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VOORWOORD
Net als in 2016, toen in oktober het Huis van de Bruggeling werd geopend, was ook 2017 een cruciaal
jaar voor de dienstverlening van de Stad Brugge. Het nieuwe parkeerplan, dat inging op 16 februari,
heeft het parkeerbeleid in de binnenstad en de onmiddellijke rand ingrijpend gereorganiseerd. Vlot
kunnen parkeren is één van de belangrijkste bekommernissen van de burger. Het is een gevoelig onderwerp.
De omschakeling was organisatorisch een zware klus. De binnenstad werd volledig betalend. In de
onmiddellijke rand werden blauwe zones afgebakend. Het werktarief, de werknemersvergunning en de
bezoekerscodes werden ingevoerd. De Parkeerwinkel en de achterliggende stedelijke Mobiliteitsdienst
hebben een belangrijke opdracht in het garanderen van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger op het vlak van het nieuwe parkeerplan.
Het is logisch dat de invoering van dat nieuwe parkeerplan voor heel wat klachten heeft gezorgd. Niet
alle organisatorische en technische moeilijkheden konden voorzien of voorkomen worden. Er bestaat
ook zoiets als voortschrijdend inzicht. Deze klachten kleuren dan ook in belangrijke mate dit jaarverslag. Maar ook andere diensten kregen klachten, de ene opvallend meer, de andere opvallend minder
dan de voorbije jaren.
Belangrijker dan de aantallen is dat de Ombudsman opnieuw vaststelde dat de meeste diensten geleerd
hebben om constructief met klachten om te gaan. Het gebeurt nog zelden dat de stekels recht worden
gezet, ook al zijn sommige klachten complex en vergt het vinden van een goede oplossing waarmee
alle partijen akkoord kunnen gaan vaak heel wat inspanning. Dat klachten belangrijke bronnen van informatie zijn en inspiratie opleveren om de eigen werking en de dienstverlening te verbeteren, heeft
nagenoeg in de hele organisatie ingang gevonden. Het sleutelwoord in dit hele proces is wederzijds
vertrouwen. Laten we verder gaan op de ingeslagen weg.

Marc Carlier
Ombudsman
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DEEL 1

De belangrijkste vaststellingen uit het jaarverslag 2017 zijn:

1.

Recordaantal (deels) gegronde klachten

De dienst Ombudsman van de Stad Brugge behandelde in 2017 308 klachtdossiers. Dat is bijna tien
procent meer dan in 2016. Ook de graad van gegrondheid nam aanzienlijk toe. Drieënveertig procent
van de dossiers werd gegrond of deels gegrond verklaard. Dat is het hoogste aantal ooit. Tellen we
daar de terechte opmerkingen bij, dan werd in bijna 53 procent van de dossiers een fout vastgesteld,
Dat is een stijging met meer dan acht procent. Het totaal aantal contacten (tweedelijnsklachten en onmiddellijke dienstverlening) bleef status quo op 1.311. De Bruggeling zocht steeds meer via digitale
weg contact met de dienst Ombudsman.

2.

Nieuw parkeerplan beïnvloedt de cijfers

De opstart van het nieuwe parkeerplan, dat inging op 16 februari 2017, beïnvloedde sterk de cijfers.
Organisatorische en technische moeilijkheden en kinderziekten resulteerden in 56 klachten over de
Parkeerwinkel, de dienst Mobiliteit en Apcoa, de firma die tot eind 2017 instond voor het innen van de
retributies. Dat was goed voor 18 procent van het totaal aantal dossiers. In bijna drie vierden van deze
dossiers werd een tekortkoming vastgesteld. De meeste problemen zijn ondertussen bijgestuurd maar
parkeren en alles wat erbij komt kijken (retributies, werknemerstarief binnenstad, werknemersvergunning blauwe zone, bezoekerscodes) blijft klachtgevoelige materie. Mede als gevolg van de klachten
zijn Service Label Agreements uitgewerkt tussen de Stad Brugge en de private uitbater van de Parkeerwinkel om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. Er zijn sancties voorzien mocht het
afgesproken niveau niet worden gehaald. Het is de bedoeling dat de dienst Ombudsman hierin een rol
speelt.

3.

Communicatie in het rood

In zeventig dossiers klaagde de Bruggeling vooral over een gebrek aan communicatie en informatie.
Dat is het hoogste aantal ooit en een significante stijging in vergelijking met 2016 toen de diensten op
dat vlak een goed resultaat neerzetten. De graad van gegrondheid (meer dan 58 procent) lag hoog. Dat
soort dossiers is vooral terug te vinden bij de klachten over het nieuwe parkeerplan, bij de dienst Burgerzaken en bij de Dienst Ruimtelijke Ordening, twee diensten die het aantal klachten zagen stijgen.
Er waren ook nogal wat klachten over gebrekkige dossieropvolging. Deze vinden we onder meer bij
de overgenomen meldingen die onopgemerkt bleven zitten in de opvolgingstool, een aparte map die in
het e-mailprogramma werd geïnstalleerd en die verschillende diensten niet bleken te kennen.

4.

Huis van de Bruggeling stabiliseert

De klachten over het Huis van de Bruggeling (front-office) wijzen niet langer op structurele problemen zoals in 2016 toen de opstartfase te kampen kreeg met verschillende kinderziekten. Die zijn grotendeels achter de rug. In 2017 werden vijfentwintig klachten behandeld waarvan slechts tien rechtstreekse. Het belangrijkste probleem dat uit de klachten naar voren kwam, was dat de wachttijd voor
het maken van een afspraak soms te hoog opliep, bijvoorbeeld bij de afdeling Rijbewijzen en NietBelgen. Ondertussen zijn ook op dat vlak de resultaten verbeterd.

5.

Personeelsproblematiek

Sommige klachten over een verminderde kwaliteit van de dienstverlening ontstonden als gevolg van
personeelskrapte. Dat was het geval bij de dienst Burgerzaken waar dit tekort zich vooral in sommige
gemeenteafdelingen liet voelen. Ook de Politie spreekt over een capaciteitstekort van tien tot twintig
medewerkers. De dienst Leefmilieu werd geconfronteerd met verschillende langdurig zieken, hoewel
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zij erin slaagde het aantal klachten beperkt te houden. De dienst Personeel en Organisatie speelde op
de grootste noden in. Toch blijft dat een aandachtspunt.
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DE WERKING VAN DE DIENST OMBUDSMAN

1.

DEEL 2

Overzicht van de contacten

1.1. Parkeerplan doet tweedelijnsklachten stijgen
In 2017 behandelde de dienst Ombudsman 308 tweedelijnsklachten. Dat is een stijging met bijna
tien procent tegenover 2016 toen 281 klachtdossiers werden onderzocht. Na een periode van vijf jaar,
waarbij het aantal tweedelijnsklachten tussen 2011 en 2015 systematisch was gedaald van 316 naar
271, was 2017 het tweede jaar op rij dat de tweedelijnsklachten opnieuw stegen. De stijging is toe te
schrijven aan het nieuwe parkeerplan dat op 16 februari 2017 van start ging. Vooral de opstart genereerde heel wat klachten. In het totaal werden 56 tweedelijnsklachten behandeld die betrekking hadden
op het parkeerplan.
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De invloed van de opstartfase van het nieuwe parkeerplan op het klachtenbeeld is goed zichtbaar in het
overzicht van het aantal tweedelijnsklachten dat maandelijks bij de dienst Ombudsman werd ingediend. Per maand werden gemiddeld 26 klachtdossiers geopend. Daarbij vallen de atypische pieken in
februari en maart op, toen 38 en 34 dossiers werden geopend. Normaliter zijn beide maanden veeleer
klachtenluw. Maart telde bovendien uitzonderlijk veel contacten in de onmiddellijke dienstverlening
(106 contacten) omdat burgers de dienst Ombudsman ook contacteerden met informatievragen, meldingen, eerstelijnsklachten en suggesties over het nieuwe parkeerplan. De piek in mei (34 dossiers)
was traditioneel het gevolg van de jaarlijkse voorstelling van het jaarverslag van de dienst Ombudsman aan de Gemeenteraad en in de pers.

1.2. Aantal contacten status quo
Het totaal aantal contacten bleef gelijk. 1.311 burgers namen in 2017 contact op met de dienst Ombudsman tegenover 1.312 in 2016. Het aantal contacten in de onmiddellijke dienstverlening daalde
verder van 1.031 in 2016 naar 1.003 in 2017, of een daling met 2,8 procent. Met onmiddellijke
dienstverlening wordt bedoeld dat de dienst Ombudsman burgers met meldingen, eerstelijnsklachten,
suggesties of informatievragen doorverwijst naar de juiste dienst of instantie omdat hij zelf niet bevoegd is om ze te behandelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om klachten waar andere ombudsmannen,
externe klachtenbehandelaars, de vrederechter of het gerecht voor bevoegd zijn. Onmiddellijke dienstverlening is niet de kerntaak van de dienst Ombudsman, maar het zou van onbehoorlijk bestuur getuigen om al deze burgers met problemen wandelen te sturen. Zoals we zullen zien is de verdere daling
van het aantal contacten in de onmiddellijke dienstverlening niet te wijten aan een verdere vermindering van het aantal meldingen voor de stadsdiensten, de Politie en het OCMW. Die namen zelfs lichtjes toe.
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Door de relatief sterke stijging van het aantal tweedelijnsklachten en de verdere daling van de onmiddellijke dienstverlening ligt de verhouding tussen beide soorten contacten op 69,3 procent onmiddellijke dienstverlening en 30,7 procent tweedelijnsklachten. Dat is opnieuw een betere verhouding in
vergelijking met 2016 (79 procent onmiddellijke dienstverlening tegenover 21 procent tweedelijns-
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klachten). De dienst Ombudsman heeft zich m.a.w. in 2017 in sterkere mate kunnen concentreren op
zijn kerntaak.

1.3. Hoe werden wij gecontacteerd?
1.3.1. Digitalisering niet te stoppen
Het aandeel van de digitaal geformuleerde tweedelijnsklachten (via e-mail of via het klachtenformulier op de website van de Stad Brugge) nam exponentieel toe. Niet minder dan 47,7 procent (of
147 dossiers) kwamen via digitale weg binnen. In 2014 was dat slechts 30,6 procent, in 2015 32,8 procent en in 2016 35,6 procent.
Dat zou verschillende oorzaken kunnen hebben: 1) de digitalisering is algemeen en niet meer te stoppen; 2) de verzoekers die een klacht formuleerden naar aanleiding van de invoering van het nieuwe
parkeerplan, deden dat in hoofdzaak via de snelle weg van de e-mail of het digitale klachtenformulier
omdat ze zo vlug mogelijk duidelijkheid wilden; 3) de Bruggeling weet nog onvoldoende dat de dienst
Ombudsman verhuisd is. Omdat hij de dienst niet meer op het vertrouwde adres in de Braambergstraat
terugvindt, formuleert hij zijn klacht via digitale weg; 4) sinds de verhuizing van het kantoor in de
Braambergstraat naar het OCMW-gebouw in de Hoogstraat is de dienst Ombudsman minder rechtstreeks toegankelijk. Vroeger kon de burger vanop de straat de dienst Ombudsman binnengaan. Nu
dient hij het algemene onthaal te passeren. Hoe vriendelijk en behulpzaam de onthaaldames ook zijn,
voor sommige burgers zou dit een extra drempel kunnen vormen waardoor zij er de voorkeur aan geven om via digitale weg klacht in te dienen.
Omgekeerd raakte het indienen van een klacht via een bezoek aan het kantoor steeds verder in de verdrukking. Het aandeel daalde verder naar 19,8 procent (61 dossiers) tegenover 24,9 procent (70 dossiers) in 2016, 28,4 procent in 2015 en 31,3 procent in 2014. Ook de telefonisch doorgegeven klachten
zijn na een forse stijging in 2016 (74 dossiers of 26,3 procent) weer gedaald naar het gebruikelijke niveau van 19,2 procent of 59 dossiers. Een klachtbrief opsturen wordt nog nauwelijks gedaan. In 2017
gaat het om amper drie dossiers of 1 procent.
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1.3.2. Meer overgenomen meldingen
Het aantal meldingen voor de stadsdiensten of de Politie die de dienst Ombudsman als tweedelijnsklachtdossiers overnam, is gestegen. Het gaat om 38 dossiers of 12,3 procent van het totaal aantal
tweedelijnsklachten tegenover 29 dossiers of 10,3 procent in 2016. Zoals bekend kan de dienst Ombudsman een melding overnemen als tweedelijnsklacht als deze door de bevoegde dienst niet afgewerkt werd binnen de maximale behandelingstermijn van zestig dagen. Telkens een melding overtijd
gaat, komt hij automatisch in de mailbox van de dienst Ombudsman terecht. Het is dan aan de dienst
Ombudsman om te oordelen of hij over de onafgewerkte melding een tweedelijnsklachtdossier opstart
of niet.
De stijging heeft twee oorzaken. Het goede resultaat van 2016 was enigszins geflatteerd omdat door
een foute computerinstelling, gerelateerd aan de opstart van het Huis van de Bruggeling in oktober
2016, de dienst Ombudsman zeventien onafgewerkte meldingen te laat in zijn mailbox kreeg. Daardoor had het geen zin meer ze als tweedelijnsklachtdossiers over te nemen.
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Bovendien bleken in 2017 verschillende kleinere diensten, die weinig meldingen krijgen, onvoldoende
vertrouwd met de zogenaamde ‘opvolgingstool’. Dat is een aparte computermap in het emailprogramma die bij de opstart van het Huis van de Bruggeling per dienst werd aangemaakt. Daarin
komen de e-mails terecht die gerelateerd zijn aan de meldingen die aan de diensten worden toegewezen. Sommige diensten bleken deze opvolgingstool niet te kennen of hadden maar een beperkt aantal
medewerkers die ermee konden werken, waardoor de meldingen onbehandeld bleven en uiteindelijk
bij de dienst Ombudsman terecht kwamen.

1.3.3. Onmiddellijke dienstverlening: digitaal boven
Ook wat de onmiddellijke dienstverlening betreft, stellen we een significante verschuiving vast. Het
aantal burgers dat zijn probleem via e-mail of via het digitale klachtenformulier overmaakte, steeg
van 300 in 2016 naar 416 in 2017 of een stijging met liefst 38 procent. Daar staat tegenover dat het
aantal burgers dat zich voor onmiddellijke dienstverlening aan de balie aanmeldde, daalde met maar
liefst 45 procent, van 352 contacten in 2016 naar 196 in 2017. Speelt ook hier de verminderde fysische
toegankelijkheid van de dienst Ombudsman een rol of kiest de burger massaal voor de computer, de
smartphone of de iPad om zijn grieven te melden? Het gebruik van de telefoon voor snelle informatie,
hulp of doorverwijzing steeg verder door van 368 contacten in 2016 naar 380 in 2017. Elf stuurden
een brief (status quo).
Bekijken we de manier waarop de 1.311 contacten (tweedelijnsklachten + onmiddellijke dienstverlening) tot stand kwam, dan stellen we vast dat 513 burgers of 43 procent een e-mail stuurden of het digitale klachtenformulier gebruikten. In 2016 was dat nog slechts 30,5 procent. 257 cliënten of 19,6
procent brachten een bezoek aan het kantoor, wat een significante daling betekent met 18 procent. 439
burgers telefoneerden, wat bijna exact evenveel was als in 2016 (442 contacten). Veertien stuurden
een brief.

1.4. Het profiel van de klager
1.4.1. Steeds meer vrouwen
Het aantal vrouwen dat klacht indiende, steeg verder door. In 2017 dienden 133 vrouwen klacht in,
goed voor 43,2 procent, tegenover 102 of 36,3 procent in 2016 en 82 of 30,3 procent in 2015. Het aandeel van de mannen daalde naar 51,6 procent of 159 dossiers, tegenover 57,3 procent of 161 dossiers
in 2016. Het aantal echtparen dat klacht indiende, daalde naar 16 of 5,2 procent. In 2016 waren er dat
18 of 6,4 procent.
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mannen
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51,6%
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133

43,2%

16

5,2%

308

100,0%
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mannen
51,6%
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5,2%

1.4.2. Binnenstad klaagt het meest
Traditioneel komen de meeste tweedelijnsklachten vanuit de binnenstad. Hun aantal steeg in vergelijking met 2016 (109 dossiers of 35,4 procent tegenover 96 dossiers of 34 procent vorig jaar). Vanuit
Assebroek werd opvallend meer geklaagd, goed voor 40 dossiers of 13 procent (tegenover 23 klachten
of 8 procent in 2016). Een aanwijsbare reden hiervoor is er niet. Alle andere deelgemeenten bleven
ongeveer status quo, behalve Dudzele dat tien klachten liet optekenen. Een deel daarvan werd geformuleerd naar aanleiding van het verkeersinfarct dat ontstond tijdens de eerste editie van de Great
Bruges Marathon. Doordat de deelnemers aan de halve marathon onverwacht maar met mondjesmaat
over de Conzettbrug konden lopen, werkte het verkeersomleidingsplan van de Politie en de organisator
niet meer naar behoren. De situatie escaleerde in Dudzele dat een tijdlang voor alle verkeer afgesloten
geraakte.
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1.5. Oplossingsgraad en behandelingstijd
1.5.1. Oplossingsgraad
De dienst Ombudsman kon in 2017 78 procent van haar dossiers tot een goed einde brengen, ofwel
door verzoeker uitgebreide informatie te geven, ofwel door bemiddeling, ofwel door gegrondverklaring, al dan niet met een aanbeveling. Dat percentage bleef status quo in vergelijking met 2016.

1.5.2. Behandelingstijd
De dienst Ombudsman kon 273 van de 308 klachtdossiers of 88,6 procent van zijn dossiers afhandelen in minder dan drie maanden. In 2016 was dat 84,7 procent (238 dossiers op 271). 26 dossiers of
8,4 procent werden afgewerkt tussen drie en zes maanden (30 dossiers of 10,7 procent in 2016). Aan 9
dossiers of 2,9 procent werd langer dan zes maanden gewerkt (13 dossiers of 4,6 procent). Drie klachten werden de dag zelf nog opgelost. Een klacht over de toekenning van het werknemerstarief aan
marktkramers op de folkloremarkt op de Dijver was 231 dagen onderweg, vooraleer hij kon worden
opgelost. De dienst Ombudsman kon gemiddeld na 39 dagen de burger inlichten over het resultaat
van het klachtonderzoek. In 2016 was dat gemiddeld na 51 dagen. Alle dossiers die ingediend werden
in 2017, werden op één na afgewerkt tegen 16 maart 2018, de dag waarop de eindredactie van het
jaarverslag werd afgesloten.
Algemene conclusie is dat de dienst Ombudsman, ondanks de stijging van het aantal tweedelijnsklachtdossiers, nog sneller heeft kunnen werken dan in 2016. Dat komt voor een groot stuk door de
vlotte medewerking van de diensten.
273
88,6%
26
8,4%

9
2,9%
minder dan 90 dagen
tussen 91 en 180 dagen
meer dan 180 dagen
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Signalen uit de onmiddellijke dienstverlening

De meldingen, eerstelijnsklachten, informatievragen en suggesties die de dienst Ombudsman van de
Bruggelingen ontvangt, zeggen ook iets over de graad van hun tevredenheid over de dienstverlening.
In 2017 was meer dan de helft (54,3 procent) van alle contacten in de onmiddellijke dienstverlening
bedoeld voor de stadsdiensten, de Politie en het OCMW. Het gaat om 545 van de 1.003 contacten.
We noteren een stijging, zowel in absolute als in relatieve cijfers.
In 2016 was 48,5 procent van de meldingen, eerstelijnsklachten, informatievragen en suggesties, goed
voor 500 contacten op een totaal van 1.031, bedoeld voor de Stad, de Politie en het OCMW. Dat was
toen een opvallende daling met 7,5 procent in vergelijking met 2015. We stellen vast dat deze daling,
die wij in 2016 hadden toegeschreven aan een betere bekendmaking van het Meldpunt in het Huis van
de Bruggeling, zich niet verder doorzette. Ter vergelijking: in 2015 ging het om 56 procent, goed
voor 650 van de 1.150 contacten in de onmiddellijke dienstverlening. Dat was toen exact evenveel als
in 2014.
De tien diensten met de meeste meldingen bij de dienst Ombudsman zijn in 2017:
Wegendienst
Mobiliteit + Parkeerwinkel + Apcoa
Groendienst
Politie
OCMW
Stadsreiniging
DRO + Woondienst
Burgerzaken
Leefmilieu
Vergunningen

98
86
70
61
31
30
22
19
16
12

+13
+41
=
-12
-16
-3
-4
-12

Meest in het oog springend is het fors toegenomen aantal informatievragen, meldingen, eerstelijnsklachten en suggesties voor de dienst Mobiliteit, de Parkeerwinkel en Apcoa. Ook deze stijging met
bijna 50 procent is toe te schrijven aan het nieuwe parkeerplan. Van de 86 contacten in de onmiddellijke dienstverlening gingen er 74 over het parkeerplan. De Parkeerwinkel wordt in opdracht van de
Stad gerund door het private bedrijf OPC/Seris en bevindt zich in het Huis van de Bruggeling. Apcoa,
ook een privaat bedrijf, stond tot eind 2017 in voor het innen van de parkeerretributies.
De helft van de meldingen voor de Politie (31 meldingen) ging ook over verkeer en mobiliteit. Daarbij ging nog eens de helft specifiek over verkeershinder, veroorzaakt door aannemers op private werven of door grote infrastructuurwerken (Boeveriepoort, Zand, kruispunt ExpreswegBevrijdingslaan, heraanleg Hadewijchstraat, aanleg vluchtheuvels Heidelbergstraat, Goezeputstraat).
Achttien burgers klaagden over lawaaihinder door buren, cafés en sportclubs maar ook door evenementen als de Meifoor, Vama Veche en op de Vismarkt waar volgens de bewoners tijdens de zomer
het evenwicht zoek is geraakt tussen “Brugge, levendige stad” en “Brugge leefstad” als gevolg van de
vele activiteiten die er georganiseerd worden. Deze meldingen werden overgemaakt aan de Politie, de
dienst Leefmilieu of de dienst Vergunningen.
Over de Wegendienst liepen traditioneel de meeste meldingen binnen. Ze gingen ze over slecht werkende riolering (soms met geurhinder tot gevolg), putten en verzakkingen in het voetpad of de rijweg,
losliggende kasseien of door boomwortels opgestoken straattegels, enz.
De meldingen en eerstelijnsklachten over de Groendienst gingen zoals steeds over vermeend gebrekkig of achterstallig groenonderhoud, hinderende takken, het maaien van het gras in de openbare groenzones, het weghalen van afgevallen bladeren, het snoeien van straatbomen, enz.
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Bekendmaking

De Ombudsman hield een voordracht over de werking van zijn dienst voor Okra Sint-Kruis (20 september 2017). De dienst Ombudsman was met een informatiestand aanwezig tijdens de welkomstavond voor nieuwe Bruggelingen in het Concertgebouw (9 oktober 2017).
Het aantal vind-ik-leukers van de facebookpagina van de dienst Ombudsman steeg verder door naar
239. Het bereik van de berichten varieert tussen 42 en 493 lezers. De facebookpagina bevat praktische,
toegankelijke en geregeld ook luchtige informatie over onze dienst. Er verschijnen foto’s, nieuwsberichten, cartoons en nuttige tips en weetjes, ook over andere diensten en instanties die burgers met
problemen
verder
kunnen
helpen.
U
vindt
onze
facebookpagina
op:
https://www.facebook.com/pages/Dienst-Ombudsman-van-de-stad-Brugge/115151915317889.
Alle ombudsdiensten in ons land zijn terug te vinden op de portaalsite www.ombudsman.be. Deze website is eind december 2017 vernieuwd en responsief gemaakt zodat hij ook op smartphone en tablet
gemakkelijk te consulteren is. Het vrij zoeken via trefwoorden is aanzienlijk uitgebreid en er werd in
een Duitse versie voorzien. De website bevat van elke ombudsdienst een productfiche met alle coördinaten en een link naar de eigen website en het eigen digitale klachtenformulier.
Acht West-Vlamingen maakten in 2017 gebruik van de spreekuren van de federale ombudsman in onze kantoren. De klachten gingen traditioneel over de dienst Vreemdelingenzaken, de personenbelasting en de RVA. De zitdagen vinden elke eerste dinsdag van de maand plaats van 14.30 tot 17.30 uur.
De opzet is om de federale Ombudsman met zetel in Brussel bereikbaarder te maken voor de WestVlamingen. Wie zijn dossier met de federale Ombudsman of zijn vertegenwoordiger wil bespreken
tijdens de spreekuren, moet vooraf een afspraak maken via de dienst Ombudsman van de Stad Brugge.
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Hoogste aantal gegronde klachten ooit

Van de 308 klachtdossiers waren er 103 gegrond en 30 deels gegrond. Dat betekent dat 133 klachten
of 43,2 procent als gegrond of deels gegrond werden beoordeeld. Dat is een stijging met meer dan
elf procent in vergelijking met 2016 en het hoogste aantal gegronde en deels gegronde klachten ooit
sinds de oprichting van de dienst Ombudsman (2011: 24 procent; 2012: 26,6 procent; 2013: 30,2 procent; 2014: 24 procent; 2015: 29,6 procent; 2016: 31,6 procent; 2017: 43,2 procent).
Het aantal gegronde klachten steeg fors van 67 (of 23,8 procent) in 2016 naar 103 of 33,4 procent in
2017, goed voor één derde van alle klachten. Het aantal deels gegronde klachten nam toe van 22 (of
7,8 procent) in 2016 naar 30 of 9,7 procent in 2017. Klachten worden gegrond of deels gegrond verklaard als het onderzoek een ernstige fout of een structurele tekortkoming aan het licht brengt.
De terechte opmerkingen daalden licht van 36 (of 12,8 procent) in 2016 naar 30 of 9,7 procent in
2017. Met terechte opmerkingen worden klachten bedoeld waarbij de dienst onzorgvuldig te werk
ging, maar die niet zo ernstig zijn dat ze als gegrond moeten worden beoordeeld, of waarbij de dienst
of de ambtenaar verzachtende omstandigheden kan inroepen.
Tellen we de gegronde en deels gegronde klachten en de terechte opmerkingen samen, dan werd in
163 dossiers of 52,9 procent een fout vastgesteld. Dat is een stijging met meer dan acht procent (in
2016 125 dossiers of 44,5 procent). Het is de eerste keer dat de kaap van 50 procent gegronde, deels
gegronde en terechte opmerkingen wordt gerond.

beoordeling
Terechte opmerking
30 of 9,74%

Ongegrond
11 op 3,57%

Onbevoegd
3 of 0,97%

Ander oordeel
131 of 42,53%
Deels gegrond
30
9,74%

Ander oordeel
Gegrond
Deels gegrond
Terechte opmerking
Ongegrond
Onbevoegd

Gegrond
103 of 33,44%

De stijging van het aantal gegronde klachten is in belangrijke mate toe te schrijven aan de opstartfase
van het nieuwe parkeerplan. Het gaat om 1) klachten over de Parkeerwinkel, in het Huis van de
Bruggeling uitgebaat door de private firma OPC Seris in opdracht van de Stad Brugge, over de dienst
Mobiliteit of over Apcoa, het private bedrijf dat in 2017 in opdracht van de Stad Brugge instond voor
het innen van de retributies, of 2) om klachten waarbij twee of drie van deze partners betrokken waren.
Het aantal ongegronde klachten daalde opnieuw. Het waren er 11 of 3,6 procent, tegenover 14 of 5
procent in 2016 en 21 of 7,8 procent in 2015. De Ombudsman springt voorzichtig om met deze beoor-
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deling. Pas als de burger manifest ongelijk heeft of de dienst honderd procent zeker geen fout heeft
gemaakt, zal een klacht als ongegrond worden beoordeeld.
131 dossiers werden beoordeeld met het label ‘ander oordeel’, goed voor 42,5 procent. Het gaat om
dossiers die opgelost werden door bemiddeling en/of informatieverstrekking, zonder dat zij gegrond,
deels gegrond of terecht moesten worden verklaard. Het label wordt ook gebruikt voor dossiers die de
Ombudsman niet scherper kon beoordelen omdat het onderzoek onvoldoende duidelijkheid bracht of
omdat het dossier stop gezet werd op vraag of in overleg met verzoeker. Dat betekent niet dat deze
klachten onbelangrijk zouden zijn. Ook zij bevatten informatie op basis waarvan de diensten hun
dienstverlening kunnen verbeteren.
In 3 dossiers moest de dienst Ombudsman zich tijdens het onderzoek onbevoegd verklaren.

2.

Stijgers en dalers

De tabel op de volgende bladzijde geeft een globaal overzicht van de klachten, zonder dat de aantallen
uit de rubriek ‘Meerdere diensten’ erin geïntegreerd zijn. Het gaat om wat wij de rechtstreekse klachten noemen. Dat zijn de klachten die uitsluitend over één dienst gaan.
Uitzonderlijk hebben wij de klachten die betrekking hebben op het nieuwe parkeerplan (Parkeerwinkel, Mobiliteit, Apcoa) samen gehouden omdat ze thematisch één geheel vormen. Klachten over de
dienst Mobiliteit die niet gelinkt zijn aan het parkeerplan, hebben we apart gezet.

Zoals altijd zijn de klachten in dalende volgorde gerangschikt per dienst. De tabel toont hoeveel rechtstreekse klachten gegrond, deels gegrond, terecht en ongegrond waren en hoeveel er het label ‘ander
oordeel’ kregen. Voor de tabel met de geïntegreerde aantallen uit de dienstoverschrijdende klachten
verwijzen we naar punt 3.2.
De belangrijkste conclusies zijn:
 De klachten in verband met het nieuwe parkeerplan (Parkeerwinkel, Mobiliteit, Apcoa) voeren de
rangschikking aan. Het waren er 56.
 De dienstoverschrijdende klachten stegen licht. Het zijn er 51 tegenover 48 in 2016 en 54 in 2015.
 Opvallende stijger is de dienst Burgerzaken die het aantal rechtstreekse klachten zag toenemen
van 15 in 2016 naar 26 in 2017.
 Een andere stijger is de Dienst Ruimtelijke Ordening met 17 rechtstreekse klachten in 2017 tegenover 7 in 2016.
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 De Wegendienst halveerde het aantal rechtstreekse klachten: 16 klachten in 2017 tegenover 31 in
2016 en 41 in 2015.
 Ook de Groendienst deed het beter: 21 klachten in 2017 tegenover 28 in 2016 en 37 in 2015.
 Rechtstreekse klachten over het Huis van de Bruggeling (frontoffice) bleven beperkt tot 10.
 De Politie slaagde erin het aantal rechtstreekse klachten sterk te doen dalen: van 47 klachten in
2016 naar 31 in 2017.
 Voor het OCMW zijn er maar 10 rechtstreekse klachten tegenover 20 in 2016.
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Dienst per dienst

In dit hoofdstuk worden de diensten met de meeste klachten besproken. We bespreken eerst de klachten die gelinkt zijn aan het nieuwe parkeerplan. Daarna bespreken we de dienstoverschrijdende
klachten. Daarna volgen de klachten over de individuele stadsdiensten, de Politie, het OCMW en
de intercommunales Eandis (distributie gas en elektriciteit), Farys (water) en IVBO (huisvuil). Voor
informatie over de stadsdiensten met weinig klachten, verwijzen we naar deel 4 ‘Dossiers in detail’.

