm gegroeid en
de bomen zwaaien bij stormweer heen en weer.
Zestig dagen later komt de melding onafgehandeld bij de
dienst Ombudsman terecht. Behalve enkele automatische
herinneringen en herinneringen vanuit de midoffice van het
Huis van de Bruggeling zijn geen acties geregistreerd.

ONDERZOEK

De sector Bomen van de dienst Openbaar Domein antwoordde al op 11 maart via openbaardomein@brugge.be
aan het secretariaat van de dienst Openbaar Domein dat
er nazicht was geweest en er geen redenen waren om de
bomen te snoeien.
De sector West van de dienst Openbaar Domein antwoordde al op 31 maart aan openbaardomein@brugge.be dat de
grasstrook volgens de verkavelingsvoorschriften door de
aangelanden onderhouden moest worden.
Deze antwoorden werden niet opgepikt door het secretariaat van de dienst Openbaar Domein, mogelijk omdat alleen
gekeken werd in de mailbox openbaardomein.meldpunt@
brugge.be.
Volgens de sector Bomen stuurde het secretariaat via
openbaardomein@brugge.be de melding door. Dus was
het logisch dat geantwoord werd via hetzelfde mailadres.
Als een vraag via het meldpunt binnenkomt, wordt geantwoord via openbaardomein.meldpunt@brugge.be. De Ombudsman raadt aan dat de sectoren en het secretariaat met
elkaar afspreken hoe correct gewerkt moet worden.
De dienst Informatica maakt midden 2021 een aparte filter
aan zodat de medewerkers van het secretariaat wekelijks
een overzicht kunnen trekken op hun naam om te zien welke meldingen dreigen te vervallen.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding ging overtijd hoewel de sector Bomen al op 11 maart haar deelantwoord overmaakte aan het secretariaat en de sector West
hetzelfde al deed op 31 maart. Ze stuurden hun antwoorden
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Meer dan zestig dagen (5)
(dossier: 202105-091)
GEGROND
KLACHT

Verzoeker meldt begin maart 2021 zwerfvuil op de brug
van de Waggelwaterstraat over de Bevrijdingslaan. Hij vermoedt dat de vrachtwagenchauffeurs die er soms lange tijd
staan, daarvoor verantwoordelijk zijn. Hij vraagt een structurele oplossing.
Zestig dagen later komt de melding als onafgehandeld bij
de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK

De sector Noord liet pas op 12 mei, dat is na het verstrijken van de reglementaire termijn van zestig dagen, aan
het secretariaat van de dienst Openbaar Domein weten dat
de melding aan het Agentschap Wegen en Verkeer moest
worden overgemaakt. Het secretariaat stuurde de melding
op 14 mei door naar AWV en bracht daar de melder van op
de hoogte. De melding werd afgehandeld.
Vanaf begin 2021 beginnen de medewerkers van het secretariaat te werken met een door de dienst Informatica geïnstalleerde filter waarmee ze wekelijks een overzicht op hun
naam kunnen trekken die toont welke meldingen dreigen
te vervallen. Op die manier kunnen de medewerkers van
het secretariaat ook aan de sectoren herinneren dat een
melding overtijd dreigt te gaan.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd niet
behandeld binnen de reglementaire termijn. De sector antwoordde buiten de termijn aan het secretariaat.
De klacht wordt gecorrigeerd: de melding wordt doorgeven aan AWV en verzoeker wordt daarvan op de hoogte
gebracht, zij het laattijdig. Een nieuwe werkwijze voor het
opvolgen van de meldingen wordt opgestart.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (21 juni 2021).

OPENBAAR DOMEIN

Meer dan zestig dagen - gebundeld
dossier (6)
(dossier: 202109-185)
GEGROND
KLACHT

Tussen 24 en 27 september 2021 lopen bij de dienst Ombudsman 7 niet tijdig afgehandelde meldingen binnen. Ze
worden gebundeld in één onderzoeksdossier. De meldingen werden in behandeling genomen door het secretariaat
van de dienst Openbaar Domein. Op de automatische herinneringen en de herinneringen vanwege de midoffice van het
Huis van de Bruggeling na zijn geen acties geregistreerd.

ONDERZOEK

De meldingen dateren van eind juli 2021 en vallen onder
de bevoegdheid van de sectoren Oost, Bomen, Generiek
Netheid, Noord en Recyclagepark. Ze gaan over verstopte
rioolkolken, een afgebroken tak, opstekende wortels en
achterstallig groenonderhoud. Eén melder klaagde dat hij
niet binnen mocht in het recyclagepark omdat hij een klein
half uur te vroeg was.
De meeste meldingen werden tijdig aangepakt in het veld
maar doordat het secretariaat hierover geen feedback van
de sectoren ontving, werden ze niet correct administratief
afgehandeld. De melders kregen geen bericht terug en de
meldingen bleven open staan.
De melding over het incident in het recyclagepark werd
niet goed aangepakt. Pas op 20 december 2021, bijna drie
maanden na het verstrijken van de reglementaire termijn,
krijgt de melder als antwoord dat de feiten niet traceerbaar
zijn. Hij wordt doorverwezen naar het diensthoofd van de
recyclageparken, mocht hij zijn klacht verder willen bespreken.
Het hoofd van het secretariaat van de dienst Openbaar Domein laat midden januari 2022 weten dat elke sector vanaf
2022 een aanspreekpunt heeft binnen het secretariaat. De
bedoeling is dat deze secretariaatsmedewerker maandelijks samenzit met de sectormedewerker om verschillende
dossiers te overlopen. Daarbij zullen ook de meldingen aan
bod komen. Zo hoopt het secretariaat dat meldingen niet
onnodig blijven openstaan. Intern werkt het secretariaat
verder aan het optimaliseren van de flow binnen het registratieprogramma voor de meldingen.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt het dossier als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Ombudsman tilt
eraan dat de klacht over het recyclagepark in de eerste lijn
niet werd behandeld binnen de reglementaire termijn. Verzoeker klaagde eind juli. Pas eind december krijgt hij een
slechts weinig zeggend antwoord.
De andere meldingen werden tijdig in het veld aangepakt,
wat positief is, maar de administratieve afhandeling liet te

wensen over.
De klacht is gecorrigeerd: alle melders krijgen een antwoord – al is het antwoord in verband met het recyclagepark weinig bevredigend - en alle meldingen worden afgehandeld. De nieuwe werkwijze gaat in voege vanaf januari
2022.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (7 februari 2022).

Meer dan zestig dagen (7)
(dossier: 202104-062)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoeker meldt eind januari 2021 graffiti op de zijgevel van
zijn huis in de Beenhouwersstraat. Zestig dagen later komt
de melding als onafgehandeld bij de dienst Ombudsman terecht. De melding wordt twee dagen na de vervaldag alsnog
geparkeerd door het secretariaat van de dienst Openbaar
Domein.

ONDERZOEK

De graffiti werd al één dag na de melding verwijderd.
De coördinatie tussen de sector en het secretariaat liep
mank want de melding werd eind maart onnodig geparkeerd door het secretariaat. De melder kreeg daarbij volgende reactie: “Recent werd voor meldingen inzake graffiti
een nieuwe werkwijze gestart. Mogelijk is dit de reden voor het
uitblijven van een antwoord. In afwachting wordt de melding
geparkeerd.”
Het parkeren van de melding gebeurde onnodig naar aanleiding van een tijdelijke werkwijze die in het voorjaar van
2021 ingevoerd werd om de achterstand op te halen bij meldingen over graffiti. Deze werkwijze hield in dat alle graffitimeldingen meteen geparkeerd werden met als reden aan
de melders dat er een achterstand was opgebouwd die men
aan het wegwerken was. De sectoren Generiek en Netheid
stuurden dan regelmatig een lijst door van de verwijderde
graffiti. Aan de hand daarvan sloot het secretariaat de meldingen af met een antwoord aan de melders. Deze tijdelijke
werkwijze werd stopgezet bij de start van de zomervakantie
van 2021. Graffitimeldingen worden sindsdien opnieuw op
de normale manier behandeld.

BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De coördinatie tussen de sector en het secretariaat van de
dienst Openbaar Domein liep mank. De melding werd na
de vervaldag geparkeerd terwijl het herstel al twee maand
eerder was uitgevoerd. Daardoor kreeg de melder een bericht waarvan hij vreemd opgekeken zal hebben.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
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EN SCHEPENEN

BEOORDELING

Meer dan zestig dagen – gebundeld
dossier (8)

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN

Akte genomen (23 augustus 2021).

(dossier: 202104-070)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

In de eerste helft van april 2021 lopen bij de dienst Ombudsman 34 niet tijdig afgehandelde meldingen voor de dienst
Openbaar Domein binnen. Ze overschreden de reglementaire termijn van zestig dagen. Ze worden gebundeld in één
dossier.

ONDERZOEK

In april 2021 beslist de Ombudsman om meldingen die door
de dienst Openbaar Domein niet tijdig afgehandeld zijn, niet
langer over te nemen als individuele tweedelijnsklachtdossiers maar om ze periodiek te bundelen in één gezamenlijk
tweedelijnsklachtdossier. Toch blijft het belangrijk te onderzoeken hoeveel en waarom meldingen voor de dienst
Openbaar Domein (en andere diensten) overtijd gaan. Zo
kunnen de processen verder verbeterd worden en kan de
Ombudsman blijven waken over de correcte afhandeling
van de meldingen voor de dienst Openbaar Domein (en andere diensten).
De dienst Ombudsman vraagt de dienst Openbaar Domein
wat er fout liep bij de behandeling van de 34 meldingen die
tussen 2 en 9 april 2021 overgenomen worden. Een volledig
antwoord blijft uit. Het kost het secretariaat van de dienst
Openbaar Domein veel tijd om dit in overleg met de sectoren uit te zoeken. De relevantie van de dossiers wordt
steeds kleiner naarmate de tijd verstrijkt. Daarom beslist
de Ombudsman begin januari 2022 niet langer aan te dringen bij de dienst Openbaar Domein wat er zoveel maanden
geleden fout is gegaan met deze meldingen. De problematiek is voldoende bekend en naar aanleiding van eerdere
dossiers onder de aandacht van het College gebracht. De
meldingen werden gecapteerd door de dienst Ombudsman
en opnieuw onder de aandacht van de dienst Openbaar Domein gebracht.
Het hoofd van het secretariaat van de dienst Openbaar Domein laat midden januari 2022 weten dat elke sector vanaf
2022 jaar een aanspreekpunt heeft binnen het secretariaat.
De bedoeling is dat deze secretariaatsmedewerker maandelijks samenzit met de sectormedewerker om verschillende dossiers te overlopen. Daarbij komen ook de meldingen aan bod. Zo hoopt het secretariaat dat meldingen niet
onnodig blijven openstaan. Intern werkt het secretariaat
verder aan het optimaliseren van de flow binnen het registratieprogramma voor de meldingen.
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Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De meldingen werden niet correct afgehandeld waardoor
ze overtijd gingen.

Akte genomen (24 januari 2022).

Meer dan zestig dagen - gebundeld
dossier (9)
(dossier: 202104-080)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Tussen 23 en 26 april 2021 lopen bij de dienst Ombudsman
10 niet tijdig afgehandelde meldingen voor de dienst Openbaar Domein binnen. Ze overschreden de reglementaire
termijn van zestig dagen. De meldingen werden in behandeling genomen maar er zijn geen acties geregistreerd in
het meldpuntprogramma. Het is onduidelijk of het herstel
werd uitgevoerd en of de melders ingelicht werden over wat
er met hun melding gebeurde.

ONDERZOEK

In april 2021 beslist de Ombudsman om meldingen die door
de dienst Openbaar Domein niet tijdig afgehandeld werden,
niet langer over te nemen als individuele tweedelijnsklachtdossiers maar om ze periodiek te bundelen in één gezamenlijk tweedelijnsklachtdossier. Toch blijft het belangrijk
te onderzoeken hoeveel en waarom er meldingen voor de
dienst Openbaar Domein overtijd blijven gaan ondanks de
maatregelen die al genomen werden door het secretariaat
van de dienst Openbaar Domein. Op basis van deze informatie kunnen de processen verder verbeterd worden en
kan de Ombudsman blijven waken over de correcte afhandeling van de meldingen voor de dienst Openbaar Domein.
De 10 meldingen vallen onder de bevoegdheid van de Generieke sector en de sectoren Centrum, West en Oost.
Midden juli 2021 krijgt de dienst Ombudsman van het secretariaat van de dienst Openbaar Domein een overzicht
van wat er met de 10 meldingen gebeurde met de reden
waarom ze overtijd gingen. Daaruit blijkt dat bijna alle
meldingen tijdig werden aangepakt in het veld, maar dat
een minder goede coördinatie en communicatie tussen de
sectoren en het secretariaat ervoor zorgden dat de melders
niet ingelicht werden over de afhandeling van hun melding
en dat de meldingen niet tijdig werden afgehandeld. Soms
lieten de sectoren niet weten aan het secretariaat dat het
herstel was uitgevoerd. In één geval lichtte de sector het
secretariaat wel in maar liet het secretariaat na de melder
in te lichten en de melding af te handelen. In twee dossiers
werd het herstel pas op het nippertje uitgevoerd.
In één melding (verwijderen van graffiti) werd het herstel

OPENBAAR DOMEIN

pas uitgevoerd buiten de reglementaire termijn van zestig
dagen. Dat was te wijten aan een hervorming binnen het
graffititeam waardoor tijdelijk een achterstand ontstond in
de verwerking van dit soort meldingen. Deze achterstand is
ondertussen weggewerkt en de graffitimeldingen worden
weer binnen de reglementaire termijn behandeld.
Alle herstellingen worden uitgevoerd en alle melders werden ingelicht.

melding en de meldingen niet tijdig werden afgehandeld.
Soms lieten de sectoren niet weten aan het secretariaat dat
het herstel werd uitgevoerd. In één geval lichtte de sector
het secretariaat wel in maar liet het secretariaat na de melder in te lichten en de melding af te handelen.
Alle herstellingen worden uitgevoerd en alle melders worden ingelicht.

BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Twee meldingen werden buiten de termijn aangepakt. Bij
zes meldingen werden de herstellingen tijdig uitgevoerd,
maar liep de coördinatie en de communicatie tussen de
sectoren en het secretariaat spaak waardoor de melders
niet ingelicht werden en de meldingen niet tijdig afgehandeld werden.

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Doorgaans werden de herstellingen tijdig uitgevoerd, wat
positief is. De communicatie met de melders liep fout door
een gebrekkige coördinatie en communicatie tussen de
sectoren en het secretariaat van de dienst Openbaar Domein. Daardoor werden de meldingen ook niet tijdig afgehandeld.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (11 oktober 2021).

Meer dan zestig dagen - gebundeld
dossier (10)
(dossier: 202105-099)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Tussen 16 en 25 mei 2021 komen bij de dienst Ombudsman
8 niet tijdig afgehandelde meldingen voor de dienst Openbaar Domein binnen. Ze overschreden de reglementaire
termijn van zestig dagen. De meldingen werden in behandeling genomen maar acties zijn niet geregistreerd. Het is
onduidelijk of het herstel werd uitgevoerd en of de melders
ingelicht werden over wat er met hun melding gebeurde.

ONDERZOEK

De acht meldingen behoren tot de bevoegdheid van de
Generieke sector en de sectoren Centrum, Noord, West en
Oost.
Begin augustus krijgt de dienst Ombudsman van het secretariaat van de dienst Openbaar Domein een overzicht van
wat er met de acht meldingen gebeurde en de reden waarom ze overtijd gingen. Eén melding voor de sector Noord
werd ten onrechte niet geparkeerd. Nochtans was er een
gegronde reden: het materiaal om het herstel uit te voeren, was niet beschikbaar. De put wordt alsnog opgevuld.
Een tweede melding bereikte de Generieke sector niet. De
reden hiervoor is onduidelijk. Het herstel - het vernieuwen
van banken - gebeurde pas half juni buiten de termijn.
De andere meldingen werden tijdig aangepakt in het veld,
maar een minder goede coördinatie en communicatie tussen de sectoren en het secretariaat zorgden ervoor dat de
melders niet ingelicht werden over de afhandeling van hun

BEOORDELING

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (11 oktober 2021).

Meer dan zestig dagen - gebundeld
dossier (11)
(dossier: 202106-108)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Eind mei 2021 lopen bij de dienst Ombudsman 8 niet tijdig
afgehandelde meldingen voor de dienst Openbaar Domein
binnen. Ze overschreden de reglementaire termijn van zestig dagen. De meldingen werden in behandeling genomen
maar acties zijn niet geregistreerd. Het is onduidelijk of het
herstel werd uitgevoerd en of de melders ingelicht werden
over wat er met hun melding gebeurde.

ONDERZOEK

De acht meldingen behoren tot de bevoegdheid van de sectoren Noord, Oost en Centrum.
Begin juli krijgt de dienst Ombudsman van het secretariaat
van de dienst Openbaar Domein een overzicht van wat er
met de acht meldingen gebeurde en de reden waarom ze
overtijd gingen. Op één melding na, waarbij een medewerker van de sector Oost pas begin juni, buiten de termijn,
ter plaatse ging, werden de zeven andere meldingen vermoedelijk alle tijdig aangepakt in het veld, maar zorgden
een minder goede coördinatie en communicatie tussen de
sectoren en het secretariaat ervoor dat de melders niet ingelicht werden over de afhandeling van hun melding en de
meldingen niet tijdig werden afgehandeld. Telkens gaven
de sectoren buiten de termijn aan het secretariaat door dat
het herstel uitgevoerd was.
Alle herstellingen zijn ondertussen uitgevoerd en alle melders werden ingelicht.
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BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Eén melding werd buiten de termijn aangepakt. Bij zeven
meldingen werden de herstellingen (vermoedelijk) tijdig
uitgevoerd, maar liep de coördinatie en de communicatie
tussen de sectoren en het secretariaat spaak waardoor de
melders niet ingelicht werden en de meldingen niet tijdig
afgehandeld werden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN

Akte genomen (11 oktober 2021). Het College dringt erop
aan dat de dienst Openbaar Domein verder werk zou maken
van het optimaliseren van de behandeling van haar meldingen.

Meer dan zestig dagen - gebundeld
dossier (12)
(dossier: 202106-113)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Tussen 5 en 7 juni 2021 lopen bij de dienst Ombudsman 10
niet tijdig afgehandelde meldingen voor de dienst Openbaar Domein binnen in de opvolgingstool. Ze overschreden
de reglementaire termijn van zestig dagen. De meldingen
werden in behandeling genomen maar acties zijn niet geregistreerd. Het is onduidelijk of het herstel werd uitgevoerd
en of de melders ingelicht werden over wat er met hun
melding gebeurde.

ONDERZOEK

De meldingen behoren tot de bevoegdheid van de sectoren
Noord, Generiek en Centrum.
Eind juli krijgt de dienst Ombudsman van het secretariaat
van de dienst Openbaar Domein een overzicht van wat er
met de tien meldingen gebeurde en de reden waarom ze
overtijd gingen. Een melding over graffiti werd laattijdig
verwerkt. Dat was te wijten aan een hervorming binnen het
graffititeam waardoor tijdelijk een achterstand ontstond in
de verwerking van dit soort meldingen. Deze achterstand is
ondertussen weggewerkt en de graffitimeldingen worden
weer binnen de reglementaire termijn behandeld. Een andere melding ging overtijd omdat het secretariaat naliet een
werkbon over te maken aan de Generieke sector. Bij nog
een andere melding liet het secretariaat na de status van de
melding op ‘afgehandeld’ te zetten.De andere herstellingen
werden relatief snel na hun registratie uitgevoerd, maar
de melders werden niet ingelicht en de meldingen gingen
overtijd doordat de sectoren niet tijdig aan het secretariaat
lieten weten dat het herstel uitgevoerd was.

BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
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Twee meldingen werden buiten de termijn aangepakt. Bij
acht meldingen werden de herstellingen tijdig uitgevoerd,
maar liep in zeven gevallen de coördinatie en de communicatie tussen de sectoren en het secretariaat spaak waardoor de melders niet ingelicht werden en de meldingen niet
tijdig afgehandeld werden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (11 oktober 2021).

Meer dan zestig dagen - gebundeld
dossier (13)
(dossier: 202106-123)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Tussen 12 en 14 juni 2021 lopen bij de dienst Ombudsman
13 niet tijdig afgehandelde meldingen voor de dienst Openbaar Domein binnen in de opvolgingstool. Ze overschreden
de reglementaire termijn van zestig dagen. De meldingen
werden in behandeling genomen maar acties zijn niet geregistreerd. Het is onduidelijk of het herstel werd uitgevoerd
en of de melders ingelicht werden over wat er met hun
melding gebeurde.

ONDERZOEK

De dertien meldingen behoren tot de bevoegdheid van de
Generieke sector en de sectoren Centrum, Noord, West,
Oost en Netheid.
Begin augustus 2021 krijgt de dienst Ombudsman van het
secretariaat van de dienst Openbaar Domein een overzicht
van wat er met de dertien meldingen gebeurde en de reden
waarom ze overtijd gingen. Drie meldingen werden door
het secretariaat verkeerdelijk toegewezen. Drie meldingen
werden ten onrechte niet geparkeerd hoewel daar gegronde redenen voor waren. Eén melding ging verloren waardoor ze pas na zestig dagen behandeld werd. Eén melding
glipte door de mazen van het net waardoor het herstel pas
na zestig dagen werd uitgevoerd. Vier meldingen werden
door de sectoren aangepakt maar zij lieten na het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen. Eén melding werd
doorgestuurd naar Farys en daarna door de sector uit het
oog verloren.
Alle herstellingen worden alsnog uitgevoerd en alle melders worden ingelicht.

BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Omwille van uiteenlopende redenen gingen de dertien meldingen overtijd.

OPENBAAR DOMEIN

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (11 oktober 2021).

Meer dan zestig dagen – gebundeld
dossier (14)
(dossier: 202107-138)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Eind juni 2021 neemt de dienst Ombudsman na zestig dagen 4 niet tijdig afgehandelde meldingen voor de dienst
Openbaar Domein over. Kort na hun registratie eind april
werden ze in behandeling genomen door het secretariaat
van de dienst Openbaar Domein. Verdere acties zijn niet
geregistreerd in het meldpuntprogramma. De meldingen
gaan over een defect aan de straatverlichting, een vraag tot
het plaatsen van een zitbank, een vraag tot het aanpassen
van de verkeerslichten aan de Ezelpoort en over een put in
het fietspad langs de Tragelweg.

ONDERZOEK

De dienst Openbaar Domein geeft een overzicht van het
gevolg dat aan de vier meldingen werd gegeven. Van twee
meldingen liet het secretariaat na een werkbon voor de
betrokken sector op te maken. Het herstel van het fietspad wordt alsnog uitgevoerd. De vraag of een zitbank geplaatst kan worden, wordt alsnog geparkeerd voor verder
onderzoek door de sector Generiek. De andere meldingen
werden doorgegeven aan Fluvius en het Agentschap Wegen
en Verkeer maar het secretariaat liet na de meldingen af te
sluiten waardoor de melders er niet over werden ingelicht
dat hun meldingen werden overgemaakt aan een externe
dienst.
De dienst Openbaar Domein licht de melders alsnog in over
het gevolg dat aan hun meldingen werd gegeven.

BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De meldingen werden door de dienst Openbaar Domein niet
goed opgevolgd of afgewerkt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (11 oktober 2021).

Meer dan zestig dagen - gebundeld
dossier (15)
(dossier: 202107-144)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Midden juli 2021 lopen bij de dienst Ombudsman 4 niet tijdig
afgehandelde meldingen voor de dienst Openbaar Domein
binnen. Ze overschreden de reglementaire termijn van zestig dagen. De meldingen werden in behandeling genomen
maar acties zijn niet geregistreerd. Het is onduidelijk of het
herstel werd uitgevoerd en of de melders ingelicht werden
over wat er met hun melding gebeurde.

ONDERZOEK

De vier meldingen behoren tot de bevoegdheid van de Generieke sector en de sectoren Centrum en Noord.
Midden september krijgt de dienst Ombudsman van het
secretariaat van de dienst Openbaar Domein een overzicht
van wat er met de vier meldingen gebeurde en de reden
waarom ze overtijd gingen. Ondanks een herinnering van
het secretariaat lieten de sectoren niet tijdig weten dat het
herstel werd uitgevoerd. Daardoor geraakten de melders
niet ingelicht en werden de meldingen niet tijdig afgehandeld.
Alle herstellingen zijn ondertussen uitgevoerd en alle melders werden ingelicht.

BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Door een gebrekkige coördinatie en communicatie tussen
de sectoren en het secretariaat gingen de meldingen overtijd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (11 oktober 2021).

Meer dan zestig dagen - gebundeld
dossier (16)
(dossier: 202108-162)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Tussen 16 juli en 9 augustus 2021 lopen bij de dienst Ombudsman 22 niet tijdig afgehandelde meldingen voor de
dienst Openbaar Domein binnen. Ze worden gebundeld in
één onderzoeksdossier.

ONDERZOEK

Alle meldingen werden in behandeling genomen door het
secretariaat van de dienst Openbaar Domein. Verdere concrete acties werden niet geregistreerd. Twee meldingen
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werden geparkeerd met de dooddoener ‘geparkeerd tot
nader onderzoek’. Eén melding werd heropend op vraag
van de melder die zich niet kon vinden in het antwoord dat
hij eerder kreeg.
Na lang aandringen is er in januari 2022 nog steeds geen
volledig antwoord van de dienst Openbaar Domein binnen.
De Ombudsman beslist begin januari 2022 niet langer na
te vragen bij de dienst Openbaar Domein wat er zoveel
maanden geleden fout ging met deze meldingen. De problematiek is voldoende bekend en onder de aandacht van
het College van burgemeester en schepenen gebracht. De
meldingen werden gecapteerd door de dienst Ombudsman
en opnieuw onder de aandacht van de dienst Openbaar Domein gebracht.
Het hoofd van het secretariaat van de dienst Openbaar Domein laat midden januari 2022 weten dat elke sector vanaf
2022 een aanspreekpunt heeft binnen het secretariaat. De
bedoeling is dat deze secretariaatsmedewerker maandelijks samenzit met de sectormedewerker om verschillende
dossiers te overlopen. Daarbij komen ook de meldingen
aan bod. Zo hoopt het secretariaat korter op de bal te kunnen spelen en meldingen niet onnodig te laten openstaan.
Intern werkt het secretariaat verder aan het optimaliseren
van de flow binnen het registratieprogramma voor de meldingen.

BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De meldingen werden niet correct afgehandeld waardoor
ze overtijd gingen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (24 januari 2022).

werden. De meldingen in kwestie zijn ondertussen allemaal
afgehandeld.
Meestal gingen de meldingen overtijd omdat de sectoren
Oost, West, Generiek en Centrum niet aan het secretariaat
lieten weten dat het herstel was uitgevoerd en de melding
afgehandeld mocht worden met een bericht aan de melder. Bij één melding werd het probleem pas eind december
2021 verholpen, ruim buiten de reglementaire termijn.
Het hoofd van het secretariaat van de dienst Openbaar Domein laat midden januari 2022 weten dat elke sector vanaf
2022 een aanspreekpunt heeft binnen het secretariaat. De
bedoeling is dat deze secretariaatsmedewerker maandelijks samenzit met de sectormedewerker om verschillende
dossiers te overlopen. Daarbij komen ook de meldingen
aan bod. Zo hoopt het secretariaat korter op de bal te kunnen spelen en meldingen niet onnodig te laten openstaan.
Intern werkt het secretariaat verder aan het optimaliseren
van de flow binnen het registratieprogramma voor de meldingen.

BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De meldingen werden niet correct afgehandeld waardoor
ze overtijd gingen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (24 januari 2022).

Meer dan zestig dagen (18)
(dossier: 202109-177)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Meer dan zestig dagen – gebundeld
dossier (17)
(dossier: 202108-169)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Tussen 13 en 17 augustus 2021 lopen bij de dienst Ombudsman 12 niet tijdig afgehandelde meldingen voor de dienst
Openbaar Domein binnen. Ze worden gebundeld in één
onderzoeksdossier.
ONDERZOEK
Alle meldingen werden in behandeling genomen door het
secretariaat van de dienst Openbaar Domein. Verdere concrete acties werden niet geregistreerd. Een melding werd
na het verstrijken van de reglementaire termijn geparkeerd
met de dooddoener ‘geparkeerd tot nader onderzoek’.
Het secretariaat van de dienst Openbaar Domein bezorgt
in januari 2022 een overzicht van de 12 meldingen met hun
huidige status en de reden waarom ze niet tijdig afgehandeld

146 |

Midden juli 2021 meldt een burger dat de kabelbaan op een
speelpleintje in Lissewege kapot is. Ook een zitbank is stuk.
Zestig dagen later komt de melding onafgehandeld bij de
dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK

De Generieke sector van de dienst Openbaar Domein laat
weten dat het herstel al een tijdje geleden uitgevoerd werd.
Of de sector naliet dit aan het secretariaat van de dienst
Openbaar Domein te laten weten, dan wel of het secretariaat naliet de informatie van de sector tijdig te verwerken,
wordt niet duidelijk uit het onderzoek.

BEOORDELING

Terechte opmerking (minder goede dossieropvolging).
Het herstel werd tijdig uitgevoerd, wat positief is, maar de
administratieve afhandeling liet te wensen over.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (13 december 2021).

OPENBAAR DOMEIN

Meer dan zestig dagen - gebundeld
dossier (19)
(dossier: 202109-182)
TERECHTE OPMERKING

Ombudsman wijst het secretariaat van de dienst Openbaar
Domein daarop. Het secretariaat neemt contact op met de
meldster die bevestigt dat het probleem nog altijd bestaat.
Het secretariaat maakt een nieuwe melding aan. De rattenvanger zal langs gaan.

KLACHT

BEOORDELING

Midden september 2021 neemt de dienst Ombudsman 3
onafgehandelde meldingen voor de dienst Openbaar Domein over. Ze werden in behandeling genomen door het
secretariaat, maar buiten enkele automatische herinneringen en herinneringen van de midoffice van het Huis van
de Bruggeling zijn geen acties geregistreerd. De meldingen
worden gebundeld in één onderzoeksdossier. Ze gaan over
een sluikstort, achterstallig groenonderhoud en de asfalteringswerken langs de Damse Vaart Zuid.

ONDERZOEK

De dienst Ombudsman vraagt de dienst Openbaar Domein
wat er fout liep maar tegen midden januari 2022 is de vraag
nog altijd niet beantwoord. Het kost het secretariaat veel
tijd om in overleg met de sectoren uit te zoeken waarom
meldingen onafgehandeld bleven. Daarom beslist de Ombudsman begin januari 2022 niet langer aan te dringen. De
problematiek is voldoende bekend en onder de aandacht
van het College gebracht. De meldingen werden gecapteerd
door de dienst Ombudsman en opnieuw onder de aandacht
van de dienst Openbaar Domein gebracht.

BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De meldingen werden niet tijdig afgehandeld.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (7 februari 2022).

Meer dan zestig dagen (20)
(dossier: 202110-194)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Begin oktober 2021 loopt een niet tijdig afgehandelde
melding over ratten binnen bij de dienst Ombudsman. De
melding dateert van begin augustus.

ONDERZOEK

De melding gaat over een rattenprobleem in de Astridlaan
te Assebroek. Ze werd in behandeling genomen door het
secretariaat van de dienst Openbaar Domein. Pas eind
september wordt ze nog eens geopend door een andere
medewerker. Op 4 oktober wordt de melding geopend door
een medewerker van de Generieke sector.
Het is niet duidelijk of ze werd aangepakt. De dienst

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De melding werd niet correct afgehandeld. Het is niet
duidelijk of ze in het veld werd aangepakt. Aangezien het
probleem nog altijd bestaat, wordt de melding hernomen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (7 februari 2022).

Meer dan zestig dagen - gebundeld
dossier (21)
(dossier: 202110-200)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Midden oktober 2021 neemt de dienst Ombudsman 4 onafgehandelde meldingen voor de dienst Openbaar Domein
over. Ze werden in behandeling genomen door het secretariaat, maar buiten enkele automatische herinneringen
en herinneringen van de midoffice van het Huis van de
Bruggeling zijn geen acties geregistreerd. De meldingen
worden gebundeld in één onderzoeksdossier. Ze gaan over
defecten aan sport- en speeltuigen, onkruid op een petanqueplein, afval en vandalisme in een stadspark.

ONDERZOEK

De dienst Ombudsman vraagt de dienst Openbaar Domein
wat er fout liep maar tegen midden januari 2022 is de vraag
nog altijd niet beantwoord. Het kost het secretariaat veel
tijd om in overleg met de sectoren uit te zoeken waarom
meldingen onafgehandeld bleven. Daarom beslist de Ombudsman begin januari 2022 niet langer aan te dringen. De
problematiek is voldoende bekend en onder de aandacht
van het College gebracht. De meldingen werden gecapteerd
door de dienst Ombudsman en opnieuw onder de aandacht
van de dienst Openbaar Domein gebracht.
Sinds januari 2022 beschikt elke sector over een eigen
aanspreekpunt binnen het secretariaat. De bedoeling is dat
deze secretariaatsmedewerker maandelijks samenzit met
de sectormedewerker om verschillende dossiers, waaronder ook de meldingen, te overlopen. Intern werkt het secretariaat verder aan het optimaliseren van de flow binnen het
registratieprogramma voor de meldingen.

BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De meldingen werden niet tijdig afgehandeld.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN

ONDERZOEK

Meer dan zestig dagen (22)

BEOORDELING

Akte genomen (7 februari 2022).

(dossier: 202110-207)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Midden oktober 2021 neemt de dienst Ombudsman een
onafgehandelde melding voor de dienst Openbaar Domein
over. Verzoeker meldde midden augustus een moeilijke
doorgang als gevolg van een verzakking die werd afgezet.
Afgezien van automatische herinneringen en herinneringen vanwege de midoffice van het Huis van de Bruggeling
zijn geen acties geregistreerd.

ONDERZOEK

Uit het onderzoek blijkt dat het probleem tijdig opgelost
werd maar dat de sector Oost naliet het secretariaat hierover te informeren.
BEOORDELING
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Het herstel werd tijdig uitgevoerd, wat positief is, maar de
administratieve afhandeling van de melding liet te wensen
over. Daardoor werd de melder niet geïnformeerd over de
afhandeling van zijn melding en bleef de melding open
staan.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (7 februari 2022).

Meer dan zestig dagen - gebundeld
dossier (23)
(dossier: 202111-221)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Tussen eind oktober en midden november 2021 neemt de
dienst Ombudsman 3 onafgehandelde meldingen voor de
dienst Openbaar Domein over. Ze worden gebundeld in een
gemeenschappelijk onderzoeksdossier.
De meldingen gaan over een losse kassei in de Colettijnenstraat, putten in het voetpad in de Predikherenrei en
een defect aan een schommel op het speelplein aan de
Paul Gilsonstraat.
De meldingen werden in behandeling genomen door het
secretariaat van de dienst Openbaar Domein. Behalve
automatische herinneringen en herinneringen vanwege
de midoffice van het Huis van de Bruggeling, werden geen
acties geregistreerd.

148 |

De sectoren Centrum (twee meldingen) en Generiek (één
melding) voerden het herstel wel uit maar lieten na het secretariaat daarvan op de hoogte te brengen.

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Het herstel werd tijdig uitgevoerd, wat positief is, maar de
administratieve afhandeling van de meldingen liet te wensen over. Daardoor werden de melders niet geïnformeerd
over de afhandeling van hun melding en bleven de meldingen open staan.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (7 februari 2022).

Meer dan zestig dagen (24)
(dossier: 202112-236)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Een melding over een verstopte riolering in de Olympialaan
in Sint-Andries wordt begin oktober 2021 door het Agentschap Wegen en Verkeer aan de dienst Openbaar Domein
toegewezen. Het secretariaat neemt de melding diezelfde
dag in behandeling. Buiten de herinneringen van de midoffice van het Huis van de Bruggeling en de automatische
herinneringen vanuit het meldpuntprogramma zijn geen
acties geregistreerd. Na zestig dagen komt de melding bij
de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK

Het herstel werd uitgevoerd door de sector West maar het
secretariaat vergat de melding af te handelen. De administratieve dossierbehandelaar was met een ander project
bezig en verloor de termijn uit het oog.
Eind 2021 wordt beslist dat elke sector een eigen aanspreekpunt krijgt in het secretariaat. De bedoeling is dat
deze administratieve medewerker periodiek samenzit met
zijn sector om de verschillende dossiers, waaronder ook de
meldingen, te overlopen. Bovendien wordt een melding niet
langer toegewezen aan de secretariaatsmedewerker maar
wel aan de sectormedewerker die de melding inhoudelijk
behandelt.