3.1. Het parkeerplan (Parkeerwinkel, Mobiliteit, Apcoa) (p. 53)
De opstartfase van het nieuwe parkeerplan, dat inging op 16 februari 2017, zorgde voor de meeste
klachten. Deze opstart ging gepaard met heel wat organisatorische moeilijkheden en kinderziekten.
Het waren er 56 of 18 procent van het totaal aantal dossiers. De graad van gegrondheid lag hoog. Er
waren 31 gegronde klachten, 8 deels gegronde klachten en 2 terechte opmerkingen. Dat betekent dat in
41 dossiers of 73,2 procent een tekortkoming kon worden vastgesteld. De dienst Ombudsman oordeelde hierbij niet inhoudelijk over het parkeerbeleid. Daarvoor is hij niet bevoegd.
De klachten werden telkens overgemaakt aan de dienst Mobiliteit die indien nodig haar private partners OPC Seris en/of Apcoa om uitleg vroeg. De dienst Mobiliteit nam alle tweedelijnsklachten en de
signalen uit de onmiddellijke dienstverlening in het najaar van 2017 mee in haar evaluatie van het
nieuwe parkeerplan.
De Ombudsman stelde vaak een onderlinge afhankelijkheid vast tussen de Parkeerwinkel, Apcoa en de
dienst Mobiliteit wat de kwaliteit van de dienstverlening betreft. Sommige klachten toonden ook de
afhankelijkheid van de dienst Mobiliteit en OPC Seris/Parkeerwinkel aan van twee achterliggende bedrijven die instaan voor de stedelijke website en voor de bezoekerscodes.
De eerste klachten liepen in januari 2017 binnen toen burgers via de website probeerden om een digitale bewonersvergunning aan te vragen, daarbij een fout maakten en van de Parkeerwinkel slechts een
standaardmail terugkregen met vier mogelijke fouten. Wat ze zelf verkeerd hadden gedaan, moesten
ze afleiden uit de e-mail. Dat was niet voor iedereen duidelijk. De Ombudsman beval aan dat de Parkeerwinkel een gepersonaliseerde e-mail naar de burger zou sturen met uitleg over welke fout hij exact
had gemaakt. Dat werd ingevoerd vanaf december 2017.
Op een cruciaal moment, vlak voor de start van het nieuwe parkeerplan, liet de stedelijke website het
gedurende enkele dagen afweten als gevolg van het updaten van het e-loket door het achterliggende
softwarebedrijf. Burgers probeerden tevergeefs een digitale bewonersvergunning aan te vragen. Dat
zorgde voor de nodige frustraties want de tijd begon te dringen.
Onmiddellijk na de start van het nieuwe parkeerplan ontstonden in de Parkeerwinkel zeer lange
wachtrijen tot twee uur en meer. Daarvoor waren verschillende oorzaken: 1) hoewel de bewoners uit
de binnenstad en de blauwe zones opgeroepen waren om al tussen 19 december 2016 tot 4 februari
2017 hun parkeervergunning aan te vragen, wachtten velen tot het laatste moment; 2) de bezoekerscodes, die de bewoners van de binnenstad kunnen aankopen, waren niet op tijd klaar. De dienst Mobiliteit had gepland en gecommuniceerd dat deze bezoekerscodes vanaf 15 januari 2017 te koop zouden zijn in de Parkeerwinkel, maar het achterliggende bedrijf dat voor deze codes instaat, had 15
februari 2017 voor ogen gehouden. Gevolg was dat vanaf 16 februari de bewoners uit de binnenstad
massaal naar de Parkeerwinkel trokken om bezoekerscodes aan te kopen. Ook technisch liep dat niet
altijd van een leien dakje. Bovendien konden/kunnen de bezoekerscodes niet online aangekocht worden; 3) in tegenstelling tot de werknemersvergunning voor de blauwe zones kon/kan het werknemerstarief voor de binnenstad niet online aangevraagd worden. Om de drukte op te vangen zette de Parkeerwinkel meer personeel in en werd zij aangesloten op het ticketsysteem van het Huis van de
Bruggeling, maar dat was onvoldoende om de toevloed van het volk de baas te kunnen.
Door de drukte aan het loket slaagde de Parkeerwinkel er niet meer in om de telefoon op te nemen of
e-mails te beantwoorden van burgers die om inlichtingen vroegen. Bovendien liep ze daardoor ook
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en forse achterstand op bij het valideren van de digitale parkeervergunningen. De aanvragers kregen na het indienen van hun dossier via de website een standaardmail van de Parkeerwinkel dat ze
binnen enkele dagen een definitieve bevestigingsmail zouden krijgen, maar die bleef uit. Als de aanvragers hierover naar de Parkeerwinkel belden of mailden, werd de telefoon niet opgenomen of werd
hun e-mail niet beantwoord. Uiteindelijk werd personeel van de dienst Mobiliteit ingezet om de telefoons te helpen beantwoorden. Het duurde een tijd voor de Parkeerwinkel haar achterstand bij het valideren van de parkeervergunningen had weggewerkt. Daardoor werd pas vanaf 16 maart 2017 gestart
met het uitschrijven van retributies.
Het kwam ook voor dat de Parkeerwinkel naliet de burgers te verwittigen dat hun digitale aanvraag
voor een parkeervergunning was afgewezen omdat hun dossier niet in orde was. De verzoekers waren
verrast toen ze een retributie kregen want ze waren ervan uit gegaan dat hun parkeervergunning in orde was. Deze retributies werden kwijt gescholden.
De dienst Ombudsman behandelde enkele klachten van handelaars en werknemers omdat de Parkeerwinkel hen geen werknemerstarief voor de binnenstad of werknemersvergunning voor de blauwe
zones wilde toekennen. Verschillende begrippen uit het retributiereglement bleken niet goed gedefinieerd en voor interpretatie vatbaar. Bovendien hanteerde de dienst Mobiliteit voorwaarden die niet in
het reglement waren opgenomen maar alleen op de website of op het aanvraagformulier stonden. Het
probleem werd meegenomen in de evaluatie van het parkeerplan. Het reglement werd verduidelijkt en
door de Gemeenteraad goedgekeurd op 24 oktober 2017. Met deze aanpassing konden sommige klachten opgelost worden, andere niet. Zo kregen de marktkramers van de folkloremarkt aan de Dijver recht
op het werknemerstarief, werknemers van dienstenchequebedrijven bleven uitgesloten.
Doordat de Parkeerwinkel als gevolg van de drukte en van personeelswissels administratieve fouten
had gemaakt, onder meer bij de registratie van de parkeervergunningen, kregen burgers na 16 februari
2017 ten onrechte een retributie. Zij dienden bezwaar in bij Apcoa. Het aantal te beoordelen bezwaren
was zo hoog dat Apcoa snel een dossierachterstand opliep. Zij had zich geëngageerd om binnen de
vijf werkdagen de bezwaren te beoordelen, maar slaagde daar niet in. Als gevolg van de dossierachterstand stuurde zij geen ontvangstmeldingen meer naar de bezwaarindieners, wat op zijn beurt klachten
genereerde. Als gevolg van de klachten werd de ontvangstmelding opnieuw verstuurd, maar zonder de
belofte dat het bezwaar binnen de vijf werkdagen zou worden beoordeeld. Het duurde een tijd vooraleer Apcoa zijn dossierachterstand kon wegwerken.
Andere klachten gingen over de blauwe zones. Er was onduidelijkheid over de ligging van de blauwe
zone langs de Torhoutsesteenweg, het Albert Dyserynckpark, de Albert Dyserynckstraat, de SintKatarinastraat, de Magdalenastraat, de Rijselstraat en de Stationslaan. Al deze klachten werden opgelost, hetzij voor, hetzij na de evaluatie van het parkeerplan. In de onmiddellijke dienstverlening signaleerden chauffeurs dat de aanduiding van de blauwe zones te wensen overliet. De dienst Mobiliteit
verbeterde dat door stickers op de elektriciteitspalen aan te brengen.
Bij het activeren van een bezoekerscode kan het voorkomen dat door een slecht werkend gsmnetwerk de bevestiging minuten op zich laat wachten of uitblijft. Verzoekster stuurde een eerste sms
naar 4411 om een bezoekerscode te activeren, maar na tien minuten had ze nog altijd geen bevestiging
gekregen. Een tweede poging leverde evenmin een positief resultaat op. Bij een derde poging liep het
bericht dat de code geactiveerd was, pas na zestien minuten binnen. Ondertussen had een familielid al
een nieuwe bezoekerscode geactiveerd waarop wel snel een bevestigings-sms was gevolgd. Dat betekende dat voor dezelfde nummerplaat twee bezoekerscodes geactiveerd waren. Aanvankelijk ging de
dienst Mobiliteit niet in op de vraag tot terugbetaling of heractivering van één bezoekerscode, maar
toen begin 2018 een gelijkaardige klacht binnenliep, besliste de dienst om een verloren bezoekerscode
toch te compenseren door een nieuwe code als de burger kan aantonen dat het netwerk faalde en/of de
activering van de bezoekerscode niet onmiddellijk geregistreerd kon worden.
Tegen het einde van het jaar ontstonden klachten omdat de ongebruikte bezoekerscodes, aangekocht
in 2017, niet overgezet konden worden naar 2018. De verzoekers klaagden dat zij daardoor financieel
verlies leden. Uiteindelijk werd beslist dat de bezoekerscodes onbeperkt geldig blijven.
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Ondertussen is Apcoa gestopt met het innen van de retributies. Vanaf 2018 is de uitbating van de Parkeerwinkel, de controle op het parkeren, het uitschrijven en innen van de retributies en de controle op
de goede werking van de parkeerautomaten in handen van OPC Seris.
Zeer belangrijk is dat, mede als gevolg van de klachten bij de dienst Ombudsman, tussen de Stad
Brugge en OPC Seris zogenaamde Service Level Agreements (SLA) uitgewerkt zijn waarin wordt
bepaald welke kwaliteitsnormen de private partner tegen welke prijs moet halen bij het uitvoeren van
haar vier opdrachten. Haalt de firma deze kwaliteitsnormen niet, dan kan de Stad Brugge een sanctie
opleggen. Het aantal gegronde, deels gegronde en terechte klachten bij de dienst Ombudsman zal als
een van de criteria worden gebruikt.
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3.2. Dienstoverschrijdende klachten (p. 87)
In de tabel hieronder worden de rechtstreekse klachten – dat zijn de klachten waarbij maar één dienst
betrokken is – samengeteld met de dienstoverschrijdende klachten waarbij deze individuele diensten
betrokken zijn. Benadrukt moet worden dat in de dienstoverschrijdende klachten de betrokkenheid of
de verantwoordelijkheid van de ene dienst groter kan zijn dan deze van de andere dienst(en). Diensten
worden soms betrokken bij een klacht omdat zij een belangrijke rol kunnen spelen in de oplossing van
het probleem, zonder dat zij verantwoordelijk zijn voor de eventuele fout.
Het aantal dienstoverschrijdende klachten steeg licht. Het zijn er 51 tegenover 48 in 2016. De
graad van gegrondheid daalde. 17 klachten waren gegrond en 5 deels gegrond. Er was 1 terechte
opmerking. Dat betekent dat in 23 dossiers of 45 procent een fout werd vastgesteld (54 procent in
2016).

klachten in meerdere diensten

verschil ten opzichte
van 2016

Parkeerplan (Parkeerwinkel, Mobiliteit, Apcoa)

56

-

-

-

Politie

46

31

15

-5

Burgerzaken

39

26

13

+13

Groendienst

27

21

6

-13

Wegendienst

26

16

10

-16

Dienst Ruimtelijke Ordening

25

17

8

+8

Huis van de Bruggeling

25

10

15

+11

Mobiliteit (niet-parkeerplan)

15

13

2

+3

Vergunningen

14

6

8

+10

Financiën

12

9

3

-12

OCMW

11

10

1

-11

rechtstreekse klachten

dienst

totaal aantal klachten

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

Ook in de totaaltabel staan de klachten in verband met het nieuwe parkeerplan bovenaan. Wat de
diensten zelf betreft, voert de Politie zoals wel vaker de rangschikking aan. De Politie komt met veel
burgers in contact. Haar taak is niet altijd even dankbaar. Toch deed ze het beter dan in 2016. De
dienst Burgerzaken klimt van de vierde naar de tweede plaats en de Dienst Ruimtelijke Ordening van
de zevende naar de vijfde plaats. De Wegendienst daalt van de tweede naar de vierde plaats, terwijl de
Groendienst status quo blijft op drie.
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3.2.1. Cluster klant/Huis van de Bruggeling
Hoewel het Huis van de Bruggeling in de totaaltabel stijgt van de achtste plaats in 2016 naar de zesde
plaats in 2017, moet deze stijging genuanceerd worden. Van 15 oktober tot eind december 2016 behandelde de dienst Ombudsman over het Huis van de Bruggeling in anderhalve maand tijd 14 klachten
(11 dienstoverschrijdende klachten en 3 rechtstreekse klachten (frontoffice)). In 2017 werden over een
heel jaar 25 klachten behandeld waarbij het Huis van de Bruggeling betrokken was. Het gaat om 15
dienstoverschrijdende klachten en 10 rechtstreekse klachten. Voor het gemak behandelen we ze hier
samen.
De graad van gegrondheid lag hoog. Elf klachten waren gegrond, 2 deels gegrond en 2 terecht. Dat
betekent dat in 60 procent van de dossiers een tekortkoming werd vastgesteld. Van de 15 dienstoverschrijdende klachten zijn er 9 waar zowel de frontoffice van het Huis van de Bruggeling (onthaal en/of
themabalie Leven en Mobiliteit) als de backoffice (Burgerzaken) bij betrokken zijn. Daarvan zijn er 7
gegrond of deels gegrond.
Net als in 2016 hadden een aantal gegronde, deels gegronde en terechte klachten met bereikbaarheid
te maken, dit laatste als gevolg van het afsprakensysteem. Zo bedroeg in de paasvakantie van 2017 de
wachttijd voor het maken van een afspraak met de afdeling Rijbewijzen vijf tot tien dagen. Normaal
is dat maar één of twee dagen. Dat kwam omdat enerzijds verschillende medewerkers met vakantie
waren en anderzijds heel wat Bruggelingen verlof hadden en tijd hadden om hun zaken in orde te maken. Als gevolg van een aanbeveling van de Ombudsman werden maatregelen genomen. De medewerkers, gespecialiseerd in rijbewijzen, werden exclusief op dat pakket gezet en er kwamen baliemedewerkers bij waardoor meer balies geopend konden worden. Begin 2018 bedroeg de wachttijd voor
de afdeling Rijbewijzen maar één dag en dat was ook het geval geweest in de kerstvakantie van 2017.
Nog in april en ook in oktober 2017 bedroeg de wachttijd voor het maken van een afspraak met de
afdeling Niet-Belgen twee weken. Ook dat was te lang. Tegen begin 2018 slaagde het Huis van de
Bruggeling er in deze wachttijd te reduceren tot vijf à tien dagen, wat aanvaardbaar is.
Om tijdig naar Spanje te kunnen vertrekken, kon een verzoekster niet anders dan in spoedprocedure
een identiteitskaart aan te vragen. Ze bleek maar binnen zes dagen een afspraak te kunnen krijgen met
de themabalie Leven en Mobiliteit. Verzoekster wees terecht op de contradictie met een aanvraag in
spoedprocedure. Als gevolg van de klacht werd gedefinieerd welke vragen door het onthaal van het
Huis van de Bruggeling als dringend moeten worden beschouwd. Aan de hand van een aantal criteria
kunnen de onthaalmedewerkers nu zelf beoordelen of een dossier zeer dringend is. Hiervoor kan dan
gebruik gemaakt worden van de reserve in de agenda. Om de twee uur is er een tijdsslot van tien minuten reserve ingebouwd.

3.2.2. Overgenomen meldingen - opvolgingstool
Bij de dienstoverschrijdende klachten zitten vijf overgenomen meldingen van burgers. Ze werden alle
gegrond verklaard omdat ze de maximale behandelingstermijn van zestig dagen niet haalden. Drie
meldingen bleven onopgemerkt in de zogenaamde opvolgingstool zitten. Dat is een aparte computermap in het e-mailprogramma van de Stad Brugge. Daarin komen de e-mails terecht die gerelateerd zijn
aan de meldingen die door het contactcenter in het Huis van de Bruggeling aan de bevoegde diensten
worden toegewezen. De diensten die betrokken zijn in deze dossiers zijn het Huis van de Bruggeling/contactcenter, Financiën (Fiscaliteit), Welzijn en Vergunningen. Hoewel deze opvolgingstool
al voor 15 oktober 2016, de start van het Huis van de Bruggeling, tijdens een opleiding werd aangekondigd en door de dienst Informatica werd geïnstalleerd, bleken verschillende diensten die weinig
meldingen krijgen, deze opvolgingstool ofwel niet te kennen ofwel maar over een beperkt aantal medewerkers te beschikken die ermee konden werken of die over de nodige rechten beschikten. Ook bij
de rechtstreekse klachten zitten acht gelijkaardige dossiers, verspreid over de diensten Algemeen Bestuur, Bibliotheek, Dienst Ruimtelijke Ordening, Eigendommen, Jeugddienst en Vergunningen.
Om aan deze onwetendheid tegemoet te komen organiseerde de dienst Informatica in de loop van
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2017 opfrissingscursussen. De betrokken diensten engageerden zich om via interne afspraken en de
nodige aanpassingen door de dienst Informatica de opvolgingstool gedisciplineerder op te volgen.
Soms speelden diensten meldingen rond als er onduidelijkheid was over hun bevoegdheid. Het contactcenter van het Huis van de Bruggeling is daar de dupe van want die krijgt de melding teruggestuurd. Om dat tegen te gaan herhaalde de Ombudsman zijn aanbeveling van 2011 dat in dergelijke
gevallen de diensten zelf zo snel mogelijk met elkaar moeten overleggen over wie de melding zal aanpakken en beantwoorden, in plaats van ze rond te sturen tot de maximale behandelingstermijn van zestig dagen overschreden is. Daar heeft de burger niets aan.

3.2.3. Andere dienstoverschrijdende klachten
Uit een klacht blijkt dat het goed zou zijn dat er een reglement zou komen op het toekennen van
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap, zodat er minstens een aantal
door de Gemeenteraad goedgekeurde handvaten zouden bestaan om de aanvragen snel maar met voldoende flexibiliteit te kunnen behandelen. Momenteel wordt een vaste procedure gevolgd met inbreng
van de dienst Welzijn, de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap en de Verkeersdienst van de Politie, maar deze is niet opgenomen in een reglement. Het rechtszekerheidsbeginsel
zegt dat de overheid duidelijkheid en zekerheid over de rechtsnormen moet waarborgen.
Een klacht over een verloren geraakt polioattest (Burgerzaken, Leefmilieu) legde de personeelskrapte
bij de dienst Leefmilieu bloot. In 2017 waren niet minder dan 5 van de 21 personeelsleden langdurig
ziek. Dat is een aandachtspunt. Daardoor was er geen personeel meer genoeg om tijdig te controleren
of de ouders het polioattest van hun kind hadden ingediend. De achterstand kon pas vanaf november
2017 weggewerkt worden door het inzetten van een nieuwe collega. Ook bij de (weinige) rechtstreekse klachten over de dienst Leefmilieu kwam deze personeelskrapte naar boven. Sommige meldingen
bleven liggen door een gebrek aan mankracht.

3.3. Burgerzaken (p. 125)
Het aantal klachten waarbij de dienst Burgerzaken betrokken is, is aanzienlijk gestegen naar 39. Er
zijn 26 rechtstreekse klachten en 13 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’. Van de 13 klachten in
de rubriek ‘Meerdere diensten’ zijn er 9 waar zowel de frontoffice van het Huis van de Bruggeling
(onthaal en/of themabalie Leven en Mobiliteit) als de backoffice (Burgerzaken) bij betrokken zijn.
Toch namen vooral de rechtstreekse klachten toe. In 2016 waren er maar 15 rechtstreekse klachten en
11 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’.
Ook de graad van gegrondheid nam verder toe. Er waren 13 gegronde klachten, 7 deels gegronde
klachten en 3 terechte opmerkingen. Dat betekent dat in 59 procent van de dossiers een fout werd
vastgesteld. In 2016 was dat 53,8 procent, in 2015 43 procent. Van de rechtstreekse klachten was 50
procent (13) gegrond, deels gegrond of terecht. Van de 12 klachten in de rubriek ‘Meerdere diensten’
waren er 10 gegrond of deels gegrond (83 procent). Van de 9 klachten waar zowel de frontoffice van
het Huis van de Bruggeling (onthaal en/of themabalie Leven en Mobiliteit) als de backoffice (Burgerzaken) betrokken waren, waren er 7 gegrond of deels gegrond (77 procent).
Uit verschillende dossiers kwam personeelskrapte naar boven. Eind 2016 slaagde de afdeling Burgerlijke Stand er niet in tijdig een huwelijksakte op te sturen omdat er gedurende lange tijd maar één ambtenaar meer beschikbaar was die zich inliet met huwelijksdossiers. Het document kon daardoor pas
begin februari 2017 verstuurd worden. In april liep de afdeling Bevolking een achterstand op bij de
verwerking van de woonstverslagen van de wijkinspecteurs waardoor adreswijzigingen trager doorgevoerd werden. Hierbij speelde naast personeelskrapte mee dat het Paasvakantie was en verschillende medewerkers nog voor eind april vakantiedagen moesten opnemen. Nog in april vroeg verzoekster
voor haar zoon een rijbewijs aan in de gemeenteafdeling van Sint-Kruis. Dat kwam omdat ze in het
Huis van de Bruggeling pas negen dagen later een afspraak kon maken met de afdeling Rijbewijzen,
mede als gevolg van een beperkte personeelsbezetting tijdens de Paasvakantie. Door een combinatie
van een defect computerprogramma en een beperkte personeelsbezetting in de gemeenteafdeling van
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Sint-Kruis duurde het drie weken voor het document klaar was. In december tot slot bleef de gemeenteafdeling van Sint-Michiels één dag dicht doordat beide medewerkers ziek waren. Tijdelijke vervanging was niet mogelijk want er was geen werkbare werfreserve meer. Noch vanuit het Huis van de
Bruggeling noch vanuit de andere afdelingen kon iemand uitgestuurd worden. De klacht leidde tot
overleg tussen de dienst Burgerzaken en de dienst Personeel en Organisatie over de personeelskrapte
in de gemeenteafdelingen. Daarbij werd toegezegd dat een baliemedewerker aan de dienst Burgerzaken zou worden toegevoegd. Drie medewerkers die in 2018 met pensioen gaan, zullen vervangen worden.
Uit een andere klacht bleek opnieuw dat de dienstverlening in sommige afdelingen in Noord-Brugge
(Dudzele, Lissewege, Zwankendamme) noodgedwongen minder kwaliteitsvol is dan in de andere gemeenteafdelingen. Een voorstel tot reorganisatie werd in het vooruitzicht gesteld.
In 2017 klaagden opvallend meer Niet-Belgen over de afdeling Niet-Belgen (inschrijving in de registers) en over de afdeling Burgerlijke Stand (huwelijk met Niet-Belg of tussen Niet-Belgen; aanvraag
Belgische nationaliteit). Het gaat om 11 dossiers op 38 (tegenover 3 op 26 in 2016). Ze gingen zoals
steeds over de manier waarop klanten aan de themabalie Niet-Belgen zouden worden onthaald of hadden te maken met de communicatie over bijvoorbeeld de wettelijk voorziene verblijfsmogelijkheden.
Dat blijft een aandachtspunt.

3.4. Cluster Openbaar Domein – Groendienst (p. 166)
Binnen de cluster Openbaar Domein zag de Groendienst het aantal klachten gevoelig dalen. Waren
er in 2016 nog 40 klachten (28 rechtstreekse klachten en 12 dienstoverschrijdende klachten), dan klokte de Groendienst in 2017 af op 27 klachten (21 rechtstreekse klachten en 6 dienstoverschrijdende
klachten). Het gaat om de tweede daling op rij want in 2015 waren er 37 rechtstreekse klachten en 7
dienstoverschrijdende klachten of 44 klachten in het totaal. De graad van gegrondheid nam wel licht
toe. In 8 dossiers of 29,6 procent kon een fout vastgesteld worden. In 2016 ging het om 25 procent, in
2015 om 38 procent. Zes klachten waren gegrond en één deels gegrond. Er was ook één terechte opmerking.

3.4.1. Bijna geen overgenomen meldingen meer
De dienst Ombudsman hoefde bijna geen meldingen voor de Groendienst meer over te nemen. Het
ging slechts om drie meldingen. Daarmee boekt de Groendienst een even goed resultaat als in 2016.
Slechts één dossier werd beoordeeld als een terechte opmerking omdat het niet geparkeerd werd.
Daardoor werd de melder niet geïnformeerd waarom zijn melding over de slechte staat van het grindpad ter hoogte van het paviljoen aan de Bargeweg niet onmiddellijk kon worden opgelost.

3.4.2. Tweedelijnsklachten van burgers
Naast de overgenomen meldingen behandelde de dienst Ombudsman 24 klachten van burgers over de
Groendienst.
Een klacht zorgde er mee voor dat de Groendienst vanaf het najaar van 2017 haar werkmethode aanpaste wat het verzamelen van grasmaaisel betreft. Omdat de dienst over een beperkte opslagcapaciteit voor grasmaaisel beschikt, werd tot in het najaar van 2017 gebruik gemaakt van tijdelijke opslagplaatsen op het openbare domein. In de straat van verzoeker en ook op andere plaatsen leidde dat tot
sluikstorten omdat buurtbewoners stiekem hun groenafval bij het grasmaaisel dumpten. Om dat tegen
te gaan werd de grastoer uitgerust met pick-ups en aanhangwagens waarmee het grasmaaisel onmiddellijk kan worden afgevoerd.
Zoals gebruikelijk liepen enkele klachten binnen over het feit dat de Groendienst niet wilde ingaan op
vragen van bewoners om bomen te snoeien of te kappen die zonlicht afnemen in huis of in de tuin of
die overlast geven van bladeren of vruchten. Dat soort klachten liep aanzienlijk terug van 12 in 2016
naar amper 2 in 2017. Het beleid van de Groendienst houdt in dat zij hoogstammen de kans geeft volledig uit te groeien. Dat houdt in dat zij knotten, snoeien, kandelaren of vormscheren zoveel mogelijk
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vermijdt. Voor de Groendienst zijn afname van zonlicht of hinder van bladeren of vruchten onvoldoende redenen om bomen drastisch te snoeien of te vellen. Als er geen gegronde reden is, beperkt de
dienst het snoeien tot een onderhoudssnoei. Dat houdt in dat dode, gevaarlijke of overhangende takken
worden weggehaald.
Het omgekeerde gebeurde ook. De Groendienst beloofde in 2016 dat de bomen in de Engelendalelaan
gesnoeid zouden worden, maar verzoeker had tegen maart 2017 nog altijd niets gezien. Dat kwam
omdat de Groendienst in de loop van 2016 alle aan te besteden snoeiwerken op het Brugse grondgebied oplijstte. Dat nam zijn tijd. Voor dat totaalpakket schreef ze in het voorjaar van 2017 een openbare aanbesteding uit, waarna het werk aan een externe firma werd toegewezen.
Door een dienstoverschrijdende klacht kwam aan het licht dat de ploegen van de Groendienst die op
de begraafplaatsen werken, soms de bordjes wegnemen die aanduiden dat een graf einde concessie
is. Dat doen ze om vlot te kunnen werken. Maar soms vergeten ze om deze bordjes terug te zetten. De
nabestaanden verliezen daardoor een communicatiekanaal waarlangs de Stad hen laat weten dat het
graf van hun familielid einde concessie is.

3.5. Cluster Openbaar Domein – Wegendienst (p. 212)
Binnen de cluster Openbaar Domein zijn ook de klachten over de Wegendienst sterk gedaald. De
dienst Ombudsman behandelde 16 rechtstreekse klachten en 10 dienstoverschrijdende klachten. Dat
maakt samen 26 klachten. Het is al het derde jaar op rij dat de klachten over de Wegendienst dalen.
Ter vergelijking: in 2016 waren er 42 klachten, in 2015 54. De rechtstreekse klachten halveerden van
31 in 2016 naar 16 in 2017.
Bovendien daalde ook de graad van gegrondheid al het derde jaar op rij: 34,6 procent in 2017 tegenover 47,6 procent in 2016 en 52 procent in 2015. Er waren vijf gegronde klachten, één deels gegronde klacht en drie terechte opmerkingen.

3.5.1. Nauwelijks nog overgenomen meldingen
Het aantal meldingen voor de Wegendienst die door de dienst Ombudsman werd overgenomen, daalde
naar amper vijf, een absoluut laagterecord. In 2016 waren er nog vijftien. Ook dat was toen al het
laagste aantal ooit sinds de opstart van het meldpunt in 2009. Twee dossiers waren gegrond, één terecht. Het is een bewijs dat de Wegendienst erin slaagt haar meldingen zeer goed op te volgen.

3.5.2. Burgers klagen over riolering
Naast de overgenomen meldingen behandelde de dienst Ombudsman 21 tweedelijnsklachten van burgers over de Wegendienst. Ook dat is een daling in vergelijking met 2016 (26 dossiers).
Toeval of niet maar het gros van de klachten
gaat over de riolering, losliggende riooldeksels, verstopte rioolkolken, waterstagnatie en
plasvorming. In een dossier wachtten de verzoekers al sinds 2015 op het herstel van de verzakte hoofdriolering in hun straat. Het herstel
was aanbesteed samen met rioleringswerken in
een aanpalende straat. Maar de totale kostprijs
oversteeg het totale bedrag van de aanbesteding
waardoor alleen het project in de aanpalende
straat kon worden toegewezen. De werken in
de straat van verzoekers moest opnieuw aanbesteed worden. De toewijzing volgde pas in februari 2017 en het herstel in het voorjaar van
2017. Om in de toekomst gelijkaardige moeilijkheden te vermijden, heeft de Wegendienst de intentie een dossier ‘onderhoud rioleringen’ uit te
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werken waarbij met één aannemer een raamcontract zou worden afgesloten. Op die manier zouden
dergelijke herstellingen uitgevoerd kunnen worden zonder dat de lange procedure van de openbare
aanbesteding moet worden doorlopen.
Een terugkerend probleem, dat ook in de onmiddellijke dienstverlening werd gesignaleerd, is dat de
bewoners last krijgen van water in de kelder nadat de hoofdriolering in hun straat werd vernieuwd.
Dat fenomeen deed zich voor in Zeebrugge en in Assebroek. De bewoners achtten de Stad hiervoor
verantwoordelijk omdat ze voor de vernieuwing van de hoofdriolering geen last hadden. Het fenomeen
is bekend. Na het vernieuwen van een oude, lekke hoofdriolering wordt het grondwater niet meer gedraineerd via deze riool. Dat geeft aanleiding tot een hogere grondwaterstand met water tot gevolg in
de niet waterdicht gemaakte kelders in de omgeving. Verzekeringsmaatschappijen komen in dergelijke
dossiers zelden tussen omdat het aan de eigenaar is om ervoor te zorgen dat zijn kelder waterdicht is.
Dat de Stad door de verzekeringsmaatschappij niet verantwoordelijk zal worden geacht voor het probleem, is moeilijk te begrijpen voor deze bewoners.
In het kader van de onkruidbestrijding worden de voegen tussen de kasseien opgevuld. Maar dat kan
een keerzijde hebben. Doordat het water niet meer via de voegen in de grond kan dringen, blijft het
staan als er verzakkingen in de rijweg zijn. Dat vergt nazorg door de Wegendienst.