BEOORDELING

Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
Het herstel werd tijdig uitgevoerd, wat positief is, maar de
administratieve afhandeling van de melding liet te wensen
over. Daardoor werd de melder niet geïnformeerd over wat
er met zijn melding gebeurde.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (14 maart 2022).

OPENBAAR DOMEIN
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Geen herinnering
(dossier: 202104-076)
GEGROND
KLACHT

Verzoeker klaagt dat hij geen herinnering kreeg van
de Parkeerwinkel voor het verlengen van zijn derde
bewonersvergunning. Normaal gebeurt dat elk jaar.
De vergunning liep af op 20 april 2021. Daardoor liep
zijn zoon, die vaak met deze wagen rijdt, op 23 april een
parkeerretributie op.
Zijn zoon nam op 23 april contact op met de Parkeerwinkel
die hem de raad gaf de parkeervergunning zo snel mogelijk
te verlengen via het e-loket om bijkomende retributies te
vermijden.
Verzoeker probeert de bewonersvergunning op 24 april
te verlengen maar dat lukt niet. Hij kan niet tot betaling
overgaan. De Parkeerwinkel reageert pas op 30 april.
Zij verontschuldigt zich voor de vertraging. Er waren
technische problemen met het valideren van de aanvraag.
Uiteindelijk loopt verzoeker extra parkeerretributies op op
25 en 27 april, maar ook nog op 2 en 9 mei.
De Parkeerwinkel laat weten dat alle retributies,
opgelopen na 24 april, kwijtgescholden zullen worden
als zij het gevolg blijken van het validatieprobleem, maar
suggereert dat de eerste retributie van 23 april niet
geannuleerd zal worden. Verzoeker reageert dat hij niet
van plan is om de parkeerretributie van 23 april te betalen
omdat de Stad naliet hem tijdig te verwittigen dat hij zijn
digitale parkeervergunning diende te verlengen.

In het parkeerreglement staat dat er per wooneenheid
maximaal vier bewonersvergunningen aangevraagd
kunnen worden. De eerste twee zijn gratis en onbeperkt,
de volgende twee zijn jaarlijks te hernieuwen en kosten
150 euro per jaar. Zolang het adres van de houder van de
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vergunning en de nummerplaat dezelfde blijven, dient er
door de houder van de gratis vergunningen niets gedaan
te worden. De derde en vierde vergunning dienen wel elk
jaar vernieuwd en betaald te worden.
Tot en met 2020 stuurde de Parkeerwinkel elk jaar een
herinneringsbrief of -mail om de houder te herinneren
aan de verlenging van zijn derde en vierde digitale
parkeervergunning. In 2021 werd dit tijdelijk niet gedaan.
Vanaf 16 februari 2021 nam de Stad de uitbating van
de Parkeerwinkel weer in eigen beheer. Wegens een
tijdelijke verminderde personeelsbezetting en de daaruit
voortvloeiende hoge werkdruk werd beslist om gedurende
een bepaalde periode geen herinneringsbrieven en
-mails meer te sturen, maar prioriteit te geven aan
andere taken (betwistingen, nieuwe vergunningen, enz.).
Strikt genomen is het de houder van de vergunning die
zelf verantwoordelijk is voor de correctheid van zijn
vergunning en de tijdige verlenging ervan. Na enige tijd
werden opnieuw herinneringen gestuurd en werd ook de
inhoud van de brieven aangepast in het kader van een
betere dienstverlening.
Nadat verzoeker zijn derde parkeervergunning verlengde,
kreeg hij nog vier parkeerretributies als gevolg van het
validatieprobleem en een probleem met de scanning.
Deze retributies worden kwijtgescholden.
De dienst Mobiliteit wenst de eerste parkeerretributie
van 23 april niet te annuleren vanuit de redenering dat de
burger verantwoordelijk is voor de tijdige hernieuwing van
zijn vergunning. Het feit dat de Stad geen herinneringsbrief
stuurde, ontslaat hem niet van deze verantwoordelijkheid.
De herinneringsbrief is geen wettelijke vereiste, maar een
service die de Stad voorziet en die door omstandigheden
tijdelijk niet gebeurde.
De Ombudsman reageert dat hij niet akkoord gaat met
deze redenering om volgende redenen:
1. Toen de Parkeerwinkel nog uitgebaat werd door een
privaat bedrijf eiste de dienst Mobiliteit dat het bedrijf

PARKEERWINKEL

steeds een herinnering stuurde naar de houders van
een derde en vierde parkeervergunning. Toen het
private parkeerbedrijf dat in 2018 naliet, werden de
retributies kwijt gescholden toen de houders hierover
klacht indienden bij de dienst Ombudsman. Nu de Stad
de Parkeerwinkel weer zelf in handen heeft, handelt de
dienst Mobiliteit niet consequent met haar eigen houding
van de voorbije jaren.
2. De herinnering in verband met de vernieuwing van
de bewonersvergunning is een service die de Stad al
jaren biedt. Wettelijk hoeft dat niet maar het is een
evidente uiting van behoorlijk bestuur. Deze service is
niet ongewoon. Ook andere steden doen dat. De houder
is het gewoon om van de Stad een herinnering te krijgen
en rekent daarop. Komt die er niet (dit werd bovendien
nergens gecommuniceerd), dan kan de dienst Mobiliteit
moeilijk de volledige verantwoordelijkheid voor het niet
tijdig vernieuwen van de parkeervergunning bij de burger
leggen. De Stad bleef in gebreke tegenover de service die
zij vroeger leverde.
3. Aangezien er nu wel weer herinneringen worden
verstuurd, ontstaat een ongelijkheid tussen de houders
die wel en geen herinnering kregen.

BEOORDELING

De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Parkeerwinkel liet
gedurende een kortere periode na de houders van een
derde of vierde digitale parkeervergunning te verwittigen
dat het tijd was om hun vergunning te vernieuwen.
De Parkeerwinkel roept tijdelijk personeelstekort in
als verzachtende omstandigheid. De Ombudsman
heeft daar begrip voor maar strikt genomen maakt dit
personeelstekort de rekening van de burger niet. Dat de
service van de Parkeerwinkel erop achteruit zou gaan in
vergelijking met de voorbije jaren kan niet de bedoeling
zijn.

AANBEVELING

“Annuleer de parkeerretributie van 23 april 2021.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Goedgekeurd (21 juni 2021).

OPVOLGING

De parkeerretributie wordt geannuleerd.

Werktarief (1)
(dossier: 202110-208)
GEGROND
KLACHT

Verzoeker contacteert de dienst Ombudsman begin september 2021 met een bezwaar tegen een parkeerretributie.

De dienst Ombudsman verwijst hem door naar de Parkeerwinkel. Eind oktober mailt verzoeker opnieuw. Zijn twee
mails aan de Parkeerwinkel over zijn bezwaar bleven onbeantwoord. Recent kreeg hij twee herinneringen omdat de
parkeerretributie nog niet betaald was.

ONDERZOEK

Op 6 september dient verzoeker een bezwaarschrift in tegen een parkeerretributie. De wagen van zijn vrouw geniet
van het werktarief maar als de parkeerautomaat het werktarief niet toont, neemt zij een parkeerticket van 3 euro en
betwist zij achteraf de parkeerretributie. De Parkeerwinkel
reageert niet op het bezwaar. Op 2 oktober stuurt verzoeker
een herinnering. Hij krijgt geen antwoord.
Op 21 oktober krijgt verzoeker twee identieke herinneringen omdat hij de parkeerretributie nog niet betaald heeft.
Verzoeker laat de Parkeerwinkel de volgende dag weten
dat er nog niet gereageerd werd op zijn bezwaar van 6 september. Hij wijst erop dat de problemen met het niet verschijnen van het werktarief maar blijven duren. Hij vraagt
de Parkeerwinkel opnieuw om de parkeerretributie kwijt te
schelden. Hij dient klacht in bij de dienst Ombudsman.
Naar aanleiding van de klacht bevestigt de Parkeerwinkel dat er sinds het verhoogde netwerkverbruik geregeld
problemen zijn met de weergave van het werktarief op de
parkeerautomaten. Als op het moment van de ingave van
de nummerplaat het netwerk een piekmoment kent en de
parkeerautomaat in kwestie in het grensgebied van twee
netwerkbereiken ligt, wordt het werktarief niet altijd correct weergegeven.
Om aan dit probleem het hoofd te bieden werden reeds
alle batterijen van de parkeerautomaten vervangen zodat
zij sterk genoeg zijn om op het 5G-netwerk mee te draaien. Daarnaast werden er verschillende software-updates
uitgevoerd. Ondanks deze maatregelen blijft het probleem
af en toe opduiken. De netwerkproviders zijn van het probleem op de hoogte.
De Parkeerwinkel bevestigt dat op 6 september een ticket
ter waarde van 3 euro betaald werd aan de parkeerautomaat. Omdat het werktarief op dat moment niet verscheen,
startte de parkeersessie voor een tijdsduur van 1.20 uur.
De parkeerwachter kon niet weten dat aan de nummerplaat een werktarief toegekend was. In dergelijke gevallen
scheldt de Parkeerwinkel na betwisting de parkeerretributie kwijt.
Het bezwaar van 6 september kwam toe bij de Parkeerwinkel. De mail werd door een medewerker versleept naar
de mailbox van de hoofdmedewerkster. Omdat het in deze
periode extreem druk was bij de Parkeerwinkel, verloor
zij de mail uit het oog. De tweede mail van 2 oktober werd
opnieuw toegewezen aan de hoofdmedewerkster, die net
in vakantie ging en niet meer in de mogelijkheid was om
ze te behandelen. Daardoor werd de parkeerretributie niet
kwijtgescholden en liep de inningsprocedure verder.
De parkeerretributie wordt geannuleerd.
De Ombudsman wees er eerder op dat de dossierachterstand in de backoffice van de Parkeerwinkel leidt tot

| 151

DOSSIERS 2021 IN DETAIL

klachten. Hij schreef hierover een aanbeveling. Ondertussen zijn organisatorische maatregelen genomen die meer
zuurstof aan de backoffice moeten geven. Het effect van
deze maatregelen wordt afgewacht.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: als gevolg van een
dossierachterstand in de backoffice van de Parkeerwinkel
werden het bezwaar en de herinnering van verzoeker niet
behandeld.
Dat het werktarief niet gegarandeerd verschijnt is een probleem dat maar opgelost zal geraken als het 5G-netwerk
volledig operationeel is. De Stad deed op dat punt wat zij
kon.
De klacht is gecorrigeerd: de parkeerretributie wordt kwijt
gescholden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (7 februari 2022).

Werktarief (2)
(dossier: 202112-240)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoekster vroeg op 11 oktober 2021 het werktarief aan.
De Parkeerwinkel legde haar uit dat het kon voorkomen
dat het werktarief niet verscheen op de parkeerautomaat
en dat ze op dat moment een gewoon parkeerticket moest
nemen. Bij problemen moest verzoekster dan mailen naar
brugge@parkeren.be.
Op 13 oktober wilde verzoekster het werktarief activeren
maar dat lukte niet. Om in orde te zijn voor de hele dag betaalde ze 21,20 euro parkeertijd in plaats van 3 euro.
Na 13 oktober had ze nooit nog problemen met het werktarief.
Verzoekster stuurde op 17 oktober een e-mail naar de Parkeerwinkel met de vraag het verschil tussen de door haar
betaalde parkeertijd en het werktarief terug te betalen.
Ze kreeg geen antwoord. Op 22 november stuurde ze een
herinnering. Ook daarop kreeg ze geen reactie. Op 15 december dient ze klacht in.

ONDERZOEK

Op 11 oktober 2021 vroeg verzoekster in de Parkeerwinkel
het werktarief aan. Ze kreeg mondelinge toelichting. Ter
bevestiging stuurde de Parkeerwinkel haar diezelfde dag
nog een e-mail met een beknopte samenvatting. De laatste
zin van de e-mail luidt: “Zijn er nog bijkomende vragen, dan
kan u steeds terecht bij de Parkeerwinkel in het Huis van de
Bruggeling, parkeren@brugge.be of via 050 47 55 21.”
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De gebruiker moet het werktarief zelf selecteren op de
parkeerautomaat. Om dit voordeeltarief te kunnen selecteren moet de gebruiker zijn nummerplaat correct ingeven.
Als het werktarief actief is, dan krijgt de gebruiker op de
display van de parkeerautomaat, naast de opties “max. 30
minuten” en “max. 4 uur”, ook de optie “werktarief” te zien.
Hij betaalt voor een werkdag dan maar 3 euro.
Uit het onderzoek blijkt dat verzoekster op 13 oktober 2021
tot drie keer toe haar nummerplaat verkeerd ingaf. Daardoor verscheen de optie “werktarief” niet op de display van
de parkeerautomaat. Met de parkeerautomaat was er niets
mis, met het werktarief evenmin. Het gevolg van haar fout
was dat verzoekster alleen de keuze had om 21,20 euro te
betalen in plaats van 3 euro.
Vanaf 14 oktober 2021 gaf zij haar nummerplaat altijd
correct in waardoor zij steeds gebruik kon maken van het
werktarief.
Op 17 oktober 2021 gebruikte verzoekster een verkeerd
e-mailadres. Ze stuurde haar e-mail naar brugge@parkeren.be in plaats van naar parkeren@brugge.be, sinds
begin vorig jaar, toen de Stad de uitbating weer overnam,
het nieuwe e-mailadres van de Parkeerwinkel. Dat nieuwe
e-mailadres stond vermeld in de e-mail die verzoekster op
11 oktober 2021 van de Parkeerwinkel kreeg.
brugge@parkeren.be is een oud e-mailadres dat gebruikt
werd door de vroegere, private beheerder van de Parkeerwinkel. Volgens de Parkeerwinkel wordt dat e-mailadres
niet meer opgevolgd door de firma. Vandaar dat de Parkeerwinkel niet eerder kon reageren op de vraag van verzoekster.
Verzoeksters e-mail van 22 november 2021 belandde wel in
de mailbox van de Parkeerwinkel maar deze was, mede als
gevolg van de dossierachterstand in de backoffice, nog niet
behandeld toen zij midden december 2021 klacht indiende.
In de historiek van haar mailbox stelt de Parkeerwinkel vast
dat verzoekster in verband met andere vragen al eerder
contact had met de Parkeerwinkel en daarbij wel altijd het
nieuwe e-mailadres parkeren@brugge.be gebruikte.
De Ombudsman vraagt aan de Parkeerwinkel om de private
firma te verzoeken haar oude e-mailadres
brugge@parkeren.be te blokkeren zodat burgers die dit
oude e-mailadres nog gebruiken, een foutmelding krijgen
waarbij ze doorverwezen worden naar het nieuwe e-mailadres parkeren@brugge.be. De Parkeerwinkel vraagt de
firma het nodige te doen. zij gaat gaat daarop in.
Naar aanleiding van dossier 202103-052 wijst de Ombudsman het College van burgemeester en schepenen op de
personeelskrapte in de Parkeerwinkel en de dossierachterstand in de backoffice. Hij schrijft een aanbeveling die
door het College goedgekeurd wordt op 10 januari 2022. De
Parkeerwinkel antwoordt de Ombudsman dat het effect van
een reeks organisatorische maatregelen wordt afgewacht
vooraleer eventueel aan personeelsuitbreiding zou worden
gedacht.

BEOORDELING

Terechte opmerking (langere behandelingstermijn).

PARKEERWINKEL

Dat verzoekster op 15 december 2021 nog geen reactie had
gekregen op haar e-mail van 22 november, was het gevolg
van de dossierachterstand in de backoffice van de Parkeerwinkel.
Mogelijk had de Parkeerwinkel, sinds begin 2021 weer uitgebaat door de Stad, er proactief bij de firma moeten op
aandringen dat het oude e-mailadres brugge@parkeren.be
zou worden geblokkeerd. Dat is ondertussen gebeurd.
Een terugbetaling kan verzoekster niet eisen. Ze gaf drie
keer na elkaar de verkeerde nummerplaat in. Dat is haar
eigen verantwoordelijkheid. Dat ze geen reactie kreeg op
haar e-mail van 17 oktober kwam omdat ze een verkeerd
e-mailadres gebruikte. Het juiste e-mailadres van de Parkeerwinkel was haar bekend, onder meer via de e-mail van
11 oktober.

de avond voordien opgestart worden en zijn deelbaar. Als
bijvoorbeeld om 18 uur ‘s avonds een parkeercode van vier
uur wordt geactiveerd, dan loopt deze door tot 11 uur de
volgende dag.
Naar aanleiding van de klacht neemt de Parkeerwinkel
haar brief, die ze samen met de parkeercodes aan de aanvragers bezorgt, onder de loep. Daar stond nog in dat de
parkeercodes slechts tussen 9 uur en 19.59 uur opgestart
konden worden. Gecorrigeerd wordt dat een parkeercode
op elk moment van de dag opgestart kan worden en dat de
looptijd slechts loopt van 9 tot 20 uur. Ook het mailadres
parkeren@brugge.be wordt toegevoegd. Na 16 februari
2021 vermeldde de begeleidende brief geen mailadres van
de Parkeerwinkel meer.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN

Terechte opmerking (minder goede communicatie).
De klacht brengt aan het licht dat de begeleidende brief
die de Parkeerwinkel na 16 februari 2021 meegaf met de
bezoekerscodes, niet helemaal correct was en ook geen
mailadres van de Parkeerwinkel meer vermeldde. Dat
wordt gecorrigeerd.

Akte genomen (24 januari 2022).

Oud mailadres
(dossier: 202110-190)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Midden augustus 2021 mailt verzoeker naar de Parkeerwinkel. Hij stelt vragen over de activering van een bezoekerscode vóór 9 uur ’s morgens.
Verzoeker las op de begeleidende brief bij zijn parkeercodes dat de opstart van een parkeersessie vóór 9 uur ’s
morgens niet mogelijk zou zijn. Hij vraagt de Parkeerwinkel
het systeem aan te passen, net zoals het ook mogelijk is
om resterende parkeertijd ’s avonds over te dragen naar de
volgende dag.
Tegen begin oktober heeft hij nog altijd geen antwoord gekregen op zijn vraag.

ONDERZOEK

De Parkeerwinkel ontving de mail van midden augustus
niet. Dat komt omdat verzoeker een oud mailadres gebruikte. Hij stuurde zijn vraag naar brugge@parkeren.be
i.p.v. naar parkeren@brugge.be. Daardoor kwam zijn mail
niet toe bij de Parkeerwinkel.
Verzoeker gebruikte het mailadres dat vermeld stond op de
begeleidende brief die hij kreeg bij zijn parkeercodes. De
parkeercodes en de brief dateren van vóór 16 februari 2021,
toen de Parkeerwinkel nog door een externe firma uitgebaat werd. Sinds 16 februari 2021 wordt de Parkeerwinkel
weer beheerd door de Stad. Op dat moment veranderde de
dienst Mobiliteit het mailadres naar parkeren@brugge.be.
Over verzoekers voorstel om een bezoekerscode vóór 9 uur
’s morgens te kunnen activeren, kan de Parkeerwinkel kort
zijn. Dat is intussen al mogelijk. Als een parkeersessie via
een parkeercode om 7.30 uur ’s morgens wordt geactiveerd,
dan loopt deze pas vanaf 9 uur. Parkeercodes kunnen zelfs

BEOORDELING

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (10 januari 2022).

OPVOLGING

Naar aanleiding van een ander klachtdossier blokkeert de
private firma het mailadres brugge@parkeren.be. Dat was
nog niet gebeurd. Wie het mailadres toch nog gebruikt,
krijgt een foutmelding en wordt verwezen naar parkeren@
brugge.be, het nieuwe mailadres van de Parkeerwinkel.

Vervangwagen
(dossier: 202109-180)
ONGEGROND
KLACHT

Verzoekster had met de wagen van haar moeder een ongeval. Daardoor moet de auto naar de garage voor een lange
tijd. De moeder van verzoekster kreeg een vervangwagen.
De moeder ging naar de Parkeerwinkel om te melden dat
ze met een vervangwagen reed en dat haar bewonersvergunning aangepast moest worden aan de nummerplaat van
de vervangwagen.
De moeder had geen attest van de garage bij waardoor de
Parkeerwinkel haar vraag niet wilde behandelen. Zij vroeg
of de Parkeerwinkel naar de garage wilde bellen om het
attest via digitale weg doorgestuurd te krijgen. Dat wilde de
Parkeerwinkel niet doen.
De moeder van verzoekster keerde onverrichterzake terug
naar huis en behelpt zich momenteel met de blauwe schijf.
Ondertussen heeft zij wel een mail van de garage ontvangen met het vereiste attest.
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Verzoekster vindt dat de Parkeerwinkel actiever had moeten handelen en zelf naar de garage had moeten bellen met
de vraag het attest over te maken. Ze wil dat de aanpassing
van de bewonersvergunning aan de nummerplaat van de
vervangwagen zo vlot mogelijk gebeurt zodat haar bejaarde
moeder niet opnieuw naar de Parkeerwinkel moet gaan.

ONDERZOEK

De moeder had een afspraak met de Parkeerwinkel met
de bedoeling de nummerplaat te wijzigen. In het geval van
een vervangwagen zijn twee documenten nodig: het kentekenbewijs deel 1 en een attest van de garage dat de eigen
wagen in herstel is. Hiermee wordt reeds soepeler met de
reglementering omgegaan omdat in andere gevallen er een
attest van permanente beschikking nodig is om fraude te
voorkomen.
Volgens de baliemedewerker had de moeder geen van
beide documenten bij zich. Bij het maken van de afspraak,
telefonisch via het contactcenter, werd in de bevestiging
doorgegeven welke documenten zij mee moest hebben.
Doordat het kentekenbewijs deel 1 ontbrak, kon geen wijziging van de nummerplaat doorgevoerd worden. Als alleen
het attest van de garage tekort is, laat de Parkeerwinkel
toe dat dit document achteraf doorgemaild wordt. Het is
niet gebruikelijk dat baliemedewerkers telefoneren naar
externe diensten (garages e.d.m.), anders komt de vlotte
baliewerking in het gedrang.
Volgens de baliemedewerker verliep het gesprek aanvankelijk gemoedelijk, tot op het moment dat de moeder van
verzoekster zich plots kwaad maakte en boos wegliep. De
baliemedewerker kon hierdoor niet overgaan tot het verder
verstrekken van de informatie, nodig om tot wijziging van de
parkeervergunning over te gaan.
De Ombudsman informeert verzoekster. Zij maakt het kentekenbewijs en het attest van de garage over. De Parkeerwinkel past de parkeervergunning aan aan de nummerplaat
van de vervangwagen.

BEOORDELING

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen bij de Parkeerwinkel. De moeder van verzoekster had
niet de vereiste documenten mee. Ze had nochtans vooraf
informatie hierover gekregen. Het lijkt niet haalbaar dat
baliemedewerkers naar externe diensten zouden moeten
bellen om daar documenten en attesten op te vragen die de
burger zelf mee moet brengen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (6 december 2021).
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Deurwaarderskosten
(dossier: 202110-192)
ONGEGROND
KLACHT

Verzoekster dient begin april 2021 per e-mail bezwaar in
tegen een parkeerretributie die ze eind maart opliep langs
de Buiten Boeverievest. Ze reed die dag met een vervangwagen omdat haar eigen auto voor onderhoud in de garage
was. Een parkeerretributie was het gevolg. Ze vroeg om de
parkeerretributie te annuleren.
Midden april reageerde de Parkeerwinkel dat zij de retributie niet kon terugvinden omdat er een cijfer ontbrak.
Gevraagd werd aan verzoekster om het juiste retributienummer door te geven alsook de nummerplaat van de
vervangwagen en een bewijs van de garage waaruit zou
blijken gedurende welke periode verzoekster over de vervangwagen kon beschikken. Het bezwaar zou dan verder
onderzocht worden.
Volgens verzoekster beantwoordde ze deze e-mail, al kan
ze hem niet meer terugvinden doordat haar mailbox alle
niet bewaarde berichten na drie maanden wist.
Verzoekster verneemt niets meer en gaat ervan uit dat het
dossier in orde is. Tot zij eind september een factuur van
de deurwaarder krijgt voor een bedrag van 82 euro. Ze betaalt de factuur met tegenzin en eist dat ze terugbetaald
wordt. Ze vindt het niet kunnen dat de Parkeerwinkel haar
niet meer informeerde over de afhandeling van haar bezwaarschrift en dan na maanden een deurwaarder op haar
afstuurt.
Korte tijd later krijgt verzoekster weer een brief van de
deurwaarder, dit keer met 147 euro extra kosten, volgens
verzoekster omdat de Stad nagelaten zou hebben aan de
deurwaarder te laten weten dat zij ondertussen de factuur
van 82 euro betaalde. Het kostte verzoekster heel wat
moeite om dat bij de deurwaarder recht te zetten.

ONDERZOEK

Verzoekster kreeg op 31 maart 2021 een eerste parkeerretributie omdat zij met haar vervangwagen geparkeerd stond
in de Buiten Boeverievest zonder parkeerschijf. Zij diende
op 6 april bezwaar in. Haar vraag was niet volledig, waarna
een medewerkster haar op 15 april een mail terugstuurde
met de vraag het juiste retributienummer, de nummerplaat
van de vervangwagen en een attest van de garage te bezorgen. Dan pas kon haar bezwaar verder onderzocht worden.
Verzoekster beantwoordde deze mail niet. Ze betaalde de
parkeerretributie op 7 april 2021. De Parkeerwinkel sloot
het dossier af.
Dit dossier staat los van het dossier waarvoor verzoekster
een factuur van de deurwaarder ontving. Deze factuur slaat
op een tweede parkeerretributie van eind augustus 2020
in de Buiten Boeverievest waar verzoekster met de vervangwagen met dezelfde nummerplaat geparkeerd stond
zonder parkeerschijf.
Voor dit dossier werd midden oktober 2020 een herinnering
gestuurd naar de eigenaar van de vervangwagen. Midden

PARKEERWINKEL

november 2020 werd naar hetzelfde adres een laatste
waarschuwing gestuurd. Omdat er niet betaald werd, werd
het dossier midden juli 2021 aan de deurwaarder overgedragen.
De deurwaarder stuurde op 9 augustus 2021 een dwangbevel ter waarde van 82 euro met uiterste betaaldatum op 20
augustus 2021. Verzoekster betaalde pas op 22 september
2021, de dag dat een nieuwe betekening met verhoogde
kosten (147 euro) werd opgemaakt. Er is in dit geval sprake
van een kruising van de betaling. De bijkomende kosten
hoeft verzoekster niet te betalen. Het dossier werd afgesloten op 82 euro.
Volgens de Parkeerwinkel kan verzoekster voor de retributie van eind augustus 2020 geen terugbetaling krijgen.
Wat de retributie van eind maart 2021 betreft, zou de Parkeerwinkel over kunnen gaan tot de terugbetaling van 30
euro op voorwaarde dat verzoekster een attest van de garage voorlegt dat bewijst dat haar eigen voertuig, waarvoor
zij een actieve parkeervergunning heeft, op dat ogenblik in
de garage stond.

BEOORDELING

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen.
De Parkeerwinkel maakte geen fouten. Verzoekster verwarde de parkeerretributie van eind maart 2021 met deze
van eind augustus 2020.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (6 december 2021).

Geen Itsme
(dossier: 202103-037)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker verhuist van de binnenstad naar een deelgemeente en wil zijn bewonersvergunning aanpassen. Hij
scant zijn gegevens in en mailt ze naar de Parkeerwinkel.
De Parkeerwinkel reageert dat hij langs moet komen voor
zijn tijdelijke parkeervergunning. Verzoeker is hierover
verwonderd aangezien hij alle documenten digitaal overmaakte. Er wordt hem meegedeeld dat hiervoor een online
tool bestaat, maar daarvoor heeft hij een kaartlezer nodig.
Verzoeker heeft dat niet. Hij gebruikt altijd Itsme, maar dat
wordt niet ondersteund door de website van Stad.
Verzoeker maakt een afspraak. De Parkeerwinkel vraagt
hem om alle documenten mee te brengen. Als hij reageert
dat deze al in de mailbox van de Parkeerwinkel zitten, wordt
dat niet aanvaard.
In volle coronapandemie komt het verzoeker vreemd over
dat zijn fysieke aanwezigheid vereist is voor iets wat digitaal
geregeld zou kunnen worden.

ONDERZOEK

Voor de online aanvraag van een parkeervergunning is een
e-ID nodig voor de controle van de identiteit. Als burgers
thuis hun e-ID niet kunnen inlezen, wordt hen gevraagd
langs te komen bij de Parkeerwinkel. Een bestaande parkeervergunning verlengen of aanpassen kan wel online
gebeuren zonder e-ID op voorwaarde dat de nodige bijlagen
in orde zijn.
In het geval van verzoeker ging het om de aanmaak van een
tijdelijke parkeervergunning, nog voor zijn identiteitskaart
aangepast was aan zijn nieuwe adres. Daarom moest de
Parkeerwinkel de e-ID inlezen en op basis van het model 2,
afgeleverd door de dienst Burgerzaken, in de database het
adres manueel invoeren.
De softwareleverancier waar de Parkeerwinkel mee samenwerkt, biedt Itsme op het moment van de klacht (maart
2021) nog niet aan. Volgens de Parkeerwinkel vroeg zij al
in de eerste week van haar opstart aan de softwareleverancier om Itsme in de toekomst aan te bieden. De softwareleverancier reageerde toen dat dit onderzocht werd.
De Parkeerwinkel grijpt de klacht aan om de vraag opnieuw
onder de aandacht van de softwareleverancier te brengen.
De Parkeerwinkel bevestigt dat verzoeker gevraagd werd
om de documenten die hij eerder doormailde, opnieuw
mee te brengen. Dagelijks ontvangt de Parkeerwinkel
zestig tot honderd mails. Het is ondoenbaar om deze te
doorzoeken op meegestuurde documenten. Vaak worden
deze documenten ook niet in één mail doorgestuurd, maar
worden ze afzonderlijk opgeladen. Daarom wordt gevraagd
de documenten mee te brengen. Dat garandeert een vlotte
afhandeling aan de balie.
De Parkeerwinkel blijft verder inzetten op de digitalisering
van haar producten. Zo biedt zij sinds mei 2021 de parkeercodes ook online aan. Inloggen kan hiervoor wel al via de
e-ID of Itsme. De Parkeerwinkel wil in de toekomst ook de
aanvraag van het werktarief online aanbieden.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Het is positief dat de Parkeerwinkel verder inzet op de digitalisering van haar producten.

Kortparkeren
(dossier: 202103-058)
ANDER OORDEEL
KLACHT

De vrouw van verzoeker heeft een parkeerkaart voor minder mobiele personen. Ze mag vrij parkeren. Verzoeker
en zijn vrouw keerden terug van een rit. Ze parkeerden
tijdelijk aan de overkant van hun huis op een strook waar
men volgens verzoeker voor vijftien minuten mag parkeren.
Verzoeker bracht zijn vrouw naar binnen en moest ook nog
wat goederen lossen.
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Terwijl hij daarmee bezig was, kwam een parkeerwachter
op hem af. Die snauwde hem toe dat hij zijn auto onmiddellijk moest verplaatsen. Volgens verzoeker was de parkeerwachter onbeschoft. Verzoeker probeerde uit te leggen
dat hij parkeerde met een parkeerkaart voor een minder
mobiele persoon maar kreeg daartoe de kans niet. De parkeerwachter riep: “Ik moet het allemaal niet weten! Je moet
je auto onmiddellijk verzetten!” Volgens verzoeker ging de
parkeerwachter daarna een café binnen.
Verzoeker vond het gedrag van de parkeerwachter er zo
over dat hij naar de Parkeerwinkel belde. Daar zou de medewerkster gezegd hebben dat ze niet veel kon doen en dat
verzoeker best het incident van zich afzette. Dat kan hij niet.

ONDERZOEK

De parkeerplaatsen waar de feiten zich afspeelden, zijn
kortparkeerplaatsen waar een gratis maximum parkeertijd
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van 30 minuten geldt. Deze parkeerplaatsen zijn ingericht
om de klanten van buurtwinkels de kans te geven om in een
korte tijd boodschappen te doen. Ook de houders van een
parkeerkaart voor minder mobiele personen dienen zich te
houden aan deze korte parkeertijd. De bebording toont dit
aan door middel van een P-bord met daaronder de melding
“30 min.” Het verkeersbord heeft voorrang op de bepalingen van het betalend parkeren in de binnenstad waar de
houders van een parkeerkaart voor minder mobiele personen vrijgesteld zijn van betaling.
De kortparkeerplaatsen worden gecontroleerd door sensoren. Wanneer de parkeertijd van 30 minuten overschreden
wordt, dan krijgen de parkeerwachters een sein dat zij ter
plaatse moeten gaan om het voertuig te controleren en al
dan niet tot het uitschrijven van een parkeerretributie over
te gaan.
De parkeerwachter is een personeelslid van de private firma die het parkeren op het terrein controleert. Hij wordt
ondervraagd.
De parkeerwachter kon op die bewuste dag geen parkeerretributie uitschrijven omdat zijn toestel blokkeerde.
Daarom zou hij, naar eigen zeggen op een normale manier,
aan verzoeker gevraagd hebben zijn wagen te verplaatsen.
Daarna ging hij naar de volgende kortparkeerstrook even
verderop voorbij een café. Daar ging hij niet binnen.
De volgende dag deed zich een gelijkaardig voorval voor. In
dit geval schreef de parkeerwachter wel een parkeerretributie uit voor het overschrijden van de maximum parkeerduur van dertig minuten. Tijdens dit voorval zei iemand anders tegen de parkeerwachter dat de wijkagent gezegd zou
hebben dat houders van een parkeerkaart voor personen
met een handicap onbeperkt zouden mogen parkeren op
de kortparkeerstrook. De parkeerwachter verzocht toen om
hierover contact op te nemen met het Huis van de Bruggeling. Het gesprek zou gemoedelijk verlopen zijn tot verzoeker erbij kwam. Volgens de parkeerwachter zou verzoeker
ongepaste taal gebruikt hebben.
Verzoeker vindt het jammer dat de parkeerwachter op zijn
woord geloofd wordt. Hij reageert dat hij geen probleem
heeft met de parkeerretributie op zich, wel met de manier
waarop de parkeerwachter hem aansprak. Hij blijft erbij dat
dit op een onbeschofte manier gebeurde.

BEOORDELING

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

Niet betaald
(dossier: 202108-157)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker krijgt in augustus 2021 kort na elkaar vier laatste
waarschuwingen voor niet betaalde parkeerretributies van

PARKEERWINKEL

30 april, 4 mei, 1 en 3 juni 2021, alles samen goed voor een
bedrag van 190 euro, en dat terwijl hij ervan uitging dat hij
wel degelijk betaald had voor zijn parkeertijd. Toch kan de
Parkeerwinkel geen spoor terugvinden van zijn pogingen
tot betaling.
Tijdens zijn contacten met de Parkeerwinkel geeft de dienst
toe dat de internetverbinding het soms laat afweten waardoor er storingen zijn. Hij kreeg de tip om 3 euro te betalen
mocht het werktarief niet verschijnen. Krijgt hij toch een
parkeerretributie, dan kan deze geannuleerd worden.
Verzoeker vindt dat vijgen na Pasen want de parkeerretributies die hij opliep, moeten wel betaald worden. Dat hij vier
parkeerretributies moet betalen omdat de parkeerautomaten niet naar behoren werkten, vindt hij onrechtvaardig.

ONDERZOEK

Verzoeker liep zijn parkeerretributies op in de buurt van zijn
werk. Hij ging er telkens van uit dat hij had betaald, maar
dat bleek niet het geval waardoor hij telkens een parkeerretributie opliep.
Dat betalingen aan de parkeerautomaat niet lukken, kan
verschillende oorzaken hebben: 1. de bankkaart was onleesbaar doordat de chip vuil was; 2. de bankkaart werd
door de gebruiker te snel verwijderd waardoor de parkeerautomaat niet de kans kreeg hem te registreren; 3. de
bankkaart is geweigerd door de bank; 4. er staat te weinig
geld op de zichtrekening; 5. een algemene storing bij Bancontact; 6. een tijdelijk netwerkprobleem bij Proximus; 7.
een andere storing van de parkeerautomaat.
Indien 1 tot en met 4, dan wordt deze vorm van annulering
geregistreerd in de parkeerautomaten. Indien er geen geannuleerde sessie terug te vinden is, dan gaat het om 6 of 7.
Bij verzoeker deed zich telkens een netwerkprobleem voor.
Bij tijdelijke netwerkproblemen, doorgaans als gevolg van
piekverbruik, kan het gebeuren dat het een aantal seconden duurt vooraleer de bankkaart geïnitialiseerd wordt
door de parkeerautomaat. Het gaat telkens om momentopnames waarbij het netwerk moeite heeft om een bepaald
bereik vast te houden. De Parkeerwinkel bevestigt dat de
bewuste parkeerautomaat bij piekmomenten (die doen zich
doorgaans voor tussen 8.15 en 8.45 uur) last kan hebben
van storingen in het netwerk, zeker ook omdat het toestel
zich op de grens van twee netwerkbereiken bevindt.
De Parkeerwinkel wijst erop dat de Stad alle voorzorgen
nam die in haar mogelijkheden liggen om netwerkproblemen op haar parkeerautomaten te vermijden. Zo zijn de batterijen in alle parkeerautomaten vernieuwd en verzwaard.
Dat neemt niet weg dat zich toch nog netwerkproblemen
kunnen voordoen. De netwerkbeheerders zijn hiervan op de
hoogte.
Als de betaling aan een parkeerautomaat gelukt is, krijgt de
gebruiker altijd een bieptoon te horen. Er wordt ook altijd
een betalingsbewijs afgedrukt om aan te tonen dat de betaling gelukt is. Hoort de gebruiker geen bieptoon en wordt
er geen betalingsbewijs afgedrukt, dan is de betaling niet
gelukt. Het is dan de bedoeling dat de gebruiker het ofwel
nog eens probeert, ofwel een sessie start via 4411 (sms of

app), ofwel een parkeersessie start aan een automaat in de
buurt. Dat staat op de parkeerautomaten. In verzoekers geval staan er twee automaten op 120 en 130 meter. Beide zijn
zichtbaar aan de parkeerautomaat die verzoeker normaal
gebruikt.
Gebeurt het dat als gevolg van een netwerkprobleem het
werktarief niet verschijnt (daar had verzoeker geen last
van, hij kon op de data van de retributies het werktarief
selecteren), dan dient de gebruiker de tariefcategorie
“max. 4 uur” te kiezen en 3 euro te betalen. Bij een eventuele retributie kan dan overgegaan worden tot regularisatie
naar het werktarief. Hij kan er ook voor opteren een andere
automaat te nemen ofwel via 4411 (sms of app) een parkeersessie te starten. Dat staat sinds enkele maanden in de
bevestigingsbrief bij een nieuwe aanvraag of de verlenging
van het werktarief. Vroeger zou dat steeds mondeling meegedeeld zijn door de Parkeerwinkel.
Volgens de Parkeerwinkel informeerde zij verzoeker steeds
correct over de procedure. Op geen enkel moment kon zij
betalingen op een andere manier vaststellen. De Parkeerwinkel wijst erop dat zij op 29 mei en 18 juni op verzoekers
betwistingen antwoordde. Op de laatste mail van 18 juni
reageerde hij niet meer waardoor de inningsprocedure zoals aangekondigd verder werd gezet en er administratieve
kosten werden aangerekend.
De Ombudsman raadt verzoeker aan de parkeerretributies
te betalen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Op basis van het reglement kunnen de parkeerretributies
niet kwijtgescholden worden. Verzoeker betaalde niet voor
zijn parkeersessies.
Dat was het gevolg van tijdelijke netwerkproblemen bij
piekmomenten, maar hiervoor kan de Stad Brugge niet
verantwoordelijk gesteld worden. Zij nam de nodige voorzorgen om storingen op piekmomenten zo goed mogelijk
op te vangen. Netwerkproblemen zijn de verantwoordelijkheid van de netwerkbeheerders.
Verzoeker had kunnen opmerken dat de betalingen niet
correct waren doorgegaan. Hij kreeg geen bieptoon te horen en hij ontving geen betalingsbewijs. Dat bewijs wordt bij
een correcte betaling steeds afgedrukt, precies om aan te
tonen dat de betaling gelukt is.

Bezoekerscodes
(dossier: 202109-174)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker gaat op 1 en 2 september 2021 klussen bij familie
in de Brugse binnenstad. Hij activeert daarvoor telkens een
bezoekerscode. Telkens krijgt hij per sms de bevestiging
dat de code actief is. Toch krijgt hij elke dag een parkeerretributie.
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Verzoeker contacteert de Parkeerwinkel waar een medewerker hem zegt dat de retributies correct uitgeschreven
zijn. Verzoeker controleert of hij zijn nummerplaat correct
doorgaf. Volgens hem was dat telkens het geval.

ONDERZOEK

De Parkeerwinkel bevestigt dat verzoeker op 1 september,
na zijn eerste parkeerretributie, contact had met het contactcenter in het Huis van de Bruggeling. Hij was doorgeschakeld omdat alle lijnen in de Parkeerwinkel bezet waren.
Het contactcenter vroeg de Parkeerwinkel om verzoeker
terug te bellen, wat diezelfde dag ook gebeurde. Er werd
verzoeker uitgelegd dat hij een spatie teveel had ingetypt
bij het ingeven van zijn nummerplaat. Hierdoor werd zijn
parkeersessie niet correct geregistreerd en kreeg hij een
parkeerretributie. De Parkeerwinkel legde verzoeker uit
dat hij de retributie kon betwisten. De Parkeerwinkel zou
dan overgaan tot een éénmalige kwijtschelding.
Op 2 september startte verzoeker opnieuw een parkeersessie op met een bezoekerscode. Daarbij gaf hij zijn nummerplaat correct en zonder spaties in. Verzoeker kreeg evenwel
een foutmelding omdat de bezoekerscode al gebruikt was.
Verzoeker gebruikte een nieuwe bezoekerscode maar typte daarbij opnieuw een spatie teveel in zijn nummerplaat.
Daardoor kreeg hij opnieuw een parkeerretributie.
De eerste retributie wordt door de Parkeerwinkel kwijtgescholden. De tweede retributie wordt behouden omdat verzoeker op het moment van de ingave van zijn nummerplaat
al op de hoogte was van de juiste werkwijze.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling en informatieverstrekking.

Aannemer
(dossier: 202110-189)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker is als aannemer aan het werk in de binnenstad.
Hij heeft een werfvergunning van de Politie die loopt van
begin augustus tot eind december 2021.
Midden september kan hij met twee werfvoertuigen
niet parkeren op zijn werfzone. Er staan twee auto’s
van particulieren op. Hij wil de Politie niet bellen omdat
het wegtakelen veel tijd in beslag neemt. Hij gaat
onderhandelen met een andere aannemer die een eind
verderop in de straat werkt. Deze aannemer laat toe dat
de twee werfvoertuigen van verzoeker op diens werfzone
parkeren.
Verzoeker krijgt voor de twee werfvoertuigen
parkeerretributies.
Hij dient bezwaar in. De Parkeerwinkel zegt dat beide
retributies niet kwijt gescholden kunnen worden omdat
op de parkeerborden van de andere aannemer stond dat
diens vergunning liep van 13 augustus tot 15 augustus
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2021.
Verzoeker ergert zich aan het onbegrip van de
Parkeerwinkel. Hij probeert altijd de reglementering
in verband met de inname van het openbare domein te
volgen en betaalt er ook voor.

ONDERZOEK

De Parkeerwinkel reageert dat de parkeerretributies
terecht zijn. Verzoeker parkeerde in een werfzone die
volgens de verkeersborden slechts geldig was van 13 tot 15
augustus 2021. Volgens de Parkeerwinkel had verzoeker
moeten zien dat de data niet klopten. De parkeerwachters
bekijken deze borden op hun correctheid. Als de data niet
juist zijn, hebben zij het recht parkeerretributies uit te
schrijven. De parkeerwachter kan niet weten dat het om
voertuigen van een andere werfzone gaat.
De Parkeerwinkel argumenteert dat verzoeker het recht
had om de Politie in te schakelen aangezien de wagens
die op zijn werfzone stonden, misbruik maakten van zijn
betaalde vergunning. Van deze mogelijkheid maakte hij
geen gebruik.
Volgens de Politie was de werfzone waar verzoeker zijn
twee voertuigen parkeerde, niet vergund. De collega
aannemer liet verzoeker parkeren op een niet vergunde
werfzone waarvan de data op de verkeersborden verkeerd
waren.
De Ombudsman stelt vast: 1. verzoeker betaalde voor zijn
eigen werfzone, dus ook voor de parkeerplaatsen voor zijn
werfvoertuigen binnen deze zone; 2. door omstandigheden,
veroorzaakt buiten zijn wil, kon hij geen gebruik maken
van zijn vergunde werfzone; 3. het is juist dat het enige
tijd kan duren vooraleer de Politie auto’s wegtakelt; 4. de
aannemer die verzoeker twee parkeerplaatsen aanbood,
had voor deze werfzone geen vergunning. De data op zijn
borden klopten niet. Dat was zijn verantwoordelijkheid.
Verzoeker vertrouwde op het aanbod van zijn collega.
Op basis van deze vier argumenten stelt de Ombudsman
aan de Parkeerwinkel voor om om redenen van billijkheid
beide parkeerretributies te annuleren.
De Parkeerwinkel legt verzoekers bezwaar samen met
haar advies en het advies van de Ombudsman voor aan
het College van burgemeester en schepenen. Het College
volgt het advies van de Parkeerwinkel.
De Parkeerwinkel zet begin januari 2022 de
invorderingsprocedure verder. Als verzoeker verder
betwist, zal de Stad het dossier aanhangig maken bij de
rechtbank.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Strikt genomen is het standpunt van de Parkeerwinkel
correct. De Ombudsman zag toch argumenten op basis
waarvan hij de annulering kon bepleiten. Zijn advies wordt
door het College niet gevolgd.

PARKEERWINKEL

Derde parkeervergunning
(dossier: 202111-218)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker heeft drie bedrijfswagens. Voor twee auto’s heeft
hij een gratis parkeervergunning. Voor de derde moet hij
betalen. Hij kreeg onlangs een brief van de Parkeerwinkel
om hem eraan te herinneren dat hij de derde parkeervergunning diende te verlengen indien hij dat wenste. Hij werd
hiervoor verwezen naar de website.
Door internetproblemen lukte het verzoeker niet om zich
aan te melden.
Op de brief las hij dat hij kon bellen met de Parkeerwinkel voor hulp. Daar stelde hij vast dat de Parkeerwinkel
helemaal niet behulpzaam was want weer werd hij doorverwezen naar de website waar hij alle nodige papieren en
documenten zelf moest invoeren.
Verzoeker begrijpt niet waarom de procedure zo omslachtig
is. De Parkeerwinkel beschikt over alle gegevens van zijn
auto. Het gaat slechts om de verlenging van een bestaande
parkeervergunning. Elk jaar opnieuw wordt hetzelfde gevraagd.

af. De medewerkster vroeg nog of zij een afspraak kon inboeken, maar hij ging hier niet op in.
Na de klacht legt de Parkeerwinkel nog eens uit hoe verzoeker zijn parkeervergunning online kan verlengen. Blijft
hij problemen ondervinden, dan kan hij een afspraak maken met de Parkeerwinkel.
Verzoeker komt langs om de betalen. De Parkeerwinkel
maakt zijn dossier in orde.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

ONDERZOEK

Verzoeker contacteerde de Parkeerwinkel met de vraag een
overschrijvingsformulier door te sturen zodat hij 150 euro
kon betalen voor de verlenging van zijn derde bewonersvergunning. De medewerkster legde hem uit dat het niet
mogelijk was op deze manier te betalen. Verzoeker reageerde dat hij niet kon inloggen. De medewerkster doorliep
met hem de verschillende stappen. Zelf ondervond zij geen
problemen om via het e-loket in het dossier in te loggen.
Verzoeker lukte het niet.
De medewerkster legde uit dat er online alleen op “verlengen” geklikt diende te worden. Daarna worden een
bevestiging en een betalingsuitnodiging verstuurd. Via het
e-loket moet de burger na ontvangst van de bevestiging op
“betalen” klikken om tot een online betaling over te kunnen
gaan. Aangezien verzoeker niet in zijn dossier geraakte
werd hem aangeraden naar de Parkeerwinkel te komen.
Daarop vroeg verzoeker waarom al die rompslomp nodig was aangezien de Parkeerwinkel over alle gegevens
beschikte en hij alleen 150 euro wilde betalen. De medewerkster legde hem uit dat zij onmogelijk op basis van een
telefoongesprek inhoudelijke wijzigingen in het dossier kon
aanbrengen. Aangezien het om een online betalingsmodule
gaat, is de burger hier zelf verantwoordelijk voor. Aan de
balie van de Parkeerwinkel wordt dit wel toegelaten, omdat de burger met zijn identiteitskaart aanwezig is en men
via de backoffice van het programma direct tot verlenging
én betaling kan overgaan. Omdat het om een jaarlijkse
parkeervergunning gaat, moet nagegaan worden of de
vergunning nog aan alle voorwaarden voldoet om misbruik
te voorkomen. Als documenten ontbreken, wordt gevraagd
deze te bezorgen.
Verzoeker ging niet akkoord en rondde het telefoongesprek
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(dossier: 202112-242)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster is een gepensioneerde stadsmedewerkster. Ze
heeft haar hospitalisatieverzekering bij de Stad. Omdat ze
begin januari 2022 in het ziekenhuis opgenomen zal worden, belt ze midden december 2021 naar de verzekeraar.
Daar krijgt ze te horen dat de Stad de hospitalisatieverzekering heeft opgezegd en vanaf 1 januari 2022 met een andere
verzekeraar in zee gaat.
Verzoekster belt naar de dienst Personeel en Organisatie
en naar de nieuwe verzekeraar maar krijgt er weinig informatie. De dienst Personeel en Organisatie stuurt haar
alleen een folder. De nieuwe verzekeraar kan geen informatie geven. De medewerker weet niet hoeveel de opleg
voor een eenpersoonskamer kost. Bovendien zegt hij dat
verzoekster nog aangifte moet doen bij de vorige verzekeraar omdat het nieuwe contract pas op 3 januari 2021 zou
ingaan. Tussen Kerst en Nieuw is de nieuwe verzekeraar
onbereikbaar.
Verzoekster vreest dat ze alle kosten zelf zal moeten betalen. Zonder geldige aangifte van opname en aanvaarding
door de nieuwe verzekeraar staat ze nergens.

De dienst Personeel en Organisatie bevestigt dat de polis
hospitalisatieverzekering op 31 december 2021 afloopt en
dat op 1 januari 2022 een nieuwe polis start bij een andere
verzekeraar.
Verzoekster belde op 16 december 2021. De dienst Personeel en Organisatie liet haar toen weten wat op dat moment
bekend was, met name dat de overdracht van de aangesloten (oud)-medewerkers nog volop bezig was en pas in
de loop van januari 2022 afgerond zou zijn en dat tot dan
de nieuwe verzekeraar de aangesloten (oud)-medewerkers
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niet kon aansluiten op het derdebetalerssysteem. Zij dienden tot die tijd hun facturen zelf te betalen. Daarna konden
ze terugbetaald worden. Verzoekster kreeg ook een folder
toegestuurd.
De dienst Personeel en Organisatie betreurt dat verzoekster
geen correct antwoord kreeg bij de nieuwe verzekeraar. Zij
neemt contact op met de verzekeraar en de communicatie
wordt bijgestuurd.
Na de klacht neemt de dienst Personeel en Organisatie
contact op met verzoekster. Ze wordt verder geholpen. De
dienst bezorgt alle nodige informatie aan de verzekeraar
en verzoekster krijgt alle nieuwe informatie waarover de
dienst ondertussen beschikt.
Op het intranet verschijnt een bericht over de nieuwe hospitalisatieverzekering. Daarin staat ook informatie over wat
te doen als de (oud)-medewerker eind december 2021 of
begin 2022 in het ziekenhuis opgenomen wordt. In afwachting van een online platform dat door de verzekeraar aangeboden zal worden, worden de gegevens over de hospitalisatie van de (oud)-medewerker door de dienst Personeel
en Organisatie ingewacht. Alle oud-medewerkers krijgen
een e-mail met de actuele informatie.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Verzoekster belde in volle overgangsperiode waardoor nog
niet alles op punt stond.
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Meer dan zestig dagen
(dossier: 202112-235)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker meldt in oktober 2021 geurhinder vanuit een cafetaria. De melding komt na omzwervingen via de Cluster
Omgeving bij de dienst Preventie terecht. De melding komt
zestig dagen later onafgehandeld bij de dienst Ombudsman
terecht.

ONDERZOEK

De melding werd wel degelijk behandeld door de dienst
Preventie. De preventiewerker ‘Positief uitgaan Brugge’
nam via mail contact op met de melder bij wie hij meer informatie over de melding kreeg. Daarna nam hij contact op
met de horecazaak.
De preventiewerker vergat de melding administratief af te
handelen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De dienst Preventie contacteerde de melder en ondernam
actie. Daarmee zijn de twee doelstellingen van het meldpunt bereikt. Alleen de administratieve afhandeling van de
melding bleef achterwege.
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(dossier: 202108-168)
ANDER OORDEEL
De beide kinderen van verzoekster waren naar
jaarlijkse gewoonte ingeschreven voor een sportkamp,
georganiseerd door de Stad Brugge in samenwerking met
een private organisatie.
Omdat de kinderen de zondag vóór het kampje ziek
werden, mailde verzoekster op maandagmorgen naar
de organisator dat haar kinderen die dag niet naar het
sportkamp konden komen. Als reden gaf ze ‘familiale
omstandigheden’ op.
Even na 9 uur werd verzoekster opgebeld door één van de
begeleiders van het kamp. Die legde uit dat het om een
standaardprocedure ging als ingeschreven kinderen niet
opdaagden. Verzoekster zei dat ze hoopte dat de kinderen
de volgende dag beter zouden zijn en dat zij dan aan het
kamp zouden kunnen deelnemen.
De volgende dag waren de kinderen nog altijd ziek. Ze
contacteerde de huisarts. Kort voor de middag kon ze er
terecht voor een covid-test. Na het doktersbezoek belde
verzoekster de begeleider van het kamp op om te melden
dat de kinderen de hele week afwezig zouden zijn wegens
ziekte. Dat werd gestaafd met een doktersattest dat
verzoekster diezelfde dag aan de organisatie bezorgde.
Verzoekster vroeg de organisatie om een terugbetaling
of een tegoedbon voor een volgend kampje. Dat werd
geweigerd. De organisatie verwees naar de algemene
voorwaarden waarin opgenomen is dat een terugbetaling
alleen kan als het ziekteattest voorafgaand aan de start
van het kamp bezorgd wordt. Toen verzoekster reageerde
dat een ziekteattest bezorgen voor maandag 9 uur
praktisch onhaalbaar was, zei de organisatie dat zij zich
al soepel opstelde.
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ONDERZOEK

De algemene voorwaarden voor de sportkampen zijn vrij
strikt. Dat komt omdat er in het verleden ruimte voor
verwarring en interpretatie bestond. Daarom wordt de
ouders bij de inschrijving specifiek gevraagd om akkoord
te gaan met de algemene voorwaarden.
Verzoekster verklaarde zich bij de inschrijving akkoord
met de algemene voorwaarden. Daarin staat: “Bij
niet-deelname worden enkel terugbetalingen gedaan bij
afzegging vóór aanvang van het sportkamp mét medisch
attest op naam van de deelnemer, geschreven door een
dokter op basis van een door de dokter bekende medische
persoonlijke conditie. In dit geval dient het medisch attest
uiterlijk bij aanvang van het kamp bezorgd te worden aan
de organisator. De deelnamebijdrage wordt dan na de
betreffende vakantieperiode terugbetaald.”
Dat verzoekster eerst familiale omstandigheden inriep,
wordt door de organisatie bestempeld als niet verstandig.
Verzoekster deed dit naar eigen zeggen omdat ze geen
paniek wilde zaaien over een mogelijke covid-besmetting.
Op het moment dat de organisatie geïnformeerd werd
over de afwezigheid van de kinderen, kon zij geen andere
kinderen van de wachtlijst meer contacteren. De kosten
die gemaakt werden om alle kinderen te laten deelnemen,
bleven ongewijzigd. Vanuit dit oogpunt is een terugbetaling
of een andere vorm van compensatie voor de organisatie
niet bespreekbaar.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De organisator en de Sportdienst pasten de algemene
voorwaarden correct toe. Verzoekster keurde bij
de inschrijving deze algemene voorwaarden goed.
De algemene voorwaarden laten in de gegeven
omstandigheden een terugbetaling of een compensatie
niet toe.

SPORT

De Ombudsman vraagt zich wel af hoe ouders redelijkerwijs
nog vóór de start van een kamp een medisch attest kunnen
bezorgen als hun kind de avond of nacht voor de start van
het kamp ziek wordt. Gevolg is dat zij de mogelijkheid tot
terugbetaling verliezen. Misschien valt op dat punt een
aanpassing van de algemene voorwaarden te overwegen.
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Geen antwoord
(dossier: 202102-030)
TERECHTE OPMERKING

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Akte genomen (2 april 2021).

KLACHT

Verzoekster krijgt geen antwoord op een e-mail van 20 december 2020 over de evolutie van het winkelaanbod in de
Smedenstraat.
De e-mail richtte ze aan info@brugge.be. Met uitzondering
van een ontvangstbevestiging kreeg ze geen antwoord ten
gronde. Daarom stuurde ze het bericht naar een Schepen
die onmiddellijk reageerde, maar die niet bevoegd was voor
de materie. De Schepen stuurde de e-mail door naar de
Burgemeester en de bevoegde collega Schepen. Ook van
daaruit kwam geen reactie.
Tegen midden februari 2021 heeft verzoekster nog altijd
geen inhoudelijk antwoord gekregen.

Nachtwinkel

ONDERZOEK

ONDERZOEK

De midoffice van het Huis van de Bruggeling maakte de
e-mail op 20 december 2020 over aan de dienst Werk en
Ondernemen.
Onmiddellijk na de klacht formuleert de dienst Werk en
Ondernemen een antwoord.
De dienst Werk en Ondernemen verloor de vraag uit het
oog door een tijdelijke onderbezetting van de dienst en een
drukke agenda.

BEOORDELING

Terechte opmerking (minder goede communicatie).
De dienst Werk en Ondernemen verloor de vraag van verzoekster uit het oog. De Ombudsman is bereid rekening te
houden met de verzachtende omstandigheden. Het gaat om
een eenmalige fout als gevolg van een tijdelijke onderbezetting. Een structureel probleem is er niet.
De klacht wordt gecorrigeerd. Kort na de klacht krijgt verzoekster een antwoord.
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(dossier: 202102-019)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker dient midden december 2019 via het e-loket een
aanvraag in voor een vestigingsvergunning voor een nachtwinkel. Hij hoorde nooit iets over deze aanvraag. Ondertussen is hij eigenaar van de nachtwinkel geworden. Hij wil de
zaak verder zetten, maar weet niet wat hij moet doen. In
februari 2021 dient hij klacht in.

De dienst Werk en Ondernemen bevestigt dat verzoeker op
13 december 2019 een aanvraag indiende voor een vestigingsvergunning voor de nachtwinkel. Voordien was er
overleg geweest tussen de dienst, de toenmalige uitbater
en verzoeker over de mogelijkheid om de nachtwinkel over
te laten.
Verzoekers aanvraag werd niet verder behandeld omdat de
toenmalige uitbater op 31 december 2019 een verlenging
van zijn uitbatingsvergunning aanvroeg. Verzoeker en de
uitbater waren op dat moment nog altijd in onderhandeling
over de overname. Het had volgens de dienst dan ook geen
zin om verzoekers aanvraag te behandelen als de eigenlijke
uitbater ook een aanvraag indiende voor de verlenging van
zijn uitbating op hetzelfde adres.
Een laatste e-mail in het dossier dateert van 28 januari 2020
met nogmaals een oplijsting van de mogelijkheden en een
formulier voor de uitbater om de stopzetting van zijn nachtwinkel te melden. Dat was de voorwaarde om verzoekers

WERK EN ONDERNEMENR

aanvraag te kunnen behandelen. De dienst kreeg hierop
geen reactie. De uitbater meldde geen stopzetting van zijn
zaak.
Door de coronamaatregelen werd de procedure voor de
verlengingen van de nachtwinkels uitgesteld omdat ze
verplicht moesten sluiten. Daardoor konden geen controles
plaats vinden.
Uit de klacht leert de dienst dat de vorige uitbater zijn zaak
ondertussen aan verzoeker verkocht heeft en verzoeker
een niet vergunde nachtwinkel uitbaat. De dienst stelt voor
dat verzoeker zijn aanvraag opnieuw indient. Hij hernieuwt
zijn aanvraag.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
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Leefloon (1)

Leefloon (2)

(dossier: 202112-238)
ONGEGROND

(dossier: 202101-014)
ANDER OORDEEL

KLACHT

KLACHT

Verzoeker krijgt een leefloon van het OCMW. Volgens verzoeker zou zijn leefloon de jongste tijd telkens te laat gestort worden. Het zou pas op de 15de van de maand op zijn
rekening staan, terwijl dat vroeger altijd op de eerste tot de
derde dag van de maand was. Daardoor komt verzoeker in
de problemen omdat hij een afbetalingsplan moet aflossen.
Hij zou geen gehoor vinden bij het OCMW.

ONDERZOEK

Volgens het OCMW werden verzoekers leefloon en andere
betalingen door zijn maatschappelijk werker in november
2021 tegengehouden omdat hij niet langs kwam op de afspraken en niets van zich liet horen. Dat wordt uitzonderlijk
gedaan als de begeleiding stil valt en heeft meestal tot gevolg dat de cliënt reageert.
Volgens het OCMW werd verzoekers leefloon bij de overdracht reeds per veertien dagen uitbetaald. De betaling van
de huishuur en de energie gebeuren via afhouding van het
leefloon. Na zijn klacht had de maatschappelijk werker een
afspraak met verzoeker om de openstaande en uitbetaalde
bedragen leefloon en financiële hulp toe te lichten, maar hij
kwam niet opdagen.
De Ombudsman raadt verzoeker aan steeds in te gaan op de
afspraken die zijn maatschappelijk werker met hem maakt.

BEOORDELING

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen.
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Als gevolg van de coronacrisis ging de horecazaak van de
familie van verzoeker failliet. Hij werkte er deeltijds als
keukenhulp in combinatie met studies in diezelfde richting.
Als gevolg van het feit dat verzoeker niet meer als keukenhulp kon werken, zette hij ook zijn studies stop en ging hij
hulp zoeken bij het OCMW. Hij kreeg een maatschappelijk
werkster toegewezen
Van eind juli 2020 kreeg verzoeker een leefloon als samenwonende voor een bedrag van 640 euro per maand.
Vanaf begin december 2020 werd het leefloon herzien. Er
werd rekening gehouden met het inkomen van zijn vader
waardoor het bedrag terugviel op een kleine 300 euro. Het
feit dat verzoeker opnieuw zou gaan studeren via de examencommissie zou hierin ook een rol spelen. Verzoeker wil
hierover meer duidelijkheid.
Over het GPMI (Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie) heeft verzoeker ook vragen. Er werd een
GPMI opgemaakt bij de start maar die werd op 26 januari
2021 opnieuw voorgelegd tot wijziging. Het is hem niet duidelijk waarom hij naast zijn studies Onthaal en Public Relations die hij wil voltooien via de examencommissie, alsnog
bewijzen zou moeten voorleggen van tewerkstelling van 1,5
dag per week. Volgens verzoeker werd dit niet op voorhand
met hem besproken.
Verder kaart verzoeker aan dat de relatie met zijn maatschappelijk werkster al van in het begin moeilijk loopt. Ze
zou dominant zijn en geen inspraak dulden. Er was ook een
probleem met de aankoop van een laptop die verzoeker
nodig heeft voor zijn studies maar die hij en zijn familie niet
kunnen betalen. Verzoeker wil een andere maatschappelijk
werker.

OCMW

ONDERZOEK

Verzoeker opende het recht op leefloon vanaf 10 augustus
2020. Hij wordt gezien als student aangezien er voor hem
nog een groeipakket is. Op 1 oktober 2020 liet verzoeker
weten dat zijn groeipakket gestopt was waardoor hij meer
financiële tussenkomst kreeg. Dat zijn groeipakket gestopt
was, bleek uiteindelijk niet te kloppen waardoor het OCMW
zich verplicht zag een terugvordering op te maken voor het
teveel betaalde bedrag aan leefloon van de voorbije maanden.
Volgens het OCMW verwacht het van cliënten die de examenjury volgen, dat zij werkwillig zijn naast hun studies,
bijvoorbeeld via weekendwerk.
Het OCMW bevestigt dat de relatie met de maatschappelijk
werkster verzuurd is. De beweringen in de klacht zouden
niet overeenkomen met hoe de maatschappelijk werkster
gereageerd zou hebben. Als gevolg van de klacht krijgt
verzoeker een andere maatschappelijk werker toegewezen
om de begeleiding een nieuwe kans te geven.
Het OCMW verstrekt geen leningen om een laptop te kopen.
Er is wel een financiële tussenkomst van 100 euro mogelijk bij de aankoop van een laptop door leeflooncliënten.
Verzoeker voldoet niet aan de voorwaarden voor een gratis
laptop.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking en bemiddeling.
Over de houding van de maatschappelijk werkster kan de
Ombudsman niet oordelen. Het gaat om een woord-tegen-woordsituatie.

Leefloon (3)
(dossier: 202107-148)
ANDER OORDEEL
KLACHT

De dochter van verzoekster is studente. Ze krijgt een
leefloon van het OCMW. Verzoekster dient klacht in tegen
de maatschappelijk werkster die haar dochter begeleidt
omdat die er steeds mee zou dreigen het leefloon stop te
zetten. Dat was recent opnieuw het geval naar aanleiding
van een discussie over een vakantiejob.
Verzoekster vindt het evenmin kunnen dat de
maatschappelijk werkster haar een loonfiche vroeg.

ONDERZOEK

De dochter van verzoekster geniet via het OCMW van een
leefloon als student. Om het recht op leefloon te kunnen

behouden moet aan een aantal wettelijke voorwaarden
voldaan worden. Daarnaast wordt verwacht dat de dochter
zich houdt aan de afspraken die werden vastgelegd in het
GPMI (Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke
Integratie). Het gaat om afspraken over het volgen
van de lessen, het deelnemen aan de examens en het
uitvoeren van een vastgelegd aantal uren vakantiewerk
tijdens de zomervakantie. Het GPMI werd door de dochter
ondertekend.
Het GMPI wordt geregeld geëvalueerd. Volgens het OCMW
herhaalt de maatschappelijk werkster de afspraken
regelmatig, polst ze naar de inspanningen op school en
naar de inspanningen bij het zoeken naar een vakantiejob.
Zij wijst de dochter hierbij op de mogelijke gevolgen als ze
niet aan de voorwaarden voldoet, dit om te voorkomen dat
zij een sanctie zou oplopen.
In het GPMI zijn ook afspraken opgenomen in verband met
vakantiewerk. Deze afspraken gelden voor alle studenten
met leefloon. Uitzonderingen zijn mogelijk als er
billijkheidsredenen zijn. In het dossier van de dochter zijn
er volgens het OCMW geen billijkheidsredenen. De dochter
haalde aan dat zij niet kon werken in de zomervakantie
omdat zij verzoekster moest helpen met verhuizen. Ze
wist niet vooraf op welke dag of welk uur ze verzoekster
zou moeten helpen. Op basis hiervan verklaarde ze dat
ze geen vakantiejob kon aanvaarden. De maatschappelijk
werkster besprak dit met de dochter en wees haar op de
mogelijke gevolgen als zij onvoldoende zou werken als
student. Dat zou kunnen leiden tot een schorsing van het
leefloon.
Volgens het OCMW zou de maatschappelijk werkster
steeds handelen volgens de interne afspraken in het kader
van de begeleiding van studenten die van een leefloon
genieten. Het leefloon voor studenten wordt berekend
volgens de eigen studentenregeling van het OCMW
en volgens de wetgeving. De studentenregeling werd
goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
van 27 april 2017.
Bij de berekening van het leefloon moet rekening gehouden
worden met het inkomen van verzoekster. Daarom moet
de maatschappelijk werkster haar inkomsten opvragen.
Verzoekster blijft erbij dat de maatschappelijk
werkster onvriendelijk en onbeleefd zou zijn en steeds
zou dreigen met het stopzetten van het leefloon. De
informatieverstrekking gebeurt volgens haar niet neutraal.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen over de houding
van de maatschappelijk werkster. Volgens het OCMW
handelt zij volgens de afspraken en de verwachtingen.
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Verzoekster blijft erbij dat ze geen neutrale informatie
geeft maar steeds dreigt met het schrappen van het
leefloon.
De procedures, zoals vastgelegd in de wet en de
studentenregeling, worden door het OCMW correct
toegepast. Het OCMW heeft het recht de afspraken in het
GPMI samen met de student op te volgen en te wijzen
op de mogelijke gevolgen als de afspraken niet worden
nagekomen. Het OCMW heeft het recht te vragen naar het
loon van verzoekster.

Leefloon (4)
(dossier: 202107-149)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster is de moeder van een OCMW-cliënte. Ze klaagt
dat haar dochter al een hele tijd geen leefloon meer krijgt
en daardoor over geen inkomen meer beschikt. Haar dochter is in collectieve schuldbemiddeling bij het OCMW. De
kleinkinderen van verzoekster verblijven in een krotwoning.
Haar dochter is radeloos.

ONDERZOEK

Het OCMW roept het beroepsgeheim in. De klachten gaan
niet uit van de dochter maar van haar moeder. Om te kunnen antwoorden op de klachten van de moeder moet informatie gegeven worden uit het dossier van de dochter. Deze
informatie valt onder het beroepsgeheim.
Volgens het OCMW is verzoekster ervan op de hoogte dat
haar dochter door verschillende diensten intensief begeleid
wordt en dat vrij recent een bewindvoerder aangesteld werd
over haar persoon en haar goederen. De gezinssituatie is
heel moeilijk. Alle betrokken hulpverleners streven ernaar
om het gezin zo goed mogelijk te helpen.
De Ombudsman maakt het resultaat van het onderzoek
over aan verzoekster. Daarop dient de dochter zelf klacht
in. Deze klacht wordt behandeld onder het dossiernummer
202109-184 (zie hierna).

BEOORDELING

Ander oordeel.
Het dossier wordt afgesloten omdat het OCMW bezwaren
maakt op het vlak van het beroepsgeheim. Het onderzoek
wordt via via dossier 202109-184 hernomen.

Leefloon (5)
(dossier: 202107-150)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker wordt sinds drie maanden geholpen door het
OCMW. Hij is dakloos. Sinds kort heeft hij een vriendin die
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aan de kust woont en bij wie hij ingeschreven zou kunnen
worden. Verzoeker krijgt 220 euro leefloon per week: 100
euro op maandag, 100 euro op vrijdag en 20 euro om opzij
te zetten.
Verzoeker heeft de 100 euro van de vrijdag onverwacht al
op woensdag nodig. Zijn maatschappelijk werker wil hem
dat geld niet geven. Verzoeker is verbolgen over zo weinig
soepelheid. Hij wil dat de Ombudsman tussenkomt opdat
hij toch minstens 50 euro zou krijgen.
Zijn maatschappelijk werker zou ook eisen dat hij op Brugs
grondgebied blijft. Dat vindt verzoeker niet doenbaar, zeker
nu hij de kans heeft op het adres van zijn vriendin ingeschreven te worden. Alles is beter dan op straat te leven.