3.6. Dienst Ruimtelijke Ordening (p. 144)
Over de Dienst Ruimtelijke Ordening werden in totaal 25 klachten behandeld (17 rechtstreekse klachten en 8 dienstoverschrijdende klachten). Het gaat om de derde stijging op rij. In 2016 werden 17
klachten behandeld, in 2015 13 en in 2014 amper 9. Ook de graad van gegrondheid nam toe. Zeven
klachten waren gegrond en 5 deels gegrond. Er waren ook 4 terechte opmerkingen. Dat betekent dat in
64 procent van de dossiers een fout werd vastgesteld. In 2016 was dat 47 procent, in 2015 slechts 23
procent.
Niet minder dan 17 van de 25 klachten hebben met communicatie te maken. Vijftien ervan werden als
gegrond, deels gegrond of terecht beoordeeld. Dat is een aandachtspunt.
De Ombudsman stelde opnieuw vast dat de Dienst Ruimtelijke Ordening naliet bezwaarschrijvers
erover in te lichten dat een bouwaanvraag werd ingetrokken. Daardoor bleef verzoeker in het ongewisse over wat er met zijn bezwaar was gebeurd. De dienst redeneerde dat aangezien de bouwaanvraag
niet meer bestond, ook de bezwaren zonder voorwerp geworden waren. Hoewel wettelijk niet verplicht suggereerde de Ombudsman om in het vervolg de bezwaarindieners ook altijd in te lichten als
een bouw- of verkavelingsaanvraag ingetrokken werd. De dienst ging hierop in.
Het ontbrak aan duidelijke afspraken over het opvolgen van de meldingen voor de Dienst Ruimtelijke Ordening. Begin 2017 was overeengekomen dat de afdeling Algemene Zaken alle meldingen,
behalve deze voor de afdeling Bouwvergunningen en de Woondienst, zou opvolgen en ze zou doorgeven aan de juiste afdeling. De rechtstreekse opvolging door de afdelingen zelf verliep immers niet
vlot. Deze afspraak werd wegens andere prioriteiten niet in de praktijk gebracht waardoor enkele meldingen niet goed werden opgevolgd. Dat werd bijgespijkerd.
Door een klacht kwam aan het licht dat het opvolgingsprogramma voor de bouw- en verkavelingsdossiers door een computerprobleem al gedurende anderhalf jaar niet langer automatisch werd voorzien
van de meest actuele adressen uit het rijksregister. Daardoor belandden brieven, gericht aan verzoeker in het kader van twee openbare onderzoeken, op zijn oude adres. De leverancier van het opvolgingsprogramma had daar al in juni 2016 voor gewaarschuwd maar het dossier was minder goed opgevolgd door de diensten Ruimtelijke Ordening en Informatica. De klacht loste zichzelf op omdat de
Dienst Ruimtelijke Ordening sinds het voorjaar 2018 werkt met een nieuw computerprogramma, aangeleverd door dezelfde firma die ook het rijksregister opvolgt.
Af en toe werd geklaagd over de onbereikbaarheid van de architecten-dossierbehandelaars. Zij
verhuisden niet mee naar het Huis van de Bruggeling maar bleven in de kantoren in de Oostmeers. Zes
burgers klaagden er over dat hun vragen niet, niet systematisch of laattijdig door de sectoren binnen
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de Dienst Ruimtelijke Ordening werden beantwoord. De dienst zelf wees op het groot aantal complexe informatievragen dat ze te verwerken krijgt, wat kan resulteren in langere wachttijden.
Uit een klacht kwam naar voren dat sommige burgers ten onrechte verwachten dat zij na een afspraak
met de themabalie Wonen en Omgeving in het Huis van de Bruggeling daar hun bouwdossier van a
tot z zullen kunnen bespreken. Als het dossier te complex is, kan dat niet. Dan moet de burger een
nieuwe afspraak maken met een architect-dossierbehandelaar in de Oostmeers. Vroeger, toen de
Dienst Ruimtelijke Ordening nog volledig in de Oostmeers zat, was dat ook zo, maar toen liep de baliemedewerker van de dienst Bouwvergunningen wel eens snel heen en weer naar de architectdossierbehandelaar om een eerste feedback te krijgen. Deze snelle service kan nu niet meer. Bij verzoekster deed dat de klacht ontstaan dat zij een afspraak moest maken met de themabalie in het Huis
van de Bruggeling om daar dan te horen dat ze een afspraak moest maken in de Oostmeers. Op de stedelijke website staat wel duidelijk uitgelegd waarvoor de burger een afspraak kan maken met de themabalie en waarvoor hij best een afspraak maakt met een architect-dossierbehandelaar in de Oostmeers.
Een verouderd e-mailadres urbanisatie@brugge.be bleek niet gedeactiveerd waardoor er enkele vragen in belandden die niet beantwoord werden. Dat werd gecorrigeerd.

3.7. Mobiliteit (niet-parkeerplan) (p. 186)
Naast de klachten over het nieuwe parkeerplan, kreeg de dienst Mobiliteit nog 15 andere klachten te
verwerken. Het gaat om 13 rechtstreekse klachten en 2 dienstoverschrijdende klachten. De graad van
gegrondheid lag hoog. 9 dossiers waren gegrond, 1 deels gegrond en 1 terecht. Dat betekent dat in 73
procent van de dossiers een tekortkoming werd vastgesteld. Bijna alle dossiers gingen over het niet of
niet tijdig beantwoorden van meldingen of vragen, vooral over fietsvoorzieningen in Brugge.
De Ombudsman schreef een aanbeveling dat deze meldingen gedisciplineerder opgevolgd moeten
worden.

3.8. Financiën (p. 159)
Het aantal klachten over de dienst Financiën (Fiscaliteit en Financiële Administratie) halveerde van
24 in 2016 naar 12 in 2017. Er waren 9 rechtstreekse klachten en 3 dienstoverschrijdende klachten. De
graad van gegrondheid bleef hoog. Drie klachten zijn gegrond en 2 deels gegrond. Er waren ook 4
terechte opmerkingen. Dat betekent dat in 75 procent van de dossiers een tekortkoming werd vastgesteld. In 2016 was dat 70 procent. Er waren ook 2 ongegronde klachten.
De halvering van het aantal klachten is eenvoudig te verklaren. De dienst Financiële Administratie/Parkeergelden is sinds de start van het nieuwe parkeerplan op 16 februari 2017 niet langer bevoegd voor het innen van de parkeerretributies. Dat is klachtgevoelige materie. Deze taak werd in
2017 uitgevoerd door de private firma Apcoa.
Er waren nog enkele klachten over het innen van parkeerretributies maar die hadden een uitdovend
karakter. Zij waren gelinkt aan het feit dat de dienst Financiële Administratie/Parkeergelden in februari 2016 begon met het wegwerken van haar forse achterstand wat het innen van onbetaald gebleven
parkeerretributies betrof. Daarbij begon zij aanmaningen te versturen voor dossiers die tot vier jaar
oud konden zijn. Dat leverde in 2016 17 klachten op. Daarbij werd vastgesteld dat de Financiële Administratie de herinneringen en laatste waarschuwingen laattijdig had verstuurd waarna bij nietbetaling het dossier evenmin aan de gerechtsdeurwaarder was overgemaakt. De dienst Ombudsman
behandelde in 2017 nog 3 gelijkaardige klachten die nu eens gegrond, dan weer deels gegrond of terecht werden verklaard.
Twee klachten hadden te maken met de actuele maatschappelijke vraag naar een eerlijker fiscaliteit
voor alleenstaanden. Vaak betalen zij meer belastingen dan gezinnen. De twee verzoekers kaartten
aan dat de jaarlijkse algemene milieubelasting in Brugge discriminerend is voor alleenstaanden. Zij
betalen 35 euro per jaar, terwijl een gezin met twee personen maar 45 euro betaalt. De milieutaks werd
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in zijn huidige vorm ingevoerd in 2008. De dienst Fiscaliteit moest toegeven dat zij geen objectieve
motivering kon vinden waarom alleenstaanden in verhouding meer taks betalen. De dienst was bereid
een aanpassing van het belastingreglement te onderzoeken (het loopt af op 31 december 2019) en nam
de kwestie ook mee in het administratief memorandum. Dat is een document dat de stadsadministratie
na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 overhandigt aan de volgende bestuursploeg.

3.9. Politie (p. 221)
Het aantal klachten over de Politie daalde licht. In het totaal behandelde de dienst Ombudsman 46
klachten: 31 rechtstreekse klachten + 15 dienstoverschrijdende klachten waar de Politie bij betrokken
was. In 2016 werden 51 klachtdossiers behandeld. Opvallend is enerzijds de sterke daling van het aantal rechtstreekse klachten: 31 in 2017 tegenover 47 in 2016. Anderzijds steeg het aantal dienstoverschrijdende klachten van 4 in 2016 naar 15 in 2017.
De graad van gegrondheid daalde gevoelig. Er waren 7 gegronde klachten, 1 deels gegronde klacht
en 4 terechte opmerkingen. Dat betekent dat in 12 dossiers of 26 procent een fout werd vastgesteld. In
2016 was dat 37,2 procent, in 2015 maar 20 procent.
In 2016 kon het sterk gestegen aantal rechtstreekse klachten en de hogere graad van gegrondheid gelinkt worden aan een sterk verhoogde druk op de Politie en een structureel personeelstekort, onder
meer als gevolg van de werkzaamheden aan de Boeveriepoort en de terreurdreiging. In 2017 is dat
verband veel minder duidelijk. Wel waren 4 klachten gegrond omdat de Verkeersdienst van de Politie
niet of niet tijdig de vragen van de verzoekers had beantwoord. Dat kwam omdat de werklast op deze
dienst sterk is toegenomen als gevolg van het uitvoeren van het nieuwe mobiliteitsplan, de opvolging
van complexe openbare werken (o.a. de heraanleg van ‘t Zand) en het uitrollen van een verkeersveiligheidsbeleid aan de schoolpoorten. Daardoor gaf de Verkeersdienst voorrang aan het oplossen van de
problemen op het terrein en minder aan het communiceren met de burgers die deze problemen hadden
gesignaleerd. Nog meer mensen op de Verkeersdienst zetten opdat de vragen tijdig beantwoord zouden worden, vindt de Korpschef niet te verantwoorden gezien de vele andere politietaken en het capaciteitstekort. Dat tekort schommelt tussen twaalf en twintig medewerkers. Het probleem ligt volgens
de Korpschef niet bij het personeelskader, de financiële middelen of de inbreng van de Stad, wel bij de
recrutering en selectie bij de Federale Politie en bij het federale Stroomplan dat afgestudeerde jonge
politieagenten afroomt.
Traditioneel werden via tweedelijnsklachten verkeersproblemen gesignaleerd: vermeende hoge snelheid in de Rubenslaan waartegen de Politie niet zou optreden; vermeend negeren van het verbodsbord
op de hoek van de Peterseliestraat en de Haarakkerstraat waartegen de Politie niets zou ondernemen;
het niet willen takelen van auto’s die foutgeparkeerd staan op voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap zolang ze geen gevaar opleveren voor de andere weggebruikers. Dat de Politie
tegen deze foutparkeerders een proces-verbaal opmaakte, vond de verzoekster oké, maar dat loste haar
parkeerprobleem niet op. De auto’s bleven staan, terwijl zij, slecht te been, in de ruimere omgeving op
zoek moest naar een schaarse parkeerplaats. De Politie opteerde ervoor de voorbehouden parkeerplaatsen beter te accentueren.
Er waren opvallend minder klachten over het onthaal in het Politiehuis en in de districten, en over
agenten die onbeleefd zouden zijn geweest of haantjesgedrag zouden hebben vertoond. Waren er dat
in 2016 vijftien, mogelijk als gevolg van de toegenomen druk op de Politie, dan bleef dat soort klachten in 2017 beperkt tot 9.
Bij de dienstoverschrijdende klachten zitten 6 klachten over het verkeersinfarct dat in Noord-Brugge
ontstond naar aanleiding van de Great Bruges Marathon in oktober. De Politie had samen met de organisator een verkeersomleidingsplan uitgewerkt, maar toen de deelnemers aan de halve marathon onverwacht niet meer over de Conzettbrug mochten lopen, liep het verkeer in Noord-Brugge in het honderd. De organisator, de Politie en de dienst Vergunningen trokken lessen uit deze klachten met het
oog op de volgende editie.
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3.10. OCMW (p. 239)
Over het OCMW behandelde de dienst Ombudsman in 2017 maar 11 klachten. Het gaat om 10 rechtstreekse klachten en 1 klacht in de rubriek ‘Meerdere diensten’. Het gaat om een halvering van het
aantal klachten in vergelijking met 2016. De graad van gegrondheid nam wel toe: er waren 4 gegronde klachten, 2 deels gegronde klachten en 1 terechte opmerking. Dat maakt dat in 64 procent van
de dossiers een fout werd vastgesteld tegenover 38 procent in 2016 en 46,4 procent in 2015.
Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het geringe aantal klachten voor een grote organisatie als het OCMW: 1) het is toeval; 2) het OCMW presteerde uitzonderlijk goed; 3) de meeste klachten werden in de eerste lijn opgelost; 4) OCMW-cliënten waren minder op de hoogte van het feit dat
de dienst Ombudsman eind maart 2017 verhuisde van de Braambergstraat naar de Hoogstraat waardoor zij de dienst niet onmiddellijk meer terugvonden; 5) OCMW-cliënten durven minder dan andere
burgers klacht indienen bij de dienst Ombudsman omdat sommigen financieel afhankelijk zijn van het
OCMW; 6) mogelijk verhoogt het feit dat de dienst Ombudsman naar een OCMW-gebouw verhuisde,
de drempel voor OCMW-cliënten. Zij moeten het OCMW-onthaal voorbij. Mogelijk weerhoudt dat
sommigen ervan om bij de dienst Ombudsman binnen te gaan. Mogelijk twijfelen sommigen aan de
onafhankelijkheid van de dienst Ombudsman omdat ze nu in een OCMW-gebouw gehuisvest is. Zij
uitten in elk geval meer dan vroeger hun bezorgdheid over deze onafhankelijkheid. Dat zal verder gemonitord moeten worden.
Twee klachten wezen erop dat het onderhoud van sommige OCMW-woningen door de eigen technische dienst voor verbetering vatbaar is. In de ene klacht signaleerde verzoekster al jaren verschillende
gebreken (brokstukken uit de gevel, versleten voordeur en raam, niet geschilderd buitenschrijnwerk,
geen isolatie). Toch werd er niets aan gedaan. In de andere klacht klaagde verzoeker over vochtproblemen die hij verschillende keren had gemeld zonder dat ze ten gronde werden aangepakt.
Een klacht leidde ertoe dat de woonzorgcentra van het OCMW in het vervolg ofwel telefonisch ofwel
per e-mail de familie zullen verwittigen vooraleer een kamer ambtshalve ontruimd wordt. Verzoekers moesten vaststellen dat de kamer van wijlen hun zus ambtshalve leeg was gemaakt hoewel de sociale dienst van de WZC ervan op de hoogte was dat zij op zoek waren naar geschikt vervoer om de
grotere stukken te verhuizen. Bovendien zou de kamer ontruimd zijn binnen de zeven kalenderdagen
na het overlijden terwijl dat pas na zeven kalenderdagen mag gebeuren.
De dienst Ombudsman kon een bemiddelende rol spelen in een aanslepende discussie over het herstel
van een vervallen muur op de perceelsgrens tussen een OCMW-beluik en de eigendom van verzoekster. Op die manier kon een rechtszaak vermeden worden. Het OCMW ging er uiteindelijk mee akkoord om de helft te betalen van het nog te herstellen stuk van de muur en 2.500 euro bij te dragen in
het gedeelte dat al door verzoekster was hersteld.

3.11. Intercommunales (p. 245)
3.11.1. Eandis
Over de energie-intercommunale Eandis behandelde de dienst Ombudsman 4 rechtstreekse klachten
en 1 klacht in de rubriek ‘Meerdere diensten’. Dat is een daling met de helft in vergelijking met 2016.
Slechts 1 klacht was terecht. Er was ook 1 ongegronde klacht en 1 klacht waarvoor de dienst Ombudsman uiteindelijk onbevoegd bleek. De terechte opmerking sloeg op een klacht waarbij Eandis naliet om aan een tandarts te informeren dat de elektriciteit zou worden afgesloten. Het ging om een niet
geplande stroomonderbreking. Daardoor moest de tandarts een klant met een half afgewerkte tand
naar huis sturen en al haar andere klanten afbellen. Eandis trok hier de nodige lessen uit.

3.11.2. Farys
Over de watermaatschappij Farys behandelde de dienst Ombudsman slechts 3 rechtstreekse klachten,
een forse daling in vergelijking met 2016 toen 11 rechtstreekse klachten onderzocht werden. Boven-
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dien ligt de graad van gegrondheid zeer laag. Er is 1 ongegronde klacht en 2 klachten die beoordeeld
werden met het label ‘ander oordeel’. Een van deze klachten toont aan dat burgers van vreemde origine het overzicht op hun facturen en eventuele afbetalingsplannen kunnen verliezen als gevolg van de
taalbarrière. Verzoeker sprak en begreep Nederlands in een gesprek van man tot man, maar had het
veel moeilijker om telefoongesprekken met het callcenter te volgen.

3.11.3. IVBO
Over de huisvuilintercommunale IVBO werden 4 klachten behandeld: 3 rechtstreekse klachten en 1
klacht in de rubriek ‘Meerdere diensten’. In 2016 ging het slechts om 1 dienstoverschrijdende klacht.
Eén klacht werd beoordeeld als een terechte opmerking omdat IVBO naliet een afspraak over het ophalen van grof huisvuil te registreren waardoor verzoekster op de afgesproken dag tevergeefs op de
huisvuilwagen wachtte. Door bemiddeling tussen de Politie, de Wegendienst en IVBO kon de dienst
Ombudsman een aanslepend probleem in Duivekete (Dudzele) oplossen waar de ophaalwagen geregeld de straat niet kon inrijden door fout geparkeerde wagens. Er werden paaltjes geplaatst.

4.

De zwakke plekken

actieve dienstverlening

2

adequate communicatie

19

coördinatie

4

correcte bejegening

1

dossieropvolging
fair-play
gelijkheid

1

hoorplicht

1

2
11

1

6

14

50

1

5

10

13

28

2

7

17

54

1

1

3

5

2

3

7

2

14

20

1

1
4

1

onpartijdigheid

1
3

rechtszekerheid

3

1

redelijke termijn

5

2

soepelheid

2

toegankelijk/bereikbaar

9

1

toepassen regelgeving

6

1

1

zorgvuldigheid
3

3
4

3

redelijkheid
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1

interne klachtenbehandeling

totaal

22

1

informatieverstrekking

vertrouwen

totaal

ongegrond

terechte opmerking

deels gegrond

gegrond

onbevoegd

beoordeling

ander oordeel

Onderstaande tabel toont welke principes van behoorlijk bestuur of welke dienstverleningsnormen in
2017 het vaakst overtreden werden. Er zijn enkele zeer opvallende verschuivingen merkbaar.
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4
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7

3

4

9

1

11

4

13

4

6

1

1
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6

6

4
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58

103

30

30

11

131
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In niet minder dan 70 dossiers klaagde de Bruggeling vooral over gebrekkige communicatie (50 dossiers) en informatie (20 dossiers), goed voor 22,7 procent van alle klachten. Het gaat om een significante stijging in vergelijking met 2016 (29 dossiers of 10,3 procent) en 2015 (45 dossiers of 16,6 procent). Ook de graad van gegrondheid lag erg hoog. 19 klachten waren gegrond, 15 deels gegrond en
7 terecht. Dat wil zeggen dat in 58,6 procent van deze dossiers een tekortkoming werd vastgesteld.
Klachten over (vermeende) gebrekkige communicatie en informatieverstrekking vinden we vooral terug bij de klachten over het nieuwe parkeerplan (Parkeerwinkel, Mobiliteit, Apcoa), bij de dienst
Burgerzaken en bij de Dienst Ruimtelijke Ordening.

Traditioneel zijn er nogal wat klachten waarbij het zorgvuldigheidsbeginsel overtreden werd. In 2017
zijn het er 58, goed voor 18,8 procent (tegenover 62 dossiers of 22 procent in 2016). Ook hier zitten 12
klachten bij in verband met het nieuwe parkeerplan. Deze norm slaat op alle mogelijke fouten die
diensten en medewerkers kunnen maken bij het uitoefenen van hun taken. Het gaat met andere woorden om een vlag die een ruime lading dekt. De graad van gegrondheid bedraagt 56 procent (29 procent
in 2016): 20 klachten waren gegrond, 6 deels gegrond en 6 terecht.
In 17,5 procent van de dossiers klaagde de Bruggeling over gebrekkige dossieropvolging. Het ging
om 54 dossiers (52 dossiers of 18,5 procent in 2016). De graad van gegrondheid lag hoog. 28 dossiers
waren gegrond, 2 deels gegrond en 7 terecht. Dat wil zeggen dat in 68,5 procent van deze dossiers een
tekortkoming werd vastgesteld (86 procent in 2016). Gebrekkige dossieropvolging vindt men vooral
terug bij de overgenomen meldingen die niet werden opgemerkt omdat ze in de opvolgingstool bleven steken.
De Bruggeling klaagde geregeld over een vermeend gebrek aan actieve dienstverlening (27 dossiers
of 8,8 procent) maar de graad van gegrondheid blijft erg beperkt. Er zijn maar 2 klachten gegrond en 2
terecht. Een achttal van deze klachten zit bij de Politie.
Klachten over gebrekkige bereikbaarheid (11 dossiers of 3,6 procent) zaten bij de dossiers in verband
met het nieuwe parkeerplan (wachtrijen Parkeerwinkel), bij het Huis van de Bruggeling (frontoffice) (afsprakensysteem) en bij de dienst Burgerzaken (bezetting sommige gemeenteafdelingen).
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Aanbevelingen

De Ombudsman schreef acht aanbevelingen: één algemene aanbeveling, vijf voor de stadsdiensten,
één voor het OCMW en één voor de Politie.

5.1. Algemene aanbeveling
Dossier 201710-266 (Politie, Mobiliteit), p. 97
“Als er tussen diensten onduidelijkheid bestaat over welke dienst een melding moet aanpakken, dan
moeten beide diensten daar zo snel mogelijk met elkaar over overleggen en de melding niet blijven
doorspelen tot de maximale behandelingstermijn verstreken is.”
Aanleiding: Midden oktober neemt het Huis van de Bruggeling contact op met de dienst Ombudsman.
Een melding van midden augustus over het veilig houden van wandelzones in Brugge wordt voortdurend door de dienst Mobiliteit en de Politie afgewezen. Ondertussen is de reglementaire termijn van
zestig dagen overschreden.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen van 19 februari 2018.

5.2. Aanbevelingen voor de stadsdiensten
5.2.1. Dossier 201701-014 (Parkeerwinkel, Mobiliteit), p. 53
"De dienst Mobiliteit dient de Parkeerwinkel ertoe te bewegen dat in de standaardmail onmiddellijk
aangegeven wordt wat de klant fout doet bij het aanvragen van een digitale parkeervergunning. Nu
moet de klant dat zelf uitzoeken, wat minder klantgericht is."
Aanleiding: verzoeker probeert in januari 2017 vier keer vruchteloos om een digitale bewonersvergunning aan te vragen via de stedelijke website. Telkens krijgt hij van de Parkeerwinkel een standaardmail terug met vier mogelijke fouten. Welke fout hij zelf maakte, staat niet specifiek vermeld.
Dat moet hij zelf uitzoeken.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 15 mei 2017.
Opvolging: ook in latere klachten wordt dit probleem door de verzoekers gesignaleerd. De dienst Mobiliteit dringt er bij de Parkeerwinkel op aan de aanbeveling uit te voeren. Vanaf december 2017 start
de Parkeerwinkel met het versturen van een geïndividualiseerde e-mail naar de aanvrager met specifieke uitleg over wat hij fout deed.

5.2.2. Dossiers 201702-031 (Mobiliteit), p. 54
“Verduidelijk het retributiereglement wat het werknemerstarief en de werknemersvergunning betreft, en maak de communicatie hierover eenduidig.”
“Geef verzoeker om billijkheidsredenen een werknemersvergunning voor de aanpalende blauwe zone. Hij bevindt zich in een zeer specifieke situatie waarbij zijn bouwvergunning hem en zijn personeel strikt genomen verbiedt te parkeren langs de ring, hem en zijn personeel oplegt te parkeren op
het stedelijke openbare domein, maar waarbij het parkeerstatuut ondertussen gewijzigd is waardoor
hij en zijn personeel daar niet meer onbeperkt kunnen parkeren.”
Aanleiding: de zaakvoerder van een handelspand op een hoek krijgt van de Parkeerwinkel geen werknemersvergunning voor de blauwe zone om de hoek omdat het officiële adres van de zaak niet in de
blauwe zone ligt. Parkeren in de blauwe zone is voor de zaakvoerder en zijn personeel de enige optie
om dicht bij het werk te parkeren omdat de bouwvergunning hem, zijn personeel en zijn klanten strikt
genomen verbiedt langs de ring te parkeren. In de blauwe zone is de parkeertijd beperkt tot vier uur.
Vroeger lag de ingang van de zaak in de blauwe zone maar na de verbouwing ligt ze net buiten de
blauwe zone.
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Uit het onderzoek blijkt dat het retributiereglement op het parkeren onduidelijk is wat het werknemerstarief voor de binnenstad en de werknemersvergunning voor de blauwe zones betreft. Verschillende
begrippen zijn niet goed gedefinieerd of voor interpretatie vatbaar. Dat geeft aanleiding tot discussies.
Reactie van het College van burgemeester en schepenen op 9 oktober 2017: het College keurt de eerste
aanbeveling goed en keurt de tweede aanbeveling af omdat het geen precedent wil scheppen door af te
wijken van het reglement.
Opvolging: de dienst Mobiliteit verduidelijkt in het retributiereglement de voorwaarden voor het verkrijgen van het werknemerstarief en een werknemersvergunning. De Gemeenteraad keurt het gewijzigde reglement goed op 24 oktober 2017. De dienst Mobiliteit past haar communicatie aan.

5.2.3. Dossier 201703-066 (Mobiliteit), p. 64
“Verduidelijk het retributiereglement wat het werknemerstarief en de werknemersvergunning betreft, en maak de communicatie hierover eenduidig.”
Aanleiding: een poetsvrouw werkt gedurende twee vaste dagen op twee vaste adressen in de binnenstad. Het gaat om een vast werkritme. Haar dienstenchequebedrijf is in een deelgemeente gevestigd.
De Parkeerwinkel weigert haar het werktarief voor de binnenstad omdat haar werkgever niet in de
binnenstad gevestigd is en een registratie als werknemer niet telt voor dienstenchequebedrijven. Uit
het onderzoek blijkt dat in het reglement begrippen staan die niet goed gedefinieerd zijn en dat de
dienst Mobiliteit begrippen en voorwaarden hanteert die niet in het reglement staan.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 9 oktober 2017.
Opvolging: de dienst Mobiliteit verduidelijkt in het reglement de voorwaarden voor het verkrijgen van
het werknemerstarief en een werknemersvergunning. In het reglement wordt opgenomen dat werknemers van dienstenchequebedrijven niet kunnen genieten van het werknemerstarief of een werknemersvergunning. De Gemeenteraad keurt het gewijzigde parkeerreglement goed op 24 oktober 2017. De
dienst Mobiliteit past haar communicatie aan.

5.2.4. Dossier 201704-096 (Huis van de Bruggeling), p. 179
“Onderzoek of en hoe dergelijke langere wachttijden voor een afspraak, bijvoorbeeld in vakantieperiodes, verkort zouden kunnen worden.”
Aanleiding: verzoeker moet in de Paasvakantie vijf dagen wachten voor het maken van een afspraak
voor het aanvragen van een voorlopig rijbewijs. Normaliter bedraagt deze wachttijd maar één of twee
dagen.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 8 mei 2017.
Opvolging: de medewerkers die rijbewijzen behandelen, werden exclusief op dat pakket gezet. Er zijn
baliemedewerkers bij gekomen waardoor meer balies geopend kunnen worden. In het eerste kwartaal
van 2018 is de wachttijd voor een afspraak voor een rijbewijs gereduceerd tot één dag. Ook in de
kerstvakantie van 2017 lukte het om de tijd zo kort te houden.

5.2.5. Dossiers 201708-190, 201709-220, 201709-221, 201709-222,
201709-223, 201709-229, 201709-230 (Mobiliteit), p. 187
“De ambtenaar in kwestie dient de meldingen die tot zijn bevoegdheid behoren, goed op te volgen.”
Aanleiding: in augustus en september 2017 volgt een medewerker van de dienst Mobiliteit verschillende meldingen die tot zijn bevoegdheid behoren, niet goed op.
Goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen op 11 december 2017.
Opvolging: de ambtenaar wordt aangesproken door zijn diensthoofd die hem erop wijst dat hij zijn
meldingen gedisciplineerd moet opvolgen.
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5.3. Aanbeveling voor het OCMW
Dossier 201708-215, p. 243
“Maak interne afspraken over het aftekenen van documenten voor ontvangst als burgers daar expliciet om vragen.”
Aanleiding: verzoeker wil persoonlijk gevoelige informatie overhandigen aan het OCMW en vraagt
dat iemand voor ontvangst zou willen tekenen. De maatschappelijk werkster en haar diensthoofd houden ruggenspraak met de juridische dienst. Zij weigeren voor de documenten af te tekenen. Verzoeker
moet ze aangetekend versturen. De dienst Ombudsman ziet niet in waarom verzoeker geen ontvangstbewijs kon krijgen bij het afleveren van de documenten.
Overgemaakt aan het OCMW op 6 oktober 2017.
Opvolging: het OCMW gaat akkoord met de aanbeveling. Er worden concrete afspraken gemaakt over
het aftekenen van documenten voor ontvangst.