ONDERZOEK

In het kader van verzoekers begeleiding en de opvolging
van zijn feitelijk verblijf wordt zijn leefloon op maandag en
vrijdag uitbetaald. Deze momenten werden op zijn eigen
vraag zo vastgelegd. Rekening houdend met zijn situatie en
zijn problematiek is twee dagen vroeger uitbetalen volgens
het OCMW niet de meest aangewezen oplossing. Een uitbetaling vervroegen betekent vaak alleen een verschuiving
van het probleem.
Als verzoeker bij iemand verblijft, dan heeft dat invloed op
de verdere toekenning van zijn leefloon. Als hij verklaart dat
hij niet langer op Brugs grondgebied verblijft, is het OCMW
van Brugge niet langer bevoegd voor de toekenning van zijn
leefloon. Er zijn wettelijke voorwaarden verbonden aan het
recht op leefloon, waaronder duidelijkheid over iemands
verblijfplaats. Alle voorwaarden en afspraken zouden reeds
meermaals met verzoeker besproken zijn. Het OCMW verzekert dat de maatschappelijk werker hierbij de wettelijke
voorwaarden en de interne afspraken volgt.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

Leefloon (6)
(dossier: 202109-184)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster klaagt dat ze al een hele tijd geen leefgeld meer
krijgt. Ze heeft geen inkomen. Alleen haar ouders springen
af en toe bij. Als gevolg van een beroerte kan ze niet meer
werken. Mocht ze al kunnen werken, dan zou haar loon gestort worden op een rekening waar alleen het OCMW zicht
op heeft. Hoewel haar bewindvoerster zich voor haar inzet,
verandert er niets aan de situatie.
Volgens verzoekster krijgt ze van het OCMW geen overzicht
van nog te vereffenen schulden zodat ze niet weet hoelang
ze nog aan het OCMW gebonden moet blijven. Ze weet niet
aan wie ze nog geld verschuldigd is.
De huur van het pand waar ze woonde, werd stopgezet.

OCMW

Daardoor heeft ze geen verblijfplaats meer. Haar vriend
geeft haar onderdak, maar haar kinderen kan ze niet meer
zien.
Toen verzoekster een tijd geleden in het ziekenhuis verbleef,
kreeg ze een document ter ondertekening overhandigd. Het
ging om een collectieve schuldenregeling waar ze niets van
begreep. Ze noemt haar situatie uitzichtloos.

ONDERZOEK

Verzoekster werd in september 2020 toegelaten tot de
procedure collectieve schuldenregeling. Het OCMW werd
aangesteld als schuldbemiddelaar. Volgens het OCMW zou
de procedure collectieve schuldenregeling op voorhand
uitgebreid aan verzoekster toegelicht zijn door de dienst
schuldhulpverlening.
Verzoekster wordt begeleid door een medewerker van de
dienst collectieve schuldenregeling. Haar inkomsten komen toe op een rekening op haar naam, waarop het OCMW
volmacht heeft. Volgens het OCMW zou verzoekster steeds
zicht hebben op de verrichtingen op haar rekening.
Naast de begeleiding in het kader van de collectieve schuldenregeling worden verzoekster en haar kinderen ook
door andere diensten begeleid. Midden juni 2021 werd een
bewindvoerder aangesteld over haar persoon en haar goederen.
Volgens het OCMW koos verzoekster ervoor om bij haar
vriend te gaan wonen en haar kinderen alleen te laten
wonen in haar huurwoning. Volgens het OCMW streefden
de hulpverleners er de voorbije maanden naar om de best
werkbare oplossing voor alle betrokken partijen uit te
werken. De kosten van de huurwoning, waar de kinderen
alleen verbleven, dienden te worden betaald, alsook andere
kosten voor de kinderen. Het gevolg hiervan was dat gedurende enkele maanden, vanaf juni 2021, aan verzoekster
geen leefloon meer kon worden betaald. Zij woonde bij haar
partner die wel een inkomen heeft.
De huurwoning waar de kinderen verbleven, werd uiteindelijk door de bewindvoerder opgezegd. Ondertussen is volgens het OCMW een gepaste oplossing met de nodige begeleiding voor de kinderen gevonden. Daardoor wordt sinds
september 2021 weer leefloon aan verzoekster uitbetaald.
Het OCMW wijst erop dat verzoekster bij vragen over de
procedure collectieve schuldenregeling, de vergoeding van
extra onkosten, enz. steeds terecht kan bij haar begeleider
van de dienst collectieve schuldenregeling of haar bewindvoerder.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Doordat verzoekster sinds september 2021 weer leefgeld
ontvangt, lijkt haar ergste financiële nood gelenigd.

Partijdig?
(dossier: 202103-038)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster is samen met haar moeder in collectieve
schuldbemiddeling bij het OCMW. Ondertussen woont haar
moeder niet meer bij haar. De collectieve schuldenregeling
dient opgesplitst te worden. Ze wil klacht indienen tegen
haar bemiddelaar omdat zij partijdig zou zijn in het voordeel
van haar moeder. De begeleiding loopt niet goed. Ze sprak
met het diensthoofd van de bemiddelaar die haar doorverwees naar de dienst Ombudsman. Het OCMW zou haar een
nieuwe bemiddelaar toewijzen.

ONDERZOEK

De dienst Ombudsman vraagt verzoekster meer details
over de partijdigheid van de schuldbemiddelaar. Zij maakt
deze niet over.

BEOORDELING

Ander oordeel
Het dossier wordt afgesloten omdat verzoekster niet meer
reageert.

Portretrecht
(dossier: 202103-046)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster schrikt als ze op de facebookpagina van het
OCMW een foto van zichzelf ziet naar aanleiding van een
vacature voor een ervaringsdeskundige. Ze gaf nooit
toestemming om de foto te gebruiken, noch voor intern
noch voor extern gebruik. Ze klaagt dat het portretrecht
werd geschonden. Het OCMW verwijderde ondertussen de
foto. Verzoekster vraagt niettemin een oplossing voor het
gebruik van foto’s in de toekomst.

ONDERZOEK

Het OCMW bevestigt dat er een bericht werd gepost
op de facebook- en instagrampagina’s van het OCMW
en Mintus met de bekendmaking van een vacature
‘ervaringsdeskundige armoede’. De foto werd geput uit het
fotoarchief van de dienst Communicatie van het OCMW/
Mintus. Na haar eerstelijnsklacht werden de berichten op
facebook en instagram verwijderd. Het vacaturebericht
werd de dag nadien opnieuw geplaatst maar dit keer met
een neutrale foto. De dienst Communicatie zette meteen
stappen om de foto’s waarop verzoekster te zien was, uit
het fotoarchief te verwijderen.
Het OCMW en Mintus hebben een duidelijk beleid wat
portretrecht betreft. Naar aanleiding van de klacht wordt
dit beleid nog aangescherpt.
Tijdens evenementen of activiteiten kunnen foto’s worden
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gemaakt van de gebruikers door de fotograaf van het
OCMW of Mintus of door een medewerker. Er worden
geen foto’s in de zorgcontext gemaakt. Deze foto’s worden
uitsluitend door het OCMW gebruikt voor communicatieve
doeleinden. Op publieke plaatsen of tijdens publieke
evenementen is er normaal gezien geen uitdrukkelijke
toestemming nodig om een foto of een filmpje te maken.
Als iemand eerder bijkomstig of toevallig op een foto
of een filmpje staat, is er geen toestemming van deze
persoon nodig om het foto- of filmmateriaal te gebruiken.
Als gevolg van de klacht contacteren het OCMW en
Mintus nu toch steeds actief de betrokken personen bij
het begin van de communicatie. Hierbij wordt expliciet
gepeild naar de instemming bij mogelijk gebruik van
audiovisueel materiaal uit het archief. Bij het maken van
nieuw audiovisueel materiaal wordt nu steeds vooraf de
toestemming voor het verzamelen, bewaren en gebruiken
ervan vooraf ingewonnen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

doorgaans tijdig geantwoord. Het OCMW ontving zijn mail
van 20 februari maar zag daarin geen vraag, alleen kritiek
op het functioneren van zijn maatschappelijk werkster.
Daarom werd de mail niet beantwoord.
Het OCMW kan zich niet vinden in verzoekers overtuiging
dat de maatschappelijk werkster haar werk niet goed zou
doen. Volgens het OCMW is zij een zeer betrokken medewerkster die haar dossiers goed opvolgt. In het mailverkeer
dat verzoeker bij zijn mail voegde, zag het OCMW geen fouten of onjuiste handelingen van de maatschappelijk werkster. Wat het OCMW wel opvalt, is dat verzoeker zelf niet
altijd respectvol reageert naar zijn hulpverleners toe. Hij
werd daar al eerder op gewezen. Toch past hij zijn houding
niet aan.
Verzoeker gaat niet akkoord met het antwoord van het
OCMW en wil dat opgenomen zien in het onderzoeksverslag.
Ondertussen wordt verzoeker niet langer begeleid door de
maatschappelijk werkster, dit als gevolg van een nieuwe
jobinhoud. Hij wordt geholpen door een andere maatschappelijk werker.

BEOORDELING
Ander oordeel.

Post
(dossier: 202106-107)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Onbeantwoorde klacht
(dossier: 202104-081)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker stuurt eind februari 2021 een mail naar het
OCMW waarin hij klaagt over de manier waarop zijn maatschappelijk werkster zijn dossier zou opvolgen. Tegen eind
april heeft hij nog geen antwoord gekregen.

ONDERZOEK

Volgens het OCMW wordt op verzoekers talrijke mails
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Verzoeker en zijn vriendin waren vorig jaar in budgetbeheer
bij het OCMW. Ze waren ambtshalve geschrapt en hadden
hun referentieadres genomen bij het OCMW in de Hoogstraat. De samenwerking met het OCMW verliep niet goed
en werd stop gezet, maar de post voor de vriendin van verzoeker komt nog altijd toe op haar referentieadres.
Verzoeker klaagt dat het OCMW geen seintje geeft als er
post is toegekomen. Zo bleef zijn vriendin wachten op een
Sodexo-kaart. Sodexo liet weten dat de kaart al op 12 mei
was opgestuurd. De kaart bleek al bij het OCMW te zijn toegekomen op 15 mei. Pas recent werd hij door het OCMW
opgestuurd.
Als verzoeker zelf langs gaat in Ruddershove, ligt er nooit
post. Het probleem is al een half jaar bezig. Nooit zou het
OCMW actief laten weten dat er post is toegekomen. Daardoor hebben verzoekers al verschillende moeilijkheden
ondervonden. Het OCMW zou de fout bij hen leggen.
Ondertussen heeft verzoeker zijn adreswijziging aangevraagd en loopt hiervoor de procedure. Hij dient op 4 juni
2021 klacht in.

ONDERZOEK

Volgens het OCMW werd het referentieadres in de Hoogstraat stopgezet op 20 oktober 2020. Het leefloon was al
stopgezet op 1 juni 2020. De post kwam evenwel nog steeds

OCMW

toe in het OCMW. De schrapping van een referentieadres
gaat niet vlot, zeker niet als er geen nieuw gekend adres is.
Verzoeker zou zelf contact opgenomen hebben met zijn
vroegere maatschappelijk werker met de vraag of er post
was toegekomen en met de vraag om de post beneden aan
het onthaal in Ruddershove te leggen. Dat werd steeds gedaan, maar de post bleef beneden regelmatig liggen.
Volgens het OCMW gaven verzoekers geen adres door waar
de post naartoe gestuurd kon worden. Het OCMW opteerde
er dan ook voor de post van verzoeker door te sturen naar
zijn bewindvoerder.
Via de Kruispuntbank kwam het OCMW te weten dat de
vriendin van verzoeker wel een nieuw adres had. Haar post
werd op 3 juni 2021, de dag voordat verzoeker klacht bij de
Ombudsman indiende, opgestuurd naar haar nieuwe adres.
Verzoeker nam op 4 juni 2021 telefonisch contact op met het
OCMW met de vraag of er post was toegekomen. Volgens
het OCMW deelde het mee dat de post voor zijn vriendin de
dag voordien was doorgestuurd naar haar adres en dat zijn
post naar zijn bewindvoerder was doorgestuurd. Verzoeker
vond dat laatste niet kunnen.
Het OCMW verzekert dat ook verzoekers post correct zal
toekomen zodra hij zich inschrijft op zijn nieuwe adres.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

Brugs Menswaardig Inkomen (1)
(dossier: 202106-128)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker meldde midden mei 2021 via het stedelijk meldpunt dat de webpagina’s op de website van de Stad, het
OCMW en Mintus over het Brugs Menswaardig Inkomen
niet meer actueel zouden zijn na de aanpassingen die door
het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst op 1 september
2020 werden goedgekeurd. Hij dringt aan op een actualisering van de informatie. Het contactcenter van het Huis
van de Bruggeling maakte zijn opmerking over aan info@
ocmw-brugge.be.
Midden juni heeft verzoeker nog geen antwoord gekregen.
De webpagina’s zijn niet aangepast.

ONDERZOEK

Volgens het OCMW is de webpagina over het Brugs Menswaardig inkomen correct en actueel.
Het OCMW onderzoekt verzoekers vraag om de webpagina
aan te passen, maar besluit dat dit niet tot meer duidelijkheid zou leiden. Op de pagina staat beschreven welke
inkomsten een persoon kan hebben om in aanmerking te
komen. Dat zijn leefloon of ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering of een minimumpensioen.
Verzoeker gaat niet akkoord met het standpunt van het

OCMW dat de informatie op de webpagina voldoende is.
Hij vindt dat de pagina ook zou moeten vermelden wie niet
in aanmerking komt. Hij vindt de informatie te beknopt in
vergelijking met de informatie die terug te vinden is in de
raadsbeslissing van 1 september 2020.
Het OCMW blijft bij zijn standpunt. Het vindt dat de vraag
om ook te vermelden wie niet in aanmerking komt, vatbaar
is voor discussie. Enerzijds kan men nooit voldoende informeren, anderzijds dreigt het gevaar dat de essentie van de
boodschap dan verloren gaat. Het OCMW meent dat door
het opsommen van alle uitzonderingen mensen ontmoedigd zouden kunnen geraken om een aanvraag in te dienen,
wat het omgekeerde is van wat het wil bereiken. Het OCMW
wil niets wijzigen aan de informatie op de webpagina.
De Ombudsman maakt het resultaat van het onderzoek
over. Verzoeker vraagt te willen acteren dat hij niet akkoord
gaat.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Hoeveel informatie gegeven moet worden om voldoende
duidelijk te zijn, is vaak een moeilijke evenwichtsoefening.
De Ombudsman is doorgaans voorstander van een zo ruim
mogelijke informatieverstrekking, maar kan het OCMW wel
volgen in zijn standpunt om kandidaat aanvragers van het
Brugs Menswaardig Inkomen niet te ontmoedigen door alle
uitzonderingen op te sommen.

Brugs Menswaardig Inkomen (2)
(dossier: 202110-211)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker leeft van een uitkering van de FOD Sociale Zekerheid. Hij geniet ook van een premie in het kader van het
Brugs Menswaardig Inkomen.
Eind oktober 2021 kwam zijn echtgenote naar België. Ze
staat ingeschreven in het wachtregister. Haar domiciliëring is nog niet in orde. De wijkinspecteur moet nog langs
komen voor de woonstvaststelling. Dat kan een hele tijd
duren. Omdat hij samenwonend is, zal hij van de FOD een
hogere tegemoetkoming krijgen maar dat dossier is nog
niet in orde.
Toch heeft het OCMW de financiële tussenkomst in het
kader van het Brugs Menswaardig Inkomen al stop gezet.
Daardoor ziet verzoeker zijn inkomen dalen terwijl hij een
mondje meer te voeden heeft.
De maatschappelijk werker vroeg naar een rekeninguittreksel van zijn echtgenote maar zij heeft haar bankrekening in de Dominicaanse Republiek al afgesloten. Hij
vroeg naar een bewijs dat de bankrekening werd afgesloten
maar volgens verzoeker wordt een dergelijk bewijs niet per
e-mail doorgestuurd. Zijn echtgenote zou dit bewijs zelf
moeten gaan afhalen en ondertekenen in de Dominicaanse

| 171

DOSSIERS 2021 IN DETAIL

Republiek. Dat is niet haalbaar. De maatschappelijk werker
weigerde om zelf naar de bank in de Dominicaanse Republiek te bellen omdat hij geen Spaans kent.
Verzoeker vindt het niet kunnen dat zijn tegemoetkoming
in het kader van het Brugs Menswaardig Inkomen al wordt
stop gezet terwijl het dossier van zijn echtgenote nog niet
in orde is. Hij wenst dat de beslissing teruggedraaid wordt.

kunnen wassen in een wasserij aangezien hij geen wasmachine heeft. Dat werd geweigerd. Daardoor stond hij voor de
onmogelijk keuze om ofwel kousen en ondergoed te kopen
ofwel zijn broeken te wassen. Zijn motivatie om naar de
evaluatie te gaan en de tewerkstelling aan te nemen, kreeg
daardoor een knauw.

ONDERZOEK

De Ombudsman stuurt verzoeker een ontvangstmelding.
Verzoeker reageert dat hij niet wenst door te gaan met zijn
klacht. Op het moment dat hij zijn klacht neerschreef, was
hij kwaad. Al zijn sommige zaken moeilijk te aanvaarden,
zegt verzoeker, toch wil hij niet dat er moeilijkheden ontstaan door hem.

De tussenkomst in het kader van het Brugs Menswaardig
Inkomen (of AFH) werd niet echt stop gezet. Het bedrag
werd alleen tegengehouden in afwachting van meer inlichtingen over de financiële situatie van de echtgenote.
Kort na de klacht is er overleg tussen verzoeker en zijn
maatschappelijk werker. Daar wordt overeengekomen dat
de AFH herrekend zal worden. Aangezien zijn echtgenote
een persoon ten laste is, stijgt de uitkering van de FOD Sociale Zekerheid. De berekening van de AFH met een extra
persoon ten laste komt uit op slechts een kleine daling van
acht euro.
Begin november wordt de herrekening goedgekeurd door
het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Verzoeker gaat
akkoord.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Het probleem wordt in onderling overleg tussen het OCMW
en verzoeker opgelost.

Geld voor kledij
(dossier: 202110-191)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker dient klacht in tegen zijn maatschappelijk werkster die hem niet respectvol en mensonwaardig zou behandelen. Hij zit sinds kort in collectieve schuldbemiddeling.
Volgens verzoeker zou hij zich aan de gemaakte afspraken
houden maar de ambtenaar niet.
Toen hij de collectieve schuldbemiddeling ondertekende,
zou hem gezegd zijn dat er voor kledij extra’s mogelijk zouden zijn omdat het om een basisbehoefte gaat.
Hij moest naar de evaluatie van zijn stage met het oog op
tewerkstelling. Om te solliciteren is het belangrijk goed
voor de dag te komen. Volgens verzoeker had hij alleen nog
twee versleten broeken. Hij had ook kousen en ondergoed
nodig.
Hij vroeg hiervoor een extra maar kreeg dat in eerste instantie niet. Hij werd doorverwezen naar Televestiaire waar hij
gratis tweedehandskledij kon krijgen, maar verzoeker wil
geen afgedankte kledij dragen. Verzoeker kreeg uiteindelijk
15 euro waarmee hij volgens de maatschappelijk werkster
in een kledingzaak vijf paar kousen en vijf onderbroeken
zou kunnen kopen. Dat klopte volgens verzoeker niet.
Verzoeker vroeg daarop 10 euro extra om zijn broeken te
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ONDERZOEK

BEOORDELING

Ander oordeel.
Het onderzoek wordt afgesloten op vraag van verzoeker.
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3. OCMW - Welzijnsverenigingen
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Nachtopvang (1)
(dossier: 202103-049)

Welzijnsvereniging ‘t Sas
DEELS GEGROND
KLACHT

Verzoekers zijn dakloos. Midden februari 2021 verblijven
ze in de nachtopvang van het OCMW. Die avond roken
ze op de brandtrap een sigaret. Een vrijwilligster komt
aansluiten. Het gesprek verloopt gemoedelijk en er
worden grapjes gemaakt. Verzoekers en de vrijwilligster
blijken elkaar te kennen. De volgende morgen gedraagt de
vrijwilligster zich vreemd.
Bij het inbellen ‘s avonds vernemen ze dat ze gesanctioneerd
zijn. Verzoeker wordt voor zes maanden geschorst uit de
nachtopvang, verzoekster voor vier maanden. Als reden
wordt opgegeven dat ze de vrijwilligster geïntimideerd
zouden hebben. Pas op 1 maart worden ze met een
aangetekende brief officieel op de hoogte gebracht van de
sanctie. De brief zelf dateert van 19 februari.
Verzoekers klagen over een gebrekkige communicatie en
een willekeurig sanctioneringsbeleid. Ze wijzen erop dat ze
niet gehoord werden en dat er geen beroepsmogelijkheid
tegen de sanctie bestaat. Ze vinden de sanctie buiten
proportie.

ONDERZOEK

40

Volgens de vereniging ’t Sas verliep het verblijf van
verzoekers in de nachtopvang vanaf het begin niet altijd
even vlot. ’t Sas spreekt over overlast. Verzoekers zouden
zich niet steeds respectvol gedragen hebben tegenover
de vrijwilligers en de medewerkers. Ze werden hierover
verschillende keren aangesproken. Na een eerdere

sanctie werden met verzoekers bijkomende afspraken
gemaakt waar beiden akkoord mee gingen.
Volgens ’t Sas werd op 18 februari 2021 vastgesteld dat
verzoekers zich opnieuw niet aan het huishoudelijk
reglement en de bijkomende afspraken zouden hebben
gehouden. Ze zouden drugs gebruikt hebben in de
nachtopvang, wat door een vrijwilligster vastgesteld zou
zijn. De vrijwilligster werd door de hoofdmaatschappelijk
werkster opgebeld om haar verhaal te doen. Ze bleef bij
haar versie van de feiten.
Volgens ’t Sas wordt elke sanctie besproken op de wekelijks
teamvergadering. Hierin worden de feiten besproken
en de sanctie bepaald. Verzoeker kreeg een sanctie van
zes maanden, verzoekster een van vier maanden. De
beslissing werd gemotiveerd.
Bezoekers die een sanctie krijgen, horen dit tijdens het
inbellen. De reden en de duur worden steeds meegedeeld.
Bij sancties langer dan een maand krijgen de betrokkenen
ook een brief met de beslissing en de reden van de sanctie.
De brieven voor verzoekers werden opgemaakt op 19
februari 2021. Ze werden voor ondertekening overgemaakt
aan de voorzitter en de gedelegeerd secretaris en daarna
opgestuurd. Dat de brieven lang onderweg waren, had
mogelijk te maken met het referentieadres van verzoekers
bij het OCMW.
In de brief werd vermeld dat verzoekers contact konden
opnemen met hun begeleiding vanuit het OCMW om hen
verder te helpen met hun dakloosheid. ’t Sas bevestigt
dat verzoekers verschillende keren contact opnamen met
de vraag naar een bed. Daarbij werd telkens meegedeeld
dat ze geen bed konden krijgen omdat ze gesanctioneerd
waren.
In de nachtopvang kunnen sancties uitgedeeld worden
voor verschillende redenen. Deze hangen uit in de
nachtopvang. Ze gaan van 1, 2, 7, 14 of 21 nachten. Bij
zwaardere feiten volgt een sanctie van een maand of
langer. Eerdere sancties worden meegenomen in de
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motivatie om een langere sanctie uit te spreken als dit
over herhaling van feiten gaat zoals druggebruik in de
nachtopvang, verbale of fysieke agressie naar bezoekers,
vrijwilligers of medewerkers, enz. De sanctie wordt
bepaald op de teamvergadering. Deze beslissing wordt
met het hele team besproken en er wordt overwogen
hoelang de uitsluiting moet duren en dit steeds met het
oog op de veiligheid en de rust van de medewerkers,
vrijwilligers en bezoekers. De hoofdmaatschappelijk
werker heeft het laatste woord.
’t Sas ontkent dat verzoekers zich niet konden verdedigen.
Verzoekers konden na de sanctie steeds een gesprek
aanvragen met de hoofdmaatschappelijk werker,
eventueel met de coördinator, de gedelegeerd secretaris
of de voorzitter.
De Ombudsman wijst erop dat hoorplicht een algemeen
beginsel van behoorlijk bestuur is. Zij impliceert
dat een bestuur de betrokken burger tegen wie een
ernstige, individuele maatregel wordt genomen, hoort
(ofwel mondeling ofwel schriftelijk) vooraleer het zijn
gemotiveerde eindbeslissing neemt, niet nadien. Ook een
beroepsprocedure voorzien in het reglement lijkt hem
aangewezen.
Als gevolg van de klacht en het onderzoek voorziet
’t Sas in het reglement van de nachtopvang in een
beroepsprocedure. Ook het hoorrecht wordt geregeld. Het
nieuwe reglement wordt goedgekeurd door de raad van
bestuur van ’t Sas van 19 mei 2021.
Naar aanleiding van het herwerkte huishoudelijk reglement
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worden verzoekers uitgenodigd voor een herstelgesprek.
Na het gesprek wordt de sanctie stopgezet.

BEOORDELING

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN HOORRECHT: verzoekers kregen een zware straf
zonder dat ze vooraf gehoord werden. In het reglement
van de nachtopvang was noch het hoorrecht noch een
beroepsmogelijkheid voorzien.
De Ombudsman beoordeelt de klacht slechts als deels
gegrond omdat hij niet objectief kan oordelen over de
omstandigheden die leidden tot de sancties.
De klacht wordt gecorrigeerd: het reglement op de
nachtopvang wordt aangepast; na een herstelgesprek
worden de sancties stopgezet.

Nachtopvang (2)
(dossier: 202103-048)

Welzijnsvereniging ‘t Sas
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker is dakloos. Hij formuleert begin maart 2021
opnieuw een klacht over de nachtopvang van het OCMW.
Het personeel zou de gasten die er overnachten, ertoe aanzetten om hem te pesten door ’s nachts op de branddeur
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te kloppen. Hij is autistisch en kan daar niet tegen. Het
personeel zou hem gek maken en hem provoceren tot hij
agressief wordt met de bedoeling hem de toegang tot de
nachtopvang te kunnen ontzeggen en hem te kunnen colloqueren.
Begin maart was er een nieuw incident met een vrijwilligster. Zij zou hem uitgelachen hebben en gezegd hebben
dat hij gek was. Verzoeker werd agressief en ging vlak voor
haar staan. Een kopstoot kon vermeden worden. Daarop
zou gezegd zijn door een andere medewerker: “We hebben
wat we willen”.

ONDERZOEK

Het OCMW antwoordt dat verzoeker na een eerdere sanctie
opnieuw zeer regelmatig gebruik maakt van de nachtopvang. Hij kampt met psychische problemen en is overgevoelig aan prikkels. Dat maakt een verblijf in de nachtopvang voor hem zeer moeilijk. Hij overnacht altijd in een
kamer waar hij het minst prikkels kan ervaren. Hij kan deze
afsluiten omdat dit hem een veiliger gevoel geeft.
Begin maart deed zich een ernstig incident voor waarbij
verzoeker een onverklaarbare uitval deed naar een vrijwilligster, eerst verbaal maar daarna ook fysiek. Een kopstoot
kon op het nippertje vermeden worden door een medewerker.
Kort na de klacht wordt verzoeker verplicht opgenomen
maar begin mei 2021 wordt hij weer vrij gelaten. Nadien
komt hij niet meer naar de nachtopvang. Hij wordt wel verder opgevolgd.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Het dossier wordt midden juli 2021 stop gezet omdat verzoeker geen contact meer opneemt met de dienst Ombudsman.

Crisisopvang
(dossier: 202111-226)

Welzijnsvereniging ‘t Sas
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker en zijn dochtertje wonen sinds 1 november 2021
in een crisiswoning van het OCMW. Voor hij de woning betrok, werd gezegd dat deze over TV, internet en verwarming
beschikte.
De verwarming bleek niet te werken. Verzoeker en zijn
dochtertje zaten gedurende veertien dagen in de kou. Pas
op 16 november werd de verwarming hersteld.
Verzoeker klaagt dat de TV en het internet nog altijd niet
werken. Een wooncoach zei hem dat het probleem doorgegeven was. Hij kreeg de tip dat hij in afwachting via Tadaam
televisie kon kijken en het internet kon gebruiken, maar
hij stelde vast dat dit 50 euro per maand kostte. Verzoeker
leeft van een leefloon. De wooncoach zei hem ook dat de

TV-aansluiting van analoog naar digitaal wijzigde en dat het
beleid nog aan het kijken was voor een oplossing. Verzoeker wil geen huur meer betalen zolang zijn TV- en internetaansluiting niet in orde zijn.
Hij vroeg op 16 november een gedetailleerde afrekening
van wat hij tot nog toe betaald had. Dat heeft hij tien dagen
later nog altijd niet ontvangen. Op 26 november dient hij
klacht in.

ONDERZOEK

Volgens het OCMW werd verzoeker samen met zijn dochtertje al op 20 oktober opgenomen in de studio. Hij betaalde 19
euro per dag als gebruiksvergoeding voor de studio. Hierin
zaten de gebruiksvergoeding voor de kamer, elektriciteit,
gas, water en onderhoudskosten voor de algemene delen.
Gedeeld internet en TV zijn niet apart vernoemd maar worden ook al een aantal jaren aangeboden.
Omdat verzoeker er moeite mee had om in een systeem van
budgetbeheer te stappen, werd overeengekomen dat hij zijn
verblijf steeds een maand vooruit zou betalen. Er werd aan
het einde van een volle maand een afrekening gemaakt. De
afrekening van het begin van zijn verblijf tot eind november
werd hem per mail bezorgd op 30 november.
Volgens het OCMW meldde verzoeker dat zijn verwarming
niet werkte. Er kwam binnen de 24 uur een technicus langs.
Hij stelde vast dat verzoeker de thermostaat niet open had
gedraaid. De technicus opende de thermostaat en er was
verwarming.
Verzoeker meldde dat er geen internetverbinding aanwezig
was. In de crisiswoning is er een wifi netwerk voor de bewoners waar zij zich vrij op kunnen aanmelden. Er werd informatie opgevraagd bij de dienst Informatica dat bevestigde
dat er een wifi netwerk was in het gebouw en dat er geen
andere meldingen binnen gekomen waren over het niet
werken van de verbinding. Medewerkers van ’t Sas konden
ter plaatse zonder probleem verbinding maken met de wifi.
Verzoeker meldde bij het begin van zijn verblijf dat de televisie niet werkte. De logistieke medewerker van ’t Sas ging
langs om de televisies om te schakelen van analoog naar
digitaal. Hij moest vaststellen dat dat niet lukte omdat de
toestellen te oud waren. Nog diezelfde dag werd toestemming gevraagd en gekregen om nieuwe aan te kopen. Zij
werden nog dezelfde week aangekocht en geleverd. Het
analoge signaal van de kabeltelevisie viel weg op 23 november. Op 29 november werden de nieuwe toestellen geïnstalleerd. Op 30 november voerde de logistieke medewerker de
switch uit en kon er digitaal televisie gekeken worden.
Verzoeker gaat niet akkoord met de manier waarop het
OCMW de zaken voorstelt.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Sommige aspecten van verzoekers klacht zijn ongegrond
(internet, verwarming), andere problemen (overzicht kosten, televisie) werden kort na de klacht in orde gebracht.
Deze vragen waren al in behandeling.
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Huurwaarborg
(dossier: 202106-133)

Sociaal Verhuurkantoor
ONGEGROND
KLACHT

Verzoekster huurde van 2015 tot 2020 een woning van het
SVK (Sociaal Verhuurkantoor). Het huis kampte met vochtproblemen. Verzoekster meldde dat telkens aan het SVK.
In april 2020 kreeg verzoekster een aanbod van een sociale
huisvestingsmaatschappij om tegen begin augustus 2020
naar een sociale woning te verhuizen. Ze vroeg aan het
SVK of er opnieuw geschilderd moest worden. Het SVK bevestigde dat. Maar volgens verzoekster waren dat verloren
kosten gezien de vochtproblemen in het huis waartegen de
eigenaars nooit iets structureels hadden ondernomen.
Het SVK beloofde begin juni 2020 om langs te komen voor
een vooronderzoek maar dat gebeurde niet als gevolg van
de coronamaatregelen en de vakantie van de medewerkster. De eerste werkdag na haar vakantie stelde de medewerkster voor om alsnog op huisbezoek te komen. Verzoekster herhaalde haar argumenten om niet te schilderen.
Bovendien was daar geen tijd meer voor. Eind juli 2020 zou
ze verhuizen.
Eind maart 2021 kreeg verzoekster een brief van het SVK
dat de huurwaarborg aangesproken was voor een bedrag
van een kleine 1.200 euro voor het uitvoeren van werken
die ten laste waren van de huurder. Voor het herschilderen
en behangen werd 1.000 euro aangerekend. Verzoekster
moest bijleggen omdat de huurwaarborg onvoldoende was.
Verzoekster protesteerde, maar het SVK bleef bij haar
standpunt. Bij een plaatsbezoek door de architect van het
SVK bleek er geen vocht aanwezig te zijn geweest dat het
herschilderen zou belemmeren.
Verzoekster klaagt dat het vochtprobleem door het SVK geminimaliseerd wordt, dat het SVK geen rekening houdt met
de niet nagekomen belofte dat de medewerkster begin juni
2020 langs zou komen voor een beoordeling van de situatie
en dat de brief van eind maart 2021 geen detail bevat van de
uitgevoerde schilder- en behangwerken.
Verzoekster vraagt zich af of het SVK zomaar de huurwaarborg kan aanspreken. Deze wordt normaliter op een
geblokkeerde rekening geplaatst. Om het geld vrij te maken
moeten beide partijen aftekenen. Blijft er betwisting, dan
moet de zaak voorgelegd worden aan de vrederechter.

ONDERZOEK

Mintus wijst erop dat de eigenaar de woning pas volledig
opgeknapt had op het moment dat verzoekster in 2015 het
huis betrok.
Normaliter doet het SVK voor het beëindigen van de huur
een plaatsbezoek en wordt de uitgaande huurder gewezen
op mogelijke schade waarvoor hij verantwoordelijk zal worden gesteld. Op die manier heeft hij nog tijd om de schade
zelf te herstellen. Als gevolg van de toen geldende coronamaatregelen werd er voor de woning geen vooronderzoek
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ter plaatse uitgevoerd.
Mintus verzekert dat verzoekster toch tijdig door haar
woonbegeleider werd opgebeld over de voorwaarden om
de borg volledig terug te kunnen krijgen. Hierbij zouden
alle voorwaarden en vereisten overlopen zijn. Daarbij zou
verzoekster duidelijk op de hoogte zijn gebracht van het feit
dat de woning in dezelfde staat zoals deze zich bevond bij
het ingaan van de huur, en proper moest worden teruggegeven. De woonbegeleider zou verzoekster duidelijk gezegd
hebben dat de beschadigde muren opnieuw geschilderd
moesten worden.
Volgens Mintus zou verzoekster wel degelijk in staat geweest zijn om tijdig de nodige werken uit te voeren. Bij
twijfel of vragen kon zij steeds telefonisch terecht bij de
woonbegeleiders van het SVK.
Op vraag van de huurbegeleider werd zeer kort voor het
einde van de opzegtermijn alsnog een afspraak met verzoekster gemaakt. Zij was evenwel al verhuisd en de woning was leeg.
Uit de fotoreportages die gemaakt werden bij het begin en
het einde van de huur, blijkt volgens Mintus duidelijk dat
de schade alleen aan verzoekster te wijten was. Ook de
vergelijking tussen de ingaande en de uitgaande plaatsbeschrijving bevestigt dat.
Op basis van de uitgevoerde werken werd de schade begroot. Volgens Mintus werd deze zeer discreet ingeschat.
Alle schadeposten werden na de beëindiging van de huur
door de technische dienst van Mintus weggewerkt. Mocht
er op dat moment nog vocht aanwezig geweest zijn, dan zou
men niet overgegaan zijn tot herschilderen.
Wat het aanspreken van de huurwaarborg betreft, heeft
verzoekster volgens Mintus bij de uitgaande plaatsbeschrijving een document ondertekend waarbij de gestelde huurwaarborg mocht worden aangesproken ter betaling van de
huurschade.
Op basis van dit alles blijven Mintus en het SVK bij hun
standpunt dat geen enkele huurschade onterecht werd
aangerekend.
Verzoekster wordt naar de rechtbank doorverwezen, mocht
ze niet akkoord blijven gaan.