5.4. Aanbeveling voor de Politie
Dossier 201703-059, p. 222
“De Verkeersdienst van de Politie moet binnen een redelijke termijn antwoorden op de meldingen
en klachten die haar worden overgemaakt.”
Aanleiding: verzoeker meldt eind november 2016 een volgens hem onveilige verkeerssituatie aan het
station. De melding komt bij de Verkeersdienst van de Politie terecht. Hij krijgt geen reactie. Eind februari 2017 neemt verzoeker contact op met de dienst Ombudsman. Het duurt tot begin augustus vooraleer de Verkeersdienst een antwoord formuleert. Ook in andere dossiers valt het de Ombudsman op
dat het lang kan duren vooraleer de Verkeersdienst antwoordt.
Overgemaakt aan de Burgemeester en de Korpschef op 19 september 2017.
Opvolging: de Korpschef wijst erop dat de werklast bij de Verkeersdienst van de Politie exponentieel
toegenomen is, onder meer als gevolg van de uitvoering van het mobiliteitsplan en de opvolging van
complexe openbare werken. De Politie werd en wordt geconfronteerd met zeer veel reacties, meldingen en klachten over het verkeer, hoewel ze al het mogelijke doet om de hinder tot een minimum te
beperken. Gezien de beperkte personeelscapaciteit wordt de voorrang gegeven aan het oplossen van
het probleem en pas in tweede orde aan het communiceren met de melder. Daardoor wordt al eens een
communicatie gemist. Nog meer medewerkers op de Verkeersdienst zetten voor de behandeling van
meldingen en klachten is volgens de Korpschef niet haalbaar door de vele andere politieopdrachten en
het capaciteitstekort.
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INLEIDING
In dit deel van het jaarverslag krijgt u een overzicht van alle klachtdossiers die in 2017 door de dienst
Ombudsman behandeld werden.
De klachten worden geordend per dienst. Binnen elke dienst worden achtereenvolgens de gegronde en
de deels gegronde klachten, de terechte opmerkingen, de ongegronde en de onbevoegde klachten opgesomd. Daarna volgen in chronologische volgorde de klachten die het label ‘ander oordeel’ kregen.
Uitzonderlijk hebben wij alle klachten gegroepeerd in verband met het nieuwe parkeerplan dat van
start ging op 16 februari 2017. We plaatsten alle parkeerklachten over de Parkeerwinkel, de dienst
Mobiliteit en Apcoa samen onder de rubriek ‘Parkeerplan’. Dit thema hebben we vooraan geplaatst
omdat het in 2017 het klachtenbeeld in belangrijke mate bepaald heeft.
Daarna volgen de dienstoverschrijdende klachten. We hebben ze opgesplitst in 1) klachten waarbij
het Huis van de Bruggeling (frontoffice) en de dienst Burgerzaken (backoffice) betrokken zijn, 2)
overgenomen meldingen en 3) andere dienstoverschrijdende klachten.
Bij de Groendienst, de Wegendienst en de Politie maakten wij ook een onderscheid tussen de laattijdig afgehandelde meldingen die door de dienst Ombudsman als klachtdossiers werden overgenomen,
en de tweedelijnsklachten van burgers.
De behandeling van een klacht wordt beschreven volgens een vast patroon:
KLACHT: de klacht wordt weergegeven zoals die door de klagers aan ons verwoord werd.
ONDERZOEK: hierin staan de bevindingen van het onderzoek, de reactie van de betrokken diensten
of ambtenaar, eigen vaststellingen en ontwikkelingen in het dossier.
BEOORDELING: hierin omschrijft de Ombudsman zijn oordeel. Bovenaan elke klacht staat in vetjes
aangegeven hoe de Ombudsman de klacht beoordeeld heeft. Bij de gegronde en deels gegronde klachten en bij de terechte opmerkingen staat welk criterium in het gedrang kwam.
AANBEVELING: hierbij stelt de Ombudsman maatregelen voor om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen of bij te sturen.
REACTIE VAN …: vermeldt de datum van de zitting van het College van burgemeester en schepenen waarin het stadsbestuur ofwel akte nam van de klacht en/of de aanbeveling goedkeurde.
OPVOLGING: hier worden verdere ontwikkelingen opgenomen die ons bereikten na het afsluiten
van het dossier en de gevolgen die aan de aanbeveling of de klacht gegeven werden.
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PARKEERPLAN (PARKEERWINKEL/MOBILITEIT/APCOA)

1. STADSBESTUUR

PARKEERPLAN
(PARKEERWINKEL/MOBILITEIT/APCOA)

STANDAARDMAIL
(dossier: 201701-014)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker probeert in januari 2017 vier keer vruchteloos een digitale parkeervergunning aan te vragen
via de website van de Stad Brugge. Hoewel hij ervan overtuigd is dat hij juist te werk ging, krijgt hij
telkens een standaardmail terug met vier mogelijke
fouten. Welke fout hij zelf maakte, staat niet specifiek vermeld. Dat moet hij zelf proberen af te leiden
uit de standaard mail. Verzoeker begrijpt niet wat
hij fout deed.

ONDERZOEK:
De standaardmail van 10 januari 2017 vraagt de
aanvrager een nieuwe aanvraag in te dienen, “rekening houdend met volgende elementen”: er kan een
foutief deel van het kentekenbewijs doorgestuurd
zijn; of de naam van de aanvrager komt niet over-
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een met de informatie op het kentekenbewijs; of het
kentekenbewijs staat op naam van een leasingmaatschappij; of de bijlage kan niet ingelezen worden
omdat ze niet in pdf-formaat werd meegestuurd.
Verzoeker reageerde op 10 januari op deze standaardmail dat het niet zijn fout was dat de website
de documenten niet kon lezen omdat het bestand te
groot was. In bijlage stuurde hij nog eens het inschrijvingsbewijs mee dat hij al per e-mail had bezorgd.
De Parkeerwinkel antwoordt pas op 13 februari dat
verzoeker het verkeerde deel van het kentekenbewijs doorstuurde. Door de drukte had zij een forse
achterstand opgebouwd in haar mailbox.
De dienst Mobiliteit antwoordt dat verzoeker op 20
januari een nieuwe aanvraag indiende. Deze werd
wel goedgekeurd. Hij kreeg hiervan een bevestigingsmail op 3 februari. Verzoeker is in orde en
hoeft niets meer te doen.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:

53

DOSSIERS 2017 IN DETAIL

PARKEERPLAN (PARKEERWINKEL/MOBILITEIT/APCOA)

GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de standaardmail laat de aanvrager in het ongewisse wat hij precies fout doet. Dat moet hij zelf uitzoeken op basis
van vier mogelijkheden. Pas toen verzoeker op de
standaardmail reageerde, kreeg hij van de Parkeerwinkel meer uitleg over wat hij specifiek fout had
gedaan. Bovendien bleef dat antwoord te lang weg
als gevolg van de achterstand die de Parkeerwinkel
in haar mailbox had opgebouwd.

AANBEVELING:
"De dienst Mobiliteit dient de Parkeerwinkel ertoe
te bewegen dat in de standaardmail onmiddellijk
aangegeven wordt wat de klant fout doet bij het
aanvragen van een digitale parkeervergunning. Nu
moet de klant dat zelf uitzoeken, wat minder klantgericht is."

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (15 mei 2017).

OPVOLGING:
In december 2017 start de Parkeerwinkel met het
versturen van een geïndividualiseerde e-mail naar
de aanvrager met specifieke uitleg over wat hij fout
deed.

WACHTRIJEN
(dossier: 201702-028)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker wil als werknemer in de binnenstad het
werktarief aanvragen. Dat kon niet online. Hij ging
een eerste keer naar de Parkeerwinkel. Er was weinig volk. Na een kwartier kreeg hij de juiste info.
Met het attest, ondertekend door zijn werkgever,
keert hij op vrijdagmorgen 3 februari 2017 terug
naar de Parkeerwinkel. Er staan dertig wachtenden
voor hem en er zijn maar twee personeelsleden. De
rij kort maar langzaam in. Verzoeker heeft geen tijd
om te wachten en vertrekt weer. Hij betaalt zijn
parkeertijd.
De volgende morgen keert hij terug naar de Parkeerwinkel. Nu staan er zestig mensen te wachten.
Opnieuw is het loket maar bemand door twee personeelsleden. Verzoeker ziet het niet zitten om zo
lang te wachten en vertrekt. Opnieuw betaalt hij
zijn parkeertijd.
Hij dringt aan op een sterkere bezetting van de Parkeerwinkel.
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ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit bevestigt eind februari dat wegens ziekte op bepaalde momenten de vooropgestelde personeelscapaciteit in de Parkeerwinkel niet
werd gehaald. Zij verzekert dat later steeds drie
medewerkers werden ingezet. Op vrijdag 17 februari, de dag na het ingaan van het nieuwe parkeerplan,
werden zelfs vier medewerkers ingezet om de
wachtrij zo kort mogelijk te houden. De wachtrij
zwol toen sterk aan omdat pas vanaf 16 februari de
bezoekerscodes voor de binnenstad konden worden
aangekocht. Bovendien waren er nog altijd veel
mensen die hun digitale parkeervergunning kwamen aanvragen die daarvoor ruimschoots de tijd
hadden gehad. Zij waren vanaf 19 december tot 4
februari opgeroepen om langs te komen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: verzoeker
werd geconfronteerd met een wachtrij van dertig tot
zestig man. Dat was te veel. Deze wachtrij was bovendien slechts de voorbode van wat nog zou volgen. Hoewel de Parkeerwinkel de personeelscapaciteit verhoogde, vond zij na 16 februari 2017, de
start van het nieuwe parkeerplan, niet altijd een
antwoord op de toestroom van volk die zich aandiende. Een van de boosdoeners was dat het achterliggende bedrijf niet tijdig klaar was geraakt met de
bezoekerscodes voor de binnenstad. Deze codes
konden pas vanaf 16 februari 2017 worden. Op dat
moment was het nieuwe parkeerplan al van start
gegaan.
De klacht werd gecorrigeerd: de situatie normaliseerde naderhand. In functie van nieuwe te verwachten pieken voorzag het College van burgemeester en schepenen in de mogelijkheid om ook in
de toekomst extra personeel in de Parkeerwinkel in
te zetten.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 mei 2017).

WERKNEMERSVERGUNNING (1)
(dossier: 201702-031)

Gegrond
KLACHT:
De zaakvoerder van een handelspand op een hoek
krijgt in de Parkeerwinkel geen werknemersver-
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gunning omdat het officiële adres van zijn zaak om
de hoek gelegen is, net buiten de blauwe zone. De
ingang ligt langs de ring. De onvriendelijke medewerkster had geen oren naar zijn argument dat één
van zijn werknemers enkele dagen voordien wel
een werknemersvergunning had gekregen. Ze luisterde niet naar zijn argument dat de zijgevel van
zijn zaak wel in de blauwe zone ligt.
Parkeren in de blauwe zone is voor de zaakvoerder
en zijn personeel de enige mogelijkheid. Met het
oog op het verkrijgen van zijn bouwvergunning in
2014 vroeg de Dienst Ruimtelijke Ordening hem
expliciet om zijn personeel en zijn klanten niet
langs de ring te laten parkeren.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit bevestigt dat de medewerkster
van de Parkeerwinkel zeer onvriendelijk is. Zij
wordt kort nadien vervangen.
Volgens de dienst Mobiliteit kreeg de eerste werknemer ten onrechte een werknemersvergunning,
omdat de ingang van de zaak zich niet in de blauwe
zone bevindt.
In 2014 kreeg verzoeker van het College van burgemeester en schepenen een bouwvergunning voor
het slopen van de bestaande handelszaak en het
bouwen van een nieuwe zaak. Het officiële adres
van het perceel lag toen nog in de blauwe zone
waar de vroegere zaak zijn ingang had. Verzoeker
verplaatste de ingang van zijn zaak om bouwtechnische en commerciële redenen om de hoek langs de
ring.
Bij de bouwvergunning hoort een bindend advies
van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat
door verzoeker strikt na te leven is en dat zegt:
“Bezoekers en personeel maken geen gebruik van
de parkeerstrook langs de R30. Het is niet wenselijk
deze parkeerzone, gelegen langs de R30 met snelheidsregime 70 km/u, te gebruiken. Het parkeren
wordt hier best verboden of fysisch onmogelijk gemaakt (…). De parkeervraag moet in principe opgevangen worden op het stedelijk openbaar domein.”
In februari 2017, bij het opstarten van het klachtdossier, staat in het retributiereglement dat er geen
retributie is verschuldigd voor werknemers of zelfstandigen van wie de werkplek, de onderneming of
de handelszaak gelegen is in de bewonerszones 2,
3, 4, 5, 6 of 7 mits jaarlijkse registratie van de identiteit en de nummerplaat van betrokkene en de
exacte ligging van de werkplek, onderneming of
handelszaak in de betreffende bewonerszone. Wat
de ‘exacte ligging van de werkplek’ betekent, wordt
in het reglement niet gedefinieerd. Volgens de
dienst Mobiliteit moet dit geïnterpreteerd worden
als ‘het officiële adres’. Maar is dat wel zo?
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De dienst Mobiliteit wijst erop dat de zaakvoerder
in een nota uit 2014 schreef dat hij zijn personeel
dat met de wagen kwam, zou vragen op een nabijgelegen randparking te parkeren.
Naar aanleiding van de klacht neemt de dienst Mobiliteit contact op met AWV. Aangezien het
Vlaamse Gewest nog geen initiatief nam om de bewuste parkeerplaatsen langs de ring te schrappen,
mag er nog altijd vrij geparkeerd worden, ook door
de klanten en de werknemers van de zaak van verzoeker, luidt het nu. AWV wacht af tot er sprake is
van grote hinder om alsnog de parkeerplaatsen te
schrappen.
Verzoeker reageert dat dit geen oplossing is omdat
er te weinig vrije parkeerplaatsen zijn. Sinds de invoering van het nieuwe parkeerplan is de parkeerdruk door langparkeerders er zeer groot. Bovendien
is het verboden om er te parkeren met een lichte bestelwagen. Verzoeker is van plan een lichte bestelwagen te kopen om zijn bestellingen te leveren.
Bovendien is het voorstel van AWV in tegenstrijd
met de bindende voorwaarde uit zijn bouwvergunning.
De dienst Mobiliteit blijft erbij dat verzoeker en
zijn werknemers geen recht hebben op een werknemersvergunning. Verzoeker is er zelf verantwoordelijk voor dat hij zijn adres om commerciële
redenen verplaatste.
Verzoeker dringt erop aan dat hij als zaakvoerder
toch één werknemersvergunning zou kunnen krijgen zodat hij in de blauwe zone kan parkeren. Zijn
personeel heeft er geen interesse voor.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
SCHENDING
RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL: het retributiereglement definieert niet wat
‘werkplek’ en ‘exacte ligging van de werkplek’ betekenen. Volgens de dienst Mobiliteit zou dat het
officiële adres betekenen, maar is dat wel zo?
Verzoeker zit tussen hamer en aambeeld. Hij dient
zich strikt genomen te houden aan de voorwaarde
uit zijn bouwvergunning, opgelegd door de Stad,
waarin staat dat hij en zijn personeel niet mogen
parkeren langs de ring. Zij moeten parkeren op het
stedelijke openbare domein. Drie jaar later is zonder werknemersvergunning deze parkeermogelijkheid nu beperkt tot vier uur als gevolg van het gewijzigde parkeerstatuut. Op het moment dat
verzoeker zijn adres verplaatste, kon hij dat niet
voorzien.
GEEN CORRECTE BEJEGENING: verzoeker
werd onheus behandeld door de medewerkster van
de Parkeerwinkel. Zij werd korte tijd later vervangen omdat er ook andere klachten over haar waren.
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PARKEERPLAN (PARKEERWINKEL/MOBILITEIT/APCOA)

AANBEVELINGEN:
“Verduidelijk het retributiereglement wat het werknemerstarief en de werknemersvergunning betreft,
en maak de communicatie hierover eenduidig.”
“Geef verzoeker om billijkheidsredenen een werknemersvergunning voor de blauwe zone. Hij bevindt zich in een zeer specifieke situatie waarbij zijn
bouwvergunning hem en zijn personeel strikt genomen verbiedt te parkeren langs de ring, hem en zijn
personeel oplegt te parkeren op het stedelijke
openbare domein, maar waarbij het parkeerstatuut
ondertussen gewijzigd is waardoor hij en zijn personeel daar niet meer onbeperkt kunnen parkeren.”

REACTIE COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Het College keurt de eerste aanbeveling goed, maar
keurt de tweede aanbeveling af. Het College wenst
geen precedent te scheppen door af te wijken van
het reglement (9 oktober 2017).

OPVOLGING:
De dienst Mobiliteit verduidelijkt in het reglement
de voorwaarden voor het verkrijgen van het werknemerstarief in de binnenstad en een werknemersvergunning in de blauwe zones aan de rand van de
stad. De Gemeenteraad keurt op 24 oktober 2017
het gewijzigde parkeerreglement goed.

ren1, wordt opnieuw een reeks van vier mogelijke
fouten opgesomd zonder te zeggen welke fout verzoekster precies maakte.
Verzoekster reageert diezelfde dag met de vraag om
welk voertuig het gaat. Ze klaagt over de informatief gebrekkige e-mail. Ze wijst er de Parkeerwinkel
op dat de werknemersvergunning voor het voertuig
in kwestie in januari 2017 goedgekeurd werd.
Diezelfde dag verduidelijkt de Parkeerwinkel om
welke wagen het gaat. Kennelijk is een van de twee
werknemersvergunningen waarover verzoekster beschikt, door de Parkeerwinkel geschrapt. Volgens
de Parkeerwinkel mag er maar één wagen per
werknemer ingeschreven worden in dezelfde blauwe zone. Verzoekster heeft al een werknemersvergunning voor een andere wagen.
Verzoekster reageert dat het om een vergissing
moet gaan. De ene wagen staat ingeschreven voor
één firma, de andere wagen voor een andere firma.
Verzoekster werkt voor beide firma's die toevallig
allebei gelegen zijn in dezelfde blauwe zone. Voor
beide heeft ze een andere auto nodig. Verzoekster
vraagt de geschrapte werkvergunning opnieuw te
activeren.
Een medewerkster van de Parkeerwinkel herhaalt
onvriendelijk dat er maar één auto per werknemer
mag ingeschreven worden in dezelfde blauwe zone.
De geschrapte vergunning kan niet opnieuw geactiveerd worden.
Verzoekster gaat niet akkoord en vraagt dringend
een oplossing. Ze vindt het niet kunnen dat de vergunning werd ingetrokken zonder dat ze hiervan
vooraf werd verwittigd en zonder dat haar enige tijd
gelaten werd om een oplossing te zoeken.

ONDERZOEK:

WERKNEMERSVERGUNNING (2)
(dossier: 201708-203)

Gegrond
KLACHT:
Begin augustus krijgt verzoekster van de Parkeerwinkel een e-mail waarin staat dat haar aanvraag
voor een werknemersvergunning niet behandeld
werd door het ontbreken van noodzakelijke en correcte gegevens. Ondanks een eerdere aanbeveling
van de Ombudsman om deze e-mail te personaliseJAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Volgens de dienst Mobiliteit is het juist dat er per
werknemer maar één nummerplaat geregistreerd
kan worden voor een werknemersvergunning of het
werknemerstarief. Dat wordt al toegepast sinds de
start van het nieuwe parkeerplan.
De Ombudsman stelt vast dat deze beperking niet
opgenomen is in het retributiereglement. De dienst
Mobiliteit reageert dat tot nog toe gewerkt werd “in
de geest van het reglement”.
Door de drukte en de personeelswissels in de Parkeerwinkel werden in het begin door de Parkeerwinkel fouten gemaakt waardoor burgers bewonersof werknemersvergunningen kregen waar ze geen
recht op hadden. In augustus startte de Parkeerwinkel met het controleren van alle vergunningen
waarbij alle verkeerde vergunningen worden geschrapt. De houders werden daarvan op de hoogte
1

Dossier 201701-014 hiervoor.
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gebracht. Dat informeren gebeurde opnieuw met
een onduidelijke standaardmail.
De dienst Mobiliteit belooft er opnieuw bij de Parkeerwinkel op aan te dringen in het vervolg een gepersonaliseerde e-mail met gedetailleerde informatie naar de burger te sturen.
De dienst Mobiliteit kondigt aan dat zij met de evaluatie van het nieuwe parkeerplan ondubbelzinnig
in het retributiereglement zal opnemen dat een
werknemer maar één nummerplaat zal kunnen registreren voor een werknemersvergunning of het
werknemerstarief. Een werknemer zal wel voor
twee blauwe zones in de deelgemeenten een werknemersvergunning kunnen aanvragen of voor de betalende zone in de binnenstad het werknemerstarief
plus voor één blauwe zone in de rand een werknemersvergunning.
Over het onthaal door de medewerkster van de Parkeerwinkel brengt het onderzoek geen duidelijkheid.
Verzoekster lost het probleem zelf op maar blijft de
situatie vervelend vinden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
SCHENDING
RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL: in het reglement stond niet dat een werknemer
maar één nummerplaat kan registreren voor een
werknemersvergunning of het werknemerstarief.
GEEN ZORGVULDIGHEID: de Parkeerwinkel
maakte een fout bij het toekennen van de tweede
werknemersvergunning, want dat was “in de geest
van het reglement” niet de bedoeling.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de communicatie door de Parkeerwinkel over het schrappen van
de werknemersvergunning gebeurde gebrekkig.
Opnieuw werd een niet gepersonaliseerde e-mail
gestuurd, ondanks een eerdere aanbeveling van de
Ombudsman.
De klacht wordt gecorrigeerd: in het reglement
wordt verduidelijkt dat een werknemer maar één
nummerplaat kan registreren voor een werknemersvergunning of het werknemerstarief.
De dienst Mobiliteit zal er opnieuw bij de Parkeerwinkel op aandringen een gepersonaliseerde e-mail
te sturen in navolging van een eerdere aanbeveling
van de Ombudsman.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 oktober 2017).
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PARKEERPLAN (PARKEERWINKEL/MOBILITEIT/APCOA)

OPVOLGING:
De Gemeenteraad keurt het aangepaste parkeerreglement goed op 24 oktober 2017. In december begint de Parkeerwinkel met het verzenden met een
gepersonaliseerde e-mail.

FALENDE WEBSITE (1-5)
(dossiers: 201702-032, 201702-033, 201702-034,
201702-035, 201702-043)

Gegrond
KLACHTEN:
Verzoekster klaagt in de voormiddag van 13 februari 2017 dat ze al enkele dagen vruchteloos probeert
om via de stedelijke website een digitale bewonersvergunning aan te vragen. Ze woont in KristusKoning. Haar huis zal vanaf 16 februari in een
blauwe zone liggen.
Ze probeert de Parkeerwinkel op te bellen maar dat
lukt niet. Het is er continu bezet. Van buren hoort
ze dat er aan het loket van de Parkeerwinkel in het
Huis van de Bruggeling ellenlange wachtrijen
staan. Verzoekster concludeert dat het nieuwe parkeerplan onvoldoende voorbereid is.
In diezelfde week waren al vier gelijkaardige klachten bij de dienst Ombudsman binnen gelopen.
Een tweede verzoeker klaagt op 9 februari dat hij al
twee dagen vruchteloos probeert om online zijn digitale bewonersvergunning aan te vragen. Hij probeerde wel tien tot vijftien keer. Op het einde moest
hij opnieuw zijn parkeerproduct kiezen terwijl hij
dat al in het begin had gedaan. Hij kon niets invullen waardoor zijn aanvraag mislukte. Hij kreeg ook
al een foutmelding.
Een derde verzoeker klaagt op 10 februari dat hij er
niet in slaagt zijn bewonersvergunning online aan te
vragen. Hij is voor hem onmogelijk om naar het
Huis van de Bruggeling te gaan. Als hij naar de
Parkeerwinkel belt, krijgt hij er te horen dat hij een
retributie riskeert als zijn bewonersvergunning tegen 16 februari niet in orde is. Verzoeker kondigt
aan dat hij zal weigeren te betalen omdat hij zich
door een falende website niet kan registreren.
Een vierde verzoeker ging naar het Huis van de
Bruggeling om twee digitale bewonersvergunningen aan te vragen voor zijn wagen en deze van zijn
vrouw. Hij had zijn identiteitskaart mee, zoals hij
op de website had gelezen. Hij moest een half uur
aanschuiven. Aan het loket bleek dat hij alleen zijn
eigen wagen kon registreren omdat hij de identiteitskaart van zijn vrouw niet bij zich had. Verzoeker zag het niet zitten om opnieuw aan te schuiven.
Hij leende op 11 februari een eid-lezer en instal-
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leerde een nieuwe webbrowser, maar toch lukte het
niet om zijn bewonersvergunning online aan te vragen.
Een vijfde verzoeker probeert op 13 februari opnieuw om zijn bewonersvergunning digitaal aan te
vragen. De eerste keer probeerde hij het op 18 december 2016 maar toen maakte hij een fout waardoor zijn aanvraag geweigerd werd. Kort daarna
probeerde hij het opnieuw maar van deze aanvraag
kreeg hij nooit enig bericht. Op 13 februari wordt
hij in de verkeerde zone ingedeeld. Hij zou in de
18-oktoberstraat wonen, wat niet klopt. Op de webpagina is geen enkele hulp of uitleg beschikbaar.

PARKEERPLAN (PARKEERWINKEL/MOBILITEIT/APCOA)

GEBREKKIGE COMMUNICATIE: door de drukte
kon de Parkeerwinkel niet alle telefoons meer opnemen en niet alle e-mails meer beantwoorden.
De klachten werden gecorrigeerd: de fouten in de
website werden recht gezet waardoor het vanaf 14
februari weer mogelijk was digitaal een bewonersvergunning aan te vragen. De dienst Mobiliteit
sprong de Parkeerwinkel bij in het beantwoorden
van telefoons en e-mails.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 mei 2017).

ONDERZOEK:
De Parkeerwinkel wijt de problemen aan een fout
bij het updaten van het e-loket door de achterliggende firma. Zij verzekert op 13 februari dat de
website weer correct werkt.
In de namiddag van 13 februari laat de eerste verzoekster weten dat dit niet het geval is. ’s Avonds
probeert ze opnieuw. Nu werkt de webpagina wel
maar het systeem geeft op dat ze in de 18oktoberstraat zou wonen, wat niet het geval is. Op
14 februari wordt de site tijdelijk offline gehaald
om grondiger te kunnen analyseren wat er fout
loopt. De door verzoekster gemelde fout wordt gecorrigeerd. Om 16 uur gaat de webpagina weer live
en werkt ze vanaf dan weer naar behoren.
De dienst Mobiliteit bevestigt op 14 februari dat de
wachttijden in de Parkeerwinkel oplopen. Dat is
deels te wijten aan een wijziging in het personeel
waarbij één personeelslid werd vervangen wegens
herhaalde opmerkingen over onvriendelijkheid aan
het loket. Er worden nieuwe medewerkers opgeleid
zodat de Parkeerwinkel bemand kan worden door
drie personeelsleden. De dienst Mobiliteit wijt de
drukte ook aan het feit dat heel wat mensen op het
laatste moment hun aanvraag indienden.
De dienst Mobiliteit bevestigt dat het voor het baliepersoneel van de Parkeerwinkel niet altijd mogelijk meer is de telefoon op te nemen wegens de
drukte. In samenspraak met de baliecoaches van het
Huis van de Bruggeling wordt personeel van de
dienst Mobiliteit ingezet om de telefoons te helpen
beantwoorden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klachten als gegrond maar gecorrigeerd.
De klachten zijn gegrond om volgende redenen:
GEEN ZORGVULDIGHEID: op een cruciaal moment liet de website het gedurende verschillende
dagen afweten waardoor het digitaal aanvragen van
parkeervergunningen niet meer mogelijk was. Dat
dreef opnieuw meer mensen naar de Parkeerwinkel.
JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

DIGITALE PARKEERVERGUNNING (1)
(dossier: 2001702-047)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker vraagt een digitale parkeervergunning
aan en krijgt op 3 februari 2017 van de Parkeerwinkel een e-mail dat zijn aanvraag gevalideerd werd
en opgenomen werd in de database.
Tien dagen later krijgt hij van de Parkeerwinkel een
e-mail waarin staat dat hij het verkeerde deel van
zijn inschrijvingsbewijs doorstuurde. Hij moet een
nieuwe aanvraag indienen.

ONDERZOEK:
Verzoeker probeerde op drie verschillende dagen
een aanvraag in te dienen. De eerste twee aanvragen
werden afgekeurd wegens ontbrekende documenten. Hij kreeg hierover een standaardmail waartegen hij protesteerde op 10 januari 2017. Zijn laatste
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aanvraag van 20 januari 2017 was wel oké en werd
gevalideerd door de Parkeerwinkel op 3 februari.
De Parkeerwinkel liep een forse achterstand op wat
het valideren van de digitale parkeervergunningen
betrof. De aanvragen werden los van elkaar behandeld. De bevestiging van de goedkeuring van de
laatste aanvraag van 20 januari werd eerst doorgestuurd. Het antwoord op verzoekers e-mail van 10
januari volgde pas op 13 februari. Daarin schreef de
Parkeerwinkel dat hij het verkeerde deel van het
kentekenbewijs had doorgestuurd en dat hij moest
herbeginnen. Dat bracht verzoeker in de war.
De dienst Mobiliteit bevestigt dat verzoekers digitale parkeervergunning in orde is en hij niets meer
hoeft te ondernemen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht was gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: nadat verzoeker al een bevestigingsmail had ontvangen op zijn
derde poging tot aanvraag kreeg hij tien dagen later
nog een antwoord in verband met een eerdere mislukte poging. Dat was verwarrend. Dat kwam omdat de Parkeerwinkel de aanvragen los van elkaar
behandelde en geen verband legde met eerdere of
volgende aanvragen voor hetzelfde voertuig.
De klacht werd gecorrigeerd met de verzekering
van de dienst Mobiliteit dat verzoekers vergunning
in orde was. De dienst Parkeerwinkel werkt zijn
achterstand weg.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

kreeg ondertussen wel al een waarschuwing van de
parkeerwachter.

ONDERZOEK:
Een dag na zijn klacht laat verzoeker weten dat hij
de bevestigingsmail ontving.
De dienst Mobiliteit geeft toe dat de bevestiging
van de digitale parkeeraanvragen door de Parkeerwinkel vertraging opliep als gevolg van de massa
aanvragen die binnenliepen en de drukte aan het loket van de Parkeerwinkel. Hoewel de Parkeerwinkel extra personeel inzette, liep de achterstand voor
het bevestigen van de digitale parkeeraanvragen op
van enkele tot veertien dagen.
Gevolg was dat pas vanaf 16 maart 2017 werd gestart met het uitschrijven van retributies. Tegen dan
was de achterstand in de Parkeerwinkel weggewerkt.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Parkeerwinkel bouwde een forse achterstand op wat het
bevestigen van de digitale parkeeraanvragen betrof.
Daardoor kregen verzoeker en andere aanvragers
pas hun bevestigingsmail nadat het nieuwe parkeerplan al in voege was gegaan.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker werd al
een dag na zijn klacht ingelicht dat zijn aanvraag
oké was. De achterstand in de Parkeerwinkel werd
weggewerkt. Tot zolang werden geen retributies
uitgeschreven.

Akte genomen (15 mei 2017).

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

DIGITALE PARKEERVERGUNNING (2)

Akte genomen (15 mei 2017).

(dossier: 201702-052)

DIGITALE PARKEERVERGUNNING (3)

Gegrond

(dossier: 201702-057)

Gegrond

KLACHT:
Verzoeker vroeg via de website een digitale bewonersvergunning aan voor de blauwe zone in Assebroek. Hij kreeg op 2 februari 2017 een ontvangstmelding. Zijn aanvraag zou eerstdaags gevalideerd
worden en hij zou een bevestigingsmail ontvangen.
Op 20 februari, vier dagen na het ingaan van het
nieuwe parkeerplan, heeft verzoeker de bevestiging
nog altijd niet ontvangen. Hij stelde hierover al een
vraag aan het Huis van de Bruggeling. Dat maakte
zijn vraag al op 14 februari over aan de Parkeerwinkel, maar verzoeker krijgt geen antwoord. Hij
JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Verzoekers anticiperen op het nieuwe parkeerplan
en vragen vóór de invoering ervan een digitale bewonersvergunning aan.
Via een standaardmail van de Parkeerwinkel wordt
hen meegedeeld dat er iets fout gelopen is met de
aanvraag. De e-mail somt vier mogelijke fouten op,
maar welke fout verzoekers precies hebben gemaakt, wordt niet aangegeven.
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Verzoekers dienen op 15 februari 2017, één dag
voor het ingaan van het nieuwe parkeerplan, een
nieuwe aanvraag in. Hoewel ze extra aandacht besteden aan de opmerkingen in de standaardmail,
krijgen ze weer een e-mail waarin staat dat hun
aanvraag niet oké is. Opnieuw somt de e-mail vier
mogelijke fouten op, zonder aan te geven welke
fout verzoekers hebben gemaakt.
Verzoekers nemen eind februari contact op met de
dienst Ombudsman. Ondertussen is het nieuwe parkeerplan in voege en hebben ze nog altijd geen bewonersvergunning. Pogingen om de Parkeerwinkel
of de dienst Mobiliteit te bereiken, mislukten.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Mobiliteit maakte de Parkeerwinkel een fout. Zij stuurde een e-mail met de annulering van de aanvraag, terwijl zij in feite een bevestigingsmail had moeten sturen dat de aanvraag
in orde was. Verzoekers waren niet de enigen die
een foute e-mail kregen.
De dienst Mobiliteit verzekert dat de bewonersvergunning in orde is. Verzoekers hoeven niets meer te
doen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de Parkeerwinkel
verstuurde een verkeerde e-mail. Dat was niet de
enige keer.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Mobiliteit
bevestigt dat de bewonersvergunning van verzoekers in orde is.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 mei 2017).

BEZOEKERSCODES TE LAAT (1-4)
(dossiers: 201702-048, 201702-054, 201702-056,
201702-058)

Gegrond
KLACHTEN:
Tussen 16 en 20 februari 2017 dienen vier verzoekers klacht in over het aankopen van de bezoekerscodes in de Parkeerwinkel.
De eerste verzoeker is zelfstandige. Hij wil op 16
februari, de dag dat het nieuwe parkeerplan van
start gaat, bezoekerscodes aankopen. Er zijn 120
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wachtenden voor hem. Een uur later zijn nog maar
dertig klanten bediend. Verzoeker vertrekt naar een
meeting. Als hij terugkomt, staan er 150 wachtenden voor hem. Hij wacht weer een uur, maar moet
weer vertrekken voor zijn werk. Later in de namiddag keert hij opnieuw terug. Nu staan er dertig
mensen aan te schuiven. Hij moet een half uur
wachten. In het totaal speelde hij drie uur kwijt.
Verzoeker vindt het niet kunnen dat op zo’n moment niemand van de verantwoordelijken op de
werkvloer aanwezig was. Hij begrijpt niet dat niet
proactief rekening werd gehouden met de massale
toeloop van volk. Aangezien de bezoekerscodes
niet vroeger te koop waren, was het te verwachten
dat iedereen op hetzelfde moment naar de Parkeerwinkel zou komen. Waarom werd niet meer personeel ingezet, vraagt hij zich af. Hij begrijpt evenmin
waarom de bezoekerscodes niet online aangekocht
kunnen worden. Hij suggereert een ticketsysteem in
te voeren zodat de burgers niet verplicht worden om
meer dan twee uur aan te schuiven zonder hun
plaats te kunnen verlaten.
De tweede verzoekster is kinesiste. Op 16 februari
moest ze bijna twee uur aanschuiven om 90 bezoekerscodes aan te kopen. Er waren 120 wachtenden
voor haar. Ze moest haar patiënten afbellen en haar
werkschema aanpassen. Toen haar zoon op zondag
19 februari op bezoek kwam, kreeg hij telkens een
foutmelding toen hij de eerste en de tweede code
wilde activeren. Verzoekster belde naar de firma
die de codes aanlevert. Die kon geen antwoord geven omdat er op zondag niemand aanwezig was in
de dienst Mobiliteit of de Parkeerwinkel. Als ze de
maandag naar de dienst Mobiliteit belt, vermoedt de
medewerker dat er iets mis liep omdat ze in één
keer negentig in plaats van tien bezoekerscodes kon
aankopen. Niet alle codes zouden geregistreerd zijn.
Verzoekster begrijpt deze uitleg niet goed. Bovendien stelt ze zich vragen over het feit dat zowel de
gebruiker van de code als de bewoner die de code
aankocht, beboet kan worden als er iets fout gaat of
als de code niet tijdig verlengd wordt.
De derde verzoekster is een persoon met een handicap. Ook zij wordt op 16 februari geconfronteerd
met lange wachtrijen aan de Parkeerwinkel. Ze
schuift tweeëneenhalf uur aan. Ze vraagt zich af
hoe de controles zullen gebeuren als men parkeert
met een parkeerkaart voor een persoon met een
handicap.
De vierde verzoekster ging op 20 februari bezoekerscodes aankopen. Ze is niet goed te been. Ze
schoof meer dan twee uur aan maar moest dan vertrekken omdat ze een afspraak had bij haar kinesist.
Tijdens het wachten waren maar drie en soms maar
twee loketten open. Ze vermoedt dat zich aan de
tweede balie een technisch probleem voordeed want
het volgnummer bleef hangen. Alle burgers die
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aanschoven voor een digitale bewoners- of werknemersvergunning moesten van balie wisselen.
Even later werden ook alle andere wachtenden van
balie twee naar balie drie verwezen. Ze suggereert
de aanvragen voor parkeervergunningen te scheiden
van de aankoop van bezoekerscodes. Dat deze codes niet online te koop zijn, vindt ze een tekort. Dat
er een ticket genomen moest worden, vond ze niet
duidelijk. Ze vindt dat de dienstverlening te kort
schiet terwijl het nieuwe parkeerplan al maanden
voordien gecommuniceerd werd naar de burgers.

ONDERZOEK:
Het was de bedoeling dat de bezoekerscodes een
maand voor de start van het nieuwe parkeerplan te
koop zouden zijn in de Parkeerwinkel. De private
firma die de software hiervoor moest aanleveren,
was niet op tijd klaar doordat ze een verkeerde activeringsdatum voor ogen had gehouden. Daardoor
waren de bezoekerscodes pas vanaf 16 februari beschikbaar. De dienst Mobiliteit kan aantonen dat zij
de firma al vanaf begin januari begon aan te sporen
opdat de codes tijdig ter beschikking zouden zijn.
Toch kwam het niet goed. De Stad bedong een financiële compensatie voor deze laattijdigheid.
Doordat de bezoekerscodes pas op 16 februari ter
beschikking waren, ontstonden zeer lange wachtrijen in de Parkeerwinkel. Daarbij kwam dat, als gevolg van ziekte, op bepaalde momenten de vooropgestelde personeelscapaciteit in de Parkeerwinkel
niet werd gehaald. De Parkeerwinkel wordt niet
bemand door stadspersoneel, maar door personeelsleden van een private firma. Volgens de dienst Mobiliteit waren vanaf begin februari doorgaans drie
medewerkers aan het werk in de Parkeerwinkel, op
vrijdag 17 februari waren er dat zelfs vier.
De dienst Mobiliteit geeft toe dat niemand van het
bestuur of van de dienst aanwezig was in de frontoffice. Wel was in de backoffice altijd iemand bereikbaar en gebeurde het verschillende keren dat de
verantwoordelijken van de dienst Mobiliteit naar de
frontoffice werden geroepen om iemand te woord te
staan.
Als gevolg van de klachten werd de Parkeerwinkel
op het ticketsysteem van het Huis van de Bruggeling aangesloten zodat de wachtenden hun plaats in
de rij kunnen verlaten. Doordat het personeel van
de Parkeerwinkel geen stadspersoneel is, heeft het
geen toegang tot het netwerk van de Stad omwille
van privacy- en veiligheidsredenen. Daardoor was
het wel mogelijk om tickets te laten lopen maar niet
mogelijk om te diversifiëren qua product. Daardoor
kon er geen automatische uitsplitsing per rij gebeuren. In de loop van de maand maart voorziet de
dienst Informatica een eigen ticketsysteem voor de
Parkeerwinkel.
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De dienst Mobiliteit bevestigt dat het werktarief
voor de binnenstad slechts op één computer ingevoerd kon worden. Het computerprogramma werkte
alleen op Windows 7, terwijl alle computers in het
Huis van de Bruggeling op een hogere versie van
Windows werken. De private firma die de parkeerautomaten leverde, zorgde voor de software. De
dienst Mobiliteit was hiervan vooraf niet op de
hoogte gebracht. Dat werd pas duidelijk op 15 februari, toen het softwareprogramma werd aangeleverd. Om het probleem op te lossen werd speciaal
één computer met Windows 7 geïnstalleerd om het
werktarief voor de binnenstad te kunnen invoeren.
Bij het afsluiten van het dossier begin juni wordt
onderzocht hoe het aanvragen van het werktarief
online kan gebeuren.
De dienst Mobiliteit bevestigt in februari dat bezoekerscodes niet online kunnen worden aangekocht. Ook hiervoor verwijst ze naar de private firma die de software hiervoor aanlevert. Om dit aan
te kunnen bieden moet een volledig nieuwe tool
voor de frontoffice van de Parkeerwinkel ontwikkeld worden, wat tijd en geld kost. Bij het afsluiten
van het dossier eind mei wordt onderzocht of, tegen
wanneer en tegen welke prijs de bezoekerscodes
online aangevraagd zouden kunnen worden.
Dat de zoon van de tweede verzoekster foutmeldingen kreeg bij de activering van de eerste twee codes, kan niet verklaard worden.
Volgens de dienst Mobiliteit kan niet afgedwongen
worden dat zowel de gebruiker als de koper van de
codes beboet zou worden. Zij vermoedt dat de private firma deze waarschuwing gebruikte als stok
achter de deur mocht de bestuurder de retributie
niet willen betalen. De tekst op het blad met de bezoekerscodes wordt aangepast.
Wat het aankopen en activeren van de negentig bezoekerscodes betreft, bevestigt de dient Mobiliteit
in februari dat er problemen waren bij het afprinten
van meer dan tien codes. Dat printprobleem werd
recht gezet, wat meteen ook de wachttijden reduceerde.
De dienst Mobiliteit verzekert dat het parkeren met
een parkeerkaart voor een persoon met een handicap correct verloopt. Alle nummerplaten worden
vanop een scooter ingescand. Voor elke afwijkende
nummerplaat wordt een parkeerwachter ter plaatse
gestuurd. Ligt de parkeerkaart voor een persoon
met een handicap zichtbaar achter de voorruit, dan
is er geen gevaar voor een retributie.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klachten als gegrond maar gecorrigeerd.
De klachten zijn gegrond om volgende redenen:
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GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: alle verzoekers werden geconfronteerd met zeer lange wachtrijen van twee uur of meer. Dat was onbehoorlijk en
onaanvaardbaar.
GEEN ACTIEVE DIENSTVERLENING: de dienst
Mobiliteit had proactief voor een ticketsysteem
kunnen/moeten zorgen om de toestroom van volk
beter te kanaliseren.
GEEN FAIR-PLAY: het was onbehoorlijk van de
private firma om ermee te dreigen dat zowel de gebruiker als de koper van de bezoekerscodes beboet
zouden kunnen worden. Dat kan niet afgedwongen
worden.
De klachten zijn gecorrigeerd: de wachtrijen in de
Parkeerwinkel werden weggewerkt. In functie van
nieuwe te verwachten pieken voorzag het College
van burgemeester en schepenen in de mogelijkheid
om ook in de toekomst extra personeel in de Parkeerwinkel in te zetten. Of de bezoekerscodes en de
werkvergunningen in de toekomst digitaal zullen
kunnen worden aangevraagd, wordt onderzocht. De
tekst op het blad met de bezoekerscodes wordt aangepast. Er wordt een ticketsysteem geïnstalleerd in
de Parkeerwinkel.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2017).

OPVOLGING:
De dienst Mobiliteit laat in januari 2018 weten dat
ondanks herhaald aandringen de private firma nog
altijd geen antwoord heeft gegeven op de vraag of
de bezoekerscodes online aangevraagd zouden
kunnen worden. Wel werden de bezoekerscodes uit
2017 overgezet naar 2018 en blijven ze onbeperkt
geldig. Daarnaast kan ook een veelvoud van tien
bezoekerscodes afgeleverd worden, wat bij aanvang
niet kon.
Werkvergunningen voor werkenden in de deelgemeenten kunnen online aangevraagd worden. Maar
het werktarief voor de binnenstad online aanvragen
kan niet. Het ziet er niet naar uit dat dit op korte of
middellange termijn mogelijk zal worden.

BEZOEKERSCODES TE LAAT (5)
(dossier: 201702-053)

Gegrond

loofd wordt dat ze opgebeld zal worden als de codes beschikbaar zijn. Ze wordt niet opgebeld.
Op 20 februari gaat verzoekster weer naar de Parkeerwinkel. Er zijn vijftig wachtenden voor haar.
Ze heeft geen tijd om te wachten. Verzoekster verneemt dat de bezoekerscodes pas beschikbaar waren vanaf 16 februari, de dag dat het nieuwe parkeerplan van start ging. Op 21 februari heeft
verzoekster drie bezoekerscodes nodig.
Ze dient klacht in omdat de bezoekerscodes niet op
tijd beschikbaar waren en ze niet digitaal aangevraagd kunnen worden. De bewoners van de binnenstad die bezoekerscodes willen, kunnen niet anders dan naar de Parkeerwinkel gaan waar ze
moeten aanschuiven in zeer lange wachtrijen.

ONDERZOEK:
De private firma die de software voor de bezoekerscodes moest implementeren, was niet op tijd
klaar en/of had de verkeerde activeringsdatum voor
ogen gehouden. De dienst Mobiliteit ging er van uit
dat de bezoekerscodes op 15 januari 2017 ter beschikking zouden zijn en had dat ook op deze manier gecommuniceerd. De firma had de activering
pas op 15 februari ingepland. Al begin januari was
de dienst Mobiliteit bij de firma beginnen aandringen opdat de bezoekerscodes tijdig ter beschikking
zouden zijn. De Stad bedong een financiële compensatie voor deze laattijdigheid.
Deze laattijdigheid werkte de wachtrijen aan de
Parkeerwinkel verder in de hand want vanaf 16 februari begonnen de bewoners uit de binnenstad
massaal naar de Parkeerwinkel te komen om bezoekerscodes aan te kopen.
Omdat er tussen 15 januari en 15 februari al zeer
veel mensen naar de Parkeerwinkel kwamen om
bezoekerscodes te kopen, noteerden de onthaalmedewerkers van het Huis van de Bruggeling hun namen en telefoonnummers met de belofte dat de Parkeerwinkel hen zou opbellen zodra de
bezoekerscodes beschikbaar waren. Dat lukte niet.
Door de grote drukte in de Parkeerwinkel was het
voor de medewerkers van de Parkeerwinkel onmogelijk om deze mensen terug te bellen. De Parkeerwinkel verhoogde wel het aantal baliemedewerkers
maar dat was onvoldoende om de wachtrijen substantieel te doen afnemen.
Bij het afsluiten van het dossier eind mei wordt onderzocht of, tegen wanneer en tegen welke prijs de
bezoekerscodes online aangevraagd zouden kunnen
worden.

KLACHT:

BEOORDELING:

Verzoekster gaat op 10 februari 2017 naar de Parkeerwinkel om bezoekerscodes te kopen, maar die
zijn er nog niet. Haar nummer wordt genoteerd. Be-

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
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SCHENDING VERTROUWENSBEGINSEL: verzoekster kreeg de belofte dat ze zou worden teruggebeld zodra de bezoekerscodes aangekocht konden
worden. Dat gebeurde niet.
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: verzoekster
werd geconfronteerd met een wachtrij van vijftig
man. Dat was te lang. Hoewel de Parkeerwinkel de
personeelscapaciteit verhoogde, vond zij niet altijd
een antwoord op de toestroom van volk die zich
aandiende. Een van de boosdoeners was dat de private firma niet tijdig klaar was geraakt met de bezoekerscodes voor de binnenstad.
De dienst Mobiliteit kan weinig verweten worden.
Zij porde de private firma aan vanaf januari 2017.
De klacht werd gecorrigeerd: de wachtrijen werden
weggewerkt. In functie van nieuwe te verwachten
pieken voorzag het College van burgemeester en
schepenen in de mogelijkheid om ook in de toekomst extra personeel in de Parkeerwinkel in te zetten.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2017).

OPVOLGING:
Ondanks herhaaldelijk aandringen door de dienst
Mobiliteit bij de private firma is het in januari 2018
nog altijd niet duidelijk of en tegen wanneer de bezoekerscodes online zullen kunnen worden aangekocht. Beslist werd wel dat de codes uit 2017 kunnen worden overgezet naar 2018 en onbeperkt
geldig blijven. De bezoekerscodes kunnen per veelvoud van tien afgeleverd worden.

ZORGVERSTREKKER
(dossier: 201703-061)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster is een zelfstandig verpleegkundige uit
Oostkamp. Ze woont vlak over de grens met Brugge. Ze heeft heel wat klanten in de Brugse binnenstad. Enige tijd geleden kocht ze in de Parkeerwinkel een parkeerkaart voor zorgverstrekkers en
betaalde 100 euro. Daarmee kan ze gratis in de binnenstad parkeren.
Haar collega verpleegkundige gaat begin maart
2017 naar de Parkeerwinkel om ook zo’n parkeerkaart voor zorgverstrekkers te kopen. Zij krijgt er te
horen dat ze geen parkeerkaart kan krijgen en dat
alle parkeerkaarten voor zorgverstrekkers ingetrokken zouden worden. Iedereen die al zo’n parkeer-
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kaart kocht, zou terugbetaald worden. De zorgverstrekkers zouden in het vervolg moeten betalen om
te parkeren terwijl ze hun patiënten in de binnenstad verzorgen.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit legt uit dat een parkeerkaart
voor zorgverstrekkers alleen kan worden aangekocht door een zorgverstrekker met een praktijk op
het Brugse grondgebied. Dat staat zo in het reglement.
De dienst Mobiliteit bevestigt dat door een vergissing in de Parkeerwinkel een aantal parkeerkaarten
verkocht werden aan zorgverstrekkers met een
praktijk buiten Brugge. Deze kaarten worden weer
ingetrokken en de 100 euro wordt terugbetaald. Het
gaat dus niet om alle kaarten voor zorgverstrekkers.
Verzoekster zal haar parkeerkaart weer moeten inleveren en zal terugbetaald worden.
Verzoekster reageert dat ze onmogelijk de parkeerkost door kan rekenen aan haar patiënten. De concurrentie in de sector is zeer groot. Rekent ze de
kost door, dan dreigt ze haar klanten te verliezen
aan grote organisaties die in Brugge gevestigd zijn
en geen parkeerkosten hebben.
De Ombudsman suggereert de dienst Mobiliteit te
onderzoeken of de gratis parkeerkaart voor zorgverstrekkers uitgebreid zou kunnen worden naar de
aanpalende gemeenten omdat hij aanneemt dat er
nog zorgverstrekkers zijn uit de aanpalende gemeenten die patiënten in de binnenstad verzorgen.
De dienst Mobiliteit belooft de suggestie mee te
nemen naar de evaluatie.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
de Parkeerwinkel verkocht ten onrechte een parkeerkaart voor zorgverstrekkers aan verzoekster.
Deze moest ze weer inleveren, wat onaangenaam
was, zeker omdat ze daardoor geconfronteerd werd
met een onverwachte parkeerkost die ze niet
kan/wil doorrekenen aan haar klanten.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 mei 2017).

OPVOLGING:
De evaluatie leidt niet tot een aanpassing van het
reglement. Enkel zorgverstrekkers die een praktijk
hebben op het grondgebied van Brugge, komen in
aanmerking voor een parkeerkaart.
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WERKNEMERSTARIEF BINNENSTAD (1)
(dossier: 201703-066)

Gegrond
KLACHT:
Een poetsvrouw werkt gedurende twee dagen op
twee adressen in de binnenstad. Ze gaat eind februari 2017 naar de Parkeerwinkel om zich voor die
twee dagen te laten registeren als werknemer en zo
van het werknemerstarief te kunnen genieten.
Verzoekster heeft het standaard attest van haar
werkgever mee en haar werkschema met haar vaste
adressen in de binnenstad op twee vaste werkdagen.
Het kantoor van haar dienstenchequebedrijf is gevestigd in de rand.
Haar aanvraag wordt geweigerd omdat het adres
van haar werkgever zich niet in de binnenstad bevindt en omdat een registratie als werknemer niet
zou tellen voor dienstenchequebedrijven.

ONDERZOEK:
Het retributiereglement bepaalt dat “werknemers of
zelfstandigen van wie de werkplek, de onderneming
of de handelszaak gelegen is in bewonerszone 1”
recht hebben op een goedkoop werknemerstarief,
behalve in de hoofdwinkel- en poortstraten, mits de
jaarlijkse registratie van de identiteit en de nummerplaat van de betrokkene en het bewijs van de
exacte ligging van de werkplek, onderneming of
handelszaak in bewonerszone 1.
Verzoekster kan aantonen via haar werkschema dat
ze met een vaste regelmaat twee dagen per week op
twee vaste werkplekken in de binnenstad werkt.
Toch kan ze niet genieten van het werknemerstarief.
Volgens de dienst Mobiliteit dient artikel 6 §6 van
het reglement als volgt geïnterpreteerd te worden:
“Het gaat effectief over de werkplek (enkelvoud en
niet meervoud). Hiermee wordt bedoeld dat de aanvrager zijn hoofdwerkplek in de binnenstad moet
hebben om het werktarief te kunnen aanvragen.
Mevrouw zegt zelf dat ze slechts 2 dagen in de binnenstad werkt en dan nog op twee verschillende locaties. Volgens onze lezing van het retributiereglement valt ze dan ook niet onder het werktarief.
Indien we zouden toelaten dat iedereen die sporadisch in de binnenstad werkt, het werktarief kan
aanvragen zou dit ook de deur openzetten voor
schilders, loodgieters, aannemers en zou het volledige parkeerbeleid tot niets herleid worden.”
Op het formulier Bewijs tewerkstelling in de binnenstad of blauwe zone deelgemeenten voor werkenden, in te vullen door de werkgever, wordt niet
verwezen naar het reglement, noch wordt bovenJAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

staande uitleg gegeven, maar luidt het dat de aanvrager “permanent” in de binnenstad moet werken.
Dat staat niet in het reglement. Op het attest van
verzoekster doorstreepte de werkgever dat zij permanent in de binnenstad werkt.
Op de stedelijke website, onder de FAQ over het
werknemerstarief, staat dat werknemers die parttime in de binnenstad werken, geen goedkoop werknemerstarief kunnen krijgen. Dat staat niet in het
reglement.
De dienst Mobiliteit bevestigt dat werknemers van
dienstenchequebedrijven niet kunnen genieten van
een werknemerstarief voor de binnenstad. Gezien
hun hoge aantal zou dit het nieuwe parkeerbeleid in
het gedrang kunnen brengen door de parkeerdruk
die zij zouden veroorzaken. Dat staat niet in het reglement.
De dienst Mobiliteit kondigt aan dat zij bij de evaluatie van het parkeerplan dit onderdeel van het reglement zal verduidelijken om verdere misverstanden te vermijden.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING
RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL: het retributiereglement definieert verschillende belangrijke begrippen onvoldoende. Sommige
voorwaarden staan niet in het reglement, maar alleen op de website of het aanvraagformulier. Dat
werknemers van dienstenchequebedrijven geen
recht hebben op het werknemerstarief voor de binnenstad, staat niet in het reglement.
AANBEVELING:
“Verduidelijk het retributiereglement wat het werknemerstarief en de werknemersvergunning betreft,
en maak de communicatie hierover eenduidig.”

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

OPVOLGING:
De Gemeenteraad keurt op 24 oktober 2017 het
gewijzigde retributiereglement goed waarin de
voorwaarden verduidelijkt worden voor het verkrijgen van het werknemerstarief in de binnenstad en
een werknemersvergunning in de blauwe zones aan
de rand van de stad. In het reglement wordt opgenomen dat werknemers van dienstenchequebedrijven niet kunnen genieten van het werknemerstarief
of van een werknemersvergunning.
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WERKNEMERSTARIEF BINNENSTAD (2)
(dossier: 201703-089)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekers wonen buiten Brugge en zijn marktkramers met een standplaats op een brocantemarkt
in de binnenstad. Zij doen alleen maar deze markt
aan. Als ze na de invoering van het nieuwe parkeerplan van collega-marktkramers van de ambachtenmarkt op de Vismarkt, horen dat zij via het
werknemerstarief voor 3 euro per dag goedkoop in
de binnenstad kunnen parkeren, stappen ook zij
naar de Parkeerwinkel om dit tarief aan te vragen.
Hun eerste aanvraag wordt geweigerd omdat hun
wagen niet ingeschreven stond op hun huidige
adres. Verzoekers konden dat weerleggen. Een
tweede aanvraag op naam van hun schoonzoon, die
in Brugge woont, werd geweigerd omdat diens verzekeringsmaatschappij geen attest wilde afleveren
dat hij de hoofdbestuurder van de auto was die zij
voor hun marktactiviteiten gebruiken.
Als verzoeker een nieuwe aanvraag indient als
werknemer van de BVBA die over de marktvergunning beschikt, wordt ook deze aanvraag verworpen.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit reageert eind maart 2017 dat
de werknemer pas recht heeft op het werktarief in
de binnenstad als zijn hoofdwerkplek in de binnenstad ligt. Het moet gaan om een permanente tewerkstelling, ofwel voltijds ofwel halftijds. Volgens
de dienst hebben verzoekers hun hoofdwerkplek
niet op de brocantemarkt omdat het rondtrekkende
marktkramers zijn. De vergelijking met de collega’s
op de ambachtenmarkt op de Vismarkt gaat volgens
de dienst niet op omdat zij wel hun hoofdwerkplek
op de Vismarkt hebben. Het grootste deel van het
jaar (tussen 15 maart en 15 november) staan zij elke
dag op de Vismarkt. Verzoekers daarentegen hebJAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

ben slechts een standplaats voor een beperkt aantal
dagen per week. Zij hebben daardoor geen recht op
het werktarief aangezien het niet om een permanente tewerkstelling gaat. Ook de deelnemers aan de
openbare markten op woensdag en zaterdag kunnen
hierdoor geen aanspraak maken op het werktarief.
Volgens de dienst Mobiliteit zijn de standhouders
op de Vismarkt te vergelijken met marktkramers in
hoofdberoep, maar dan met een vaste standplaats.
De standhouders op de brocantemarkt zouden te
vergelijken zijn met standhouders van een rommelmarkt aangezien zij ook op andere locaties
staan.
De dienst Ombudsman wijst er de dienst op dat
verzoekers alleen de brocantemarkt aandoen en dat
het dus om hun hoofdwerkplek gaat. Ze wijst er de
dienst op dat de deelnemers aan de ambachtenmarkt
op de Vismarkt geen marktkramers zijn maar onder
het statuut van standhouders op de openbare weg
vallen. Zij krijgen een vergunning op basis van de
politieverordening op het gebruik van de openbare
weg. De standhouders op de brocantemarkt zijn wel
officiële marktkramers en werken volgens het reglement op de openbare markten en volgens het decreet op de markten. Standplaatsen op openbare
markten worden toegekend via de dienst Economie,
standplaatsen op de openbare weg door de dienst
Vergunningen.
Het aantal dagen dat markten georganiseerd worden, is strikt bepaald door de Stad én beperkt. Buiten de vastgelegde dagen mag een marktkramer zijn
standplaats niet innemen. Vergunningen daarentegen worden afgeleverd voor een aaneengesloten periode. De standhouder kan elke dag vrij kiezen of
hij al dan niet zijn standplaats inneemt. Verzoekers
kunnen alleen op de brocantemarkt staan tijdens die
dagen die door de Stad vastgelegd zijn. In concreto
gaat het om elke feestdag, brugdag, zaterdag en
zondag tussen 15 maart en 15 november. De dienst
Ombudsman argumenteert dat het om permanente
tewerkstelling gaat, zij het noodgedwongen beperkt
tot de marktdagen die door de Stad vastgelegd zijn.
De dienst Ombudsman argumenteert ook dat de
marktkramers van de woensdag- en de zaterdagmarkt via een aparte, oude regeling hun vrachtwagens gratis mogen parkeren, onder meer langs het
Astridpark, wat de marktkramers van de brocantemarkt niet mogen.
De conclusie van de dienst Ombudsman is dat verzoekers ongelijk behandeld worden tegenover de
standhouders op de Vismarkt en tegenover de
marktkramers van de woensdag- en zaterdagmarkt
die wel faciliteiten krijgen om tegen gunstige
voorwaarden te parkeren in de binnenstad.
De dienst Mobiliteit belooft deze conclusie mee te
nemen naar de evaluatie van het parkeerplan.
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Gelijktijdig behandelt de Ombudsman andere
klachten over het niet toekennen van het werktarief
of de werknemersvergunning2. Hij stelt vast dat het
retributiereglement op dat punt niet goed gedefinieerd is en teveel ruimte voor interpretatie laat. Hij
beveelt aan dat het retributiereglement zou worden
verduidelijkt wat het werknemerstarief en de werknemersvergunning betreft.
Als gevolg hiervan wordt het retributiereglement
aangepast. Werknemers of zelfstandigen van wie de
werkplek, de onderneming of de handelszaak in de
binnenstad gelegen is, kunnen genieten van het
werktarief waarbij de werkplek gedefinieerd wordt
als het vaste adres waar de werknemer of zelfstandige volgens zijn/haar werkregime (voltijds of deeltijds) permanent werkt. De Gemeenteraad keurt op
24 oktober 2017 het nieuwe retributiereglement
goed. Door de nieuwe formulering wordt de ongelijkheid weggewerkt. Marktkramers met een standplaats op de brocantemarkt kunnen op basis van het
nieuwe reglement nu ook het werknemerstarief
krijgen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN GELIJKHEID: verzoekers werden ongelijk
behandeld tegenover de standhouders op de Vismarkt, hoewel zij net als hun collega’s hun permanente tewerkstelling en hun (hoofd)werkplek in de
binnenstad hadden. Ook tegenover de marktkramers
van de woensdag- en zaterdagmarkt, de genieten
van een gunstige regeling, werden zij ongelijk behandeld.
De klacht wordt gecorrigeerd: het retributiereglement wordt beter gedefinieerd waardoor verzoekers
nu ook recht hebben op het werktarief voor de binnenstad.