BEOORDELING

Ongegrond.
De Ombudsman acht het voldoende aangetoond dat verzoekster tijdig ingelicht werd (zij het slechts telefonisch en
zonder het gebruikelijke voorafgaande plaatsbezoek) dat de
woning in dezelfde staat, zonder schade en proper teruggegeven moest worden. De huurwaarborg werd terecht aangesproken. Het aanspreken van de huurwaarborg gebeurde
op een correcte manier.
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Overlijden
(dossier: 202101-017)
GEGROND
KLACHT

40

De moeder van verzoekster overlijdt in een WZC van Mintus. Verzoekster dient klacht over de manier waarop het
WZC over het overlijden communiceerde.
Aanvankelijk verklaarden de huisarts en een hoofdverpleegkundige dat de moeder van verzoekster in haar slaap
overleden was. Later op de dag vernam verzoekster van
een familielid dat zij gehoord had dat haar moeder gevallen
was en niet in haar slaap overleden was.
Kort na het overlijden ging verzoekster de kamer opruimen.
Zij vond in het vuilnisbakje een gescheurd slaapkleed van
haar moeder. Een stagiaire zei dat haar moeder niet in haar
slaap overleden was maar naast haar bed gevonden was.
Daarop belde verzoekster naar de huisarts die toegaf dat
zij ingegaan was op de vraag van de hoofdverpleegkundige
om te bevestigen dat mevrouw in haar slaap gestorven was,
wat niet het geval was.
De familie ging met het slaapkleed naar de directeur. Tijdens een gesprek gaf de hoofdverpleegkundige toe dat
ze de waarheid niet had gezegd, dat mevrouw naast haar
bed gevonden was en niet in haar slaap overleden was. Ze
zou dat gezegd hebben om de familie te sparen. De hoofdverpleegkundige zei dat er een foto genomen was van hoe
mevrouw gevonden was. Ze raadde aan om niet naar de foto
te kijken omdat dit te pijnlijk zou zijn.
Tijdens het gesprek haalden de familieleden aan dat zij de
jongste dagen opgemerkt hadden dat mevrouw haar personenalarm niet droeg, terwijl zij van thuis uit gewoon was om
het te dragen. Verzoekster vraagt zich af of haar moeder
nog zou leven, mocht ze met haar alarmsysteem iemand
hebben kunnen verwittigen.
In de kamer lag een tapijtje. De huisarts zou al eerder
hebben opgemerkt dat het vloerkleedje weg moest omdat
mevrouw erover kon vallen. Blijkbaar was het tapijtje rond
de voeten van haar moeder gedraaid op het moment dat ze

gevonden werd. Verzoekster wil hierover duidelijkheid.
Toen enkele familieleden vroegen om de foto te mogen zien,
zei de hoofdverpleegkundige eerst dat ze hierover overleg
diende te plegen met de huisarts, dan dat de foto verwijderd
was.
Midden januari 2021 vond een vergadering plaats met de familie, de directeur, de hoofdverpleegkundige, een adviseur
van Mintus en de huisarts. De foto bleek niet verwijderd en
werd bekeken.
De familie kreeg op het einde van de vergadering te horen
dat een intern verslag opgemaakt zou worden, dat er beslissingen genomen zouden worden en dat er feedback aan
alle WZC’s gegeven zou worden over het verwijderen van
tapijten en over het besteden van aandacht aan het dragen
van de personenalarmsystemen. Op de vraag van de familie
of zij het verslag kon krijgen, werd geantwoord dat dit niet
gebruikelijk was. De familie kreeg wel verontschuldigingen
aangeboden.

ONDERZOEK

De directie van Mintus bevestigt dat er op het vlak van de
communicatie over het overlijden ernstige fouten werden
gemaakt.
Volgens de directie was het fout dat aan de familie verkeerde informatie werd gegeven over de omstandigheden
waarin mevrouw overleed. De hoofdverpleegkundige wilde
de familie sparen maar volgens de directie kan de foute
communicatie niet verantwoord worden. Ook het feit dat
een foto werd genomen van de overledene, behoort niet tot
de normale procedure. Volgens de hoofdverpleegkundige
liet ze de foto nemen omdat ze zelf nog niet aanwezig was
en achteraf zou kunnen zien hoe mevrouw was gevonden.
De directie heeft begrip voor de vragen van de familie over
de afwezigheid van het personenalarmsysteem en de aanwezigheid van het vloerkleed. Of deze gegevens een rol
hebben gespeeld bij het overlijden van mevrouw, kan niet
meer achterhaald worden. De huisarts, die aanwezig was op
het overleg van midden januari, kwam op basis van de foto,
die gerecupereerd kon worden via de dienst Informatica, tot
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de stelling dat het vloerkleed en het alarmsysteem wellicht
geen rol hadden gespeeld. De huisarts vermoedde dat
mevrouw onwel was geworden, dat ze nog gepoogd had
het bed te verlaten, maar dan overleden was. Mevrouw zou
niet over de vloermat gestruikeld zijn. Indien mevrouw het
alarmsysteem had omgehad, zou ze dit wellicht niet meer
gebruikt kunnen hebben.
De vloermat mag dan wellicht geen rol gespeeld hebben bij
het overlijden, volgens de directie is het wel duidelijk dat
deze niet meer aanwezig had mogen zijn. Al eind augustus
2020 werd in het zorgdossier vermeld dat het tapijt verwijderd diende te worden. In het zorgdossier stond ook dat het
tapijt effectief opgerold werd. Uiteindelijk legde iemand het
tapijt terug. Wie is niet duidelijk.
Volgens de directie wordt het personenalarm dagelijks
gecontroleerd, maar kan er nooit voor honderd procent
gegarandeerd worden dat het constant gedragen wordt.
Het gebeurt vaak dat bewoners het zelf verwijderen. In de
overdrachtmomenten op de afdeling werd meerdere keren
gemeld dat dit ook bij mevrouw het geval was. Het alarmsysteem werd nadien teruggevonden in een toiletzakje in
de badkamer. Wie dat zou hebben gedaan, kon niet meer
achterhaald worden. De directie acht het onwaarschijnlijk
dat een personeelslid dit zou gedaan hebben.
De adviseur nam nota’s tijdens het overleg van 14 januari.
Dit waren persoonlijke en privacygevoelige nota’s in functie
van eventuele gevolgen voor het betrokken personeelslid.

BEOORDELING

De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de manier waarop gecommuniceerd werd over het overlijden van de moeder was niet
okér. Dat gelogen werd over de omstandigheden van haar
overlijden, zelfs al was dit om de familie te sparen, kan
niet goedgekeurd worden. Dat een foto genomen werd van
de overledene behoort niet tot de normale procedure. Het
hele gebeuren voedde het wantrouwen van de familie en
bemoeilijkt het rouwproces.

OPVOLGING

Verzoekster krijgt eind november 2021 twee slotfacturen
voor het verblijf van haar moeder in het WZC. Ze vraagt dat
deze kwijt gescholden zouden worden. Mintus wenst niet in
te gaan op deze eis omdat de facturen slaan op dienstverlening die haar moeder wel degelijk kreeg. Wil verzoekster
een schadevergoeding, dan dient ze te werken via haar verzekeraar of via gerechtelijke weg.

Lichthinder
(dossier: 202104-073)
GEGROND
KLACHT

Verzoeker meldt begin maart 2021 aan het Woonloket
van het OCMW lichthinder vanwege een bewoner van een
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aanpalend godshuis. De man laat overdag en ’s nacht het
licht boven zijn voordeur continu branden. Hij steekt ook
het licht van de buur aan.
Het Woonloket vraagt de volgende dag naar het exacte
adres van de bewoner van wie verzoeker lichthinder ondervindt. De medewerkster vraagt of verzoeker al met deze bewoner heeft gepraat. Dat had hij nog niet gedaan. Verzoeker
voelde zich niet geroepen om met de bewoner contact te
zoeken omdat hij escalatie vreesde.
Korte tijd later belt verzoeker met het Woonloket waar een
oplossing beloofd wordt.
Eind maart mailt verzoeker naar de dienst Ombudsman
omdat het probleem nog altijd niet verholpen is. De dienst
Ombudsman laat hem weten dat de diensten een maand
de tijd krijgen om te reageren. Deze termijn is nog niet
verstreken. De dienst Ombudsman maakt de mail van verzoeker over aan Mintus met de vraag de zaak met spoed te
bekijken en hem rechtstreeks te antwoorden
Tegen midden april is er nog steeds altijd niets veranderd.
Verzoeker neemt opnieuw contact op met de dienst Ombudsman. Hij wijst erop dat de Stad zich op de borst klopt
op het vlak van energiezuinigheid en efficiëntie maar dat dit
in de praktijk te wensen overlaat.

ONDERZOEK

Mintus antwoordt in eerste instantie niet op de klacht die de
dienst Ombudsman overmaakt.
Verzoeker laat begin juni 2021 weten dat Mintus de drie bestaande lichtpunten op het domein recent vervangen heeft
door zeven nieuwe led-armaturen die voor nog meer lichthinder zorgen. Volgens hem zijn de lampen zo ingesteld
dat ze heel de nacht aan en uit springen. Hij begrijpt niet
waarom voor deze oplossing werd gekozen.
Na drie herinneringen laat Mintus midden juli aan de dienst
Ombudsman weten dat de godshuizen door bejaarden
bewoond worden. Beide woningen zijn bereikbaar via een
gang waarvan de deur uitkomt in een aanpalende straat.
Eenmaal door de gang komt men in de binnentuin en is er
een pad naar de voordeur van de woningen. Recht tegenover de voordeur zijn er nog twee bergingen voor elk van
de bewoners. Om de veiligheid van de bewoners te garanderen werden zeven led-armaturen met bewegingsmelders
voorzien. Bij beweging worden de lichten gedurende dertig
seconden geactiveerd. De lichtbundels zijn naar beneden
gericht om zo weinig mogelijk lichthinder te veroorzaken.
Volgens Mintus zijn de armaturen geen oorzaak van burenhinder.
Verzoeker gaat niet akkoord met de visie van Mintus. De
lichten springen de hele nacht aan en uit en de lichten
schijnen niet naar beneden. Bovendien reflecteert het licht
op de witte muren. Hij vindt de nieuwe verlichting buiten
proportie.
Mintus gaat eind augustus de situatie ter plaatse checken.
Ze geeft toe dat de lichten gemakkelijk aanspringen hoewel
de bewegingsmelders op minimale gevoeligheid staan. De
takken en de bladeren van de struiken en een boom zorgen
daarvoor. Mintus belooft na te zien of hier iets aan gedaan

MINTUS

kan worden. Zij bevestigt dat de lampen een vermogen van
10 W elk hebben en een helder wit licht geven. De lampen
zijn vast ingebouwd in de armaturen en kunnen niet vervangen worden. Volgens Mintus is de beoordeling van lichthinder evenwel subjectief.
De Ombudsman vraagt of het haalbaar is om het aantal
lichtpunten te verminderen. Mintus vindt een oplossing. Zij
plaatst andere, ingekapselde led-armaturen die meer gericht naar onderen schijnen, zonder bewegingsmelders. In
de doorgang en in elk van de woningen wordt een drukknop
geplaatst waarbij de verlichting gekoppeld wordt aan een
schemerschakelaar en een tijdssturing. Daardoor kan het
licht alleen gebruikt worden als het donker is. De lampen
branden een tijdje waarna ze automatisch doven.
Verzoeker is tevreden maar hij begrijpt niet waarom Mintus
in eerste instantie inging op de volgens hem subjectieve
onveiligheidsgevoelens van de bewoner van het godshuis
door het voorzien van een dure installatie die voor meer
lichthinder zorgde dan voordien.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: het duurt te lang vooraleer
Mintus op de melding van verzoeker reageert. Zijn eerste
melding dateert van begin maart. Tegen midden april was
er nog steeds geen reactie of antwoord waardoor verzoeker
klacht indiende bij de dienst Ombudsman.
De dienst Ombudsman moest zelf ook lang wachten op
een antwoord. De klacht dateerde van midden april. Mintus
formuleerde een eerste antwoord pas midden juli na verschillende herinneringen.
De Ombudsman spreekt zich niet uit over de bedenking
van verzoeker of in dit dossier met geld gemorst zou zijn
om tegemoet te komen aan de subjectieve onveiligheidsgevoelens van een bewoner. Maar het lijkt er wel op dat
de installatie met de zeven led-armaturen niet de meest
efficiënte was.
De klacht wordt gecorrigeerd: er wordt een oplossing gevonden voor het probleem.

Boodschappendienst
(dossier: 202110-196)
GEGROND
KLACHT

Verzoekster, hoogbejaard, maakt al geruime tijd gebruik
van de boodschappendienst van Mintus. Eind augustus
2021 krijgt zij van Mintus een brief waarin staat dat zij niet
meer voldoet aan de voorwaarden omdat het gezamenlijk
inkomen te hoog ligt. Verzoekster contacteert haar
maatschappelijk werkster die het bericht bevestigt. Veel
meer uitleg krijgt ze niet. Haar man wordt stilaan blind
en kan niet meer autorijden. Door gebruik te maken van

de boodschappendienst kunnen beiden nog thuis wonen.
Verzoekster begrijpt niet waarom het gezamenlijk
inkomen plots te hoog ligt. In vergelijking met 2020 krijgen
zij en haar man zelfs enkele euro’s minder pensioen. In
de brief van Mintus staat dat ze wel nog gebruik kunnen
maken van de maaltijden in een dienstencentrum of WZC.
De prijs hiervoor blijft 6 euro.
Op 20 september raadpleegt verzoekster de webpagina van
Mintus over de boodschappendienst. Bij de voorwaarden
leest ze dat men ouder dan 60 jaar moet zijn, men niet over
eigen vervoer mag beschikken, men op het grondgebied
moet wonen en men niet in de mogelijkheid mag zijn om
zelfstandig boodschappen te doen. Verzoekster en haar
man voldoen aan alle voorwaarden.
Als zij twee weken later, op 7 oktober, de webpagina
opnieuw raadpleegt, ziet ze dat er een voorwaarde
toegevoegd is. Men mag slechts over een beperkt
inkomen van maximaal twee keer het leefloon beschikken.
Verzoekster vindt het vreemd dat deze voorwaarde pas
vanaf oktober 2021 vermeld wordt op de website.

ONDERZOEK

In 2019 begon Mintus aan de administratieve herziening
van haar dossiers waarbij de inkomens gecontroleerd
werden. De herziening kadert in de toekenning van het
correcte sociale tarief en de juiste dienstverlening aan de
aanvragers. Vóór 2019 werden de dossiers niet regelmatig
gecontroleerd. De jongste herziening dateerde al van
enkele jaren geleden. Daardoor genoten burgers van
bepaalde diensten van Mintus zonder dat zij er recht op
hadden.
Na de herziening van het dossier van verzoekster bleek
dat het gezamenlijk inkomen zo’n 1.000 euro boven
de inkomensgrens lag. Deze inkomensgrens werd
in 2019 officieel vastgelegd in het reglement op de
boodschappendienst maar werd voordien ook al toegepast.
Omdat er vóór de algemene herziening van 2019 minder
nazicht werd gedaan, kon verzoekster gedurende langere
tijd van de boodschappendienst gebruik maken. Mintus
bracht verzoekster hier schriftelijk van op de hoogte.
Dat verzoekster wel nog gebruik mag maken van de
maaltijden komt omdat er voor deze dienstverlening geen
inkomensgrens geldt. Inkomen is alleen een uitsluitende
voorwaarde bij de boodschappendienst en de minder
mobielen centrale.
Mintus erkent dat in het dossier niet alles vlekkeloos
verliep. Zij bevestigt dat zij ondertussen de informatie over
de boodschappendienst op haar website aanpaste. Dat er
een inkomensgrens is, werd toegevoegd. Dat stond niet
vermeld.
Cliënten die niet langer kunnen genieten van een bepaalde
dienstverlening, worden persoonlijk opgebeld. Ze krijgen
daarbij de vraag of een huisbezoek gewenst is om de verdere
opties te bekijken. Ook verzoekster krijgt uiteindelijk
een huisbezoek waarbij een Mintus-medewerkster de
alternatieven bespreekt zoals een levering aan huis door
grootwarenhuizen. Volgens Mintus zijn er evenwel geen
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argumenten om verzoekster uitzonderlijk een verder
gebruik van de boodschappendienst toe te kennen.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de communicatie over
het stopzetten van de dienstverlening had beter gekund.
De informatie over de boodschappendienst op de website
werd laattijdig aangepast.
GEEN ZORGVULDIGHEID: dat de dossiers voor 2019 minder
werden nagezien, getuigt van minder zorgvuldigheid.
Daardoor genoten burgers gedurende langere tijd van
dienstverlening waar ze geen recht op hadden.
De klacht wordt gecorrigeerd: de website wordt
aangepast. Alle cliënten in het geval van verzoekster
worden opgebeld. Er wordt een huisbezoek aangeboden
om de verdere opties te bekijken.

Vochtige woning?
(dossier: 202105-085)
ONGEGROND
KLACHT

Verzoeker woont in een woning van Mintus. Hij klaagt over
vocht in zijn huis. Het zou uit de grond en de muren komen
waardoor hij elke morgen nat wakker wordt. De andere
woningen met hetzelfde probleem zouden aangepakt zijn,
maar zijn woning niet. Hij contacteerde al verschillende
keren de technische dienst, maar Mintus zou geen herstellingen willen uitvoeren. Volgens verzoeker gelooft de
technische dienst hem niet omdat hij hetzelfde voor had in
zijn vorige woning.

ONDERZOEK

In zijn vorige woning klaagde verzoeker erover dat het water
vervuild en zijn gezondheid in gevaar was. Mintus liet het
water verschillende keren testen maar er bleek niets mis.
Mintus liet hem toch verhuizen naar zijn huidige woning.
Ook hier herhaalde verzoeker zijn klacht dat het water
vervuild zou zijn. Na dubbele testen door Farys bleek dat
niet het geval. Omdat verzoeker bleef aandringen liet Mintus het water nog eens testen door een onafhankelijk labo.
Opnieuw bleek alles in orde.
Verzoeker klaagde toen over aardstralen en een waterader
die zich onder zijn woning zou bevinden. Mintus voerde een
plaatsbezoek uit. Er kon niets abnormaals vastgesteld worden.
Daarop formuleerde verzoeker klachten over de centrale
verwarming die niet conform zou zijn. Hij klaagde dat hij
’s morgens nat wakker werd en de ramen nat werden. Opnieuw voerde Mintus een plaatsbezoek uit. Het leidingwater bleek oké. Met de centrale verwarming was niets mis.
Verzoeker werd aangeraden de thermostaat overdag lager
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te zetten want tijdens het plaatsbezoek was het in het huis
drukkend warm.
Wat de natte ramen betreft, stelde Mintus vast dat de woning nog uitgerust is met houten ramen met enkele beglazing. Hierop kan condens optreden. De ramen zijn uitgerust
met afvoergootjes waarlangs de condens kan afvloeien.
Verzoeker werd erop gewezen deze gootjes vrij te houden.
Bij het plaatsbezoek uitte verzoeker nog meer klachten, o.a.
dat de muren en de vloeren en het tuinpad niet gefundeerd
zouden zijn. Hij werd gerustgesteld dat dit wel degelijk het
geval was.
Verzoekers opmerking dat Mintus in alle andere woningen
op de site wel al saneringswerken zou hebben uitgevoerd,
klopt niet. Doorheen de jaren zijn er in enkele woningen
alleen wat herstelwerken uitgevoerd. De renovatie van de
hele site staat gepland voor 2024. Het gaat in de eerste
plaats om werken om de woningen energiezuiniger te maken.

BEOORDELING

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen.
Mintus deed alles wat mogelijk was om verzoeker ervan te
overtuigen dat zijn woning oké is.

Slecht werkende verwarming
(dossier: 202101-012)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker huurt sinds 1 december 2020 een seniorenwoning. Er is een aanslepend probleem met de verwarming.
Bij de ingaande plaatsbeschrijving eind november 2020
werd vastgesteld dat een radiator defect was. Tussen eind
november 2020 en midden januari 2021 moest de onderhoudsfirma zeven keer langs komen.
Toch werkt de verwarming nog altijd niet naar behoren. De
waakvlam slaat geregeld uit en moet dan manueel opnieuw
aangestoken worden. Tegen 21 januari vindt verzoeker dat
het probleem eindelijk eens structureel aangepakt zou
moeten worden.

ONDERZOEK

Tijdens de ingaande plaatsbeschrijving stelde Mintus vast
dat de radiator in de gang niet opwarmde. De onderhoudsfirma stak op 30 november 2020 water bij. Daarna meldde
verzoeker meermaals dat hij geen verwarming had. De onderhoudsfirma deed verschillende interventies waarbij de
nodige stukken vervangen werden.
De dag na zijn klacht signaleert verzoeker ook aan de technische dienst van Mintus dat de waakvlam geregeld uitslaat.
Op 25 januari 2021 laat hij aan de technische dienst weten
dat hij geen verwarming meer heeft en dat er een waterlek
ontstaan is. De technische dienst neemt contact op met de
onderhoudsfirma die de volgende dag het gasblok vervangt.

MINTUS

Verzoeker is tevreden dat zijn verwarming hersteld is, al
merkt hij op dat het een oude verwarmingsketel blijft.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Mondmaskerplicht
(dossier: 202102-029)
ANDER OORDEEL
KLACHT:

Verzoekster was op bezoek bij haar moeder in een woonzorgcentrum van Mintus. Ze kreeg twee dringende telefoons van een notaris. Ze ging in de gang om het gesprek
te voeren. Toen de notaris zei dat ze moeilijk verstaanbaar
was, trok verzoekster haar mondmasker naar beneden en
ging ze met haar gezicht naar de muur staan. Met de hand
voor haar mond zette ze het gesprek verder.
Daarop werd ze in de rug geduwd door een personeelslid
dat haar op een bazige manier toeriep dat ze haar mondmasker moest aandoen. Verzoekster verduidelijkte dat de
notaris haar niet kon verstaan. Daarop reageerde het personeelslid bot.
Na het bezoek nam verzoekster de lift naar beneden. Daar
werd ze opgewacht door een man die zei dat hem gesignaleerd was dat ze zonder mondmasker bij haar moeder
op bezoek was. Daarop corrigeerde verzoekster dat het
wellicht ging over het feit dat ze op de gang stond te bellen
en even haar masker naar beneden had gedaan omdat ze
niet verstaanbaar was.
De volgende dag zocht ze deze man opnieuw op omdat ze
zich niet goed voelde bij de manier waarop ze bejegend
was. De man zei dat ze zich geen zorgen hoefde te maken
en dat alles in orde was.
Verzoekster dient toch klacht in over de manier waarop ze
bejegend werd.

ONDERZOEK

Mintus bevestigt dat verzoekster die dag verschillende keren aangesproken werd door verschillende zorgmedewerkers en een onderhoudsmedewerker over het niet naleven
van de coronarichtlijnen. Omdat mevrouw niet inging op de
vraag de coronamaatregelen te volgen, werd dit gemeld
aan de facilitair verantwoordelijke die op haar beurt verzoekster vroeg om de richtlijnen te volgen. Daarop kreeg
deze verantwoordelijke een duw van verzoekster.
Intussen was de directeur op de hoogte gebracht. Op het
moment dat verzoekster de lift nam, sprak hij haar aan.
Daarop deed verzoekster haar beklag. De directeur vroeg
haar nogmaals om de richtlijnen te respecteren. Een gelijkaardig gesprek herhaalde zich de volgende dag, toen
verzoekster opnieuw langs ging bij de directeur.
De directie wijst erop dat verzoekster ook al in het verleden door het personeel aangesproken werd omdat ze de

richtlijnen niet volgde.
Verzoekster gaat niet akkoord met het antwoord van Mintus. Ze kan zich geen eerdere incidenten herinneren. Volgens verzoekster was het de facilitair verantwoordelijke die
haar een duw gaf, niet omgekeerd. Ze vraagt zich af of het
de opdracht is van het onderhoudspersoneel om bezoekers
aan te spreken op het naleven van de coronamaatregelen.
De directie reageert dat ze geen details kan bezorgen over
eerdere incidenten. Deze feiten werden niet bijgehouden.
Mintus blijft erbij dat verzoekster de duw gaf. Mintus verwacht van al zijn medewerkers dat zij elkaar en de bezoekers onmiddellijk aanspreken over het niet naleven van de
coronamaatregelen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen over de bejegening. De
versies komen niet overeen. Het onderzoek mondt uit in
een woord-tegen-woordsituatie.

Ratten
(dossier: 202103-047)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster woont in een woning van Mintus. Al anderhalf
jaar klaagt de buurt over ratten. Zij zouden aangetrokken
worden door de etensresten waarmee de buurman zijn
kippen voert. Verzoekster meldde het probleem al verschillende keren aan de technische dienst die haar op haar
beurt doorverwees naar de maatschappelijk werkster. De
buurman zou geen gevolg geven aan eerdere vragen van
Mintus om het probleem op te lossen.
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Een maatschappelijk werkster kwam langs om de situatie
ter plaatse te bekijken. Ze zou de buur nog eens aanschrijven en hem een kans geven, maar verzoekster gelooft daar
niet meer in. Ze vraagt een oplossing: ofwel moeten de kippen weg, ofwel moeten de ratten bestreden worden.

ONDERZOEK

Volgens Mintus werden al verschillende stappen gezet om
het probleem aan te pakken. In juni 2020 werd de buurman
gevraagd de voor- en achtertuin op te ruimen. In januari
2021 volgde een melding over ratten. De buurman werd
aangesproken en er werden vier vallen gezet, kennelijk
zonder resultaat. De bewoner wordt verder begeleid.
Volgens Mintus bleek dat ook andere buren etensresten
buiten gooiden voor de vogels. Ook dat kan ratten aantrekken. De bewoners kregen een brief met de vraag geen
etensresten meer buiten te gooien.
Na de klacht levert een private firma een product om ratten
te verdelgen. Er worden vijf rattenvallen geplaatst en het
verdelgproduct wordt op diverse plaatsen aangebracht.
Als dat niet helpt, kondigt Mintus aan dat andere middelen
ingezet zullen worden. Deze komen dan wel ten koste van
de bewoner. Vandaar ook dat eerst goedkopere oplossingen
uitgeprobeerd worden.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

Verbaal agressief?
(dossier: 202105-083)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster solliciteerde voor een baan als zorgkundige in
een WZC van Mintus. Ze slaagde en kreeg van de Personeelsdienst de bevestiging dat ze halftijds progressief kon
opstarten. De volgende dag kreeg ze een e-mail voor een
afspraak bij de arbeidsgeneesheer.
De arbeidsgeneesheer stelde persoonlijke vragen, onder
meer wat de reden was geweest voor haar lange afwezigheid, Verzoekster zei dat dat nogal persoonlijke vragen
waren waarop de arbeidsgeneesheer gezegd zou hebben:
“Als je op deze vragen niet antwoordt, kan je niet beginnen.”
Verzoekster antwoordde op de vragen.
Later in het gesprek had de arbeidsgeneesheer het over
een attest dat ze nog nodig had in verband met het progressief opstarten. Verzoekster begreep niet goed welk document de arts precies bedoelde en wie het moest invullen.
De arbeidsgeneesheer gaf de nodige uitleg. Het gesprek
werd afgerond.
Kort daarna kreeg verzoekster een telefoon van de Personeelsdienst dat de arbeidsgeneesheer na het gesprek contact had opgenomen met de juridische dienst omdat verzoekster zich verbaal agressief tegenover haar gedragen
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zou hebben.
Verzoekster weet niet waarop de arbeidsgeneesheer alludeert. Ze stelt dat ze de arts op geen enkel moment uitgescholden of beledigd zou hebben. Er was geen discussie
over wat dan ook. Verzoekster vreest dat ze de baan niet
zal krijgen.

ONDERZOEK

Mintus stelt vragen over de bevoegdheid van de Ombudsman omdat het om een klacht zou gaan die betrekking
heeft op de relatie werknemer-werkgever. De Ombudsman
argumenteert dat er nog geen arbeidscontract is en dat hij
verzoekster nog als sollicitant beschouwt. Mintus meent
dat verzoekster reeds als werkneemster moet worden beschouwd. Ze heeft de selectieprocedure succesvol afgerond
en er wordt haar een arbeidsovereenkomst aangeboden.
Een voorwaarde voor effectieve start is het kunnen voorleggen van een attest van medische geschiktheid.
Volgens Mintus werd verzoekster geselecteerd voor de
functie van zorgkundige in een WZC. Haar arbeidsovereenkomst kan alleen nog worden tegengehouden als verzoekster niet aan de wettelijke vereisten zou voldoen om in
dienst te treden. Dat zijn: het niet kunnen voorleggen van
een blanco strafblad; het niet kunnen voorleggen van een
attest van medische geschiktheid van de arbeidsgeneeskundige dienst; het niet ondertekenen van de arbeidsovereenkomst.
Na de klacht geeft Mintus verzoekster de kans op consultatie te gaan bij dezelfde of bij een andere arbeidsgeneesheer.
Zij kiest voor het laatste. Deze consultatie vindt eind mei
2021 plaats. Verzoekster kan starten met haar nieuwe job.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Overleden vader
(dossier: 202105-092)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster had jaren weinig of geen contact met haar
vader. Ze probeerde jarenlang om tot een verzoening te
komen maar gaf dat uiteindelijk op.
Begin juni 2020 werd verzoekster gecontacteerd door een
maatschappelijk werkster van het OCMW in verband met
haar vader. Ze kreeg te horen dat hij dementerend was en in
een woonzorgcentrum was opgenomen. Er werd gevraagd
of verzoekster financieel kon bijspringen. Verzoekster was
door de vraag verrast en in eerste instantie boos omdat de
relatie met haar vader zo moeilijk lag. Ze had behoefte aan
een diepgaander, persoonlijk gesprek, wat langs de telefoon moeilijk lag.
Begin september 2020 contacteerde verzoekster de maatschappelijk werkster omdat ze die dag een verzoek van

MINTUS

het vredegerecht had gekregen voor een zitting die enkele
dagen voordien had plaatsgevonden. Het doel was om de
echtgenote van haar vader als bewindvoerder aan te stellen. Opnieuw stelde verzoekster vast dat er geen ruimte
was voor een diepgaand gesprek. Volgens de maatschappelijk werkster was dit de beste optie aangezien verzoekster financieel niet wilde tussenkomen.
Begin april 2021 overlijdt de vader van verzoekster. Ze komt
dat pas drie weken later te weten via een aankondiging in
de krant. Verzoekster vindt het onaanvaardbaar dat zij noch
door de maatschappelijk werkster noch door het woonzorgcentrum ingelicht werd over het nakende einde van
haar vader. Ze betreurt dat ze geen afscheid van haar vader
kon nemen.

echtpaar werd aangesteld als vertrouwenspersoon.
Volgens de maatschappelijk werkster liet verzoekster tijdens haar contacten op geen enkel ogenblik blijken dat ze
nood had aan een diepgaander, persoonlijk gesprek.
Dat verzoekster niet op de hoogte werd gebracht van het
overlijden van haar vader komt omdat Mintus altijd de wens
van de bewoner en zijn vertegenwoordiger respecteert en
alleen communiceert met de opgegeven contactpersonen.
De vader uitte op geen enkel moment de wens om het contact met zijn dochter te herstellen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

ONDERZOEK

De vader van verzoekster werd eind mei 2020 in een WZC
van Mintus opgenomen. Hierbij werd zijn echtgenote als
eerste contactpersoon opgegeven. Er was nog een tweede contactpersoon, een kennis van het echtpaar. Er waren
geen contactgegevens van verzoekster gekend in het zorgdossier.
Voorafgaand aan de opname werd door de maatschappelijk
werker van Mintus een sociaal-financieel onderzoek verricht. De echtgenote ondertekende een onderhandse borgstellingsovereenkomst met beperkt kapitaal. Gezien de
beperkte financiële middelen werd door Mintus eveneens
een borgstelling aangevraagd aan het OCMW.
Naar aanleiding van de vraag tot borgstelling bij het OCMW
stuurde het OCMW verzoekster begin juni 2020 een brief
met de melding dat er bij een eventuele tussenkomst van
het OCMW een onderzoek tot onderhoudsplicht zou worden
opgestart. Dit is een standaardprocedure. De gegevens van
verzoekster werden via de Kruispuntbank opgevraagd. Het
OCMW heeft toegang tot de Kruispuntbank, Mintus niet.
Hierop nam verzoekster begin juni 2020 zelf contact op met
de maatschappelijk werkster van Mintus voor bijkomende
informatie.
De maatschappelijk werkster deelde verzoekster mee dat
er voor een korte periode voldoende middelen waren, dat zij
als maatschappelijk werkster van Mintus alle rechten van
de vader zou uitputten en dat de effectieve tussenkomst van
het OCMW pas gevraagd zou worden op het moment dat de
middelen ontoereikend zouden blijken. Pas op dat moment
zou het onderzoek naar de onderhoudsplicht opgestart
worden. Dit onderzoek zou uitgevoerd worden door een
maatschappelijk werker van het OCMW. Uiteindelijk was er
geen tussenkomst van het OCMW nodig.
De maatschappelijk werkster van Mintus startte vervolgens
een procedure voor de aanstelling van een bewindvoerder
op. Bij een opname met beperkte financiële middelen wordt
in het WZC een mandaat systeemrekening geopend waarop
de inkomsten van betrokkene toekomen. Bij personen met
dementie kan dit niet zomaar geopend worden en moet een
procedure tot aanstelling van een bewindvoerder opgestart
worden. De vrederechter stelde begin september 2020
de echtgenote aan als bewindvoerder. De kennis van het

Parkeerplaats
(dossier: 202105-104)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker stuurt eind april 2021 een e-mail naar de voorzitter van Mintus waarin hij vraagt of hij op het terrein van een
WZC een parkeerplaats kan krijgen dichter bij de inkom.
Verzoeker huurt al een hele tijd een parkeerplaats op de
terreinen van het WZC, maar deze ligt te ver achteraan. Gezien zijn fysische beperking vroeg hij in augustus 2020 aan
de directeur of hij dichter bij de ingang mocht staan. Dat
werd toegestaan. Maar eind april 2021 beval de directeur
hem om zijn auto te verplaatsen.
Vandaar dat verzoeker officieel aan de voorzitter vraagt
of hij een parkeerplaats dicht bij de deur kan krijgen. Hij
krijgt geen antwoord. Hij stuurt midden mei een herinnering maar ook hierop komt geen reactie. Eind mei dient hij
klacht in.

ONDERZOEK

Mintus geeft toe dat de behandeling van de vraag wat vertraging opliep. Anderzijds is op het moment van de klacht
nog geen maand voorbij. Dat is de termijn die de Ombudsman hanteert om een klacht over het niet tijdig beantwoorden van een vraag gegrond te verklaren.
Kort na de klacht beslist Mintus niet in te gaan op de vraag
van verzoeker. Toen Mintus bij de opstart van het WZC besliste om onder bepaalde voorwaarden parkeerplaatsen te
verhuren aan buurtbewoners, werd expliciet vooropgesteld
dat deze verhuring op geen enkele wijze de kwaliteit van
de dienstverlening nadelig mocht beïnvloeden. In functie
van de kernactiviteit van Mintus zijn de parkeerplaatsen
die het dichtst bij de inkom liggen, prioritair voorbehouden
voor de bezoekers van de bewoners. Het verhuren van extra
parkeerplaatsen aan derden is alleen subsidiair en louter
een dienstverlening in het kader van buurtgericht ondernemen. Daardoor liggen deze parkeerplaatsen verder van
de inkom.
In de periode van augustus 2020 tot en met april 2021
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stond de directeur toe dat verzoeker zijn wagen dichter
mocht parkeren. Door de coronamaatregelen was er toen
heel beperkt bezoek in het woonzorgcentrum. Vanaf april
2021 keerde Mintus terug naar de normale bezoekregeling
waardoor de parking intenser wordt gebruikt. Daarom werd
verzoeker gevraagd opnieuw op de hem toegewezen plaats
te parkeren.
Daarnaast stelde Mintus vast dat verzoeker sinds de start
van de overeenkomst op regelmatige basis opmerkingen
formuleerde, beslissingen of handelingen van de directie
en/of het bestuur in twijfel trok, betwistte of niet opvolgde,
wat meermaals aanleiding gaf tot discussies en ongenoegen.
Daarom beslist Mintus om de overeenkomst tot het gebruik
van een autostandplaats op de terreinen van het WZC op te
zeggen. De beslissing wordt verzoeker betekend. Hij protesteert.
Artikel 3 van de overeenkomst zegt:
“Beëindiging van huidige overeenkomst is mogelijk te allen
tijde door beide partijen zonder enige motivatie.”
De Ombudsman probeert de beslissing van Mintus wat te
milderen, maar de dienst blijft bij haar beslissing.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De beslissing van Mintus is mogelijk wat streng maar contractueel correct.