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

FOUT ADRES
(dossier: 201703-078)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster vraagt via de website een digitale bewonersvergunning aan voor twee wagens. Beide
2

Zie hiervoor.
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nummerplaten staan op naam van haar echtgenoot.
Voor de ene nummerplaat krijgt ze in januari 2017
een bericht dat de aanvraag niet in orde is. Bij de
aanvraag van de tweede auto vergist verzoekster
zich. Ze geeft haar eigen naam in waarna ze een email krijgt dat de wagen niet op haar naam staat
maar op deze van haar echtgenoot.
Daarop gaat verzoekster met de papieren van beide
wagens naar de Parkeerwinkel. De medewerkster
registreert beide nummerplaten en zegt dat alles in
orde is.
Op 30 januari krijgt verzoekster een e-mail van de
Parkeerwinkel dat de aanvraag is afgewezen. Omdat ze niet weet over welke van de twee wagens het
gaat, neemt ze opnieuw contact op met de Parkeerwinkel. Op 31 januari krijgt ze de bevestiging dat
ze voor één auto in orde is. Op 23 februari krijgt ze
opnieuw een e-mail om te zeggen dat de parkeervergunning van deze auto toch niet in orde is. Het is
de andere wagen die in orde is.
Verzoekster begrijpt er niets meer van en gaat midden maart opnieuw naar de Parkeerwinkel met alle
papieren waaronder een bewijs van permanente beschikking over een firma- of huurwagen. Het gaat
om de wagen van haar man die zaakvoerder is van
zijn eigen kantoor. De baliemedewerkster weigert
het document te aanvaarden.

ONDERZOEK:
De Parkeerwinkel laat weten dat het adres van de
aanvrager niet overeen kwam met het adres op de
inschrijvingsbewijzen. Bij het lezen van de identiteitskaart kwam als inschrijvingsadres een adres tevoorschijn dat sterk geleek op het adres van verzoekers. Dat zou aan de basis van de verwarring
liggen. De Parkeerwinkel vermoedt een systeemfout waardoor op de een of andere manier de verkeerde straat werd overgenomen. Het domicilieadres werd niet dubbel gecheckt. De Parkeerwinkel
verontschuldigt zich en zet de fout recht.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: het adres van verzoekers werd foutief (in)gelezen in de Parkeerwinkel waardoor er verwarring ontstond over de aanvragen. Hoe dat mogelijk was, blijft onduidelijk. De
Parkeerwinkel dubbelcheckte het adres niet.
De klacht wordt gecorrigeerd: de wagens worden
geregistreerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).
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BLAUWE ZONE (1)
(dossier: 201703-079)

Gegrond
KLACHT:
Op 17 februari 2017, een dag na het ingaan van het
nieuwe parkeerplan, stuurt verzoeker een e-mail
naar de Parkeerwinkel waarin hij vraagt of de woning van zijn moeder langs de Torhouts Steenweg
nu al dan niet in de blauwe zone 2 Sint-Andries ligt.
Op basis van een plan op de stedelijke website had
verzoeker geconcludeerd dat het huis buiten de
blauwe zone viel en zijn moeder geen digitale parkeervergunning moest aanvragen. Op 17 februari
stelde hij evenwel vast dat er nieuwe verkeersborden geplaatst waren en het huis van zijn moeder
toch in de blauwe zone ligt.
Pas op 16 maart, een maand na het ingaan van het
nieuwe parkeerplan, antwoordt de Parkeerwinkel
met een standaardmail waarin de blauwe zoneregeling in algemene termen wordt uitgelegd. Zijn moeder wordt aangeraden een parkeervergunning aan te
vragen. Het antwoord wordt verstuurd vanop een no
reply-mailadres. Er wordt met geen woord gerept
over de essentie van de klacht, met name de mogelijk foute communicatie over de blauwe zone 2
Sint-Andries.

ONDERZOEK:
In de eerste versie van het retributiereglement,
goedgekeurd in de Gemeenteraad van 25 oktober
2016, werd al van in het begin opgenomen dat de
blauwe zone in de Torhouts Steenweg zou lopen
van de Canadasquare tot net voor het kruispunt met
de Jonkheer Paul Coppietersdreef.
Dat werd foutief overgebracht op het plan op de
stedelijke website. Op het plan stond dat de blauwe
zone in de Torhouts Steenweg maar liep tot voorbij
het kruispunt met de Sint-Sebastiaansstraat.
De bedeling van de bewonersbrieven verliep wel
volgens de informatie in het retributiereglement.
Alle bewoners van de Torhoutse Steenweg tot aan
het kruispunt met de Jonkheer Paul Coppietersdreef
kregen een bewonersbrief met de correcte informatie. Ook de moeder van verzoeker moet deze brief
gekregen hebben.
De Wegendienst plaatste aanvankelijk de borden op
basis van het foutieve plan, dus tot na het kruispunt
met de Sint-Sebastiaansstraat. Toen deze fout werd
opgemerkt, verplaatste de Wegendienst de borden
naar het kruispunt met de Jonkheer Paul Coppietersdreef.
Het plan op de website wordt aangepast.
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Bij de opstart van het nieuwe parkeerplan liep de
Parkeerwinkel een forse achterstand op. Daardoor
moesten burgers soms één maand wachten op een
antwoord op hun e-mail.
Normaal gezien worden alle e-mails die door de
Parkeerwinkel verstuurd worden, beantwoord vanuit het e-mailadres brugge@parkeren.be. In de honderden e-mails die de Parkeerwinkel verstuurde als
antwoord op de e-mails van burgers zou het volgens
de dienst Mobiliteit één keer voorgevallen zijn dat
dit via een no reply-adres gebeurde, vermoedelijk
door een foute instelling bij het verzenden van de email.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de informatie
in de bewonersbrief (die correct was) en op de stedelijke website (die fout was) was niet gelijk. Daardoor raakte verzoeker in de war. Ook de Wegendienst werd op het verkeerde been gezet.
De e-mail van verzoeker aan de Parkeerwinkel
werd veel te laat beantwoord. De vraag was dringend. Verzoeker bleef een maand in het ongewisse
over de juiste ligging van de blauwe zone. Ondertussen was het nieuwe parkeerplan al in voege. De
e-mail werd per abuis via een no reply-adres verstuurd.
GEBREKKIGE EERSTELIJNSKLACHTENBEHANDELING: het antwoord van de Parkeerwinkel
negeerde de klacht van verzoeker over de gebrekkige communicatie. Dat getuigt niet van goede eerstelijnsklachtenbehandeling.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker wordt geinformeerd. De stedelijke website wordt aangepast.
De achterstand in de Parkeerwinkel werd weggewerkt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (8 mei 2017).

BLAUWE ZONE (2)
(dossier: 201710-274)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker woont in een straat in Sint-Andries. Als
hij zijn digitale bewonersvergunning vernieuwt
omdat hij een nieuwe nummerplaat heeft, krijgt hij
enkele dagen later een parkeerretributie omdat hij
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in de blauwe zone Sint-Andries parkeerde in plaats
van in de blauwe zone Sint-Michiels. Zijn parkeervergunning geldt voor de blauwe zone SintMichiels, niet voor Sint-Andries. Op de website
leest verzoeker nochtans dat zijn straat in de blauwe
zone Sint-Andries ligt. Dat lijkt hem logisch want
hij woont in de deelgemeente Sint-Andries.
In de Parkeerwinkel krijgt hij te horen dat het deel
van de straat waar hij woont, behoort tot de blauwe
zone Sint-Michiels en hij alleen daar onbeperkt kan
parkeren. Verzoeker vindt dat onlogisch. De blauwe
zone Sint-Michiels ligt ver van waar hij woont. In
de blauwe zone Sint-Andries kan hij niet onbeperkt
parkeren, hoewel hij in de deelgemeente SintAndries woont.
Verzoeker weigert de parkeerretributie te betalen.

ONDERZOEK:
Na een aanslepend onderzoek geeft de dienst Mobiliteit toe dat zij en de Parkeerwinkel fouten maakten. Daardoor kreeg verzoeker ten onrechte een retributie.
Voor 16 februari 2017 behoorde de ene helft van
verzoekers straat tot de blauwe zone Sint-Andries,
de andere helft, waar verzoeker woont, tot de blauwe zone Sint-Michiels. Op 16 februari 2017 werd
het retributiereglement gewijzigd en werd de hele
straat opgenomen in de blauwe zone Sint-Andries.
Verzoeker kreeg per vergissing in de Parkeerwinkel
een bewonersvergunning voor de blauwe zone SintMichiels, net als een aantal andere bewoners.
De retributie wordt kwijt gescholden. De bewonersvergunningen voor de blauwe zone SintMichiels worden alle overgezet naar de blauwe zone Sint-Andries. De houders worden op de hoogte
gebracht.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: verzoeker kreeg ten
onrechte nog een bewonersvergunning voor de
blauwe zone Sint-Michiels terwijl de hele straat al
sinds 16 februari 2017 opgenomen was in de blauwe zone Sint-Andries.
De klacht wordt gecorrigeerd: de retributie wordt
kwijt gescholden. De foute bewonersvergunningen
worden overgezet.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 maart 2018).
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BEZWAARSCHRIFTEN (1-5)
(dossiers: 201704-104, 201704-110, 201705-119,
201705-121, 201705-132)

Gegrond
KLACHTEN:
Vier verzoekers dienen in april en mei klacht in
omdat zij geen inhoudelijke reactie van Apcoa krijgen op hun bezwaarschrift tegen een parkeerretributie. Ze kregen ook geen ontvangstmelding.
De eerste verzoeker kreeg op 4 april in de Jan van
Ruusbroecstraat een parkeerretributie omdat hij zijn
blauwe schijf niet had gelegd. Hij diende bezwaar
in maar kreeg geen reactie. Hij twijfelt of hij moet
betalen of afwachten. In de Parkeerwinkel zegt de
medewerker dat hij niets weet over de werking van
Apcoa.
De tweede verzoekster kreeg op 11 april een parkeerretributie in de Legeweg omdat ze haar blauwe
schijf niet had gelegd. Op haar bezwaarschrift van
diezelfde dag kreeg ze geen reactie. Begin mei contacteert ze de Ombudsman omdat enkele dagen later de betalingstermijn verstrijkt.
De derde verzoeker kreeg op 6 april een parkeerretributie in de binnenstad. Hij heeft nochtans een
bewonersvergunning maar liet na te melden dat hij
een nieuwe auto had gekocht en dat zijn nummerplaat veranderd was. De volgende dag diende hij
bezwaar in, maar een maand later heeft hij nog altijd geen reactie van Apcoa gekregen.
De vierde verzoeker diende op 27 maart bij het College van burgemeester en schepen een bezwaarschrift in tegen een parkeerretributie die hij opliep
in de Buiten Boeverievest omdat hij zijn blauwe
schijf niet had gelegd. Hij kreeg geen reactie. Op 28
april stuurde hij een herinnering naar Apcoa. Hij
kreeg een ontvangstmelding, maar daar bleef het
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bij. Tegen midden mei heeft hij nog altijd geen inhoudelijk antwoord gekregen.
Een vijfde verzoekster kreeg op 23 april een parkeerretributie in de binnenstad, hoewel ze drie dagen eerder een bericht van de Parkeerwinkel kreeg
dat haar bewonersvergunning in orde was.

ONDERZOEK:
Bij de opstart van het nieuwe parkeerplan nam de
private firma Apcoa, die instaat voor het invorderen
van de parkeerretributies, zich voor onmiddellijk
een ontvangstmelding te sturen bij elke binnengekomen betwisting, en binnen de vijf werkdagen ook
inhoudelijk te antwoorden. Bij de gunning keurde
het College van burgemeester en schepenen een
lijst, opgesteld door de dienst Mobiliteit, goed met
redenen voor een gunstige of ongunstige beoordeling van de bezwaarschriften. Bedoeling was de
overgrote meerderheid van de dossiers op korte
termijn te kunnen verwerken.
Hoewel de firma rekening gehouden had met kinderziekten, had zij niet verwacht dat er zoveel bezwaren zouden binnenkomen. Deze bezwaarschriften waren het gevolg van fouten in de registratie
van de bewoners- en werknemersvergunningen in
de Parkeerwinkel, en van computerfouten.
Daardoor bouwde Apcoa zeer snel een dossierachterstand op. Zij besliste om geen berichten meer te
versturen waarin stond dat het bezwaar inhoudelijk
binnen de vijf werkdagen zou worden beantwoord.
Daardoor kregen verzoekers geen ontvangstmelding.
Als gevolg van de klachten activeert Apcoa opnieuw de ontvangstmelding zonder het bericht dat
een inhoudelijk antwoord binnen de vijf werkdagen
zal volgen. Tijdens de maanden die volgen, werkt
Apcoa de achterstand weg.
Tussen midden april en eind juni krijgen de vijf
verzoekers een inhoudelijke reactie op hun bezwaar. Hun bezwaren worden nu eens gunstig, dan
weer ongunstig beoordeeld.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klachten als gegrond maar gecorrigeerd.
De klachten zijn gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: Apcoa stuurde
als gevolg van de dossierachterstand geen ontvangstmeldingen meer.
GEEN ZORGVULDIGHEID: de Parkeerwinkel
maakte fouten bij de registratie van de bewonersen werknemersvergunningen. Ook in het computersysteem zaten fouten. Daardoor dienden zeer veel
bestuurders een bezwaarschrift in, met een dossierachterstand bij Apcoa tot gevolg.
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De klachten worden gecorrigeerd: Apcoa verstuurt
weer ontvangstmeldingen en werkt de achterstand
weg. Verzoekers krijgen een inhoudelijk antwoord.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).

ONTERECHTE PARKEERRETRIBUTIES
(dossier: 201707-179)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker krijgt eind mei een parkeerretributie. Hij
heeft nochtans een bewonersvergunning. Hij stelt
vast dat de parkeerwachter een foute nummerplaat
invoerde. Nog diezelfde dag dient hij bezwaar in bij
Apcoa. Hij wijst er Apcoa op dat een verkeerde
nummerplaat werd ingegeven en rekent erop dat de
retributie geseponeerd wordt. Hij krijgt een ontvangstmelding, maar verneemt verder niets meer.
Begin juli vindt verzoeker weer een parkeerretributie achter de ruitenwisser. Hij kan de parkeerwachter onderscheppen. Weer blijkt zijn nummerplaat
verkeerd te zijn ingegeven. Hij dient bezwaar in bij
Apcoa. In zijn e-mail aan Apcoa wijst hij erop dat
hij op zijn bezwaar van eind mei nog altijd geen inhoudelijke reactie kreeg. Verzoeker wil weten wat
er aan de hand is.

ONDERZOEK:
Apcoa seponeert beide retributies op vraag van de
dienst Mobiliteit.
Een parkeerwachter maakte twee keer dezelfde
fout. Hij wordt daarop aangesproken. De supervisor
kaart het incident aan bij de parkeerwachters en
wijst hen opnieuw op het belang van het correct invoeren van de nummerplaat.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN ZORGVULDIGHEID: dezelfde parkeerwachter maakte twee keer dezelfde fout.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: Apcoa
stuurde verzoeker eind mei wel een ontvangstmelding, maar tegen midden juli had zij inhoudelijk
nog altijd niet gereageerd. Dat de retributie onterecht was, was nochtans gemakkelijk na te gaan.
Ook verzoeker zelf had er in zijn bezwaar op gewezen.
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De klacht wordt gecorrigeerd: de parkeerwachters
worden erop gewezen dat ze zorgvuldig te werk
moeten gaan. De retributies worden geseponeerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).

GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Parkeerwinkel liet verzoeker niet weten dat zijn aanvraag
voor een digitale parkeervergunning afgewezen
was.
De klacht wordt gecorrigeerd: de retributie wordt
terugbetaald. Een parkeervergunning wordt verleend.

NIET VERWITTIGD (1)

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

(dossier: 201707-186)

Akte genomen (16 oktober 2017)

Gegrond
KLACHT:
Begin 2017 vroeg verzoeker een digitale parkeervergunning aan. De vergunning kon niet afgeleverd
worden omdat verzoeker een verkeerd document
bijvoegde. Hij zette de fout recht en vernam niets
meer van de Parkeerwinkel. Hij ging ervan uit dat
zijn parkeervergunning in orde was.
Begin juli krijgt hij een parkeerretributie. In de Parkeerwinkel krijgt hij te horen dat zijn digitale parkeervergunning niet afgeleverd kon worden omdat
de wagen op de naam van zijn echtgenote staat. Zij
had de aanvraag moeten indienen. Verzoeker is
boos. Hij werd hierover nooit ingelicht en kreeg
nooit de kans een nieuwe aanvraag in te dienen. Hij
dient bezwaar in bij Apcoa die hem bevestigt dat hij
geen geldige parkeervergunning heeft. Hij betaalt
de retributie met tegenzin.

ONDERZOEK:
De Parkeerwinkel nam verzoekers aanvraag eind
februari 2017 in behandeling. De loketmedewerkster stelde vast dat de nummerplaat niet overeenkwam met de identiteit van verzoeker en annuleerde de aanvraag. Verzoeker werd hierover niet
ingelicht.
De Parkeerwinkel gaat ermee akkoord dat de retributie terugbetaald wordt. In februari was de werkdruk in de Parkeerwinkel erg groot waardoor de baliemedewerkster naliet verzoeker mee te delen dat
zijn aanvraag geweigerd werd. Verzoeker kreeg wel
een ontvangstmelding waarin stond dat zijn aanvraag in behandeling was genomen en hij eerstdaags een bevestigingsmail zou ontvangen.
Kort na de klacht vraagt verzoeker een digitale parkeervergunning aan op naam van zijn vrouw. Die
wordt midden juli afgeleverd.

NIET VERWITTIGD (2)
(dossier: 201711-278)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster en haar man wonen in een blauwe zone
in de rand. Ze hebben twee auto’s. Bij het ingaan
van het nieuwe parkeerplan vroegen ze twee bewonersvergunningen aan. Ze gingen ervan uit dat hun
vergunningen in orde waren.
In juni krijgt verzoekster toch een parkeerretributie.
Ze neemt contact op met de Parkeerwinkel. Daar
hoort ze dat beide aanvragen indertijd geannuleerd
werden. Verzoekster en haar man werden hier niet
van op de hoogte gebracht.
Voor de eerste auto diende verzoekster begin februari 2017 haar aanvraag in. Ze kreeg diezelfde dag
een standaardmail van de Parkeerwinkel waarin
stond dat dit niet correct gebeurd was. Wat verzoekster fout had gedaan, stond niet in de e-mail.
De volgende dag diende ze opnieuw haar aanvraag
in en vernam niets meer. Ze ging ervan uit dat alles
in orde was. Ook over de annulering van de aanvraag voor de tweede auto vernamen verzoekster en
haar man niets.
Verzoekster betaalt de retributie maar voelt zich onrechtvaardig behandeld.

ONDERZOEK:

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:

De Parkeerwinkel vindt alleen de standaardmail van
begin februari 2017 terug waarbij verzoekster ervan
verwittigd werd dat de eerste aanvraag voor haar
auto niet in orde was. Van andere e-mails is er geen
spoor.
De e-mail van begin februari is een standaardmail
waarin de Parkeerwinkel opsomt welke vier mogelijke fouten de aanvrager gemaakt zou kunnen hebben. Welke fout de klant exact heeft gemaakt, staat
niet vermeld.
De Ombudsman herinnert de dienst Mobiliteit aan
zijn aanbeveling van 15 mei 2017, goedgekeurd
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door het College van burgemeester en schepenen,
waarin hij naar aanleiding van een gelijkaardige
klacht schreef: “De dienst Mobiliteit dient de Parkeerwinkel ertoe te bewegen dat in de standaardmail onmiddellijk aangegeven wordt wat de klant
fout doet bij het aanvragen van een digitale parkeervergunning. Nu moet de klant dat zelf uitzoeken, wat minder klantgericht is.”
De dienst Mobiliteit dringt aan bij de Parkeerwinkel. Midden december krijgt de Ombudsman de
verzekering dat de klant nu een gepersonaliseerde
e-mail krijgt met uitleg welke fout hij precies maakte bij de aanvraag van zijn parkeervergunning.
Verzoekster krijgt begin januari 2018 de retributie
terugbetaald.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Parkeerwinkel liet in februari 2017 niet weten dat de aanvragen voor de twee auto’s geannuleerd waren.
De standaardmail liet verzoekster in het ongewisse
over wat ze precies fout had gedaan. Mocht de email hebben vermeld welke fout zij exact had gemaakt, zou ze beide auto’s de tweede keer allicht
correct geregistreerd hebben.
De klacht wordt gecorrigeerd: de retributie wordt
terugbetaald. De Parkeerwinkel stuurt nu een gepersonaliseerde e-mail naar de klant met informatie
over wat hij exact verkeerd heeft gedaan bij zijn
aanvraag.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2018).

WERKNEMERSTARIEF BINNENSTAD (3)
(dossier: 201702-020)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster heeft een handelszaak in de binnenstad
maar woont er niet. Eind december 2016 en midden
januari 2017 stuurt ze een e-mail naar brugge@parkeren.be en mobi@brugge.be. Ze uit hierin
haar ongenoegen over het nieuwe parkeerplan. Ze
vraagt een oplossing voor haar situatie als handelaar in de binnenstad. Begin februari heeft ze nog
altijd geen antwoord gekregen.
Verzoekster gaat in februari dan maar zelf naar de
Parkeerwinkel om het werktarief aan te vragen. Ze
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moet anderhalf uur aanschuiven. Ze had haar identiteitskaart en het kentekenbewijs van haar auto mee,
maar de medewerker van de Parkeerwinkel vroeg
ook een bewijs van de handelszaak. Ze had alleen
een visitekaartje bij, wat onvoldoende was. Ze
moest terugkeren met haar huurcontract van het
handelspand of de statuten van de zaak. Verzoekster wist niet dat ze deze documenten mee moest
hebben. Ze stelde voor dat ze de papieren zou inscannen en doormailen, maar dat mocht niet. Verzoekster ziet het niet zitten om opnieuw zo lang aan
te schuiven. Ze moet haar zaak open houden.

ONDERZOEK:
De website vermeldt niet dat een handelaar zijn
huurcontract of zijn statuten zou moeten voorleggen. Een burger die zich wil laten registreren als
werknemer in de binnenstad moet in de Parkeerwinkel zijn identiteitskaart, het kentekenbewijs van
zijn auto en een bewijs van tewerkstelling in de
binnenstad voorleggen.
Tijdens het onderzoek laat verzoekster weten dat
haar man langs ging met de gevraagde documenten.
Hij kwam bij een andere medewerker van de Parkeerwinkel terecht. Die zei dat hij het huurcontract
van het handelspand helemaal niet nodig had. Haar
man moest alleen een attest van tewerkstelling in de
binnenstad invullen.
Het feit dat verzoekster geen antwoord kreeg via
mobi@brugge.be lag bij haarzelf. Ze had in het
adres een leesteken te veel getypt. Het e-mailadres
van de Parkeerwinkel was wel correct. Toch kreeg
ze geen antwoord. Waarom niet, wordt niet duidelijk uit het onderzoek.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de eerste medewerker van de Parkeerwinkel gaf verkeerde informatie.
De Parkeerwinkel reageerde niet op de e-mail en de
herinnering van verzoekster.
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: de Parkeerwinkel vond in februari, bij de start van het
nieuwe parkeerplan, geen afdoend antwoord op de
toevloed van het volk waardoor lange wachtrijen
ontstonden.
De klacht is slechts deels gegrond omdat verzoekster voor de dienst Mobiliteit een verkeerd emailadres gebruikte.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt het
werktarief voor de binnenstad.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

De klacht wordt gecorrigeerd: de informatie op de
website wordt aangevuld.

Akte genomen (7 augustus 2017).

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

WERKNEMERSTARIEF BINNENSTAD (4)

Akte genomen (12 juni 2017).

(dossier: 201702-055)

Deels gegrond

DIGITALE PARKEERVERGUNNING (4)
(dossier: 201702-044)

Deels gegrond

KLACHT:
Verzoekster woont buiten Brugge en werkt in de
binnenstad. Meestal komt ze met de trein naar het
werk, maar als ze huisbezoeken moet doen, gebruikt ze de auto van haar ouders die aan de kust
wonen. De wagen staat op de naam van haar moeder.
Verzoekster gaat een eerste keer naar de Parkeerwinkel om het werknemerstarief voor de binnenstad
aan te vragen. De aanvraag wordt geweigerd omdat
ze niet met haar eigen auto naar Brugge komt. Ze
moet een verzekeringsdocument voorleggen.
Als ze eind februari terug naar de Parkeerwinkel
gaat, wordt de aanvraag opnieuw geweigerd omdat
verzoekster niet op hetzelfde adres als haar ouders
woont.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit reageert dat verzoekster volgende documenten mee moet brengen om van het
werknemerstarief te kunnen genieten: identiteitskaart; kentekenbewijs wagen; een attest van de verzekering waarin staat dat de aanvraagster de enige
bestuurder of de hoofdbestuurder van de wagen is;
een bewijs van tewerkstelling in de binnenstad.
Omdat verzoekster niet de enige bestuurder of
hoofdbestuurder van de wagen is, kan ze het werknemerstarief voor de binnenstad niet krijgen.
De documenten die de dienst Mobiliteit opsomt,
staan nergens vermeld, noch op de website noch in
het reglement. Volgens de dienst Mobiliteit zijn de
voorwaarden gelijk aan deze voor het aanvragen
een bewonersvergunning.
De dienst Mobiliteit vult de informatie aan op de
website.

KLACHT:
Verzoekster klaagt op 14 februari 2017 dat ze problemen ondervindt met de bevestiging van haar digitale parkeervergunningen die ze aanvroeg via de
website.
Midden december 2016 diende ze een eerste aanvraag in voor een personenwagen. Drie dagen later
kreeg ze een ontvangstmelding. Daarin werd meegedeeld dat de aanvraag eerstdaags gevalideerd zou
worden en dat ze een bevestigingsmail zou krijgen.
Deze e-mail heeft verzoekster tegen 14 februari
2017 nog altijd niet ontvangen. Binnen twee dagen
gaat het nieuwe parkeerplan in.
Eind januari 2017 vroeg ze een tweede parkeervergunning aan voor een wagen van het bedrijf van
haar man. Deze liep fout omdat er bijlagen ontbraken. Ze diende onmiddellijk een nieuwe aanvraag
in. Begin februari kreeg ze een ontvangstmelding
waarin meegedeeld werd dat haar aanvraag eerstdaags zou worden gevalideerd en dat ze een bevestigingsmail zou krijgen. Op 14 februari heeft verzoekster ook deze e-mail nog altijd niet gekregen.
Omdat ze ongerust werd, stuurde ze een e-mail naar
de Parkeerwinkel met in bijlage haar aanvragen. Ze
kreeg geen reactie. Verzoekster ziet geen mogelijkheid om de komende dagen naar het Huis van de
Bruggeling te gaan. Ze wil zeker zijn dat haar aanvragen in orde zijn.

ONDERZOEK:

De klacht was deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de website vermeldde niet welke documenten
moesten worden meegebracht voor het aanvragen
van het werknemerstarief voor de binnenstad.
De Parkeerwinkel handelde correct.

De dienst Mobiliteit bevestigt dat verzoekster midden december 2016 een eerste aanvraag indiende.
Volgens de dienst werd voor dit voertuig al vier dagen later een bevestigingsmail gestuurd. Het klopt
dat verzoekster begin februari 2017 een tweede
aanvraag indiende. Ook deze aanvraag werd goedgekeurd. De dienst Mobiliteit vermoedt dat verzoekster voor deze aanvraag geen bevestigingsmail
kreeg als gevolg van de technische problemen
waarmee de website kampte tussen 8 en 14 februari.
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Tegen midden februari bouwt de Parkeerwinkel een
achterstand van 700 e-mails op omdat ze prioritair
inzet op het baliewerk en op het valideren van de
online aanvragen voor parkeervergunningen. De
Parkeerwinkel werkt vanaf 18 februari deze achterstand weg.

bevestiging kan krijgen want de Parkeerwinkel is
onbereikbaar.

ONDERZOEK:

Akte genomen (15 mei 2017).

Verzoeker hoefde geen digitale parkeervergunning
aan te vragen. Hij had al een papieren bewonerskaart die automatisch omgezet werd in een digitale
parkeervergunning.
Verzoeker had hierover informatie kunnen terugvinden op de website onder de faq over het nieuwe
parkeerplan. Er werden ook bewonersbrieven verstuurd waarin stond dat bewoners met een papieren
bewonersvignet dat nog geldig was tot na 16 februari 2017, niets hoefden te doen omdat deze papieren
bewonerskaarten automatisch gedigitaliseerd zouden worden. De dienst Mobiliteit bevestigt dat verzoeker in orde is en niets meer hoeft te doen.
De dienst Mobiliteit bevestigt dat de Parkeerwinkel
tegen midden februari de stroom van telefoons en emails niet meer aankon. De dienst Mobiliteit sprong
toen bij.
De dienst Mobiliteit bevestigt dat de wachtrijen na
16 februari zeer lang waren doordat veel mensen op
het laatste nippertje hun aanvraag kwamen doen, de
personeelsbezetting in de Parkeerwinkel niet op peil
was en de bezoekerscodes voor bewoners van de
binnenstad pas vanaf 16 februari te koop werden
aangeboden.

DIGITALE PARKEERVERGUNNING (5)

BEOORDELING:

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEEN ZORGVULDIGHEID: hoewel in orde kreeg
verzoekster geen bevestigingsmail voor haar tweede parkeeraanvraag.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Parkeerwinkel bouwde tegen midden februari 2017 een
achterstand op van zo’n 700 e-mails. Aan het beantwoorden ervan kwam ze op een bepaald moment
niet meer toe als gevolg van de grote drukte.
De klacht is slechts deels gegrond omdat verzoekster wel een bevestigingsmail gekregen zou hebben
voor haar eerste parkeeraanvraag.
De klacht wordt gecorrigeerd: de parkeervergunningen zijn in orde. De Parkeerwinkel werkt haar
achterstand weg.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

(dossier: 201702-045)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker woont in de oude blauwe zone 5 in SintAndries. Begin januari 2017 vraagt hij via de website een digitale bewonersvergunning aan. Hij krijgt
een ontvangstmelding waarin staat dat zijn aanvraag eerstdaags gevalideerd zal worden. Hij kan de
status van zijn aanvraag opvolgen via een link.
Verzoeker verneemt niets meer. Op 10 februari wil
hij checken of zijn aanvraag gevalideerd is, maar
zijn aanvraag is verdwenen.
Op 13 februari belt hij naar de Parkeerwinkel maar
hij geraakt niet binnen. De volgende dag gaat hij
dan maar zelf naar de Parkeerwinkel maar daar
staat een zeer lange wachtrij. Verzoeker kan zo lang
niet wachten want hij moet werken. Als hij in de
namiddag terugkeert, is de wachtrij nog langer. Hij
ziet het niet zitten om zo lang aan te schuiven.
Ondertussen verneemt hij dat wie al een papieren
bewonerskaart had, automatisch een digitale parkeervergunning krijgt. Daar vindt hij op de website
niets van terug. Hij weet niet hoe hij hiervan snel
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De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: door de toevloed van volk in de Parkeerwinkel vond het personeel geen tijd meer om de telefoons op te nemen en
de e-mails te beantwoorden.
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: de wachtrijen waren zeer lang door een combinatie van factoren: onvoldoende personeel in de Parkeerwinkel,
veel mensen die op het laatste nippertje hun aanvraag kwamen doen, en het laattijdig aanbieden van
de bezoekerscodes.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt de
verzekering dat zijn parkeervergunning in orde is.
De achterstand bij de Parkeerwinkel wordt weggewerkt.
De klacht is slechts deels gegrond omdat verzoeker
een bewonersbrief kreeg en op de website informatie had kunnen vinden over de automatische omzetting van zijn papieren bewonerskaart naar een digitale parkeervergunning.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 mei 2017).
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BLAUWE ZONE (3)

BLAUWE ZONE (4)

(dossier: 201702-023)

(dossier: 201703-081)

Deels gegrond

Deels gegrond

KLACHT:

KLACHT:

Verzoeker woont in de Sint-Katarinastraat in Assebroek. In januari 2017 wil hij in de Parkeerwinkel
een bewonersvergunning aanvragen. Hij had hierover een brief ontvangen. Toch wordt hij wandelen
gestuurd. De blauwe zone in de straat zou maar
gelden vanaf het nummer 44. Verzoeker vraagt zich
af waarom hij dan een brief kreeg om een bewonersvergunning aan te vragen, als hij er toch geen
recht op heeft.
Verzoeker gaat ervan uit dat de pare kant vanaf het
nummer 44 wel tot de blauwe zone zal behoren en
de onpare kant niet. Hij vindt dat geen goede regeling. Alle auto’s zullen voor zijn deur parkeren.