Vastgebonden
(dossier: 202109-186)
ANDER OORDEEL
KLACHT

De moeder van verzoekster is hoogbejaard en lijdt aan
Alzheimer. Ze verblijft sinds een maand in een WZC van
Mintus.
Haar moeder valt gemakkelijk. Daarom wordt ze 24 uur op
24 vastgebonden, zo strak dat ze bijna niet meer kan bewegen en ademen. Verzoekster heeft het daar zeer moeilijk
mee.
Volgens verzoekster laat het personeel haar moeder de
hele dag half bloot liggen en moet ze aandringen om haar
te drinken te geven en wat soep te brengen. Ze zou dagen
blijven liggen met hetzelfde bloesje. Haar vals gebit zou al
zeker een week niet meer gepoetst zijn.
Volgens verzoekster is het personeel onvriendelijk. Ze werd
door een van de medewerksters al eens bedreigd met de
security omdat ze voor de rechten van haar moeder opkwam.

ONDERZOEK

De moeder van verzoekster werd begin september 2021
opgenomen vanuit een ander WZC in een aangrenzende
gemeente. Vier jaar geleden werd voor haar een bewindvoerder over haar goederen en persoon aangesteld.
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Volgens Mintus werden in de eerste week van de opname
met verzoekster enkele afspraken gemaakt. De beperkende maatregelen die werden toegepast in het vorige WZC
werden overgenomen. ’s Nachts werden in bed drie onrusthekken voorzien.
Mevrouw zat overdag in een rolwagen. Al snel werd duidelijk dat ze niet comfortabel zat. Daarom werd ze in een
multipositierolwagen geplaatst met een fixatieriem. Met
verzoekster werd afgesproken dat zij de fixatieriem mocht
losmaken op het moment dat ze op bezoek kwam, maar dat
ze het zorgpersoneel moest verwittigen dat zij vertrok zodat
de fixatieriem weer goed aangebracht kon worden.
Verzoekster hield zich niet altijd aan deze afspraak waardoor haar moeder onderuit zakte of viel waardoor ze verwondingen opliep. Toen een medewerker haar hierover
aansprak, begon ze te roepen. Daarop zei het personeelslid
dat de security opgeroepen zou worden. Kort daarna viel
mevrouw ’s nachts uit haar bed. Daarop werd beslist om ’s
nachts in bed de 3-puntfixatie en vier onrusthekken te gebruiken. Overdag werd mevrouw verder in de rolwagen met
fixatieriem gezet. Verzoeker ging daar niet mee akkoord.
In overleg met de bewindvoerder werd beslist dat verzoekster de fixaties niet meer los mocht maken en indien ze dit
wel deed, ze alleen nog onder begeleiding op bezoek mocht
komen. Eventueel kon een contactverbod opgelegd worden.
Na kennisgeving van deze afspraken werd verzoekster
kwaad. Daarop nam ze kledij van haar moeder en andere
zaken mee naar huis. Doordat verzoekster heel wat kledij
van haar moeder meegenomen had, moest het personeel
kledij uit de reservekast gebruiken.
Volgens het WZC krijgt de moeder elke dag de verzorging
die ze nodig heeft.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De Ombudsman kan moeilijk objectief oordelen over alle
contacten tussen verzoekster en het personeel maar hij
gaat er wel van uit dat het WZC de moeder steeds de beste
zorg gaf.

Onderhoud woning
(dossier: 202111-223)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster, hoogbejaard, meldt een aanslepend probleem
over nalatig groen- en algemeen onderhoud van haar Mintus-woning. Ook in 2017 en 2019 contacteerde zij hiervoor
de dienst Ombudsman.
Verzoekster klaagt dat de haag al zeker twee jaar niet meer
gesnoeid werd, terwijl dat in 2019 beloofd werd. Hij zou
volgens verzoekster kapot zijn. Ze vroeg al verschillende
keren een nieuw slotje voor het raampje van de voordeur.
Ook daar wordt geen gehoor aan gegeven. De achterdeur
werd enkele jaren geleden hersteld met een plank. Deze is

MINTUS

intussen rot en verzoekster vroeg Mintus al verschillende
keren om een nieuwe. Ook dat blijft zonder gevolg. De houten ramen van haar huis zouden al jaren niet meer onderhouden zijn. Er hangt bijna geen verf meer aan. Dat zorgt
voor een armoedig uitzicht. Het houtwerk is aan het rotten.

ONDERZOEK

Mintus bevestigt dat er na de eerdere klachten bij de dienst
Ombudsman afspraken gemaakt werden over het onderhoud van de tuin en de woning. De tuin is private grond en
dient in feite door verzoekster zelf onderhouden te worden.
Mintus bevestigt dat zij na de klachten uit 2017 en 2019 beperkt groenonderhoud uitvoert.
Na het jongste tuinonderhoud vroeg verzoekster aan een
Mintus-werknemer om na zijn werkuren enkele klusjes
op te knappen. Dat deed hij een paar avonden na elkaar.
Volgens Mintus verklaarde verzoekster kort nadien dat zij
door hem aangerand zou zijn. De werknemer ontkende dat
met klem. Verzoekster maakte haar klacht kenbaar aan
het diensthoofd van de technische dienst, waarna deze er
melding van maakte bij de Politie. Omdat Mintus beschikte
over geluidsopnames van verzoeksters aantijgingen, werden deze aan de Politie overgemaakt. Maar tegenover de
Politie verklaarde verzoekster nooit een dergelijke klacht
geuit te hebben.
Om het personeel te beschermen werd daarom afgesproken dat verzoekster alleen nog het diensthoofd mag contacteren over herstellingen. Omdat zij recent geen contact
opnam, ging Mintus ervan uit dat er geen technische ondersteuning nodig was.
Verzoekster verklaart tegenover de dienst Ombudsman
dat ze de werknemer van Mintus nooit van aanranding zou
hebben beschuldigd. De dienst Ombudsman raadt haar aan
alleen het diensthoofd te contacteren over klussen in en
rond haar woning. Mintus wijst er op dat verzoekster het
de organisatie moeilijk tot onmogelijk gemaakt heeft om bij
haar nog opdrachten uit te voeren.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Door haar verklaringen over een vermeende aanranding
staat Mintus logischerwijs niet meer te springen om bij
verzoekster herstellingen uit te voeren. Anderzijds kan het
zijn dat haar meldingen over nalatig onderhoud terecht zijn.
Het is aan het diensthoofd van de technische dienst om de
meldingen objectief te beoordelen. Maar dat kan alleen
als verzoekster hem contacteert. Dat wordt haar duidelijk
gemaakt.

Huursubsidie
(dossier: 202112-234)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster huurt sinds midden januari 2021 een appartement van Mintus. Bij de start van het huurcontract werd
een huursubsidie aangevraagd. Bij het onderzoek naar het
recht op de huursubsidie werd een technisch onderzoek
van de woning uitgevoerd op 1 oktober 2021. Hieruit bleek
dat het appartement niet voldeed aan de voorwaarden. De
procedure onbewoonbaarverklaring werd in gang gezet.
Intussen heeft verzoekster elf maanden huursubsidie mislopen. Ze vraagt een compensatie.

ONDERZOEK

Mintus bevestigt dat na de aanvraag van de huursubsidie
de woning ongeschikt werd verklaard en er werken uitgevoerd moesten worden. Deze werden onmiddellijk door
de technische dienst van Mintus aangepakt. Het ging om
een gaskraan in de keuken, ontbrekende ventilatieroosters
en een ontbrekende borstwering in de traphal, keuken en
leefruimte. Dat bracht een vertraging van de toekenning
van de huursubsidie met zich mee.
De wetgeving in verband met de huursubsidie zegt dat een
aanvraag ingediend kan worden tot negen maanden na de
start van de huurovereenkomst en dat het recht op de huursubsidie ontstaat op de startdatum van het huurcontract.
Wat de procedure ongeschiktheid betreft, krijgt de eigenaar
drie maanden de tijd om alles in orde te brengen vooraleer
er een ongeschiktheid wordt uitgesproken. Daarna heeft de
eigenaar nog twaalf maanden de tijd om de ongeschiktheid
op te heffen. Mintus wijst erop dat de wetgeving in verband
met de huursubsidie geen rekening houdt met de wettelijke termijnen die gehanteerd worden in het kader van een
ongeschiktheid. Indien er ongeschiktheid is, wordt de huursubsidie niet toegekend tot het moment dat er een geldig
conformiteitsattest voorgelegd kan worden.
Mintus wijst erop dat het bezoek door de technische dienst
om de werken uit te voeren een aantal keer door verzoekster zelf werd uitgesteld, zodat de beperkte tijd om de inbreuken aan te passen, snel wegtikte.
De Ombudsman stelt bijkomende vragen. Bij het afsluiten
van de redactie van het jaarverslag heeft hij hierop nog
geen antwoord gekregen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Het onderzoek is nog bezig.
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5. Politie
OVERZICHT KLACHTEN
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Sluikstorten
(dossier: 202101-011)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoeker woont langs de Maalse Steenweg. De Stad
Damme startte een proefproject op waarbij sinds oktober
2020 het gewicht aan huisvuil door de burger betaald moet
worden. Het doel is het verminderen van het restafval.
Volgens verzoeker schiet dit project zijn doel voorbij omdat
sommige bewoners uit Sijsele hun restafval sindsdien
komen afzetten in Sint-Kruis. Voor verzoekers deur staan
er wekelijks enkele bruine huisvuilzakken die afkomstig
zijn van bewoners van Sijsele. Ook bij de buren is dat het
geval.
Verzoeker zag al twee keer zelf de inhoud van de
afvalzakken na. De eerste keer vond hij een enveloppe met
het adres van de eigenaar. Hiervoor contacteerde hij de
Politie van Damme die de eigenaar hierover aansprak en
hem verplichtte de afvalzak te komen ophalen. De tweede
keer vond verzoeker een document met een e-mailadres
maar daarmee kon de Politie van Damme niets aanvangen.
Verzoeker contacteerde ook de Politie van Brugge die
zijn klacht overmaakte aan de wijkinspecteur. Verzoeker
contacteerde ook zelf al een viertal keer de wijkinspecteur.
De Brugse Politie zou geen oplossing weten voor het
probleem. Hij telefoneerde ook al met IVBO maar zij
verwees door naar de Politie. Verzoeker vraagt een
structurele oplossing.

Bij de Brugse Politie zijn maar twee meldingen over
sluikstorten van huisvuil, afkomstig van bewoners uit
Sijsele/Damme terug te vinden, meer bepaald op 15 en
25 januari 2021. Zij hadden huisvuilzakken van de Stad
Brugge gekocht en hadden hun afval voor een woning
op Brugs grondgebied geplaatst. In beide gevallen werd
een proces-verbaal opgemaakt wegens inbreuken op het
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reglement op de openbare netheid.
Na de klacht worden de eerdere, bij de wijkinspecteur
gemelde, inbreuken alsnog afgehandeld.
De Dienst Intern Toezicht brengt het diensthoofd van de
Regio Oost op de hoogte van de klacht. Op initiatief van
het diensthoofd wordt een overleg georganiseerd waaraan
deelnemen de dienst Openbaar Domein van de Stad
Brugge, de lokale Politie van Damme/Knokke-Heist en
Brugge, de dienst Preventie van de Stad Brugge en de
Gemeenschapswachten.
Er wordt een plan van aanpak uitgerold. De wijkinspecteur
neemt contact op met de buurtbewoners zodat het
probleem beter in kaart kan worden gebracht. Zij worden
geïnformeerd dat zij telkens de Politie moeten verwittigen
als zij extra huisvuilzakken aan hun woning vinden. Deze
zakken dienen aan de kant te worden gezet zodat ze niet
opgehaald worden door de huisvuilwagen. Op vraag van
de Politie worden de huisvuilzak(ken) opgehaald door
de dienst Openbaar Domein van de Stad Brugge. In de
zak(ken) wordt gezocht naar identiteitsgegevens van de
sluikstorter. Bij identificatie wordt een proces-verbaal
opgesteld of een GAS-boete uitgeschreven. De Politie van
Damme/Knokke-Heist wordt op de hoogte gebracht zodat
de sluikstorter vroegtijdig aangesproken kan worden.
De Gemeenschapswachten spitsen hun patrouilles
regelmatig toe op de Maalse Steenweg en de Brieversweg.
Verdere problemen bleven uit.

BEOORDELING

Terechte opmerking (minder actief optreden).
Het ziet ernaar uit dat de wijkinspecteur minder actief
omging met de gemelde inbreuken.
Het probleem wordt bijgestuurd: de eerder bij hem
gemelde inbreuken worden opgevolgd. Er wordt een
actieplan opgesteld.

POLITIE

Minnewaterpark
(dossier: 202105-088)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Op een avond in mei mocht de zestienjarige zoon van verzoekster voor de eerste keer uitgaan. Hij had met vrienden
afgesproken in het Minnewaterpark. De vrienden zaten
omstreeks 22 uur samen in het park toen een tiental meter
verder een vechtpartij ontstond in een andere groep.
De jongen bevond zich op zo’n vijf meter van het gevecht
toen hij onverwacht van achteren aangevallen werd door
een politieman die hem tegen de grond werkte en een knie
in zijn rug duwde. De agent riep hem toe dat hij niet mocht
bewegen of dat hij anders een nacht in de cel zou moeten
doorbrengen. De agent liet hem uiteindelijk gaan.
Verzoekster klaagt dat haar zoon ondersteboven is van wat
hem overkwam. Hij had niets met de vechtpartij te maken.
Excuses van de Politie zouden op hun plaats zijn. Ze vreest
dat de donkere huidskleur van haar zoon een rol kan hebben gespeeld in het geweld dat tegen hem gebruikt werd.

ONDERZOEK

Volgens de Politie waren er twee inspecteurs bij het incident betrokken. Ze worden ondervraagd en ook hun bodycambeelden worden geanalyseerd.
Als gevolg van verschillende meldingen van overlast in het
Minnewaterpark waren er die avond verschillende interventieploegen van de Politie aanwezig in het park. Net op
het moment dat er in een groepje een gevecht ontstond,
kwam er nog een extra politieploeg in bijstand toe in het
park.
Een inspecteur van deze pas toegekomen ploeg zag dat
één jongere het vanaf het vechtende groepje op een lopen
zette. Omdat de jongen bleef lopen, dacht de inspecteur dat
hij betrokken was bij de vechtpartij en niet door de Politie
gevat wilde worden. De inspecteur zette de achtervolging
in. Hij kon de jongen bijbenen en hem tijdens het lopen naar
de grond brengen. Volgens de Politie kan het niet anders
dan dat iemand bij een achtervolging van achteren wordt
vastgegrepen. Hierbij kwamen zowel de inspecteur als de
zoon van verzoekster ten val. Onmiddellijk daarna stonden
beiden al weer recht.
De zoon werd door een tweede agent naar zijn identiteit
gevraagd. De jongen deelde mee dat hij van dichterbij naar
het gevecht had willen kijken. Maar toen was hij bang geworden en had hij het op een lopen gezet. Toen bleek dat
de zoon van verzoekster niets met de vechtpartij te maken
had, mocht hij beschikken.
Volgens de Politie was het politieoptreden niet gewelddadig.
Dat bewijzen de bodycambeelden. Zij bevestigen de versie
van de inspecteur die de interceptie deed. Dat de inspecteur zijn knie in de rug van de jongen zou hebben geplant,
blijkt niet uit het onderzoek. Op de camerabeelden is te zien
dat de zoon zijn gsm na de val nog intact in de hand hield.
De inspecteur die de zoon naar zijn identiteit vroeg, bleek
bij zijn vertrek wel te hebben gezegd: “Volgende keer als

je stout bent, is het de bak in.” Deze reactie wordt door de
Dienst Intern Toezicht met de agent besproken en als onnodig beoordeeld.
De Politie benadrukt dat de huidskleur van de jongen op
geen enkel ogenblik een rol speelde. Alleen het feit dat de
jongen wegliep net op het moment dat de Politie de plaats
van de vechtpartij naderde, lag aan de basis van de interceptie.

BEOORDELING

Terechte opmerking (geen correcte bejegening).
Dat de agent die de identiteit van de jongen controleerde,
hem zei dat hij naar de cel zou worden overgebracht bij een
volgend incident, was onnodig en ongepast.
Voor de rest concludeert de Ombudsman dat het feit dat de
zoon naar de grond werd gebracht door de inspecteur een
ongelukkige samenloop van omstandigheden was. Dat er
onnodig geweld zou zijn gebruikt, blijkt niet uit het onderzoek. De Ombudsman gaat ervan uit dat de Politie zich niet
liet leiden door de huidskleur van de jongen.

Onterecht getakeld?
(dossier: 202106-116)
ONGEGROND
KLACHT

Verzoekster leende haar voertuig op 8 juni 2021 uit aan
haar dochter. Deze parkeerde de wagen omstreeks 8.30
uur langs de Dijver. In de loop van de voormiddag werd de
auto getakeld.
De dochter van verzoekster is ervan overtuigd geen parkeerverbod gezien te hebben. Zij zegt dat dit verbod er pas
in de late voormiddag geplaatst zou zijn.
Pas na de takeling merkt verzoekster dat zij twee gemiste
oproepen van de Politie heeft. Omdat zij op haar werk was
en daar geen gsm bij zich mag houden, had zij dit niet eerder opgemerkt.
Verzoekster hoorde vertellen dat het parkeerverbod er
kwam voor filmopnames. Ze oppert dat de bestaande vergunning last minute uitgebreid zou zijn waardoor alle voertuigen aan de Dijver getakeld moesten worden.
Verzoekster kreeg een boete van 58 euro en moest 100 euro
ophoesten om haar getakelde voertuig terug te krijgen. Ze
vindt dat dit onterecht is omdat ze vermoedt dat de parkeerverbodsborden te laat geplaatst werden.

ONDERZOEK

Het parkeerverbod langs de Dijver was opgenomen in een
vergunningsaanvraag van 31 mei 2021. De parkeerverbodsborden werden, conform de vergunning, op 7 juni om 13.30
uur geplaatst door medewerkers van de Politie. Op dat
ogenblik werden alle nummerplaten van de daar toen geparkeerde wagens genoteerd. Het voertuig van verzoekster
stond er op dat moment nog niet.
Het parkeerverbodsbord, geldig op 8 juni voor één dag
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met het oog op filmopnames, werd op een bestaande vaste signalisatiepaal bevestigd. Op die manier kon ze niet
verplaatst worden door derden. Verderop langs de Dijver
werden er bij wijze van herhaling ook nog mobiele verbodsborden geplaatst.
De Politie neemt aan dat de bestuurster het parkeerverbod
niet opmerkte. De verbalisanten bevestigen dat er nog heel
wat andere voertuigen geparkeerd stonden. Het gebeurt
wel vaker dat foutief geparkeerde voertuigen bij andere
chauffeurs de indruk wekken dat parkeren toegelaten is
zonder dat zij oog hebben voor de signalisatie.
De Politie probeerde twee keer verzoekster telefonisch te
bereiken. Omdat dit niet lukte, werd haar voertuig getakeld.

verweerschrift in te dienen. Het is dan aan het Parket om
te oordelen.
Een agent zou in feite maar één keer aan de burger hoeven te vragen om zijn identiteitskaart te tonen. Sommige
burgers weigeren dat te doen waardoor de verbalisant zijn
vraag dan op een kordatere manier moet herhalen. De Politie vermoedt dat dit bij verzoeker overkwam als machtsvertoon.
Op verzoekers vraag om het verkeersbord te tonen, hoefde
de inspecteur niet in te gaan. Hij is een beëdigd ambtenaar
die geen verantwoording hoeft af te leggen van zijn vaststellingen. Het is aan de burger om via zijn verweerschrift
zijn gelijk te bewijzen.

BEOORDELING

BEOORDELING

Machtsvertoon?

Bodycam

(dossier: 202101-013)
ANDER OORDEEL

(dossier: 202102-028)
ANDER OORDEEL

KLACHT

KLACHT

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen.
De dochter van verzoekster merkte de tijdig geplaatste signalisatie niet op.

Verzoeker werd ter hoogte van de herinrichtingswerken
van het kruispunt van de Scheepdalelaan met de Koning
Leopold II-laan tegengehouden door een politieagent. Ter
hoogte van de werfzone stond een verkeersbord dat fietsers
moeten afstappen. Verzoeker had dat niet gezien.
De agent vroeg verzoeker naar zijn identiteitskaart, waarop
deze vroeg of de agent hem zomaar een boete zou geven.
De agent antwoordde dat er al genoeg verwittigingen waren
geweest. Aangezien verzoeker hiervan nooit persoonlijk
verwittigd was, had hij hier geen boodschap aan. Toen verzoeker de agent vroeg om hem het verkeersbord te tonen,
zou deze bot gereageerd hebben dat hij daar geen tijd voor
had.
De agent zou verzoeker zijn naam niet hebben willen meedelen. Hij zou gezegd hebben dat deze terug te vinden zou
zijn op het proces-verbaal. De agent zou verzoeker toegeschreeuwd hebben dat hij geen twee keer zou vragen om
zijn identiteitskaart te tonen.
Verzoeker vindt de houding van de agent een uiting van
machtsvertoon.

ONDERZOEK

De Dienst Intern Toezicht ondervraagt de inspecteur die reageert dat de verkeersinbreuk en het contact met verzoeker
waarheidsgetrouw beschreven staat in het proces-verbaal
waarvan verzoeker een afschrift ontving. Volgens de agent
nam hij alleen een kordate houding aan.
Volgens de Politie heeft het weinig zin om ter plekke met
een agent in discussie te gaan over een inbreuk. De burger heeft altijd de mogelijkheid om na een vaststelling een
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Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen over het contact tussen de agent en verzoeker. Het onderzoek mondt uit
in een woord-tegen-woordsituatie.

Verzoeker parkeerde zijn auto op de hoek van de Schouwvegersstraat en de Guido Gezellelaan. Volgens hem parkeerde hij zijn wagen correct tussen twee andere wagens,
in niemands zicht of weg. Als hij bij zijn auto komt, is een
agente hem toch aan het bekeuren. De agente zou nors
en onvriendelijk geweest zijn. Ze zou hem gezegd hebben
“dat hij kon doodvallen” en dat hij de wegcode niet kende.
Zonder dat hij daarvoor de toestemming had gegeven, nam
de agente de interventie op met haar bodycam. Hij uit het
vermoeden dat zij haar eigen verwensingen niet opnam. Hij
vindt haar gedrag ongepast.

ONDERZOEK

Verzoeker werd bekeurd omdat hij de wegcode overtrad.
Daarin staat dat het “verboden is om te parkeren in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de
verlenging van de naastbijgelegen rand van de dwarsrijbaan,
behoudens plaatselijke reglementering”.
De agente ontkent formeel dat ze gezegd zou hebben dat
verzoeker dood kon vallen en de wegcode niet kende.
Volgens de wet dient de burger geen toestemming te geven
voor het gebruik door een agent van zijn bodycam.
Omdat het contact met verzoeker niet goed verliep en de
agente achteraf wilde kunnen aantonen dat zij hem correct
had bejegend, had zij de intentie haar bodycam te activeren. Maar door een verkeerde manipulatie van het toestel
startte de agente de opname pas vanaf het einde van de
interventie. Daardoor kan het contact met verzoeker niet
nagegaan worden.
Verzoeker kan de overtreding betwisten. Oordelen over de

POLITIE

betwisting van verkeersovertredingen is de bevoegdheid
van het Politieparket.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Het onderzoek mondt uit in een woord-tegen-woordsituatie
waarover de Ombudsman niet objectief kan oordelen.

Gedoogbeleid?
(dossier: 202103-050)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker meldde al geregeld aan de Politie dat er elke dag
in zijn straat op het voetpad geparkeerd wordt. Ook fietsers
zouden op het voetpad rijden wat gevaarlijk is voor de voetgangers.
Verzoekers eerste melding aan de Politie dateert al van 8
december 2020, zijn laatste van 3 maart 2021. Hij zou zijn
meldingen telkens gestaafd hebben met fotomateriaal
maar hij zou tot nog toe geen enkele reactie hebben gekregen. Verzoeker vindt het jammer dat de wijkinspecteur
nooit aan de deur kwam om de problematiek met hem te
bespreken.

ONDERZOEK

Verzoeker stuurde zijn meldingen naar de Politie op 8 en
17 december 2020, 12 en 19 januari 2021 en 3 maart 2021.
Volgens de Politie werd aan de meldingen wel gevolg gegeven. Verzoeker zou daar ook zelf verschillende keren
over ingelicht zijn. De Politie geeft een overzicht van de
data waarop zij verzoeker een antwoord bezorgde. Volgens
de Politie zou de wijkinspecteur verschillende keren met
verzoeker in gesprek gegaan zijn maar wilde verzoeker uiteindelijk geen verdere gesprekken meer met hem voeren.
Toch werden zijn meldingen verder opgevolgd. De straat
werd op de toezichtslijst van de regio Noord geplaatst en
de Verkeersdienst werd gevraagd naar de mogelijkheden
op het vlak van verkeerstechnische en infrastructurele
maatregelen. Na onderzoek bleken er evenwel geen aanwijzingen voor een echt mobiliteitsprobleem.
Volgens de Politie gaat het in verzoekers meldingen steeds
over een doorgang tussen woningen, aangelegd als doorsteek tussen doodlopende stukken van de straat. Zij acht
het aannemelijk dat fietsers uit de wijk deze doorgang sinds
jaar en dag gebruiken. De Politie doet nog altijd sporadisch
toezicht maar interventies vloeiden daar nooit uit voort.
Verzoeker reageert dat hij alleen als antwoord op zijn meldingen kreeg dat ze doorgegeven zouden worden aan de regio Noord, en dat de wijkinspecteur hem één keer opbelde.
Daarna wilde hij geen gesprekken meer met de wijkagent
voeren. Verzoeker vindt het niet kunnen dat de Politie zou
gedogen dat (brom)fietsen gebruik maken van het voetpad.
De Politie ontkent dat zij het rijden op het voetpad zou gedogen, maar wijst erop dat de handhaving in een woonwijk

met tientallen verbindingspaden zeer arbeidsintensief is
waardoor een dergelijke actie niet als prioritair kan worden
opgenomen.
Volgens de Politie zouden infrastructurele maatregelen
het misbruik van de verbindingspaden aan banden kunnen
leggen. De kwestie wordt met de dienst Openbaar Domein
besproken tijdens het Move-overleg. Het standpunt van
de dienst Openbaar Domein luidt dat dergelijke ingrepen
de toegankelijkheid van de wijk zouden beperken. De Verkeersdienst treedt dit bij. Er worden geen infrastructurele
maatregelen uitgevoerd.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

Foutieve datum ongeval
(dossier: 202105-087)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Midden april 2021 heeft verzoeker een verkeersongeval met
zijn wagen. Hij wijt het ongeval aan de aan de gang zijnde
wegenwerken. Op 27 april doet hij aangifte bij de Politie.
Achteraf kreeg hij via de inspecteur die het verhoor afnam,
een attest voor de verzekering.
Bij thuiskomst ziet verzoeker dat de datum van het ongeval
verkeerd ingevuld werd op het attest. De dag van het ongeval (19 april) werd verward met de dag van de aangifte
(27 april). Verzoeker probeert de inspecteur bij wie hij de
aangifte deed, te bereiken maar dit lukt hem niet meer.
Daags nadien, op 28 april, contacteert verzoeker opnieuw
de Politie. De dossierbehandelaar is in ziekteverlof tot
1 mei. Als verzoeker op 1 mei opnieuw contact opneemt,
hoort hij dat het ziekteverlof verlengd is tot 5 mei. Verzoeker wordt doorgeschakeld met een collega van de inspecteur. Deze belooft het probleem intern te bespreken en een
nieuw attest op te sturen. Verzoeker verneemt niets meer.
Ten einde raad richt verzoeker zich op 11 mei tot de dienst
Ombudsman in de hoop aan een correct attest te geraken.
Hij heeft 1.300 euro schade aan zijn wagen. Zonder correct
attest komt de verzekering niet tussen.

ONDERZOEK

Op 11 mei is de betrokken inspecteur nog steeds afwezig.
Dat kon volgens de Politie niet voorzien worden door zijn
collega op het moment dat deze telefoneerde met verzoeker. Hij handelde op 5 mei correct door de dossierbehandelaar per e-mail in te lichten over de vraag van verzoeker om
hem een correct attest te bezorgen.
Na de klacht richt de dienst Intern Toezicht van de Politie
zich tot de hoofdinspecteur van het team. Daarbij wordt ook
de inspecteur ingelicht die eerder met verzoeker telefoneerde. Deze inspecteur belt verzoeker op. Na het gesprek
corrigeert de inspecteur de fout en stuurt hij verzoeker een
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correct attest op.
Het proces-verbaal was door de afwezigheid van de dossierbehandelaar nog niet afgehandeld en wordt met de
juiste gegevens hervat en afgerond. Lopende dossiers worden bij de Politie alleen bij een langdurige afwezigheid door
een andere opsteller afgewerkt.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Er was geen fout of vergetelheid in het spel. De dossierbehandelaar bleef langer ziek dan verwacht. Dat kon zijn collega op het moment van het telefoongesprek met verzoeker
niet vermoeden. Het belangrijkste is dat verzoeker alsnog
tijdig geholpen werd.

Brokstukken op de weg
(dossier: 202107-137)
ANDER OORDEEL
KLACHT

In de nacht van 30 juni op 1 juli 2021 gebeurde een ongeval
op de Ring tussen de Gentpoort en de Kruispoort. Twee
bussen van een private firma werden zwaar beschadigd
en weggetakeld.
Volgens verzoekster werd haar firma pas op 1 juli rond
de middag door de Politie op de hoogte gebracht van het
ongeval en de takeling. Dat was laattijdig.
Verzoekster passeerde op 2 juli ’s avonds langs de plaats
van de aanrijding. De brokstukken en glasscherven lagen
nog altijd op de parkeerstrook, het fietspad en de rijbaan.
Verzoekster vindt dat de Politie de firma eerder op
de hoogte had moeten brengen, de diensten die de
brokstukken moesten opruimen, had moeten verwittigen
en nadien had moeten controleren of de brokstukken
effectief opgeruimd waren.

ONDERZOEK

Het verkeersongeval deed zich voor op 1 juli 2021 om
1.30 uur. Het was een ongeval met zware materiële
schade waarbij er brokstukken verspreid lagen over de
vier rijstroken van de Ring. De rijbaan werd afgesloten
en de Brandweer werd door de Politie opgevorderd
om de volledige rijbaan vrij te maken en te reinigen. Er
dienden verschillende voertuigen getakeld te worden. De
politiepatrouille die de vaststellingen deed, maakte zelf
het fietspad vrij met de borstel.
Op het ogenblik dat de patrouille vertrok, was alle puin
op de rijweg geruimd en de rijbaan weer vrijgegeven.
Er diende nog één bus op de parkeerstrook getakeld te
worden. Alleen onder die bus lagen nog brokstukken. De
patrouille moest op een andere plaats nog gerechtelijke
zaken, gerelateerd aan het ongeval, uitvoeren.
De opgeroepen takeldienst zou verder instaan voor de
takeling van de tweede autobus. De patrouille ging ervan uit
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dat de takeldienst ook de brokstukken onder het voertuig
zou opkuisen. Naar aanleiding van de klacht blijkt dat deze
brokstukken niet opgeruimd werden. Ze lagen niet op de
rijbaan of het fietspad maar wel op de parkeerstrook. Na
de klacht ruimt de Politie de brokstukken zelf op.
De patrouille kon alleen een vast telefoonnummer van
de busfirma noteren dat ze terugvond op een sticker op
een van de autobussen. Ook op het internet kon ze alleen
een vast telefoonnummer terugvinden. Wetende dat er
tijdens de nachtdienst niemand bereikbaar zou zijn in het
bedrijf, werd in overleg met de wachtofficier beslist om
de collega’s van de vroege dienst te laten instaan voor het
verwittigen van de firma. De wachtofficier verwittigde ook
de dispatching zodat zij op de hoogte was van het ongeval,
mocht iemand van de firma contact opnemen, wat niet
gebeurde.
Op 1 juli 2021 omstreeks 10.45 uur verwittigde een
inspecteur met vroege dienst telefonisch de firma. Hij
kreeg een vrouw aan de lijn. Vermoedelijk ging het om
verzoekster. Zij was ontevreden omdat ze vond dat de
firma te laat verwittigd was. De inspecteur zei dat de
vaststellers nachtdienst hadden gehad en ze later nog
contact zouden opnemen voor de verdere afhandeling.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Idealiter had de firma iets vroeger ingelicht kunnen/
moeten worden. Anderzijds was de verwittiging de
volgende morgen om 10.45 uur niet echt laattijdig.
Sowieso kon de firma tijdens de nacht niet bereikt worden
omdat de Politie alleen een vast telefoonnummer terug
kon vinden.
De takeldienst was nalatig. Zij ruimde de brokstukken
op de parkeerstrook niet op. Voor het takelbedrijf is de
Ombudsman niet bevoegd.

Politiegeweld?
(dossier: 202108-167)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker klaagt over het optreden van de Politie op een
zaterdagnacht op de Eiermarkt. De Politie, die reeds op
het plein aanwezig was, zou tegen zijn vrouw en zijn zoon
buitensporig geweld hebben gebruikt bij een emotioneel
contact tussen beiden. Zijn vrouw en zoon zouden gewelddadig opgepakt zijn en in de combi zijn gesleurd. Ze
moesten een nacht in de cel doorbrengen. Zijn vrouw liep
tijdens het incident verschillende blauwe plekken op. Zijn
zoon werd bespoten met pepperspray, zo erg dat zijn kleren
uren later nog nat waren. Hij vroeg tevergeefs om water
om zijn ogen te spoelen. Bij haar vrijlating was zijn vrouw
getraumatiseerd.
Verzoeker was samen met zijn moeder naar het Politiehuis gereden maar kreeg niet de toestemming zijn vrouw

POLITIE

en zoon mee naar huis te nemen. Toen zijn zoon uit de cel
kwam, had hij een witte overall aan, als was hij een zware
crimineel.

ONDERZOEK

De problematiek tussen de vrouw en de zoon van verzoeker
heeft een lange voorgeschiedenis waar de Politie van op de
hoogte is. Alle aspecten over het optreden van de Politie op
de Eiermarkt ten aanzien van verzoeker, zijn zoon en zijn
echtgenote werden opgenomen in een gerechtelijk dossier.
Ook het beeldmateriaal werd hieraan toegevoegd. Aangezien het gaat om een gerechtelijk dossier kan de Politie aan
de Ombudsman geen verdere informatie geven. De Politie
maakt verzoekers klacht wel per navolgend proces-verbaal
over aan het Parket.
De Politie kan de Ombudsman wel informatie geven over
de kledij van de zoon, het witte pak dat hij droeg bij zijn
vrijlating, en de behandeling van verzoekers vrouw en zoon
in het cellencomplex.
De zoon werd in het arrestantencomplex binnengebracht
en begeleid naar het decontaminatielokaal. Dat lokaal
heeft een oogdouche om de ogen te spoelen. Dat zijn kleren
nat werden, was grotendeels te wijten aan deze oogdouche. Omdat zijn kleren nat waren, kreeg de zoon een wit
pak zodat hij niet in zijn ondergoed opgesloten zou moeten
worden. Hij kreeg ook een deken. Zijn kledij werd in een box
opgeborgen. Gevolg was dat deze bij zijn vrijlating nog nat
was. De zoon hield het witte pak aan. Natte kledij opnieuw
aantrekken is niet aangenaam. Verdere problemen met de
zoon waren er niet.
De intake van de echtgenote verliep kalm en zonder problemen. Zij nam rustig plaats in de cel. Er deden zich geen
onregelmatigheden voor.
Verzoeker kwam nog diezelfde avond samen met zijn moeder naar het Politiehuis waar de permanentieofficier hen
op de hoogte bracht van de vrijheidsberoving. Op verzoekers vraag om zijn vrouw en zoon te laten meegaan naar

huis, deed de permanentieofficier nazicht in de cellen. Aangezien beiden lagen te slapen, werd ervoor geopteerd om
ze niet te wekken. Er werd met verzoeker afgesproken dat
hij ingelicht zou worden zodra de vrijheidsberoving beëindigd was zodat hij hen kon komen ophalen. Dat gebeurde
op deze manier.
De Ombudsman verwijst verzoeker door naar het Comité
P. mocht hij verder willen gaan met zijn klacht over het
gerechtelijk optreden van de Politie op de Eiermarkt. Daarvoor is de Ombudsman niet bevoegd.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Voor een deel van de klacht is de Ombudsman onbevoegd,
voor de behandeling van verzoekers vrouw en zoon in de
cellen is hij wel bevoegd. Met betrekking tot de opsluiting
in de politiecel interpreteerde verzoeker bepaalde feiten,
onder meer over de kledij van zijn zoon, verkeerd. Dat wordt
bijgestuurd door informatieverstrekking.