Verzoekster probeert tevergeefs een antwoord te
krijgen op de vraag of de parkeerplaatsen aan
weerszijden van de Magdalenazaal tot de randparking Magdalenastraat behoren of niet.
Op de stedelijke website leest ze op de pagina over
de randparkings dat deze plaatsen inderdaad tot deze randparking behoren. Maar elders op de site
vindt ze dan weer terug dat deze parkeerplaatsen tot
de blauwe zone 2 Sint-Andries zouden behoren.
In de Parkeerwinkel krijgt verzoekster tegenstrijdige informatie. Recent kreeg ze een flyer achter de
ruitenwisser met de waarschuwing dat ze sinds 16
februari 2017 haar blauwe schijf moest leggen op
deze parkeerplaatsen.
Daarnaast vindt verzoekster dat de Bruggelingen
die niet in de binnenstad of in de blauwe zones in
de stadsrand wonen, gediscrimineerd worden door
het nieuwe parkeerplan. Wie in de binnenstad of in
de blauwe zones woont, kan overal gratis parkeren.
Wie in de binnenstad werkt of er op bezoek gaat,
krijgt een gunsttarief. De andere Bruggelingen
moeten overal de volle pot betalen of in de blauwe
zone om de vier uur hun auto verplaatsen.

ONDERZOEK:
Op de stedelijke website is de blauwe zone van
kracht aan de onpare zijde van de straat vanaf
nummer 37 tot en met 181 en aan de pare zijde
vanaf nummer 44 tot en met 138. Verzoekers adres
valt daar niet onder. Hij werd correct geïnformeerd
in de Parkeerwinkel.
De dienst Mobiliteit geeft toe dat de bedelingsfirma
een aantal brieven foutief bedeelde. Na de klacht
krijgen deze bewoners, onder wie verzoeker, een
schriftelijke rechtzetting.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: verzoeker kreeg ten
onrechte een bewonersbrief waardoor hij nutteloos
naar de Parkeerwinkel ging. De fout werd gemaakt
door de bedelingsfirma maar als uitbestedende
overheid blijft de dienst Mobiliteit medeverantwoordelijk.
De informatie door de Parkeerwinkel was correct.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).

OPVOLGING:
Als gevolg van de evaluatie van het parkeerplan
wordt vanaf 1 januari 2018 heel de SintKatarinastraat opgenomen in de blauwe zone Assebroek.
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ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit bevestigt dat de parkeerplaatsen aan weerszijden van de Magdalenazaal tot de
randparking Magdalenastraat behoren. Zij vallen
buiten de blauwe zone. De kaart op de stedelijke
website was verkeerd want daar staan de parkeerplaatsen ingekleurd als blauwe zone.
De dienst Mobiliteit informeert de Parkeerwinkel
en de parkeerwachters over het juiste statuut van de
parkeerplaatsen. De kaart op de website wordt gecorrigeerd.
De dienst Mobiliteit ontkent dat het parkeerplan de
Bruggelingen ongelijk zou behandelen. Het doel
van het plan is dat iedereen gratis in de buurt van
zijn woning kan parkeren. In de binnenstad gebeurt
dat door het parkeren betalend te maken en de bewoners een parkeervergunning te geven, in de
stadsrand door een blauwe zone te voorzien met een
parkeervergunning voor de bewoners. In de verdere
rand zijn geen bijzondere maatregelen nodig. Op
die manier worden alle Bruggelingen gelijk behandeld, argumenteert de dienst Mobiliteit. Verzoekster is niet overtuigd.
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Er is volgens de wet alleen sprake van directe discriminatie indien een verschil in behandeling dat
niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd, rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, een
zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid,
de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de
leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de
huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een
handicap of een fysieke eigenschap.
Het gelijkheidsbeginsel zegt dat gelijke gevallen op
een gelijke manier behandeld moeten worden en
verbiedt dat personen die zich in eenzelfde situatie
bevinden op een verschillende manier behandeld
worden.

ONDERZOEK:

Verzoeker krijgt begin april 2017 een parkeerretributie in de Rijselstraat. Hij parkeerde ter hoogte
van de school maar legde zijn blauwe schijf niet.
Hij dient nog dezelfde dag bezwaar in. Hij betwist
dat hij zijn blauwe schijf moest leggen. Enkele tientallen meters verderop had hij een verkeersbord met
onderbord gezien dat het einde van de blauwe zone
aangaf.
Op zijn bezwaar komt geen reactie. Drie weken later belt hij naar Apcoa waar hij van een medewerkster een uitleg krijgt die volgens hem niet klopt.
Begin mei heeft hij nog altijd geen enkele reactie
van Apcoa ontvangen.

In het voorjaar van 2017 kampte Apcoa met een
achterstand wat het afhandelen van de bezwaren tegen parkeerretributies betrof. De oorzaak lag bij
fouten tijdens de registratie van de bewoners- en
werknemersvergunningen in de Parkeerwinkel en
bij fouten in het computersysteem. Daardoor slaagde Apcoa er niet meer in ontvangstmeldingen te
sturen en duurde de beoordeling van de bezwaren
langer dan voorzien.
Kort na zijn klacht beoordeelt Apcoa het bezwaar
negatief omdat verzoeker parkeerde in de blauwe
zone Sint-Michiels en zijn blauwe schijf had moeten leggen. Verzoeker betwist deze beoordeling.
De dienst Mobiliteit bevestigt dat verzoeker wel
degelijk een zonaal parkeerbord voorbij was gereden op de hoek van de Rijselstraat en de Dorpsstraat. De Stad is wettelijk niet verplicht om herhalingsborden te plaatsen.
Apcoa blijft erbij dat de retributie terecht is en betaald moet worden. Verzoeker blijft de beoordeling
betwisten. Hij vraagt een plaatsbezoek om Apcoa
van zijn standpunt te overtuigen. Apcoa reageert
niet op dat verzoek en stuurt verzoeker in oktober
een herinnering. Verzoeker herhaalt zijn voorstel
om ter plaatse te gaan.
De Ombudsman gaat ter plaatse. De verkeerssignalisatie is correct maar complex. Op de hoek van de
Dorpsstraat en de Rijselstraat staat een zonebord
dat aangeeft dat men een blauwe zone binnenrijdt
waar vier uur gratis geparkeerd mag worden mits
het leggen van de blauwe schijf. Deze zone loopt
tot aan de balkonrotonde aan de achterkant van het
station. Verzoeker reed dat zonebord voorbij, dus
had hij zijn parkeerschijf moeten leggen. Het complexe van de zaak is dat in het stuk van de
Rijselstraat, tussen de Dorpsstraat en de Oudekerkstraat, een andere parkeerregeling geldt voor de afgebakende parkeerstroken in dat gedeelte van de
straat waar de handelszaken liggen. Daar geldt een
blauwe zoneregeling voor slechts twee uur. Het begin van deze parkeerstroken wordt aangegeven door
een P-bord met daaronder een blauwe schijf en een
pijl naar boven. Het einde wordt aangegeven door
een P-bord met daaronder een blauwe schijf en een
pijl naar beneden. Verzoeker verkeek zich op de
eindpijl van de tweede parkeerstrook en ging er
verkeerdelijk vanuit dat hij ter hoogte van de school
vrij mocht parkeren.
De verkeerssignalisatie werd zo uitgevoerd opdat
ook de bewoners en werknemers in het stuk van de
Rijselstraat tussen de Dorpsstraat en de Oudekerkstraat zouden kunnen genieten van een bewonersof werknemersvergunning. De complexe signalisatie was de enige manier om het parkeren met schijf
voor twee uur op de parkeerstroken voor de han-
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BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: het parkeerplan op de stedelijke website was fout. De parkeerplaatsen aan weerszijden van de Magdalenazaal behoren niet tot de blauwe zone, maar tot de
randparking.
De Ombudsman ziet geen argumenten om te concluderen dat de Bruggelingen die in de verdere rand
wonen, ongelijk behandeld zouden worden tegenover de Bruggelingen die in de binnenstad of in de
blauwe zones wonen. Zij bevinden zich in een andere situatie. Woonplaats wordt door de wet niet als
discriminatiegrond beschouwd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (8 mei 2017).

BLAUWE ZONE (5)
(dossier: 201705-118)

Deels gegrond
KLACHT:

DOSSIERS 2017 IN DETAIL

PARKEERPLAN (PARKEERWINKEL/MOBILITEIT/APCOA)

delszaken te kunnen combineren met het gratis bewoners- en werknemersparkeren. Deze signalisatie
werd door de Politie nagezien op haar wettelijkheid
en goed bevonden.
Omdat er de voorbije maanden heel wat opmerkingen kwamen over deze complexe blauwe zoneregeling wordt de situatie vanaf 1 januari 2018 veranderd. In de Rijselstraat, van de Dorpsstraat tot aan
de balkonrotonde, wordt een blauwe zone voor
maximum twee uur ingevoerd waarbij de bewoners
en werknemers vrijgesteld worden mits het voorleggen van een vergunning.
Verzoeker betaalt de retributie.

een tweede bezoekerscode ingegeven, waar hij wel
snel een bevestiging op kreeg.
Omdat voor één nummerplaat twee bezoekerscodes
werden geactiveerd, vroeg verzoeker midden juni
via brugge@parkeren.be of een van beide codes
opnieuw vrij gegeven kon worden.
Omdat hij geen antwoord kreeg, stapte hij twee weken later zelf naar de Parkeerwinkel. De baliemedewerker hield ruggenspraak. De zaak zou in een
vergadering besproken worden, maar de code kon
niet opnieuw vrij gegeven worden. Verzoeker verwachtte dat hij over het resultaat van de vergadering geïnformeerd zou worden, maar dat gebeurde
niet.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: in het voorjaar
stuurde Apcoa als gevolg van haar dossierachterstand geen ontvangstmeldingen meer.
GEEN ZORGVULDIGHEID: de achterstand bij
Apcoa werd veroorzaakt doordat de Parkeerwinkel
in het voorjaar fouten maakte bij de registratie van
de bewoners- en werknemersvergunningen. Ook in
het computersysteem zaten fouten. Daardoor dienden zeer veel bestuurders een bezwaarschrift in.
De klacht is slechts deels gegrond omdat verzoeker
zijn parkeerschijf had moeten leggen aangezien hij
een zonebord voorbij was gereden. Het moet wel
gezegd dat de oude blauwe zoneregeling in de
Rijselstraat zeer complex was en een zeer scherpe
kennis van de verkeerscode vereiste. De Ombudsman kan dan ook begrijpen dat verzoeker, die met
de situatie niet vertrouwd was, zich vergiste. Hopelijk brengt de nieuwe blauwe zoneregeling soelaas.

ONDERZOEK:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoeker
kreeg op zijn e-mail noch een ontvangstmelding
noch een inhoudelijke, schriftelijke reactie.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de dienst
Ombudsman zich niet kan uitspreken over de vraag
wie verantwoordelijk was voor het probleem.

Akte genomen (11 december 2017).

ACTIVEREN BEZOEKERSCODE
(dossier: 201708-219)

Deels gegrond

Noch de Parkeerwinkel noch de dienst Mobiliteit
antwoordden schriftelijk op de e-mail. Volgens de
dienst Mobiliteit, die niet aanwezig was bij het gesprek aan de balie, zou verzoeker een sluitend antwoord gekregen hebben in de Parkeerwinkel. Daarom vonden noch de Parkeerwinkel noch de dienst
Mobiliteit het nodig nog eens schriftelijk te antwoorden.
Volgens de dienst Mobiliteit deed zich vermoedelijk een technisch probleem voor. Wie daarvoor
verantwoordelijk is, kan het onderzoek niet achterhalen. De firma die het sms-parkeren aanbiedt, kan
hierover geen uitsluitsel geven. De fout kan ook bij
de provider liggen. Daarom gaat de dienst Mobiliteit niet in op de vraag van verzoeker om de code
terug te betalen. De code opnieuw vrij geven, kan
technisch niet.

BEOORDELING:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

KLACHT:

Akte genomen (5 februari 2018).

Verzoekers dochter stuurde een sms naar 4411 om
een bezoekerscode te activeren. Na tien minuten
had ze nog altijd geen bevestiging gekregen. Ze
probeerde het opnieuw maar weer kreeg ze geen bericht terug. Verzoekers schoonzoon probeerde het
dan maar met zijn gsm. Pas na zestien minuten
kreeg hij het bericht dat de code geactiveerd was.
Ondertussen had verzoekers zoon met zijn gsm al

OPVOLGING:
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De dienst Mobiliteit beslist begin 2018 om de verloren bezoekerscodes in dergelijke gevallen toch te
compenseren.
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GEBREKKIG ONTHAAL

ALBERT DYSERYNCKPARK

(dossier: 201702-041)

(dossier: 201708-200)

Terechte opmerking

Terechte opmerking

KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster werkt in de binnenstad. Midden februari 2017 belt ze naar de Parkeerwinkel met de vraag
of zij als werknemer in het centrum een aanvraag
kan doen om onbeperkt te parkeren in de blauwe
zones, net zoals dat voor de werknemers geldt die
in de blauwe zones tewerkgesteld zijn.
De medewerker reageert arrogant dat zij alleen het
werknemerstarief voor de binnenstad kan aanvragen. Zo’n werknemerstarief kost 3 euro per dag. Of
ze kan kiezen om gebruik te maken van de gratis
randparkings of een abonnement nemen in een van
de ondergrondse parkings.
Als verzoekster opmerkt dat zij zich niet kan vinden
in deze opties, wordt het gesprek bot afgesloten met
de opmerking dat ze dan maar contact moet opnemen met de Ombudsman. Verzoekster heeft begrip
voor de frustratie van de medewerker, die het vermoedelijk beu is kwade werknemers aan de lijn te
krijgen, maar vindt dit geen excuus om haar zo te
behandelen.
Verzoekster gaat niet akkoord met het nieuwe parkeerplan. Ze vindt het niet kunnen dat mensen die
in de binnenstad werken, moeten betalen om er te
parkeren. Het werknemerstarief van 3 euro per dag
vindt ze te duur. Ze voelt zich ongelijk behandeld
tegenover werknemers die in de blauwe zones werken en onbeperkt parkeren kunnen aanvragen.

Verzoeker geraakt niet uit een discussie met de
Parkeerwinkel over een retributie die hij begin juni
opliep in Klokke-Zuid.
De Gemeenteraad besliste op 31 mei 2017 om het
Albert Dyserynckpark in de blauwe zone SintAndries op te nemen. Om praktische redenen konden de bewoners pas vanaf 15 juni een bewonersvergunning aanvragen in de Parkeerwinkel. Maar
intussen had verzoeker al op 8 juni een retributie
opgelopen in Klokke-Zuid.
Volgens verzoeker zou de Parkeerwinkel niet bereid zijn om de retributie kwijt te schelden omdat
hij voldoende tijd zou hebben gehad om zich te registreren. Dat klopt niet, zegt verzoeker. Dat kon
pas vanaf 15 juni. Hij diende zijn aanvraag voor
zijn bewonersvergunning in op 21 juni. Hij vindt
het niet fair dat hij tussen de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei en 15 juni een parkeerretributie
kreeg. Hij kon zich immers niet eerder dan 15 juni
laten registreren, terwijl officieel het statuut van
zijn straat al op 31 mei veranderde.
In het bericht dat de Parkeerwinkel hem stuurde als
reactie op zijn aanvraag voor een digitale bewonersvergunning stond dat hij “vanaf heden” – vanaf
21 juni dus - gratis en onbeperkt kon parkeren als
buurtbewoner.
Verzoeker zou nooit schriftelijk op de hoogte zijn
gebracht van het gewijzigde statuut van zijn straat.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit neemt de klacht over het telefonisch onthaal ernstig en bespreekt ze met de Parkeerwinkel.
De medewerker gaf wel de juiste informatie. Wie in
de binnenstad werkt, heeft geen recht op gratis parkeren, wel op een goedkoop werknemerstarief. De
Brugse binnenstad telt maar 5.500 parkeerplaatsen.
Daardoor is het niet mogelijk om werknemers in de
binnenstad gratis te laten parkeren.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen correcte bejegening).
De medewerker van de Parkeerwinkel stond verzoekster niet te woord zoals hoort, maar inhoudelijk
gaf hij wel de juiste informatie.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

ONDERZOEK:
De Gemeenteraad besliste op 31 mei 2017 om het
Albert Dyserynckpark, de Albert Dyserynckstraat
en een extra stuk van de Torhoutse Steenweg op te
nemen in de blauwe zone Sint-Andries. Het nieuwe
statuut ging evenwel pas in vanaf 1 juli 2017. Op 8
juni was verzoeker nog niet vrijgesteld van de geldende parkeerbeperkingen in Klokke-Zuid.
Om ervoor te zorgen dat alle bewoners tegen 1 juli
over een digitale bewonersvergunning zouden kunnen beschikken, konden zij al vanaf 15 juni hun
bewonersvergunning aanvragen. Deze vergunning
was pas geldig vanaf 1 juli.
Het klopt dat de Parkeerwinkel foutief communiceerde dat de bewoners onmiddellijk na het toekennen van hun digitale bewonersvergunning onbeperkt konden parkeren. Tussen 15 juni en 1 juli
werden in de omgeving evenwel geen parkeerretri-

Akte genomen (12 juni 2017).
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buties uitgeschreven waardoor niemand benadeeld
werd door deze foutieve communicatie.
Dat verzoeker niet door de Stad geïnformeerd zou
zijn, klopt niet. De Stad verspreidde een bewonersbrief over de uitbreiding van de blauwe zone, met
de juiste data vanaf wanneer de bewoners een bewonersvergunning konden aanvragen en vanaf
wanneer de nieuwe regeling zou ingaan.
De Ombudsman raadt verzoeker aan de parkeerretributie te betalen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige informatieverstrekking).
De klacht van verzoeker is grotendeels ongegrond.
De parkeerretributie van 8 juni werd correct uitgeschreven op basis van het parkeerregime dat toen
nog van kracht was in Klokke-Zuid. De bewoners
werden tijdig door de Stad geïnformeerd over het
nieuwe parkeerregime dat pas inging op 1 juli.
De Parkeerwinkel ging wel in de fout door de bewoners die vanaf 15 juni hun bewonersvergunning
aanvroegen, te laten weten dat zij onmiddellijk onbeperkt en gratis konden parkeren. Gelukkig had
deze fout geen negatieve consequenties.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (2 oktober 2017).

TIJDELIJKE PARKEERVERGUNNING
(dossier: 201707-183)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker verhuisde in april van Sint-Kruis naar de
binnenstad. Hij gaf zijn adreswijziging aan bij de
dienst Burgerzaken. De wijkinspecteur kwam langs
voor de woonstvaststelling. Verzoeker moest na
drie weken naar de dienst Burgerzaken terugkeren
om zijn identiteitskaart aan te passen. Dat liet hij na
als gevolg van zijn verhuizing en zijn werk.
Verzoeker krijgt midden juli een parkeerretributie.
Hij gaat naar de Parkeerwinkel waar hij hoort dat
hij geschrapt werd omdat hij naliet zijn identiteitskaart aan te passen. Er moet een nieuwe pin- en
pukcode aangevraagd worden, maar dat duurt een
week. Intussen riskeert verzoeker meer retributies
als hij niet telkens betaalt om te parkeren. Dat is
onhaalbaar, protesteert hij. Hij vroeg de Parkeerwinkel om een tussenoplossing, maar die was er
niet.
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Verzoeker begrijpt niet dat hij geen tijdelijke parkeervergunning kan krijgen. Hij kan aantonen dat
hij in de binnenstad woont.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit licht de procedure toe. Zodra
een nieuwe inwoner zijn adreswijziging heeft aangevraagd bij de dienst Burgerzaken en als deze
nieuwe inwoner in een bewonerszone woont, kan
hij een tijdelijke parkeervergunning aanvragen in de
Parkeerwinkel. Deze tijdelijke vergunning is drie
maanden geldig en niet verlengbaar. Verzoeker
kreeg midden april 2017 zo’n tijdelijke parkeervergunning. Deze was geldig tot midden juli.
Zodra de wijkinspecteur langs gekomen is voor de
woonstvaststelling, dient de nieuwe inwoner opnieuw naar de dienst Burgerzaken te gaan om zijn
identiteitskaart te laten aanpassen. Daarna kan de
inwoner in de Parkeerwinkel een permanente parkeervergunning aanvragen.
Verzoeker liet na tijdig zijn identiteitskaart aan te
passen, wat wettelijk verplicht is. Hij liet ook de
geldigheid van zijn tijdelijke parkeervergunning
verstrijken. De dienst Mobiliteit is niet bereid af te
wijken van haar procedure. De informatie die verzoeker in de Parkeerwinkel kreeg, was correct.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Verzoeker is zelf verantwoordelijk voor
de moeilijke situatie waarin hij terecht kwam.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).

VIJF MINUTEN
(dossier: 201708-195)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster, die in de binnenstad woont, kreeg op
een morgen om 11.13 uur onverwacht bezoek van
haar oudste dochter. Ze stond niet klaar met haar
bezoekerscodes en moest er even naar zoeken. Ondertussen had haar dochter al een retributie gekregen. Omdat de parkeerbon al afgedrukt was, was er
geen verhaal meer mogelijk, zei de parkeerwachter.
De jongste dochter belde daarop naar de stadsdiensten, waar ze niet terecht kon, en daarna naar het telefoonnummer op de retributie. Daar kreeg ze te horen dat indien men binnen de vijf minuten de code

78

DOSSIERS 2017 IN DETAIL

ingeeft en daarna belt naar de dienst de retributie
kwijt gescholden wordt.
Daarop liet de dochter weten dat onlangs een kennis
beboet was terwijl hij naar een tweede parkeerautomaat liep omdat de eerste niet werkte. Ze vroeg
hoeveel tijd men krijgt om een bezoekerscode door
te seinen of de betaling aan een parkeerzuil te regelen. Volgens de medewerker had de Stad de opdracht gegeven onmiddellijk te beboeten en geen
rekening te houden met een minimumtussentijd.
Verzoekster wijst erop dat zij bezoekerscodes kocht
omdat ze niet wilde dat haar kinderen en familieleden zouden moeten betalen als ze bij haar op bezoek komen. Dat de Stad dan orders geeft om onmiddellijk te beboeten, vindt ze niet aanvaardbaar.
Dat binnen komen, groeten, de bezoekerscodes
zoeken en de code ingeven zouden kunnen in vijf
minuten vindt ze niet realistisch en een uiting van
een gebrek aan menselijkheid.

PARKEERPLAN (PARKEERWINKEL/MOBILITEIT/APCOA)

deze informatie doorgegeven aan de parkeerwachters. De parkeerboete werd uitgeschreven om 11.16
uur. Dat is acht minuten later.
Uit de feiten kan afgeleid worden dat de dochter
kort voor 11.08 uur parkeerde en zij er kennelijk
vijf minuten over deed om naar de woning van haar
moeder te stappen die nochtans vlakbij lag. Ze
kwam er om 11.13 uur aan. Drie minuten later, om
11.16 uur, schreef de parkeerwachter de parkeerretributie uit. Dat is minstens acht minuten nadat ze
parkeerde.
Verzoekster confronteert haar dochter met het resultaat van het onderzoek. De dochter herinnert zich
dat ze op straat eerst een telefoon beantwoordde
vooraleer ze bij haar moeder aanbelde. Verzoekster
leert dat er na het parkeren niet getalmd mag worden en de bezoekerscode binnen de vijf minuten
moet worden ingegeven.

BEOORDELING:
ONDERZOEK:
De controle op het betalend parkeren gebeurt in
Brugge door een scanscooter, een voertuig dat de
nummerplaten van de geparkeerde wagens scant.
Deze nummerplaten worden vergeleken met de
computerdatabase met de parkeerrechten. Deze database bevat de nummerplaten van alle wagens die
over een digitale parkeervergunning beschikken,
maar ook de nummerplaten van de wagens die via
de parkeerautomaat, via sms of via een bezoekerscode betaald hebben.
Als de nummerplaat van de wagen niet teruggevonden wordt in de database, wordt dat doorgegeven
aan de parkeerwachters. Zij rijden vijf tot vijftien
minuten achter de scanscooter aan. Zodra de parkeerwachters bij de wagen aangekomen zijn, controleren ze opnieuw of de chauffeur betaald heeft of
niet, dan wel of de chauffeur over een vrijstelling
beschikt. Als de chauffeur niet betaald heeft of niet
over een vrijstelling beschikt, schrijft de parkeerwachter een retributie uit.
De vijfminutenregel houdt in dat iemand zijn parkeerretributie niet hoeft te betalen als hij kan bewijzen dat hij binnen de vijf minuten na het uitschrijven van de retributie een geldig parkeerbewijs nam.
Deze regel werd al in 2012 ingevoerd om te vermijden dat bestuurders die op weg zijn naar een
parkeerautomaat, onterecht een parkeerboete zouden oplopen. De tijd werd beperkt tot vijf minuten
om misbruik te voorkomen.
In het dossier van verzoeksters dochter passeerde
de scanscooter om 11.08 uur. De dochter had haar
wagen geparkeerd op enkele meters van het huis
van haar moeder. De nummerplaat van haar wagen
werd toen een eerste keer gecontroleerd. Omdat de
nummerplaat niet voorkwam in de database, werd
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Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Er werd gehandeld volgens afspraken
die al vijf jaar gelden. De Ombudsman is niet bevoegd zich uit te spreken over deze afspraak. Het
gaat om een beleidsbeslissing. Het was de dochter
van verzoekster die tijd verloor door na het parkeren eerst een telefoongesprek te voeren. Daardoor
beschikte ze niet over een geldig parkeerbewijs
toen de scanscooter voorbij kwam en evenmin toen
de parkeerwachters ter plaatse kwamen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (2 oktober 2017).

GEEN BLAUWE ZONE
(dossier: 201710-270)

Onbevoegd
KLACHT:
Verzoekster en 34 van haar buren werden er door
een politieke partij over ingelicht dat hun straten
toegevoegd zouden worden aan de aanpalende
blauwe zone. Ze zijn daar niet voor te vinden. Ze
protesteren omdat ze vermoeden dat de uitbreiding
er kwam als gevolg van klachten van enkele onverdraagzame bewoners.
Verzoekster en haar buren nemen het niet dat ze
niet gehoord werden in het dossier. Ze vragen een
objectieve bevraging van alle inwoners en een objectieve meting van de parkeerdruk zodat geen
voorbarige conclusies worden getrokken en er geen
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maatregelen worden genomen op basis van slechts
enkele klachten of van een selectief publiek.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit adviseerde het College van
burgemeester en schepenen de blauwe zone niet te
wijzigen omdat ze niet over correcte parkeertellingen beschikte.
Het College opteerde ervoor de straten toch op te
nemen in de blauwe zone.
Als gevolg van de reactie van de buurtbewoners
wordt het voorstel ingetrokken en worden beide
straten niet opgenomen in de blauwe zone. Dat
wordt bekrachtigd door de Gemeenteraad van eind
oktober.

BEOORDELING:
Onbevoegd.
De Ombudsman is niet bevoegd de eerdere beslissing van het College van burgemeester en schepenen te beoordelen. De beslissing wordt herzien.

DUUR BEWONERSVIGNET

kunnen worden volgens de gebruiksduur aangezien
de voorwaarde dat een tweede bewonerskaart 100
euro kost, vanaf 16 februari 2017 vervalt.
Het College van burgemeester en schepenen ziet
ook in dat het overdreven is om voor de laatste anderhalve maand nog 100 euro te vragen voor een
tweede bewonerskaart. Het beslist dat een tweede
bewonersvignet van 1 januari tot en met 15 februari
2017 gratis afgeleverd wordt. Wie na 1 januari
2017 al betaalde voor een tweede bewonerskaart,
krijgt zijn geld terug. Wie vóór 1 januari 2017 een
nieuwe kaart aanvroeg, kan niet genieten van deze
gunstmaatregel. Verzoekster is in dat geval.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het stadsbestuur werkt een billijke oplossing uit
waarvan verzoekster evenwel niet kan genieten
omdat zij al in december 2016 haar tweede bewonerskaart vernieuwde.

VERLOREN BEWONERSKAART
(dossier: 201701-005)

(dossier: 201701-001)

Ander oordeel
KLACHT:
Midden december 2016 vervalt de tweede, betalende bewonerskaart van verzoekster. Ze gaat de kaart
vernieuwen in de Parkeerwinkel. Ze moet 100 euro
betalen. Dat is niet naar de zin van verzoekster die
weet dat het tweede bewonersvignet vanaf 16 februari 2017 gratis wordt. Honderd euro voor twee
maanden vindt ze veel geld. Ze wil slechts betalen
voor de gebruikte tijd.
De medewerkster van de Parkeerwinkel reageert
kortaf dat zij slechts het reglement volgt en dat het
bedrag van 100 euro per jaar ondeelbaar is. Een afwijking kan ze niet toestaan.
Verzoekster vraagt zich af wat er zal gebeuren met
burgers die in januari of begin februari 2017 hun
tweede bewonerskaart nog zullen moeten vernieuwen. Zullen ook zijn 100 euro moeten betalen?

ONDERZOEK:
In het oude retributiereglement, dat op 16 februari
2017 vervalt, staat: “Het bewonersvignet is geldig
voor een ondeelbare periode van één kalenderjaar
vanaf datum van uitreiking tenzij niet meer aan de
voorwaarden tot afgifte is voldaan.”
De dienst Ombudsman argumenteert dat deze passage in het reglement kan impliceren dat de kostprijs voor het tweede bewonersvignet aangepast zou
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker vernieuwt begin januari 2017 zijn gratis
bewonerskaart aan de balie van de Parkeerwinkel.
Hij stopt de nieuwe kaart in de binnenzak van zijn
jas. Thuis stelt hij vast dat hij het vignet verloren is.
Verzoeker belt naar de dienst Ombudsman met de
vraag of hij een duplicaat kan krijgen.
Een duplicaat krijgen is mogelijk, maar kost 100
euro. Verzoeker vindt dat veel geld, zeker omdat hij
zijn bewonerskaart vanaf 16 februari 2017 kan inruilen voor een gratis digitaal exemplaar. De medewerker in de Parkeerwinkel reageert laconiek:
“Ik heb die regel niet uitgevonden”. Verzoeker reageert verbouwereerd op deze strenge houding.