Geen werken
(dossier: 202110-193)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Begin september 2021 kreeg verzoeker een bewonersbrief
waarin gemeld werd dat zijn straat niet toegankelijk zou zijn
van 23 tot 29 september wegens werkzaamheden. Er werd
gevraagd de huisvuilzakken op de hoek van de straat te zetten. Uiteindelijk was er van werkzaamheden geen sprake.
Op 4 oktober werd de straat tot ieders verrassing wel afgesloten voor deze werkzaamheden. Dat gebeurde totaal
onaangekondigd. Een van de gevolgen was dat IVBO de
huisvuilzakken niet kon ophalen. De werkzaamheden duurden maar één dag.
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Ondertussen staan alle verkeersborden nog altijd in de
straat. Voor verzoekers raam staat een houten hek met drie
knipperlichten.

ONDERZOEK

De Verkeersdienst van de Politie kent aannemers werkvergunningen toe en geeft de informatie over werkzaamheden
op het openbare domein door aan de dienst Communicatie
en Citymarketing die de bewoners informeert via een bewonersbrief.
De Verkeersdienst bevestigt dat zij een informatienota overmaakte aan de dienst Communicatie en Citymarketing voor
een wegonderbreking tussen 23 en 29 september 2021.
De aannemer voerde de aangekondigde werken niet uit
in de eerste vergunde periode. Hij bracht daar de Verkeersdienst niet van op de hoogte. Hij vroeg alleen een
verlenging van zijn vergunning aan tot 8 oktober. Deze
werd nietsvermoedend toegekend door de Verkeersdienst.
Aangezien de Verkeersdienst in de veronderstelling was
dat de werkzaamheden langer duurden dan oorspronkelijk
gepland, werd deze “verlenging” niet nog eens extra naar
de bewoners gecommuniceerd.
Kort na de klacht neemt de aannemer de signalisatie weg.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Niet de Politie noch de dienst Communicatie en Citymarketing bleven in gebreke, maar wel de aannemer die niet
aan de Politie liet weten dat hij niet had gewerkt tussen 23
en 29 september 2021. Dat had hij moeten doen zodat een
aanvullende bewonerskaart kon worden verspreid.

Burenruzie
(dossier: 202110-199)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster contacteert midden oktober 2021 de dienst
Ombudsman omdat ze sterk het gevoel heeft niet geholpen
te worden door haar wijkinspecteur. Verzoekster kaart een
escalerende burenproblematiek aan.
Op 21 september nam verzoekster een eerste keer contact op met de wijkinspecteur over onenigheid met haar
buurvrouw over haar huisdier. Ze kreeg een automatisch
antwoord dat de Politie die dag volop bezig was met het WK
Tijdrijden.
Op 23 september belde verzoekster de wijkinspecteur zelf
op. Ze legde de problematiek met de buurvrouw uit. De
wijkinspecteur luisterde aandachtig en beloofde volgens
verzoekster met de buren in gesprek te gaan in een poging
de gemoederen te bedaren.
De volgende dag deed zich een incident voor waarbij verzoekster klappen kreeg van een andere vrouw. De Politie
stelde een pv op. Verzoekster was ervan overtuigd dat dit
incident het gevolg was van het feit dat beide buurvrouwen
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onder één hoedje speelden.
Toen verzoekster op 13 oktober opnieuw contact opnam
met de wijkinspecteur om te vragen of hij de eerste buurvrouw al gecontacteerd had, had hij dat nog niet gedaan.
Hij ontkende dat hij dat beloofd had. Tijdens het telefoongesprek liet de wijkinspecteur verzoekster weten dat zij in
het vervolg beter naar het algemene nummer van de Politie
belde omdat hij genoeg ander werk had.
Op 14 oktober, één dag na de klacht bij de dienst Ombudsman, contacteert de wijkinspecteur verzoekster met de
boodschap dat hij de eerste buurvrouw gesproken heeft.
Verzoekster vindt dat oké maar ze begrijpt niet waarom de
wijkinspecteur daarvoor drie weken de tijd nam. Had hij het
gesprek met de eerste buurvrouw eerder gevoerd, dan zou
het incident met de tweede buurvrouw niet plaats gevonden
hebben.

ONDERZOEK

De Politie bekijkt de gepresteerde uren van de wijkinspecteur en stelt vast dat hij tijdens het WK Tijdrijden geen wijkwerking kon doen. Pas op 23 september had de inspecteur
één bureaudienst. Op 24 september had hij nachtdienst.
Op 27 september werkte hij alleen in de voormiddag. De
wijkinspecteur had tijdens zijn afwezigheid een automatische terugmelding geactiveerd op zijn mailaccount waardoor verzoekster over zijn afwezigheid en de duur ervan
geïnformeerd werd.
De Politie wijst erop dat niettegenstaande alle politiemedewerkers een kerntaak hebben, het een conditio sine qua
non is dat voor het vlot verloop van alle naast elkaar lopende politieopdrachten, alle personeelsleden, ongeacht hun
functie, ingezet kunnen worden in korpsbrede materies
waarvoor veel inzet vereist is, zoals voetbalwedstrijden,
openbare orde, wielerwedstrijden, enz. Deze flexibiliteit is
geen keuze maar een vereiste, inherent aan een job bij de
Politie.
De Politie wijst erop dat vanuit het oogpunt van permanente
dienstverlening elke burger ook altijd naar het algemene
mailadres van zijn wijk kan mailen. Deze mailadressen zijn
vlot op de website van de Politie Brugge terug te vinden. De
mailbox wordt door de leidinggevende van de regio permanent opgevolgd. Er is altijd iemand die over de dringendheid
kan beslissen. Voor zeer dringende gevallen kan de burger
steeds op de interventiediensten terugvallen, wat verzoekster ook deed op 24 september.
Dat een nieuw conflict met de buren best eerst aan de
dispatching gemeld wordt is volgens de Politie correct. De
chef kan dan de dringendheid van de melding beoordelen
en beslissen wie ze verder opneemt.
De wijkinspecteur bezorgt al het mailverkeer dat hij met
verzoekster had. Op 23 september nam hij kennis van haar
mail van 21 september waarin ze schreef dat zij lastig gevallen zou zijn door de buren van nr. x. De wijkinspecteur
stelde vast dat de informatie van verzoekster fout was want
op dat nummer was niemand ingeschreven. De wijkinspecteur vermoedde dat verzoekster nr. y bedoelde. Dat zou hij
nog moeten uitzoeken. Hij had die dag heel wat e-mails te
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behandelen. Hij kan niet bevestigen dat hij die dag met verzoekster zou hebben gebeld of haar zou hebben beloofd dat
hij de buurvrouw zou contacteren.
Op 27 september las de wijkinspecteur het verslag van de
interventie van 24 september. Hij probeerde verzoekster
daarna verschillende keren vruchteloos op te bellen.
Mede door de inspanningen van de wijkinspecteur kon de
verdachte van de slagen snel geïdentificeerd worden.
Op 28 september vond een telefoongesprek plaats tussen
de wijkinspecteur en verzoekster over de voorbije interventie waarbij verzoekster het slachtoffer werd van slagen en
verwondingen. Toen de wijkinspecteur haar vroeg of de dader de bewoonster van nr. y was, werd dat door verzoekster
formeel ontkend. Omdat verzoekster haar initiële melding
van 21 september over onenigheid met de buur van nr. x
niet meer ter sprake bracht, veronderstelde de wijkinspecteur dat de verdachte van de slagen en verwondingen diezelfde persoon was en dat de zaak opgelost was.
Tot verwondering van de wijkinspecteur stuurde verzoekster hem op 13 oktober een mail waarin ze vroeg naar het
resultaat van het gesprek met de buren van de nrs. x, y en
z. Het werd hem duidelijk dat verzoekster zijn vraag van
28 september verkeerd begrepen had en er toch nog een
ander conflict met een andere buurvrouw was waarvoor
zij hem initieel op 21 september had gecontacteerd. De
wijkinspecteur acht het mogelijk dat de taalbarrière van
verzoekster hiervan de oorzaak was.
De wijkinspecteur nam toen contact op met de buurvrouw
van nr. y, die toegaf dat er een meningsverschil met verzoekster was over de volgens haar onverzorgde staat van
haar huisdier. Op 14 oktober informeerde de wijkinspecteur
verzoekster over het gesprek met de buurvrouw.

Na de klacht brengt de unit Dierenpolitie een bezoek aan
verzoekster. Vastgesteld wordt dat het huisdier in prima gezondheid verkeert en dat de aantijgingen van verwaarlozing
onjuist zijn.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Er deed zich een communicatiestoornis voor doordat verzoekster initieel verkeerde informatie doorgaf over de eerste buurvrouw met wie ze een conflict had. Mogelijk speelde ook de taalbarrière van verzoekster in de communicatie
met de wijkinspecteur een rol.
Het is onzeker, zoals verzoekster stelt, dat er een telefoongesprek plaats gevonden zou hebben tussen verzoekster
en de wijkinspecteur op 23 september waarbij deze laatste
beloofd zou hebben om de buurvrouw te contacteren. De
wijkinspecteur wist die dag immers al dat verzoekster foute
informatie had doorgegeven en hij nog zou moeten uitzoeken welke buurvrouw ze precies bedoelde.

Parkeerverbod aanvragen
(dossier: 202111-215)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster wil parkeerverbod aanvragen omdat er een
meubelwagen goederen komt lossen ter hoogte van haar
woning. Ze belt naar het onthaal van de Politie. Daar krijgt
ze te horen dat ze parkeerverbod niet telefonisch kan aanvragen. Dat moet online gebeuren. Verzoekster heeft geen
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computer en kan er nauwelijks mee overweg. Ze krijgt te
horen dat er niets anders op zit dan naar het politiecommissariaat in de Louis Coiseaukaai te komen. Verzoekster
vindt het niet zeer klantvriendelijk dat de aanvraag niet
telefonisch kan gebeuren.
Verzoekster biedt zich aan in het politiecommissariaat.
Weer krijgt ze te horen dat ze parkeerverbod online dient
aan te vragen. Ze zegt dat ze niet met een computer overweg kan. Het onthaal laat iemand komen. De aanvraag
wordt keurig afgewerkt. De papieren zullen opgestuurd
worden en de dag voor de levering zullen de borden worden
geplaatst.
Ondanks de hulp die ze kreeg, blijft verzoekster met de
vraag zitten waarom ze de aanvraag niet telefonisch kon
doen. Ze moest geen documenten ondertekenen. Mevrouw
moest heel wat inspanningen leveren om de aanvraag te
kunnen doen. Ze vraagt zich af hoe een burger die zich
moeilijk kan verplaatsen en over geen computer beschikt,
een dergelijke aanvraag zou kunnen doen.

ONDERZOEK

De Politie reageert dat het aanvragen van een op het eerste
gezicht eenvoudig parkeerverbod uit kan monden in een
complex antwoord dat onmogelijk via de telefoon geregeld
kan worden.
Om dat aan te tonen verwijst de Politie naar verzoeksters
eigen aanvraag waarbij zij zelf naar het politiekantoor in de
Lodewijk Coiseaukaai kwam. Verzoekster kwam er in contact met een politieagent die veel meer voor haar deed dan
gebruikelijk was. Deze service zou ze niet gekregen hebben, mocht ze niet naar het politiekantoor gekomen zijn.
Verzoekster vroeg parkeerverbod aan voor een levering met
een lift. Omdat ze niet in staat was om voor signalisatie te
zorgen, maakte de agent de vergunning zo op dat de Politie
zelf voor haar het parkeerverbod plaatste en ophaalde. Dat
wordt normaal niet gedaan.
Verzoekster zei tegen de agent dat ze geen emailadres had
en niemand met een emailadres kende. Daarom liet de
agent de vergunning op zijn eigen emailadres toekomen
zodat deze afgedrukt kon worden en meegestuurd kon worden met de post. Dat wordt normaal niet gedaan.
Verzoekster had niet de mogelijkheid om vooraf te betalen.
De agent paste de vergunning zo aan dat er achteraf betaald kon worden en de factuur opgestuurd kon worden met
de post. Ook dat wordt normaal niet gedaan.
De agent belde samen met verzoekster naar de meubelwinkel om een datum af te spreken voor de levering. Zij had
nog geen datum geregeld.
Volgens de Politie zou verzoekster deze service op maat
nooit gekregen hebben, mocht ze de aanvraag via de telefoon hebben gedaan. In haar geval zou een telefonische
afhandeling zeker ontoereikend geweest zijn want ze had
veel hulp nodig.
De Politie concludeert dat ze haar werkwijze zal behouden.
Aanvragen voor parkeerverbod dienen online te gebeuren
of via een bezoek aan het politiekantoor.
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BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Aanvragen voor parkeerverbod afhandelen via de telefoon
lijkt niet de aangewezen manier van werken.

Onterechte combitaks?
(dossier: 202111-220)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker protesteert tegen een combitaks van 100
euro omdat hij op 7 augustus 2021 tijdens het festival
‘Wecandance’ in Zeebrugge werd opgepakt.
Naar eigen zeggen door een misverstand werden hij en zijn
vrienden kort na aankomst door de security buiten gezet.
De arm van een van zijn vrienden zou toevallig verstrikt
zijn geraakt in de handtas van een jongedame. Hoewel zijn
vriend zich verontschuldigde, riep de vrouw er de security
bij die er op zijn beurt de Politie bij haalde.
De vrienden werden door de agenten meegenomen naar
de dijk. Toen verzoeker naar de reden hiervoor vroeg,
spraken de agenten van vervelend gedrag en openbare
dronkenschap. Volgens verzoeker had hij niet gedronken
en misdroeg hij zich niet. Toch werden hij en zijn vrienden
zonder overleg, toelichting of ondervraging met de combi
afgevoerd en opgesloten in de politiecel.
Volgens verzoeker werd er van de feiten geen proces
verbaal noch een ander te ondertekenen verslag
opgemaakt. Er werd geen alcohol- of drugtest afgenomen
waarmee het vermoeden van openbare dronkenschap
gestaafd kon worden. Omstreeks 2.30 uur werd de groep
vrijgelaten.
Verzoeker vindt het optreden van de Politie getuigen van
machtsmisbruik en vindt het niet correct dat hij ook nog
een combitaks moet betalen.

ONDERZOEK

De Politie bevestigt dat er bij een administratieve
vrijheidsberoving voor het verstoren van de openbare
orde nooit een proces-verbaal wordt opgesteld. Alle
noodzakelijke elementen, en het verloop van de
interventie zelf, worden wel altijd in een interventiefiche
geregistreerd. Elke administratieve vrijheidsberoving
wordt bovendien aan een officier voorgelegd, die deze al
dan niet bevestigt.
Dat een persoon onder invloed van alcohol kan zijn zonder
daarbij in staat van openbare dronkenschap te verkeren,
komt vaak voor, stelt de Politie. Maar zelfs in het kader
van openbare dronkenschap zijn adem- en/of drugtesten
wettelijk en zonder concrete aanleiding niet zomaar
toegelaten.
Rekening houdend met het beroepsgeheim en de privacy
van verzoeker bevestigt de Politie dat de bestuurlijke
aanhouding voldoende gemotiveerd was en aan alle
wettelijke vereisten voldeed. Verzoeker zou zich wel
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degelijk misdragen hebben vooraleer hij opgepakt werd.
Zijn houding zou zelfs de rechtstreekse aanleiding tot zijn
vrijheidsberoving zijn geweest.
De combitaks wordt volgens de Politie correct gevorderd.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De Ombudsman kan moeilijk oordelen maar gaat ervan uit
dat combitaks terecht is.

Drie keer in de fout?
(dossier: 202112-233)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker is taxichauffeur. Hij klaagt over de houding van
twee politieagenten die hem aanspraken in de Wollestraat
ter hoogte van de Kartuizerinnenstraat. Verzoeker had zijn
taxi half op het voetpad geparkeerd met de vier knipperlichten aan. De laad- en loszone in het begin van de Kartuizerinnenstraat was ingenomen door een vrachtwagen.
Door deze vrachtwagen kon de politiecombi de Kartuizerinnenstraat niet indraaien. Hoewel zij hun richtingaanwijzer
niet gebruikten en zij het blauwe zwaailicht niet hadden
aangelegd, werd verzoeker door de agenten aangesproken
op zijn fout parkeren. De bestuurder van de combi zei volgens verzoeker arrogant dat hij in overtreding stond en een
boete van 160 euro riskeerde.
Verzoeker antwoordde dat er geen alternatief was en dat hij
onmiddellijk zou vertrekken. De vrouwelijke collega van de
bestuurder nam stiekem een foto van zijn taxi. Zonder een
pv op te stellen vertrokken ze, zonder nog een woord tegen
verzoeker te zeggen.
Verzoeker klaagt de volgens hem arrogante houding van
de politieagenten aan, terwijl ze volgens hem drie keer zelf
in de fout gingen: 1) geen richtingaanwijzer gebruiken; 2)
geen dienstlicht gebruiken tijdens een interventie; 3) ongevraagd foto’s nemen.
Hij vraagt een sanctie voor de betrokken agenten.

ONDERZOEK

Volgens de politie-inspecteurs negeerde verzoeker hen volledig waardoor ze genoodzaakt waren hem beleefd maar
kordaat aan te spreken.
De verbalisanten vermeldden het boetetarief van 116 euro.
Wellicht begreep verzoeker dit verkeerdelijk als 160 euro.
De agenten weerhielden alleen het parkeren op het voetpad
als zwaarste inbreuk, al was ook het oneigenlijke gebruik
van de vier richtingaanwijzers een inbreuk die beboet had
kunnen worden.
De Politie ontkent dat de patrouille zelf drie keer in de fout
zou zijn gegaan. De verbalisanten gebruikten hun richtingaanwijzer niet omdat ze niet van plan waren af te slaan

naar de Kartuizerinnenstraat. De Politie mag het blauwe
zwaailicht ten allen tijde gebruiken maar verplicht is het
alleen wanneer er prioritair gereden wordt, wat op dat
ogenblik niet het geval was. Ten derde is het normaal dat
verbalisanten foto’s nemen ter staving van hun vaststellingen van een verkeersovertreding.
De Ombudsman maakt het resultaat van het onderzoek
over aan verzoeker. Hij reageert dat er onjuistheden staan
in de verklaring van de agenten en dat hij zijn klacht zal
overmaken aan het Comité P.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Over het gesprek tussen de verbalisanten en verzoeker kan
de Ombudsman niet oordelen. Het gaat om een woord-tegen-woordsituatie. Wat het niet gebruiken van de richtingaanwijzers en het blauwe zwaailicht en het nemen van
foto’s van de verkeersovertreding betreft, ging de patrouille
niet in de fout. De vaststellingen van de overtreding zelf zijn
gerechtelijk. Het is aan de gerechtelijke instanties om hierover een oordeel te vellen, niet aan de Ombudsman.

Intrafamiliair geweld
(dossier: 202107-139)
ONBEVOEGD
KLACHT

Verzoekster wordt het slachtoffer van intrafamiliair geweld.
De Politie arresteert haar vriend.
De relatie tussen verzoekster en haar ouders is al langer
gespannen. Toch neemt de Politie contact op met haar ouders, haar broer, haar tante en de thuisverpleging. Daarbij
communiceert de Politie over het incident. Verzoekster
stelt de werkwijze van de Politie in vraag. Volgens haar kan
het niet dat haar omgeving opgebeld wordt om het incident
te bespreken.

ONDERZOEK

De klacht kadert binnen een gerechtelijk onderzoek waardoor de Politie geen informatie kan geven aan de dienst
Ombudsman of aan de maatschappelijk trajectbegeleidster
bij het OCMW die verzoekster helpt. De Ombudsman is alleen bevoegd voor het bestuurlijk handelen van de Politie.
Verzoekster kan zich met haar klacht rechtstreeks richten
tot de dienst Intern Toezicht van de politiezone Brugge of
tot het Comité P.

BEOORDELING

Onbevoegd.
De Ombudsman is onbevoegd. De klacht kadert binnen een
gerechtelijk onderzoek.
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Motorrijder
(dossier: 202107-151)
ONBEVOEGD
KLACHT

Verzoeker was op de N31 richting kust handenvrij aan het
bellen. Om het gesprek te kunnen beëindigen, moest hij zijn
gsm vastnemen en afduwen. Net op dat moment reed een
motorrijder van de Politie voorbij. Hij dwong verzoeker om
af te rijden aan de afrit Bevrijdingslaan.
De motorrijder vroeg naar verzoekers rijbewijs en zijn
boorddocumenten. Waarom verzoeker zijn documenten
moest afgeven, werd niet gezegd. De motorrijder was zeer
kortaf. Hij ging naar zijn motor en keerde korte tijd later
terug met de documenten. Pas op dat moment zei de motorrijder aan verzoeker dat hij tegengehouden was omdat
hij met zijn gsm aan het bellen was achter het stuur.
Volgens verzoeker gedroeg de agent zich zeer arrogant.
Verzoeker ontkende dat hij aan het bellen was. Hij zei dat
hij alleen zijn gsm had uitgeduwd, maar de agent wilde niet
luisteren naar zijn versie. Hij zei bot: “Dat is jouw probleem!”. Verzoeker kreeg een boete.
Verzoeker zal de feiten betwisten via het gerecht maar wil
via de Ombudsman de houding van de motorrijder aankaarten. Hij vindt het belangrijk dat agenten zich steeds beleefd
gedragen tegenover de burger.

ONDERZOEK

Verzoeker werd niet gecontroleerd door een lid van de
Brugse Politie maar door een lid van de wegpolitie van
West-Vlaanderen. Dat staat op de verkeersboete. Verzoeker
wordt met zijn klacht doorverwezen naar het Comité P.

BEOORDELING

Onbevoegd.
De Ombudsman is niet bevoegd om klachten te behandelen
over de wegpolitie van West-Vlaanderen.

Geweldadig incident?
(dossier: 202110-198)
ONBEVOEGD
KLACHT

Midden oktober 2021 komt verzoeker in aanraking met de
Politie nadat hij op de Markt stationeerde. Twee agenten
vragen hem zijn weg verder te zetten omdat er op die plaats
niet stilgestaan noch geparkeerd mag worden. Als verzoeker reageert dat hij iemand wil oppikken, zou één van de
agenten hem toegeschreeuwd hebben dat hij een boete
zou krijgen als hij niet onmiddellijk vertrok. Een andere
agent zou tegen zijn wagen gelopen zijn. De agenten zouden hem uit zijn wagen gesleurd hebben en hem geduwd
en gestampt hebben. Hij zou een vuistslag in zijn gezicht
gekregen hebben en tot op het politiekantoor in een wurggreep gehouden zijn.

196 |

Verzoeker zegt gedurende het hele incident niet tegengewerkt te hebben en begrijpt het volgens hem buitensporige
geweld van de Politie niet. Door de interventie zouden er
krassen op zijn auto zitten.

ONDERZOEK

De Politie reageert dat de klacht kadert binnen een gerechtelijk dossier. Daardoor is de dienst Ombudsman niet
bevoegd om het dossier verder te onderzoeken. Zijn klacht
wordt door de Politie per navolgend proces-verbaal aan het
Parket overgemaakt.

BEOORDELING

Onbevoegd.
De klacht kadert binnen een gerechtelijk dossier. De Ombudsman is niet bevoegd.

HULPVERLENINGSZONE

6. Hulpverleningszone
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Gunstig of ongunstig
(dossier: 202111-229)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster is architecte. Zij ontvangt van de Hulpverleningszone een negatief brandpreventieverslag voor een
pand in Sint-Pieters. De Cluster Omgeving van de Stad
vroeg dit advies in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag voor het pand.
Verzoekster is verbaasd dat dit brandpreventieverslag,
opgemaakt door een lid van de dienst Brandpreventie,
ongunstig is omdat, voorafgaand aan het indienen van de
bouwaanvraag, een vergadering ter plaatse georganiseerd
werd samen met een ander lid van deze dienst. Tijdens de
rondgang deelde deze medewerker mee met welke voorwaarden en eisen zij en de bouwheer rekening dienden te
houden. Zoals afgesproken werden brandwerende deuren,
twee vluchttrappen, haspels en veiligheidsverlichting voorzien. In het pand worden geen structurele ingrepen uitgevoerd. Volgens verzoekster is de ingeroepen wetgeving niet
van toepassing.
Verzoekster vraagt dat het dossier herbekeken zou worden
want een ongunstig brandpreventieverslag leidt onmiddellijk tot een weigering van de omgevingsvergunning.

ONDERZOEK

Volgens de directie Risicobeheersing van de Hulpverleningszone hebben de twee medewerkers, afhankelijk van
de interpretatie van de wet, allebei gelijk. Daarom wordt
een overleg met verzoekster georganiseerd en wordt het
advies ingewonnen van de Algemene Directie Veiligheid en
Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken. Zij adviseert dat
het dossier gunstig beoordeeld mag worden.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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7. Intercommunales
Farys
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(dossier: 202101-001)
ONGEGROND
KLACHT

Farys laat verzoeker in november 2020 weten dat hij naar
aanleiding van de jaarlijkse afrekeningsfactuur 183 euro
terug zal krijgen. Tegen eind december is het geld nog altijd
niet gestort. Als zijn moeder naar Farys belt, krijgt ze te
horen dat het bedrag al een hele tijd geleden overgemaakt
werd. Het geld blijkt op een onbekende rekening te zijn gestort.
De moeder van verzoeker contacteert de bank. Zij bevestigt
dat de watermaatschappij het geld op deze rekening stortte
maar kan omwille van de privacy niet zeggen wie de rekeninghouder is. Farys is stellig: het geld werd teruggestort
op het enige door haar gekende rekeningnummer.

ONDERZOEK

Farys stortte het geld terug op het bankrekeningnummer
dat op het overnamedocument van november 2014 vermeld
stond. Datzelfde bankrekeningnummer stond expliciet
vermeld op de afrekeningsfactuur van november 2020. Verzoeker gaf tussen 2014 en 2020 geen wijziging van bankrekeningnummer door. Farys ging er dan ook vanuit dat het
bankrekeningnummer zoals vermeld op het overnamedocument en de jaarrekening nog altijd correct was.
De moeder van verzoeker gaat zelf op onderzoek uit en
komt erop uit dat de bankrekening waarop het geld werd
gestort, aan de verhuurder van het pand toebehoort. De
eigenaar stort het geld terug aan verzoeker.
Farys adviseert verzoeker om een correct bankrekeningnummer door te geven en om zijn klantaccount voortaan
via MyFarys te beheren.

Ongegrond.
Farys kan niets verweten worden. Zij gebruikte de informatie op het overnamedocument. Verzoeker gaf nooit een
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BEOORDELING
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ander bankrekeningnummer door. Hij liet niet weten aan
Farys dat het bankrekeningnummer op de afrekeningsfactuur van november 2020 niet het zijne was.
Positief is dat het probleem opgelost werd.

Overnamedocument
(dossier: 202102-024)
ONGEGROND
KLACHT

Verzoeker verhuist begin december 2020 van Brugge naar
Oostende maar de verhuurster weigert het overnamedocument voor de waterlevering te ondertekenen. Volgens
verzoeker belt en mailt hij al weken met Farys over een
eenzijdige opzeg. Hij zou telkens andere informatie krijgen.
Farys zou eerst gezegd hebben dat als verzoeker nog over
de sleutel van het huis beschikte, zij de meteropname kon
doen en de watermeter kon verzegelen. Toen hij daarvoor
een afspraak wilde maken, kreeg hij te horen dat een meterverzegeling maar kon op voorwaarde dat hij nog op het
adres woonde. Verzoeker vraagt zich af wie zijn watermeter
laat verzegelen op het moment dat hij er nog woont. Hij wil
dat de watermeter zo snel mogelijk verzegeld wordt want
hij heeft geen zin om voor twee adressen waterfacturen te
betalen.

ONDERZOEK

Volgens Farys gaat het dossier om een betwisting tussen
huurder en verhuurder.
Farys registreerde twee contacten met verzoeker. Daarbij
zou de watermaatschappij telkens dezelfde informatie gegeven hebben, met name dat er in twee stappen zou worden gewerkt. Mocht verzoeker geen tegenverklaring vanwege een nieuwe huurder of de eigenaar kunnen krijgen,
dan kon hij zijn kant van het overnamedocument invullen en
daarop vermelden dat hij geen contact had met een nieuwe huurder of de eigenaar. Farys zou dan stappen richting
eigenaar zetten om tot een tegensprekelijke overname te

FARYS

komen. Kon op deze manier geen tegensprekelijke overname verkregen worden, dan diende de tellerstand door een
medewerker van Farys ter plaatse vastgesteld te worden en
kon eventueel tot een verzegeling overgegaan worden. Het
was aan verzoeker om dit mogelijk te maken.
Nadat verzoeker zijn kant van het overnamedocument had
overgemaakt met daarop de vermelding dat het om een
eenzijdige opzeg ging, belde Farys eind januari 2021 de
eigenaar op in een poging de overname van de watermeter
in orde te krijgen. Zij weigerde het overnamedocument te
ondertekenen omdat volgens haar het huurcontract nog
liep tot eind april. Volgens de eigenaar was verzoeker ook
nog in het bezit van de huissleutels. Farys lichtte verzoeker
begin februari 2021 in over het standpunt van de eigenaar
en adviseerde verzoeker een afspraak te maken zodat de
watermaatschappij ter plaatse, samen met verzoeker, de
slotmeterstand zou kunnen opnemen. Verzoeker werd er
over ingelicht dat voor de verzegeling een vergoeding zou
worden aangerekend. Farys ontkent dat verzoeker hiervoor
nog op het adres zou moeten wonen. De watermaatschappij
kan nergens terugvinden dat dit aan verzoeker gezegd zou
zijn.
De Ombudsman licht verzoeker in. Verzoeker stuurt midden februari 2021 opnieuw een deels vervolledigd overnamedocument naar de watermaatschappij met de vermelding dat hij een eenzijdige overname wil doen. Hij maakt
geen afspraak voor een opname van de meterstand en een
verzegeling van de watermeter. Met het eenzijdig ingevulde
overnamedocument kan Farys opnieuw niets aanvangen
aangezien de eigenaar eerder liet weten dat zij niet wilde
meewerken.
De Ombudsman licht verzoeker opnieuw in dat hij een afspraak moet maken voor een meteropname en een verzegeling.
Midden maart 2021 laat Farys weten dat zij een overnamedocument ontving dat zowel door verzoeker als de eigenaar
werd ondertekend. Verzoeker krijgt een slotfactuur.

BEOORDELING

Ongegrond.
De Ombudsman heeft geen reden om aan te nemen dat de
informatieverstrekking door Farys onduidelijk was. Positief
is dat het probleem opgelost geraakt.

Onzichtbaar lek
(dossier: 202101-008)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster kreeg in december 2019 een jaarfactuur van
Farys waarbij ze meer dan 8.200 euro bij moet betalen
voor het waterverbruik in haar eigendom dat leeg stond,
maar waarin eind 2018 gewerkt was. Ze vermoedde een
onzichtbaar lek.
Ze contacteerde Farys. In januari 2020 kwam een technicus

langs. Niets wees op een onzichtbaar lek. De watermeter
draaide niet, het toilet liep niet door, de boiler lekte niet.
De technicus vermoedde dat het water weggelopen was
via een overdrukventiel van de boiler dat niet open stond.
Verzoekster diende een dossier in bij het Solidariteitsfonds
waarin ze schreef dat er geen lek vastgesteld kon worden.
In december 2020 liet het fonds weten dat het niet kon
tussenkomen omdat er geen verborgen lek gedetecteerd
kon worden. Daarna volgde de zware afrekeningsfactuur.
Verzoekster kan de factuur niet betalen. Ze vindt de
conclusie van het Solidariteitsfonds in tegenspraak met
de bevindingen van de technicus van Farys.

ONDERZOEK

Volgens Farys voldoet het dossier niet aan de
basisvoorwaarden voor een tussenkomst omdat de
oorzaak van het verliesverbruik niet bekend is. Alle
dossierinformatie die verzoekster overmaakte, bevestigde
dat er ten tijde van de onderzoeken geen lek werd
vastgesteld. De technicus van Farys kon in januari 2020
geen verliesverbruik vaststellen. Hij kwam slechts tot
het vermoeden dat het verliesverbruik zich mogelijk had
voorgedaan bij de uitloop van de boiler, maar de stand
van het overdrukventiel en de boilerinstallatie lieten niet
toe om die mogelijkheid effectief te testen. De technicus
zou verzoekster toen aangeraden hebben om deze
mogelijkheid door experts te laten onderzoeken en de
installatie aan te passen. De boiler had ook geen visuele
onderbreking in de afloop na het overdrukventiel. Dat is
vereist om een eventueel blijvend doorlopen van het water
te kunnen detecteren.
De interne ombudsdienst van Farys toont zich toch bereid
om het dossier te hernemen zodra zij van verzoekster
informatie ontvangt over de effectieve oorzaak van het
verliesverbruik en van de herstelling ervan. De inning van
het bedrag wordt tijdelijk geschorst.
Verzoekster schakelt een loodgieter in die het vermoeden
van de technicus van Farys bevestigt: het overdrukventiel
van de centrale verwarming bleef hangen waardoor
water wegvloeide in de afvoer. Dat was niet open en
dus niet zichtbaar. De bevindingen van de loodgieter
worden overgemaakt aan Farys. Het dossier bij het
Solidariteitsfonds wordt heropend. Eind maart 2021 voert
een technicus van Farys een nieuw onderzoek uit.
Begin juni 2021 valt de beslissing dat verzoekster toch kan
genieten van een tussenkomst van het Solidariteitsfonds
van meer dan 7.000 euro.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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Riolering
(dossier: 202108-159)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoeker klaagt dat het water in de riolering te hoog staat
in zijn straat. Hij wacht al vier weken op Farys maar de
watermaatschappij zegt dat het niet dringend is. Als het
regent, heeft verzoeker last van stank uit de riolering ter
hoogte van zijn keuken en voordeur.

ONDERZOEK

Farys kon niet onmiddellijk overgaan tot een cameraonderzoek omdat er andere prioriteiten waren als gevolg
van de weersomstandigheden en materiaalproblemen. Bij
het eerste contact werd verzoeker gevraagd om zijn eigen
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afvoer te controleren aangezien er sprake was van geurhinder in het private gedeelte.
Farys reageert dat haar aannemer verzoeker na zijn klacht
bij de dienst Ombudsman probeerde te bereiken op zijn
gsm maar dat dat niet lukte. Verzoeker neemt zelf contact
op met de aannemer. Het cameraonderzoek wijst uit dat
het probleem zich voordoet in het private gedeelte van de
afvoer. De aannemer lost het probleem op.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

FLUVIUS

Fluvius
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Straatlantaarn (1)

Straatlantaarn (2)

(dossier: 202101-004)
GEGROND

(dossier: 202112-230)
GEGROND

KLACHT

KLACHT

Volgens verzoeker werd in juni 2020 een armatuur van de
openbare verlichting in zijn straat beschadigd. Enige tijd
nadien kwamen de stadsdiensten de armatuur verwijderen.
Alleen het onderste gedeelte bleef achter.
Tegen begin januari 2021 is de armatuur nog altijd niet teruggeplaatst.

ONDERZOEK

Niet de Stad maar Fluvius is bevoegd.
Volgens Fluvius werd eind juni 2020 de opdracht aangemaakt om de nieuwe gevelsteun in de gevel in te metselen.
Midden augustus 2020 werd de opdracht aan de aannemer
gegeven om de lantaarn te plaatsen op de nieuw ingemetselde gevelsteun. Door de zeer grote achterstand bij de
aannemer op het vlak van herstellingen duurde het tot eind
januari 2021 voor de lantaarn geplaatst werd.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: het duurde te lang vooraleer
de lantaarn werd geplaatst. Ook bij de uitbesteding van
taken aan derden blijft de opdrachtgevende overheid verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole.
Voor de service van de aannemer is de Ombudsman niet
bevoegd.
De klacht wordt gecorrigeerd: de lantaarn wordt kort na de
klacht geplaatst.

In maart 2021 merkt verzoekster dat een straatlantaarn
losgekomen is en op de grond ligt. Ze meldt dat aan Fluvius.
De lantaarn wordt opgehaald.
Omdat de lantaarn begin augustus nog altijd niet terug
hangt, informeert verzoekster bij de dienst Ombudsman of
de lamp nog terugkeert. De dienst Ombudsman maakt haar
vraag over aan Fluvius.
Begin december contacteert verzoekster de dienst Ombudsman opnieuw. De lantaarn werd intussen geplaatst, maar
het licht brandt niet.

ONDERZOEK

Midden augustus liet Fluvius aan de dienst Ombudsman
weten dat de plaatsing van de lamp al enkele keren uitgesteld was door leveringsproblemen. Fluvius verwachtte tegen begin september de levering, waarna een aannemer de
lantaarn in de muur zou inmetselen. Dat werd voor midden
oktober ingepland.
Midden oktober liet Fluvius aan de dienst Ombudsman
weten dat de lantaarn pas eind september geleverd was.
De aannemer zou de lantaarn midden oktober plaatsen.
De dienst Ombudsman bracht verzoekster hiervan op de
hoogte.
Eind oktober nam verzoekster weer contact op met de
dienst Ombudsman. De lantaarn werd ondanks de belofte
niet geplaatst. Fluvius liet aan de dienst Ombudsman weten
dat de installatie gepland was voor midden november.
Begin december laat verzoekster weten dat de lantaarn
werd geplaatst maar dat het licht niet brandt.
De klachtencommissie van Fluvius vraagt aan de regiotoezichter wanneer de lamp zal branden. De regiotoezichter
reageert dat de verlichting nog niet werkt omdat de lantaarn nog niet aan de gevelsteun bevestigd mag worden.
Het metselwerk moet eerst uitdrogen.
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Begin januari 2022 bevestigt de aannemer de lamp. Ze
brandt.

BEOORDELING

in opdracht van Fluvius, ging zwaar in de fout. Bij de
uitbesteding van taken aan derden blijft de opdrachtgever
verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole. Fluvius
spreekt ook van een interne communicatiefout door haar
toezichter.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekers schade wordt
vergoed.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: het duurde tien maanden
vooraleer de lantaarn weer brandde. Dat is te lang.
De klacht wordt gecorrigeerd: de lamp brandt weer in januari 2022.

Stroomonderbreking

Ravage

KLACHT

(dossier: 202102-027)
GEGROND
KLACHT

In een straat in Koolkerke zijn werken bezig. Het gaat om
de aanleg van riolering en nutsleidingen.
Op een morgen maakt de aannemer tabula rasa met de
hele voortuin van verzoekers. Alles wat in de weg staat,
wordt met een kraantje uitgerukt. Buxussen van meer
dan twintig jaar oud worden uitgetrokken en op een hoop
gegooid. Verzoekers kunnen er maar enkele redden. De
brievenbus wordt uitgerukt en aan de kant gelegd.
Als verzoekers een arbeider vragen wat er gebeurt,
reageert hij dat de voortuin openbaar domein is. Als ze de
aannemer aanspreken, zegt deze dat de werken worden
uitgevoerd in opdracht van de Stad. Op foto’s die verzoeker
nam, dragen de werklui een hesje van Fluvius.
Verzoeker wil dat de schade hersteld wordt, maar hij wordt
van het kastje naar de muur gestuurd.

ONDERZOEK

De sector Noord van de dienst Openbaar Domein bevestigt
dat de voortuin privaat domein is. Volgens de sector is
Fluvius op de hoogte van het schadedossier en zou de
verzekering ermee bezig zijn.
De klachtencommissie van Fluvius onderzoekt het
dossier en concludeert dat de schadeclaim van verzoeker
ontvankelijk is. De dienst Aansprakelijkheid binnen
Fluvius zal de schade vergoeden. Fluvius stelt een expert
aan om de schade te begroten. Een eerder door verzoeker
ingediende offerte voor de tuinaanleg wordt hierbij ook in
aanmerking genomen.
De klachtencommissie van Fluvius betreurt de houding
van haar aannemer. Hij wordt gesanctioneerd. Er is
ook sprake van een interne communicatiefout door de
toezichter van Fluvius.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de aannemer, die werkte
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(dossier: 202107-136)
GEGROND
Verzoeker stelt vast dat hij geen stroom heeft. Hij neemt
contact op met Fluvius waar hij verneemt dat het om een
geplande onderbreking gaat die eerder via een bewonersbrief aangekondigd werd. De elektriciteitsonderbreking zal
twee dagen duren.
Verzoeker reageert dat hij geen bewonersbrief kreeg en zijn
buurman evenmin. Fluvius geeft toe dat er een fout gebeurde. Beide pare huisnummers werden niet opgenomen in de
lijst. Alleen de onpare huisnummers werden verwittigd.
Verzoeker ergert zich omdat het al de derde keer is dat dit
gebeurt. De vrouw van verzoeker heeft een thuispraktijk.
Opnieuw moet ze haar klanten afbellen. Het huis en de
garage van verzoeker zijn voorzien van domotica. Was hij
verwittigd, dan had hij zijn voorzorgen kunnen nemen.
Verzoeker zegt dat Fluvius de twee vorige keren ook beloofde dat het de laatste keer zou zijn. Fluvius bood telkens
excuses aan en raadde hem aan een aanvraag tot financiële
compensatie in te dienen. Daar is het verzoeker niet om te
doen. Hij wil dat het communicatieprobleem opgelost geraakt.

ONDERZOEK

Fluvius geeft toe dat de connectiviteit van de pare huisnummer foutief geregistreerd was. Beide huisnummers waren
zogezegd aangesloten op een andere netkabel. Als Fluvius
werkt op een netkabel worden altijd verwittigingskaartjes
gebust in de betrokken straten. Doordat beide huisnummers niet verbonden waren met de juiste netkabel, werden
verzoeker en zijn buurman telkens niet verwittigd.
Fluvius geeft toe dat verzoeker hierover in april 2019 ook
klacht indiende en dat hem toen werd beloofd dat de gegevens aangepast zouden worden. Dat gebeurde niet. Voor
alle zekerheid checkt Fluvius nog eens extra of de toewijzing van de juiste connectiviteit ondertussen gebeurde. Dat
is het geval.
Fluvius beseft dat een geplande stroomonderbreking die
niet werd aangekondigd, zeer hinderlijk is. Het Vlaams
energiedecreet bepaalt dat de netbeheerder de getroffen
netgebruikers daarvoor moet vergoeden. De stroomonderbreking van de tweede dag komt in aanmerking voor de
uitbetaling van een ongemakkenvergoeding. De stroomonderbreking van de eerste dag duurde minder dan vier uur

FLUVIUS

en komt in feite niet in aanmerking. Toch krijgt verzoeker
voor beide dagen de ongemakkenvergoeding toegekend.
Ook zijn buurman kan eenzelfde vergoeding krijgen.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de connectie tussen de netkabel en beide huisnummers klopte niet. Daardoor werden
verzoeker en zijn buurman telkens niet verwittigd. Na een
eerdere klacht van verzoeker werd de fout niet recht gezet
wat nochtans door Fluvius was beloofd.
De klacht wordt gecorrigeerd: de connectie tussen de netkabel en beide huisnummers wordt gecorrigeerd. Verzoeker krijgt een compensatie. Ook zijn buurman kan daarvan
genieten.

Onkruid rond elektriciteitscabine
(dossier: 202107-147)
GEGROND
KLACHT

Naast het huis van verzoekster staat een elektriciteitscabine van Fluvius in een omheinde groenzone. De groenzone
staat vol onkruid. De zaden teisteren de tuin van verzoekster. Tot vorig jaar kwam een firma om de zes weken het
gras afrijden maar dat gebeurt nu niet meer.
Verzoekster meldt het probleem midden juni 2021 aan de
dienst Ombudsman. De dienst Ombudsman geeft de melding door aan Fluvius. Er gebeurt niets. Veertien dagen
later belt verzoekster zelf naar Fluvius. Beloofd wordt dat
het in orde komt. Tegen midden juli is het onderhoud nog
altijd niet gebeurd.
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ONDERZOEK

Het onkruid rond de elektriciteitscabine wordt midden augustus verwijderd.
De klachtencommissie van Fluvius gaf verzoeksters melding van 11 juni op 18 juni door aan de technische dienst
regio Brugge-Middenkust. Deze gaf de melding op haar
beurt door aan de aannemer voor het groenonderhoud.
Na de klacht van verzoekster maant de klachtencommissie
van Fluvius de technische dienst in Brugge opnieuw aan tot
actie, dit keer wel met goed gevolg.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: het duurt twee maanden vooraleer de melding van verzoekster aangepakt wordt.
De klacht wordt gecorrigeerd: het groenonderhoud wordt
uitgevoerd.

Straatlantaarn (3)
(dossier: 202103-044)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Sinds januari 2021 werkt een straatlantaarn in de straat
van verzoeker niet meer. Verschillende buren meldden dat
rechtstreeks aan Fluvius of via het stedelijk meldpunt. Telkens volgde een standaardantwoord dat het herstel binnen
de veertien dagen uitgevoerd zou worden als het defect aan
de lamp zelf te wijten was. Tegen begin maart is verzoekster de situatie beu.

ONDERZOEK

Fluvius kent het defect. Het lichtpunt maakt deel uit van
het project ‘Brugse Lantaarn’ waarbij alle armaturen in de
Brugse binnenstad vervangen worden door een interactieve
led-variant.
Bij de armatuur in de straat van verzoeker ondervond Fluvius problemen met de communicatiemodule. Deze wilde
na verschillende tussenkomsten niet naar behoren functioneren.
Na de klacht zorgt Fluvius ervoor dat de lamp brandt, zij
het niet interactief. Fluvius onderzoekt verder hoe ze het
probleem definitief kan oplossen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling. Fluvius reageerde wel maar
het probleem geraakte moeilijk opgelost.
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Opnieuw voetpad opbreken?
(dossier: 202106-125)
ANDER OORDEEL
KLACHT

In april 2021 werd de straat van verzoeker aan de pare
kant opgebroken tijdens werkzaamheden van Fluvius. Het
voetpad werd daarna heraangelegd. De bewoners werden
hiervan op de hoogte gebracht.
Volgens verzoeker moet het pas heraangelegde voetpad in
juni weer gedeeltelijk opgebroken worden voor elektriciteitswerken. Hierover werden de bewoners niet ingelicht.
Verzoeker vindt dat weinig efficiënt, zeker omdat tijdens de
coronacrisis veel mensen thuis werken. Het is vervelend
om zonder voorafgaande communicatie plots zonder elektriciteit te zitten.

ONDERZOEK

Het onderzoek brengt de Ombudsman weinig duidelijkheid.
Kennelijk gaat het probleem over de plaatsing van een
digitale meter bij verzoeker zelf waarvoor Fluvius begin
juli ter plaatse gaat. De digitale meter kon niet geplaatst
worden omdat er aanpassingswerken dienden te gebeuren
aan de kast in verzoekers huis. Zodra de kast is aangepast,
kan Fluvius de digitale meter plaatsen. Dat hoeft alleen in
de woning te gebeuren. Er zijn al voorbereidende werken
uitgevoerd zodat er buiten niet meer gegraven hoeft te
worden.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Het onderzoek brengt weinig duidelijkheid over de klacht
van verzoeker waardoor de Ombudsman niet kan oordelen
of hier sprake geweest zou zijn van onbehoorlijk bestuur
vanwege Fluvius.

IVBO
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Ander oordeel

7

Vergeten afval
(dossier: 202104-074)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoeker woont in een doodlopende straat. Al verschillende keren vergat de huisvuilwagen het afval mee te nemen.
Dat gebeurde al met groenafval, papier, pmd en restafval.
Nochtans staat het afval altijd netjes op het voetpad. De
jongste keer zette verzoeker twee afvalzakken even voor 8
uur buiten. Om 14.10 uur waren alle huisvuilzakken in de
straat weg, behalve de zijne.

ONDERZOEK

Uit het onderzoek van IVBO blijkt dat de straat die dag bediend werd tussen 12.40 en 12.45 uur. Het trackingsysteem
laat zien dat de ophaalwagen rond het pleintje op het einde
van de straat reed. Als het zo is dat verzoeker zijn afval even
voor 8 uur buiten zette, dan kan het volgens de directie bijna niet anders dan dat de ophalers het afval niet hebben
opgemerkt. De directie vraagt aan de ophaalploeg en de
toezichters om in het vervolg extra aandacht te hebben voor
het adres van verzoeker.

BEOORDELING

Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
Het ziet ernaar uit dat de ophalers van IVBO het afval niet
opmerkten en het telkens lieten staan.

Selectieve afvalophalers?
(dossier: 202112-232)
ONGEGROND

niet eens op.
De lader zei: “Doe het een beetje zelf. Ik moet nog de hele dag
werken”, waarna de moeder van verzoekster de zakken zelf
in de laadbak gooide. Volgens verzoekster waren de zakken
zeker niet te zwaar.
Verzoekster zegt dat het van de ploeg afhangt of de zakken
worden meegenomen. De ene ploeg kleeft een weigeringssticker, de andere ploeg neemt dezelfde zakken de volgende keer wel mee.

ONDERZOEK

Volgens IVBO heeft de ophaalronde vaste laders. Volgens
hen worden de zakken op het adres van verzoekster altijd
open en veel te zwaar aangeboden. Meestal nemen de laders de zakken toch mee, maar als ze echt te zwaar zijn
wordt er een weigeringssticker op gekleefd.
De aangeboden zakken zouden die dag erg zwaar geweest
zijn. Met één hand optillen was onmogelijk. Toen de lader
naar de vrachtwagen ging om een weigeringssticker te halen, snelde de bewoonster naar buiten waarbij ze de lader
onvriendelijk aangesproken zou hebben. De bewoonster
gooide daarna zelf de zakken in de vuilniswagen. De lader
zou hierbij rustig gebleven zijn om verdere discussie te
vermijden.
De regel naar arbeidsbelasting van de laders toe is een
maximaal gewicht van 15 kg per zak.
Volgens IVBO is van willekeur geen sprake.

BEOORDELING

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen.
Het is aan verzoekster om erop toe te zien dat haar afvalzakken niet meer dan vijftien kilogram wegen.

KLACHT

Tijdens een ophaalronde voor restafval weigerden de ophalers opnieuw om de twee afvalzakken van verzoekster mee
te nemen omdat ze te zwaar waren. Ze tilden de zakken
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PMD (1-2)

Papier en karton

(dossiers: 202103-042, 202103-056)
ANDER OORDEEL

(dossier: 202105-102)
ANDER OORDEEL

KLACHTEN

KLACHT

ONDERZOEK

ONDERZOEK

Twee verzoekers die in de buurt van de Bloedput wonen,
klagen dat het frequent voorkomt dat IVBO de PMD-zakken
niet meeneemt. Nochtans worden ze op tijd buiten gezet en
wordt het afval correct aangeboden.

IVBO kent het probleem. De ophaalronde voor PMD start
in de Hoefijzerlaan met als gevolg dat de huisvuilwagen al
langs komt tussen 7.15 en 7.20 uur. Volgens de afvalkalender kan IVBO al vanaf 7 uur afval ophalen en bij extreme
hitte al vanaf 6 uur. In beide gevallen kwam de ophaalwagen
al omstreeks 7.20 uur langs. Dat kan IVBO nazien via het
trackingsysteem waar elke vrachtwagen mee uitgerust is.
De directie heeft haar chauffeur al verschillende keren op
de hoogte gebracht van de klachten. De chauffeur verzekert telkens dat alle zakken die buiten staan, meegenomen
worden.
Enkele jaren geleden buste IVBO flyers met de vraag de
PMD vroeg genoeg aan te bieden. Mogelijk is dat wat verwaterd en wordt veel PMD buiten gezet als de huisvuilwagen
net gepasseerd is. IVBO bust opnieuw flyers op de adressen
waar de PMD later aangeboden wordt. De adressen van
beide verzoekers worden extra opgevolgd zodat nieuwe
klachten in de toekomst vermeden kunnen worden.

BEOORDELING:

Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling. Verdere problemen blijven
uit.
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Al twee keer liet IVBO verzoeksters papier staan. Bij de
buren werd het wel meegenomen. Haar PMD-zak werd wel
opgehaald. Ze nam het papier en karton noodgedwongen
weer binnen maar de plaats in haar berging is beperkt.

IVBO stuurt een toezichter langs. Hij stelt vast dat het
papier nog op het pleintje staat. Verzoekster had het naar
eigen zeggen om 8 uur buiten gezet. De ophaling gebeurde
omstreeks 9.45 uur. De ophaling van de PMD gebeurde in
de namiddag.
De toezichter neemt het papier mee en vraagt verzoekster
het in het vervolg om 7 uur buiten te zetten. De ophaalploeg
wordt erop attent gemaakt in het vervolg steeds het papier
van verzoekster mee te nemen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Groenafval niet opgehaald? (1)
(dossier: 202106-121)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster klaagt dat haar groenafval niet werd meegenomen. Dat zou niet de eerste keer zijn.

IVBO

ONDERZOEK

Alle vrachtwagens van IVBO zijn uitgerust met een trackingsysteem. Daaruit blijkt dat de huisvuilwagen die dag
twee keer ter hoogte van de woning van verzoekster voorbij
kwam. Dat gebeurde omstreeks 14 uur en omstreeks 14.45
uur. IVBO belooft bij de volgende groenophaling extra op het
adres van verzoekster te letten.
Het is niet duidelijk wanneer verzoekster haar groenafval
buiten zette.

BEOORDELING

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Letten de ophalers niet
op het groenafval of plaatste verzoekster haar afval niet
tijdig buiten, dat valt niet uit te maken.

Groenafval niet opgehaald? (2)
(dossier: 202106-122)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster plaatste haar groenafval buiten maar IVBO liet
de zak staan. In de rest van de straat werd het groenafval
wel meegenomen.
Verzoekster belde naar IVBO die haar meedeelde dat de zak
nog diezelfde dag opgehaald zou worden. De zak werd niet
opgehaald. Verzoekster belde terug. Ze had een medewerker aan de lijn die van niets wist en die meedeelde dat er
enkele dagen later opnieuw een ophaling zou plaats vinden.
Ook toen werd de groenafvalzak niet meegenomen. Een
week later is de groenafvalzak nog altijd niet meegenomen.
Verzoekster probeerde nog enkele keren IVBO op te bellen
maar stootte telkens op een voicemail.

ONDERZOEK

kan. Er kan alleen nog betaald worden met een bankkaart
omdat er geen kassa meer is.

ONDERZOEK

IVBO bevestigt dat zij geen cash geld meer aanvaardt op
haar groencomposteringseenheid. Zij is daarmee gestopt,
enerzijds omdat men cashverrichtingen wil beperken in
het kader van de coronaepidemie, en anderzijds omdat
cashverrichtingen heel wat administratie met zich
meebrengen, terwijl er nog nauwelijks iemand met cash
betaalt.
Elke dag moest de (fysieke) kassa naar en van de
groencomposteringseenheid gebracht worden, met de
daarmee gepaard gaande veiligheidsrisico’s, terwijl er
gemiddeld nog maar één keer per week iemand vroeg
of er cash betaald kon worden. Zelfs in de pre-coronatijd
noteerde IVBO maar één cash betaling om de twee dagen
meer.
IVBO vraagt begrip voor haar beslissing omdat het 1)
een nog moeilijk te verantwoorden administratieve last
met zich meebrengt, 2) veiligheidsrisico’s inhoudt en 3)
mogelijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
Verzoekster kan zich steeds tot een ander verkooppunt
wenden, mocht ze erop staan alleen met cash te willen
betalen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Hoewel de service voor de burger met deze beslissing
enigszins vermindert, kan de Ombudsman de argumenten
van IVBO ook wel begrijpen.

Afvalzakken achter haag
(dossier: 202111-225)
ANDER OORDEEL

Alle vrachtwagens van IVBO beschikken over een trackingsysteem. Daaruit blijkt dat de huisvuilwagen de straat
bediende tussen 11.05 uur en 11.10 uur. IVBO belooft om bij
de volgende groenophaling extra op het adres van verzoekster te letten. Het is niet duidelijk of verzoekster haar afval
tijdig aanbood.

KLACHT

BEOORDELING

ONDERZOEK

De Ombudsman kan niet oordelen. Letten de ophalers niet
op het groenafval of plaatste verzoekster haar afval niet
tijdig buiten, dat valt niet uit te maken.

Geen cash meer
(dossier: 202110-205)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekster wil bij IVBO vuilniszakken kopen. Ze wil
betalen met cash, maar krijgt te horen dat dat niet meer

Een bewoner van een appartementsgebouw klaagt dat IVBO
negen huisvuilzakken niet mee nam. Zijn buurvrouw nam
contact op met de huisvuilmaatschappij. Ze kreeg te horen
dat ze de zakken de week nadien weer moest aanbieden.
Verzoeker vindt dat niet kunnen en vreest voor ongedierte.

Na de klacht haalt IVBO de zakken alsnog op. Volgens de
ophaalploeg werden de zakken niet meegenomen omdat ze
achter een haag stonden. Daardoor werden ze niet opgemerkt. Het was nog donker ’s morgens. Het ging die dag
niet om de twee laders die de straat gewoonlijk bedienen.
IVBO vraagt de bewoners om in de toekomst hun afvalzakken vóór de haag te plaatsen.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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OVERZICHT KLACHTEN
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(dossier: 202107-145)
ANDER OORDEEL
KLACHT

Verzoekers sloten indertijd via het Energieloket een energielening van 10.000 euro af voor het vernieuwen van hun
ramen. Dat deden ze via het OCMW. Ze liepen een betalingsachterstand op. In september 2020 bedroeg deze 2.500
euro.
In april 2021 kwamen verzoekers te weten dat deze dienstverlening over was gegaan naar de WVI. Daarover zouden
ze nooit ingelicht zijn. Ze betaalden midden mei 2021 in één
keer 4.400 euro af. Daarmee is de lening volledig afbetaald.
Normaliter moet de WVI dan binnen de zeven dagen melden
aan de Nationale Bank van België (NBB) dat het dossier geregulariseerd is. Doet de kredietverstrekker dat niet, dan
kan de ontlener geen financiële verrichtingen meer doen
omdat hij op een soort van zwarte lijst staat.
Volgens verzoekster liet de WVI na deze melding te doen
aan de NBB. Zes weken na de betaling is het dossier nog
altijd niet in orde, al beschikt verzoekster over een e-mail
van de WVI dat de lening volledig afbetaald is. Ze belde al
naar de NBB maar met de e-mail van de WVI kon de NBB
niets aanvangen. De melding moest van de kredietverlener
zelf komen.
Verzoekers willen met hun bank een herziening van de lening van hun huis regelen maar zitten vast. Ze willen een
wagen leasen maar ook dat kunnen ze niet.
Verzoekster belde al naar de WVI waar eerst gezegd werd
dat het probleem doorgegeven zou worden aan de helpdesk. Omdat het probleem niet opgelost geraakte, belde
verzoekster opnieuw naar de WVI waar de medewerkster
zei dat men de volgende dag in collectief verlof zou gaan
voor twee weken. Verzoekster voelt zich in de steek gelaten.
Het vrijgeven van het dossier bij de NBB is dringend.

De WVI bevestigt dat zij eind mei 2021 een attest van
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vervroegde terugbetaling doorstuurde aan verzoekers.
Begin juli 2021 belde de WVI naar de helpdesk van het
Vlaams Energie Agentschap en stuurde zij ook een e-mail
met de vraag het probleem na te zien en de regularisatie in
orde te brengen. De regularisatie gebeurt automatisch via
het dossierbeheersysteem GALOP. Als kredietbeheerder
kan de WVI dat niet zelf ingeven.
Volgens de WVI werd de regularisatie van de terugbetaling
via GALOP wel degelijk tijdig doorgestuurd naar de NBB.
Het probleem is dat, zoals contractueel vastgelegd is, de
registratie van de wanbetaling normaliter twaalf maanden
gemeld blijft bij de NBB. Dat zou al eerder telefonisch aan
verzoekster uitgelegd zijn.
Na de klacht belt de WVI nogmaals met de helpdesk van het
Vlaams Energie Agentschap. Deze is bereid om de registratie van twaalf maanden uitzonderlijk te schrappen. Het
probleem wordt opgelost.

BEOORDELING

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

INTERPARKING

8. Concessiehouders
Interparking
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Fietsparking
(dossier: 202104-069)
GEGROND
KLACHT

Verzoekster stalt haar fiets altijd in de ondergrondse fietsparking in de Sint-Amandsstraat. Ze moest werken maar
ze stond om 7.45 uur voor een gesloten deur. De fietsparking gaat normaal gezien open om 7 uur. Verzoekster bleef
wachten. Pas om 8.40 uur kwam iemand van Interparking
de fietsparking openen. Zij had ondertussen vijf keer naar
het noodnummer en naar de Stad Brugge gebeld. Verzoekster moest om 8 uur op het werk zijn en wordt niet betaald
voor niet gewerkte uren. Ze verloor twee uur werktijd. Ze
vraagt een vergoeding voor haar verloren werktijd en acht
telefoongesprekken.

ONDERZOEK

De directie bevestigt dat de fietsparking te laat open ging.
Dat kwam omdat de medewerker met dienst zich overslapen had.
Zodra verzoekster contact had opgenomen met de controlekamer werd van daaruit contact opgenomen met een
collega. Die was bezig met een andere taak in een parking
en had daar geen bereik op zijn persoonlijke gsm. Daardoor
liet zijn komst op zich wachten. De directie biedt haar verontschuldigingen aan.
Uitzonderlijk betaalt Interparking verzoekster een financiële compensatie van 30 euro uit aangezien ze geen auto
heeft en daardoor niet vergoed kan worden via de P-card.

BEOORDELING

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar
gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de medewerker met dienst oversliep zich waardoor de fietsparking te laat open ging.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster wordt financieel
gecompenseerd.
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9. Contractanten
OVERZICHT KLACHTEN
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(dossier: 202108-158)
TERECHTE OPMERKING
KLACHT

Verzoekster bezocht Brugge en maakte gebruik van
een openbaar toilet. Bij de wasbak hing een stoffen
handdoek waar iedereen zijn handen aan moest afdrogen.
Een alternatief was er niet. Verzoekster vindt dat niet
hygiënisch, zeker niet in coronatijden.

De klacht is gelijkaardig aan dossier 202011-204 van
november 2020. De Ombudsman beoordeelde deze
klacht toen als een terechte opmerking. De dienst
Facilitair Beheer monteerde in het toilet dispensers
voor papieren handdoeken. De dienst Eigendommen
stuurde de uitbaatster een brief om haar te wijzen op het
aanbieden van papieren handdoeken en het dragen van
het mondmasker.
De dienst Eigendommen gaat zich na de nieuwe klacht
van de situatie vergewissen. Zowel in het heren- als
in het damestoilet hangen dispensers voor papieren
handdoeken. Zij zijn op het moment van het controlebezoek
gevuld met papier. Naast de dispensers hangt telkens een
stoffen handdoek als alternatief. De dienst vermoedt dat
er op het moment van het toiletbezoek van verzoekster
tijdelijk geen papier meer in de dispenser zat.
Het contract met de toiletuitbaatster bepaalt dat zij zelf
moet instaan voor de schoonmaakproducten, de papieren
vullingen voor de dispensers, het toiletpapier, enz. In ruil
mag zij 50 eurocent per beurt vragen aan de gebruikers.
De vullingen voor de dispensers zouden niet goedkoop zijn.
Bovendien zouden zij vaak ‘geplunderd’ worden waardoor
de dispensers snel leeg geraken.
Op het moment van de klacht werkt de Stad al aan een plan
voor haar openbare toiletten met de bedoeling het aanbod,
de kwaliteit en de toegankelijkheid te verbeteren. De
coronapandemie legde de tekorten bloot. Dat plan wordt
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eind november 2021 door de Gemeenteraad goedgekeurd.
Daarin staat onder meer dat het publiek sanitair moet
voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitsvereisten naar
veiligheid, netheid, comfort en klantvriendelijkheid. Het
gaat zowel over hygiënisch als technisch onderhoud. Ook
wordt de noodzaak aangevoeld om de contracten met de
verschillende private toiletuitbaters te uniformiseren. Er is
nood aan een duidelijk aanspreekpunt bij de Stad. Daarom
zal in de dienst Facilitair Beheer een projectmedewerker
worden aangesteld die het plan moet opvolgen en
uitvoeren. Hij zal worden bijgestaan door een stuurgroep.

BEOORDELING

Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
Allicht waren de dispensers niet tijdig aangevuld en waren
er alleen nog de stoffen handdoeken als onhygiënisch
alternatief.

AANBEVELING

“Weer stoffen handdoeken uit de openbare toiletten in
Brugge.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Goedgekeurd (13 december 2021).

OPVOLGING

De dienst Eigendommen stuurt de toiletuitbaatster een
brief om haar aan te manen verder in te zetten op het
aanbieden van papieren handdoeken.

TOILETUITBATERS
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DEEL 5
De opdracht van de
dienst Ombudsman

DE OPDRACHT VAN DE DIENST OMBUDSMAN

1. 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 diensten 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 Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Als het College of de Voorzitter het niet eens is met deze aanbeveling,
wordt de Ombudsman daarvan op de hoogte gebracht, 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
(Fluvius, Farys, IVBO, enz.) worden aan deze organisaties
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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 Bijzonder Comité van de Sociale Dienst 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 wordt de Algemeen Directeur op de hoogte gebracht.

ONAFHANKELIJK

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

JAARVERSLAG

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

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, het OCMW, de OCMW-verenigingen en Mintus, en de
andere diensten waarvoor de Ombudsman bevoegd is, 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 verschillende maanden in beslag nemen.
Het onderzoek
De Ombudsman en zijn team onderzoeken de klacht. Zij
kunnen alle documenten die nuttig zijn voor het onderzoek,
opvragen en inzien. De dienst Ombudsman kan schriftelijk
en mondeling alle inlichtingen en ophelderingen vragen en
alle betrokkenen uitnodigen voor een gesprek daarover.

DE BEMIDDELING

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

INZAGERECHT EN PRIVACY

Het Decreet op de openbaarheid van 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 team 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.
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
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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. 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.
6. Onpartijdigheidsbeginsel: de overheid of ambtenaar mag
niet vooringenomen zijn en zich niet door persoonlijke
belangen, voorkeur of genegenheid laten leiden bij zijn
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oordeel. Een ambtenaar mag niet betrokken zijn bij een
beslissing waarbij hijzelf of een van zijn naasten belang
heeft of lijkt te hebben.
7. 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.
8. 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 uitzonderingssituaties waar de bestaande regels niet in (konden) voorzien. Billijkheid kan alleen
ingeroepen worden in strikt uitzonderlijke situaties en als
daardoor geen schade aan derden wordt berokkend.

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 Bijzonder Comité van de
Sociale Dienst. 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 Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, en aan de betrokken
dienst(en).
Gegronde en ongegronde klachten en terechte opmerkingen over de lokale Politie worden ter kennisgeving overgemaakt aan de Burgemeester en de Korpschef. Ook de
intercommunales worden op de hoogte gebracht van hun
gegronde of ongegronde klachten en terechte opmerkingen.
Doorheen het jaar licht de dienst Ombudsman systematisch de diensten in over de klachten die het label ‘ander
oordeel’ kregen.
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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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 Bijzonder Comité van de
Sociale Dienst. 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 Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, en aan de betrokken
dienst(en).
Gegronde en ongegronde klachten en terechte opmerkingen over de Politie worden ter kennisgeving overgemaakt

aan de Burgemeester en de Korpschef. Ook de intercommunales worden op de hoogte gebracht van hun gegronde
of ongegronde klachten en terechte opmerkingen.
Doorheen het jaar licht de dienst Ombudsman systematisch de diensten in over de klachten die het label ‘ander
oordeel’ kregen.
De beoordelingen van de Ombudsman zijn geen zuivere
wiskunde. Bepaalde elementen in ogenschijnlijk gelijkaardige dossiers kunnen ertoe leiden dat klachten anders
beoordeeld worden.

Bijlagen

Reglement op de Ombudsfunctie
(Stad Brugge – Gemeenteraad 13 mei 1996)

Artikel 1

Artikel 5

Artikel 2

Artikel 6

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.

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.

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.

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
ge-drang zouden kunnen brengen, gelden niet
voor de ombudsman/ombudsvrouw. De brutojaarwedde van de ombudsman/ombudsvrouw
wordt vastgesteld in de schaal A5 (1.125.000
- 1.725.000 BEF - 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 3/4 van de uitgebrachte
stemmen akkoord gaat over het nietfunctioneren 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
| 221

BIJLAGEN

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.
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Artikel 11

De ombudsman/ombudsvrouw is niet bevoegd
klachten te behandelen die betrekking hebben op:
1. algemeen geldende voorschriften en
reglementeringen;
2. het algemeen beleid van het Stadsbestuur en
van het OCMW;
3. de verhouding tussen werknemers van de Stad
of van het OCMW en hun werkgever;
4. handelingen die buiten de bevoegdheidssfeer
vallen van de Stad of van het OCMW;
5. aangelegenheden waarvoor de klager
het initiatief nam tot een burgerlijke
rechtsvordering of waarvoor een strafrechtelijke
procedure is ingesteld;
6. werkzaamheden en handelingen door de
gemeentepolitie in haar hoedanigheid van
gerechtelijke politie;
7. beslissingen inzake individuele dienstverlening;
8. alle aangelegenheden die onder het medisch
beroepsgeheim vallen.

Artikel 12

Zodra de ombudsman/ombudsvrouw een klacht
niet of niet verder in behandeling neemt, meldt hij/
zij dit schriftelijk aan de klager met vermelding van
de reden.

Artikel 13

Een klacht wordt binnen de drie maand volledig
behandeld. De ombudsman/ombudsvrouw beslist
over een eventuele verlenging van maximaal drie
maand.
Indien een klacht volgens de ombudsman/
ombudsvrouw geheel of gedeeltelijk gegrond is,
meldt hij/zij dit volgens het geval aan het College
van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter
van het OCMW en zendt hiervan een afschrift aan
de klager, binnen de maand na de kennisgeving
aan het College van Burgemeester en Schepenen
of de Voorzitter van het OCMW. Zo mogelijk geeft
de ombudsman/ombudsvrouw aanbevelingen aan
het College van Burgemeester en Schepenen of
de Voorzitter van het OCMW om de oorzaken die
aanleiding geven tot de klacht in de toekomst weg
te nemen. Wanneer het College van Burgemeester
en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW het
niet eens is met deze aanbevelingen brengt het de
ombudsman/ombudsvrouw daarvan op de hoogte,

met vermelding van de redenen.
Indien een klacht volgens de ombudsman/
ombudsvrouw ongegrond is, deelt hij/zij dit mee
aan de klager in een met redenen gestoffeerd
schriftelijk verslag. Hiervan wordt een afschrift
be-zorgd 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 daarrond een advies te
formuleren. Hij/zij stelt hiervan het College van
Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van
het OCMW in kennis.

Artikel 18

De ombudsman/ombudsvrouw is verplicht aan
een ambtenaar te laten weten dat tegen hem een
klacht werd ingediend die bezwarend kan zijn.
De ambtenaar heeft vervolgens het recht terzake
mondelinge of schriftelijke verklaringen af te
leggen en voorts inzage te nemen van het dossier
dat door de ombudsman/ombudsvrouw werd
aangelegd.

Artikel 19

Jaarlijks, voor eind april, overhandigt de
ombudsman/ombudsvrouw aan de Gemeenteraad
en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het
schriftelijk verslag over zijn/haar werkzaamheden.

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.

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
waarheidsge-trouwheid kan toetsen, en iedereen
uitnodigen voor een gesprek terzake.

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.
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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 gecoordineerd geheel dat meldingen en klachten van
burgers bij stedelijke diensten goed en tijdig
behandelt.

Artikel 2. Centrale coördinatiedecentrale 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
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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.

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.

blijft onverminderd van kracht. De dienst Ombudsman vormt het sluitstuk in de behandeling van
bepaalde meldingen en klachten.

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,
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