ONDERZOEK:
Verzoeker fietst de weg terug naar de Parkeerwinkel, maar vindt het vignet niet. Twee dagen later
laat de dienst Mobiliteit weten dat een buur van
verzoeker zijn bewonerskaart gevonden heeft in de
straat waar hij woont. Verzoeker haalt de kaart bij
zijn buurman op.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem lost zichzelf op.
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De medewerker van de Parkeerwinkel volgde het
reglement. Over zijn houding kan de Ombudsman
niet oordelen.

ONGUNSTIG EFFECT

Of de Parkeerwinkel niet goed uitgelegd zou hebben waarom ze niet op de vraag van verzoekster
kon ingaan, kan de Ombudsman niet objectief beoordelen.

OPVOLGING:

(dossier: 201701-008)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont in Sint-Michiels in een zone die
vanaf 16 februari 2017 blauwe zone wordt. Ze heeft
geen bewonerskaart nodig omdat ze haar auto op
haar eigen terrein kan parkeren.
Elke morgen rijdt ze met haar auto naar haar ouders
in Assebroek waar ze haar zoontje afzet en haar auto achterlaat. Haar bejaarde ouders brengen haar
zoontje dan met haar auto naar school en mogen
haar wagen overdag gebruiken. Verzoekster rijdt
van bij haar ouders met de fiets naar haar werk in
de binnenstad.
Vanaf 16 februari 2017 komt ook het huis van haar
ouders in de blauwe zone Assebroek te liggen. Verzoekster wil voorkomen dat ze vanaf midden februari elke vier uur haar auto moeten verplaatsen.
Verzoekster vraagt in de Parkeerwinkel of ze de digitale parkeervergunning waarop ze recht heeft
voor de blauwe zone Sint-Michiels maar die ze niet
nodig heeft, zou kunnen laten registreren op het
adres van haar ouders in Assebroek. De Parkeerwinkel toont geen begrip voor haar parkeerprobleem. Ze krijgt geen goede uitleg waarom niet op
haar vraag ingegaan kan worden.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit legt uit dat volgens het reglement de bewoners alleen een digitale parkeervergunning kunnen aanvragen voor de blauwe zone
waar ze gedomicilieerd zijn. Er zit voor haar ouders
niets anders op dan haar auto om de vier uur te verplaatsen. Wonen ze aan de rand van de blauwe zone, dan kunnen ze er voor opteren de auto net buiten de blauwe zone te parkeren.
De dienst Mobiliteit belooft de klacht mee te nemen
naar de evaluatie van het parkeerplan. Deze vindt in
het najaar van 2017 plaats.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
De Ombudsman heeft begrip voor het feit dat het
nieuwe parkeerplan een ongunstig effect heeft op
de organisatie van verzoeksters mobiliteit. De Parkeerwinkel paste evenwel het reglement correct toe.
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Het parkeerplan wordt geëvalueerd. Aanpassingen
gebeuren niet om het probleem van verzoekster op
te lossen.

AANVRAGEN AFGEWEZEN?
(dossier: 201701-015)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker probeerde twee keer om via de website
een digitale parkeervergunning aan te vragen voor
zijn wagen en deze van zijn vrouw. Telkens werden
zijn aanvragen afgewezen.
Als reactie op zijn aanvraag van 20 januari 2017
kreeg hij een e-mail van de Parkeerwinkel dat zij de
bijlage niet kon openen. Hij moest zijn aanvraag
overdoen en de documenten meesturen in pdf.
Verzoeker gaat op 21 januari naar de Parkeerwinkel
waar hij te horen krijgt dat zijn aanvragen toch correct doorgekomen zijn. Verzoeker begrijpt niet
waarom hij dan telkens het bericht kreeg dat zijn
aanvraag werd geweigerd.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit bevestigt dat verzoeker op 20
januari een aanvraag voor zijn auto indiende die geannuleerd werd. De aanvraag die hij de volgende
dag indiende, werd wel goedgekeurd. Verzoeker
heeft hiervan op 21 januari een bevestigingsmail
gekregen. Ook voor de wagen van zijn echtgenote
verstuurde de Parkeerwinkel een bevestigingsmail
op 21 januari. Verzoeker is voor beide voertuigen
in orde en hoeft niets meer te doen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via informatieverstrekking.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over de
bevestigingsmails die verzoeker ontvangen zou
hebben noch over het contact dat hij had met de
Parkeerwinkel.
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VERLENGEN BEWONERSKAART
(dossier: 201701-019)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster krijgt in januari 2017 van de dienst
Mobiliteit een brief dat ze haar bewonerskaart moet
vernieuwen. Deze vervalt op 13 februari, drie dagen
voor het ingaan van het nieuwe parkeerplan waarbij
de papieren bewonerskaarten vervangen zullen
worden door digitale parkeervergunningen. In haar
straat geldt nu al blauwe zone.
Verzoekster gaat eind januari naar de Parkeerwinkel. Ze krijgt er te horen dat haar bewonerskaart
niet verlengd kan worden. Nochtans heeft ze alle
papieren mee. De bewonerskaart van haar moeder
voor hetzelfde adres kan wel verlengd worden.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman verlengt de papieren bewonerskaart van verzoekster via de website van de
Stad Brugge. Vanaf 16 februari zal deze automatisch overgaan in een digitale parkeervergunning.
Volgens de medewerkster van de Parkeerwinkel
had verzoekster wel de documenten voor de auto
van haar moeder mee, maar niet de documenten
voor haar eigen auto. Daardoor kon haar bewonerskaart niet verlengd worden. De Ombudsman stelt
vast dat deze verklaring niet overeen komt met deze
van verzoekster.

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

ONDERZOEK:
Een firma moest tegen 15 januari 2017 instaan voor
de software voor het aanmaken van de bezoekerscodes. Vanaf die dag zouden de codes aangekocht
kunnen worden. Dat werd ook op deze manier gecommuniceerd naar de bevolking.
De dienst Mobiliteit begon de firma al begin januari
te interpelleren zodat alles op tijd in orde zou geraken. Pas eind januari antwoordde de firma dat de
activering maar tegen midden februari voorzien
was. Ondanks herhaald aandringen van de dienst
Mobiliteit werd het systeem pas op 15 februari geactiveerd. Begin februari had de dienst Mobiliteit
de firma er nochtans op gewezen dat de deadline
van 15 januari al meer dan twee weken overschreden was en dat de Parkeerwinkel al een honderdtal
mensen had moeten wegsturen. De Stad bedong bij
de firma een financiële compensatie voor deze laattijdigheid.
Doordat de bezoekerscodes pas vanaf 16 februari
beschikbaar waren, groeiden de wachtrijen aan de
Parkeerwinkel na deze datum enorm aan. De bewoners uit de binnenstad die bezoekerscodes wilden
aankopen, konden niet anders dan vanaf die datum
naar de Parkeerwinkel te komen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het liep grondig fout met de bezoekerscodes, maar
dat kwam niet door de dienst Mobiliteit. Het was de
firma die de software moest implementeren, die niet
op tijd klaar was en/of die een verkeerde activeringsdatum voor ogen had gehouden. De dienst
Mobiliteit kan aantonen dat ze niet liet betijen. De
Ombudsman kan dan ook geen onbehoorlijk bestuur vaststellen op het niveau van de dienst Mobiliteit. Dat wil niet zeggen dat de klachten onterecht
waren, integendeel. Dat de bezoekerscodes niet op
tijd klaar waren, had een zware impact op de wachtrijen in de Parkeerwinkel.

BEZOEKERSCODES TE LAAT (6)
TWEE BEWONERSVERGUNNINGEN

(dossier: 201702-029)

Ander oordeel

(dossier: 201702-036)

Ander oordeel

KLACHT:
Verzoekster, die in de binnenstad woont, neemt op
7 februari 2017 contact op met de Parkeerwinkel
met de vraag hoe ze parkeercodes kan aankopen
voor haar bezoekers. De medewerker zegt haar dat
de codes maar beschikbaar zullen zijn vanaf 16 februari. Verzoekster vindt dat niet kunnen. De nieuwe parkeerregeling gaat in vanaf 16 februari. Wat
als er die dag al iemand op bezoek komt?
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KLACHT:
Verzoekster woont in het Stubbekwartier. Daar
geldt tot 16 februari 2017 een blauwe zone met
vrijstelling voor de bewoners. Ze is van plan op 16
maart haar intrek te nemen in haar opgeknapte woning in de binnenstad.
Op 11 februari geeft ze in het Huis van de Bruggeling haar adreswijziging aan. Daarna gaat ze langs
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bij de Parkeerwinkel, waar ze vraagt of ze naast
haar huidige bewonersvergunning een tweede bewonersvergunning kan krijgen voor haar huis in de
binnenstad. Ze wil tussen 16 februari, de start van
het nieuwe parkeerplan, en 16 maart zoveel mogelijk materiaal verhuizen.
De medewerker van de Parkeerwinkel reageert onvriendelijk. Verzoekster krijgt een tijdelijke bewonersvergunning voor haar huis in de binnenstad,
maar geen vergunning meer voor haar adres in het
Stubbekwartier. Verzoekster maakt bezwaar. Zonder bewonersvergunning kan ze in het Stubbekwartier maar vier uur parkeren met haar blauwe schijf.
Dat past haar niet want ze gaat met de fiets naar het
werk. Ze komt ’s middags niet naar huis. De medewerker van de Parkeerwinkel reageert onverschillig.

ONDERZOEK:
De Parkeerwinkel kan slechts een bewonersvergunning afleveren op het adres waar de aanvrager ingeschreven is. In afwachting van haar definitieve verhuizing leverde de Parkeerwinkel verzoekster op
basis van de adreswijziging een tijdelijke bewonersvergunning af voor haar nieuwe adres in de
binnenstad. Omdat de burger maar op één adres ingeschreven kan zijn en er dus maar één bewonersvergunning afgeleverd kan worden, schrapte de
Parkeerwinkel de bewonersvergunning voor het
adres in het Stubbekwartier.
Over de houding van de medewerker van de Parkeerwinkel brengt het onderzoek geen duidelijkheid.

ongelijkheid inhoudt: wie een gsm heeft, kan bezoekerscodes activeren, wie er geen heeft, niet. Wie
geen gsm heeft, wordt bijna verplicht om er een te
kopen, anders kan hij de bezoekerscodes niet gebruiken.

ONDERZOEK:
De dienst Mobiliteit verzekert dat bij het zoeken
naar een goedkope parkeerformule voor de bezoekers van bewoners uit de binnenstad alle voor- en
nadelen afgewogen werden. Werken met bezoekerscodes was de beste optie. Dat impliceerde dat
een registratiesysteem moest worden uitgewerkt
zodat vermeden kon worden dat wie geen recht
heeft op bezoekerscodes, er toch zou kunnen aankopen.
De dienst Mobiliteit bevestigt dat de bezoekerscodes alleen met een gsm geactiveerd kunnen worden.
Zij gaat ervan uit dat het gsm-bezit in België zo
hoog is dat elke gebruiker van een bezoekerscode
wel iemand kent die de code kan activeren als de
gebruiker zelf geen gsm heeft. De bezoekerscodes
kunnen gebruikt worden met alle gsm-nummers en
met alle nummerplaten. De bewoners die bezoekerscodes aankopen, kunnen vrij beslissen aan wie
ze die geven.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking

DOORGANGSBEWIJS
(dossier: 201705-114)

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De medewerker van de Parkeerwinkel koos voor de
meest gunstige oplossing door het afleveren van
een tijdelijke bewonersvergunning voor het adres in
de binnenstad.
Hoe het contact met de medewerker verliep, kan de
Ombudsman niet beoordelen.

BEZOEKERSCODES ALLEEN VIA GSM
(dossier: 201703-060)

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker krijgt een bewonersbrief over de autoluwe winkelstraten tijdens het weekend. Hijzelf
woont in de binnenstad. Volgens de brief kan hij
een doorgangsbewijs ophalen in de Parkeerwinkel.
De Parkeerwinkel weigert het doorgangsbewijs af
te leveren omdat verzoekers echtgenote een parkeerkaart voor een persoon met een handicap heeft.
Verzoeker heeft evenwel geen eigen garage. Zijn
echtgenote kan maar een klein eindje stappen.

ONDERZOEK:
KLACHT:
Verzoeker vindt het straf dat de bezoekerscodes alleen gevalideerd kunnen worden met een gsm en
niet via de parkeerautomaten. Wat moeten bewoners van de binnenstad en hun bezoekers doen als
zij geen gsm hebben? Hij vraagt zich af of dit geen
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De dienst Ombudsman neemt onmiddellijk contact
op met de dienst Mobiliteit. Verzoekers blijken
geen doorgangsbewijs nodig te hebben omdat ze
met een parkeerkaart voor een persoon met een
handicap sowieso altijd door mogen.
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Hoe het gesprek in de Parkeerwinkel verliep, kan
het onderzoek niet achterhalen.

Verzoekster heeft geluk want eind november wordt
beslist dat de bezoekerscodes onbeperkt geldig blijven, ook deze die in 2017 werden aangekocht.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
De Ombudsman kan niet objectief beoordelen welke informatie door verzoeker en de bediende van de
Parkeerwinkel uitgewisseld werd.

BEOORDELING:

ONGEBRUIKTE BEZOEKERSCODES

DEFECTE PARKEERAUTOMATEN

(dossier: 201710-252)

(dossier: 201711-284)

Ander oordeel.
Het probleem wordt opgelost.
Het onderzoek kan niet uitklaren wie verzoekster
verkeerd geïnformeerd zou hebben.

Ander oordeel

Ander oordeel

KLACHT:

KLACHT:

Verzoekster kocht in februari 2017 negentig bezoekerscodes en betaalde hiervoor negentig euro. Ze
dacht zoveel codes nodig te hebben voor haar
vriend als die op bezoek kwam. Uiteindelijk parkeerde haar vriend meestal op een gratis randparking. Het gevolg is dat verzoekster tegen begin oktober nog zestig bezoekerscodes over heeft. Ze
vervallen tegen het einde van het jaar.
Verzoekster is er honderd procent zeker van dat bij
de aankoop van de codes een medewerker van de
Parkeerwinkel haar zei dat de niet gebruikte bezoekerscodes tegen het einde van het jaar terugbetaald
zouden worden en dat het dus geen probleem was
dat ze negentig codes in één keer kocht.
Met deze woorden in gedachten stapte ze naar het
Huis van de Bruggeling maar kreeg er in de Parkeerwinkel te horen dat de niet gebruikte bezoekerscodes niet terugbetaald zouden worden. Er
werd ontkend dat dit ooit gezegd zou zijn. Er ontstond een discussie aan het loket. De medewerker
van de Parkeerwinkel hield telefonisch ruggenspraak en herhaalde dat terugbetaling niet voorzien
was noch beloofd was.

Verzoekster werkt in de binnenstad. Ze geniet van
het werktarief. Ter hoogte van de Potterierei wil ze
haar auto parkeren. Ze gaat naar de parkeerautomaat en wil met haar bankkaart het werktarief betalen, maar dat lukt niet. De kaart schuift niet diep
genoeg in de gleuf. Ze gaat naar een parkeerautomaat aan de Snaggaardbrug. Daar doet zich hetzelfde probleem voor.
Verzoekster heeft niet genoeg kleingeld op zak en
betaalt voor de eerste keer via sms. Ze krijgt een
bericht dat ze vier uur mag parkeren, maar een bericht dat ze het werktarief kan activeren, krijgt ze
niet.
De volgende dag gaat verzoekster het probleem
melden in de Parkeerwinkel. Daar wordt bevestigd
dat er problemen zijn met de parkeerautomaten ter
hoogte van de Potterierei en de Snaggaardbrug. Ze
zijn vandalismegevoelig. De problemen zouden intussen opgelost zijn. De medewerkster raadt verzoekster aan genoeg kleingeld mee te nemen. De
Parkeerwinkel noteert haar naam en belooft haar terug te bellen. Het parkeergeld van de vorige dag
kan niet terugbetaald worden.
Twee dagen later contacteert verzoekster de Parkeerwinkel opnieuw met de suggestie om bij het
sms-parkeren de mogelijkheid aan te bieden om het
werktarief aan te vragen. Ze vraagt ook wat haar te
doen staat als haar vier uur parkeertijd achter de rug
is. De medewerkster reageert kribbig dat verzoekster zich moet voorzien van kleingeld, dat ze een
foto moet nemen van het defecte toestel, dat ze haar
geld niet terug kan krijgen en dat verzoekster de
maximum parkeertijd kan overschrijden door nog
eens te betalen. Ze kan ook altijd haar blauwe schijf
leggen en achteraf de parkeerretributie betwisten.
Verzoekster voelt zich als werkende burger in de
steek gelaten door het Brugse parkeerbeleid.

ONDERZOEK:
Verzoekster kreeg bij de aankoop van haar bezoekerscodes een gebruiksaanwijzing op papier. Daarin
staat: “Er gebeurt geen terugbetaling.” Ze kreeg
ook een kwitantie. Daarop staat: “Conform de bepaling van het stedelijk taksreglement is het bedrag
van 10 euro ondeelbaar per jaar. Dit bedrag kan
dus niet (partieel) teruggevorderd worden.”
De dienst Mobiliteit kan niet meer achterhalen wie
de bezoekerscodes aan verzoekster verkocht. Ze
wijst eveneens naar de kwitantie waarop staat dat
terugbetaling niet mogelijk is.
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ONDERZOEK:
Over de contacten tussen verzoekster en de medewerkster van de Parkeerwinkel brengt het onderzoek geen duidelijkheid.
De dienst Mobiliteit bevestigt na contacten met de
private firma die instaat voor het onderhoud van de
parkeerautomaten, dat de parkeerautomaten in de
buurt van de Langerei en de Potterierei vandalismegevoelig zijn. De kaartgleuf wordt door de vandalen onklaar gemaakt waardoor de bankkaart niet
meer wordt geregistreerd. De firma kan pas weten
dat een automaat bewerkt is door vandalen als het
daarvan een melding van een gebruiker binnenkrijgt. De firma rukt dan uit om het defect zo snel
mogelijk te herstellen.
De firma dient bij de Politie klacht in tegen onbekenden. Alle materiaal dat dienstig kan zijn om de
daders te identificeren, wordt aan de Politie overgemaakt.
Bij problemen met de parkeerautomaat voorziet het
reglement geen terugbetaling.
Omdat alleen bepaalde gebruikers van het werktarief kunnen genieten, moet er op voorhand geregistreerd worden. Bij het ingeven van de nummerplaat aan de parkeerautomaat wordt de database
gecontroleerd en indien de nummerplaat geregistreerd is, kan de gebruiker het werktarief selecteren. Bij het sms-parkeren is het niet mogelijk te
kiezen voor een specifiek tarief. Men parkeert altijd
tegen het tarief voor langparkeren. De dienst Mobiliteit onderkent het probleem en onderzoekt wat
technisch mogelijk is opdat in de toekomst het
werk- of cursistentarief geactiveerd zou kunnen
worden via de app van 4411. Via sms zal het technisch nooit mogelijk worden om het werk- of cursistentarief te activeren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Niet de Stad is verantwoordelijk, wel de vandalen
die de automaten onklaar maken.

KENTEKENBEWIJS
(dossier: 201712-295)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker heeft motorpech en krijgt een vervangwagen. Zijn vrouw gaat met het kentekenbewijs van
de vervangwagen naar de Parkeerwinkel. Er wordt
een tijdelijke bewonersvergunning voor de vervangwagen afgeleverd.
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Enkele dagen later mag verzoeker zijn eigen wagen
afhalen in de garage. Hij rijdt eerst met de vervangwagen en het tweede deel van het kentekenbewijs van zijn eigen auto naar de Parkeerwinkel
om de parkeervergunning voor zijn eigen voertuig
weer in orde te brengen. Van daaruit wil hij met de
vervangwagen naar de garage rijden om er zijn eigen auto af te halen.
In de Parkeerwinkel krijgt hij te horen dat zijn eigen auto uit het computersysteem werd verwijderd
en dat de medewerker deel I van het kentekenbewijs nodig heeft om een nieuwe parkeervergunning
voor verzoekers eigen wagen te kunnen aanmaken.
Dat deel van het kentekenbewijs ligt in verzoekers
eigen auto die zich nog in de garage bevindt. Verzoeker toont de loketbediende zijn identiteitskaart
maar de medewerker is niet te vermurwen. Hij moet
deel I van het kentekenbewijs hebben.
Er zit voor verzoeker niets anders op dan eerst naar
de garage te rijden, zijn auto op te halen en dan met
deel I van het kentekenbewijs terug te keren. Hij
komt er toe om 12.20 uur. Zijn parkeervergunning
kan nog net in orde gebracht worden, maar verzoeker is niet te spreken over wat hij “bureaucratische
hardnekkigheid” noemt.

ONDERZOEK:
Bij het aanvragen van een parkeervergunning moet
de aanvrager altijd zijn identiteitskaart en het kentekenbewijs van zijn wagen voorleggen. Omdat alleen op deel I zowel de eigenaar als de nummerplaat vermeld staan, moet altijd dat deel getoond
worden.
Vroeger, toen de dienst Mobiliteit nog met papieren
bewonersvignetten werkte, werd dat vignet tijdelijk
ingehouden op het moment dat een tijdelijk vignet
moest worden afgeleverd, bijvoorbeeld voor een
vervangwagen.
Met de invoering van de digitale bewonersvergunning is dat niet meer mogelijk. Bij het afleveren van
een tijdelijke digitale bewonersvergunning wordt de
vaste digitale bewonersvergunning voor de eigen
wagen in de computer overschreven. Zodra het eigen voertuig weer in gebruik is, kan de eigenaar een
nieuwe digitale parkeervergunning voor zijn eigen
wagen aanvragen. Aangezien de mogelijkheid bestaat dat er intussen aanpassingen zijn gebeurd aan
het kentekenbewijs, moet deel I van het kentekenbewijs opnieuw voorgelegd worden.
Verzoeker reageert dat hij geen geloof hecht aan het
antwoord van de dienst Mobiliteit en dat het vervangen van de nummerplaat van het vaste voertuig
door de nummerplaat van de vervangwagen moet
kunnen gebeuren in één veld van het computerprogramma.
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De dienst Mobiliteit reageert dat zij steeds rekening
moet houden met mogelijke misbruiken. Omdat het
mogelijk is dat de wagen ondertussen van eigenaar
is veranderd, moet de Parkeerwinkel alle bewijsstukken opnieuw zien. Zolang de dienst Mobiliteit
of de Parkeerwinkel niet beschikken over een rechtstreekse en betrouwbare link met de DIV moeten zij
op deze manier te werk gaan om fraude uit te sluiten.
Verzoeker blijft de situatie absurd vinden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking, maar verzoeker gaat niet akkoord met het antwoord.
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Huis van de Bruggeling/
Burgerzaken

Het stoorde hem ook dat zij hun dossier moesten
bespreken aan een balie zonder privacy. Er stonden
mensen naast hen op minder dan een meter afstand.
Hij had verwacht dat het gesprek in een afzonderlijke spreekruimte plaats zou vinden.

DE FACTO VISUM

ONDERZOEK:

(dossier: 201702-027)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Burgerzaken

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker en zijn Australische vriendin gaan begin
februari naar het Huis van de Bruggeling. Ze hadden online een afspraak gemaakt voor het verkrijgen van informatie over een de facto visum. In de
afspraak stond duidelijk dat het om een de facto visum ging met een Australische partner.
De ambtenaar aan de themabalie Leven en Mobiliteit bleek nog nooit van een de facto visum gehoord
te hebben. Verzoeker wist er meer over dan zij. De
medewerkster zou verkeerde informatie gegeven
hebben en zou voortdurend haar informatie aangepast hebben aan wat het koppel zei.
Verzoeker wil een nieuwe afspraak met een ambtenaar die wel op de hoogte is van de materie.
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De afdeling Niet-Belgen geeft toe dat ze nog nooit
van een de facto visum had gehoord. Uit de papieren die verzoeker mee had, kon afgeleid worden dat
het om een visum ging op basis van een wettelijke
samenwoning. De ambtenaar verwees verzoeker
door naar de Belgische ambassade in het land waar
zijn partner verblijft. Ze zou ook gemeld hebben dat
ze niet kon beoordelen welke documenten er nodig
waren.
Na de klacht geeft de baliecoach de ambtenaar de
opdracht contact op te nemen met de dienst Vreemdelingenzaken. Daar krijgt ze informatie die de
dienst Ombudsman doorgeeft aan verzoeker. Uit
het mailverkeer met de dienst Vreemdelingenzaken
blijkt dat de informatie hierover op de site van de
Belgische ambassade in Australië niet juist is. De
dienst Vreemdelingenzaken meldt dat aan de FOD
Buitenlandse Zaken. Australische onderdanen kunnen zonder visum naar België reizen.
Verzoekers kunnen hun wettelijke samenwoning bij
de Stad indienen en daarna een procedure gezinshereniging starten nadat ze aan de voorwaarden
voldaan hebben.
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Het diensthoofd van de cluster Klant laat weten dat
maatregelen worden genomen om de privacy aan de
themabalies te verbeteren. Er zullen tussenschotten
worden geplaatst.

ONDERZOEK:

(dossier: 201703-069)

Bij de opstart van het Huis van de Bruggeling liep
de dienst Burgerzaken een achterstand op bij het
afhandelen van de rijbewijzen. Om te vermijden dat
burgers in die periode nodeloos naar het Huis van
de Bruggeling zouden komen om hun rijbewijs af te
halen dat nog niet klaar was, stuurde de dienst Burgerzaken de aanvrager als tijdelijke maatregel een
brief wanneer het rijbewijs kon worden afgehaald.
Op het moment dat verzoekster haar voorlopig rijbewijs aanvroeg, was deze maatregel niet meer van
kracht omdat de achterstand intussen weggewerkt
was. Als een burger een rijbewijs komt aanvragen,
wordt hem meteen gezegd wanneer het klaar zal
liggen aan de onthaalbalie van het Huis van de
Bruggeling.
Volgens de dienst Burgerzaken werd nooit gezegd
dat de burger zijn rijbewijs pas kon meekrijgen in
ruil voor de brief. De bewering van de onthaalmedewerkster berustte op een verkeerde interpretatie
van de tijdelijke maatregel. Volgens de dienst Burgerzaken had een telefoontje van de onthaalmedewerkster naar de backoffice het probleem kunnen
oplossen.
Na de klacht licht de afdeling Rijbewijzen de baliecoach erover in dat zij geen brieven meer stuurt
naar de aanvragers van een rijbewijs, en dat deze
brief sowieso niet voorgelegd hoeft te worden om
het rijbewijs te kunnen afleveren.
Het hoofd van de cluster Klant merkt op dat dit
voorval vermeden had kunnen worden, mochten de
onthaalmedewerkers op tijd ingelicht zijn over de
gewijzigde procedure.

Diensten: Huis van de Bruggeling, Burgerzaken

BEOORDELING:

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN ACTIEVE DIENSTVERLENING: verzoeker maakte online een afspraak waarin hij vermeldde dat het zou gaan om een de facto visum. Als het
zo was dat de ambtenaar daar nog nooit van had
gehoord, dan had ze zich vooraf moeten informeren
bij de dienst Vreemdelingenzaken. Nu gebeurde dat
pas na de klacht.
SCHENDING PRIVACY: er zijn wel meer klachten van burgers over het gebrek aan privacy aan de
themabalies. Dat blijkt uit de evaluatie die het Huis
van de Bruggeling maakte na zes maanden functioneren. Positief is dat op basis hiervan beslist werd
de privacy aan de themabalies te verbeteren.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt de
juiste informatie. Tussen de themabalies worden
schotten geplaatst

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 juli 2017).

VOORLOPIG RIJBEWIJS

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster vraagt halfweg februari 2017 in het
Huis van de Bruggeling een nieuw voorlopig rijbewijs aan. Zij mag het document begin maart afhalen.
Als zij zich aanbiedt aan het onthaal, vraagt de medewerkster naar de brief van de dienst Burgerzaken
waarop staat dat ze die dag langs mag komen om
haar voorlopig rijbewijs af te halen.
Verzoekster kreeg geen brief. De baliemedewerkster stuurt haar terug naar huis. Ze mag pas terugkeren als ze hiervoor uitgenodigd wordt door de
dienst Burgerzaken.
Verzoekster begrijpt het niet. Enige tijd geleden
vroeg haar zus ook een voorlopig rijbewijs aan. Ze
kon het document afhalen zonder afspraak en zonder brief van de dienst Burgerzaken.
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De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: de afdeling Rijbewijzen lichtte er de baliecoach en de onthaalmedewerkers van het Huis van de Bruggeling niet over
in dat zij niet langer een brief naar de aanvrager
stuurde. Dat gebeurde pas na de klacht, wat laattijdig was.
De onthaalmedewerkster ging er verkeerdelijk van
uit dat het rijbewijs pas afgeleverd mocht worden in
ruil voor deze brief (die ondertussen niet meer verstuurd werd). Hoe ze daarbij kwam, wordt niet duidelijk uit het onderzoek. Volgens de afdeling Rijbewijzen werd deze instructie nooit gegeven.
De klacht wordt gecorrigeerd: de afdeling Rijbewijzen licht de baliecoach in. Verzoekster kan haar
voorlopig rijbewijs afhalen.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2017).

naar van de gemeenteafdeling wat ze kan doen. Ze
krijgt het telefoonnummer van het diensthoofd van
de dienst Burgerzaken.
Het diensthoofd zegt op de hoogte te zijn van de situatie. Verzoekster uit opnieuw haar ongenoegen
over het nut van een spoedprocedure als ze zes dagen moet wachten vooraleer een afspraak te kunnen
krijgen. Uiteindelijk stelt het diensthoofd voor dat
ze diezelfde namiddag nog langs komt in het Huis
van de Bruggeling.
De aanvraag indienen duurt maar vijf minuten, veel
korter dan de moeizame weg die ze moest afleggen
om een afspraak te krijgen. Haar dochter kan uiteindelijk één dag later dan gepland met haar nieuwe
identiteitskaart naar Spanje vertrekken.

ONDERZOEK:
IDENTITEITSKAART MET SPOED
(dossier: 201704-109)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Burgerzaken

Gegrond
KLACHT:
De dochter van verzoekster stelt vast dat ze haar
identiteitskaart kwijt is. De volgende dag vertrekt
ze naar Spanje om er les te geven. Haar reispas ligt
nog in Spanje waar ze regelmatig verblijft voor haar
werk. De dochter gaat het verlies van haar identiteitskaart aangeven bij de Politie die haar naar het
Huis van de Bruggeling doorverwijst om er een
nieuwe identiteitskaart aan te vragen.
Verzoekster gaat samen met haar dochter naar het
onthaal van het Huis van de Bruggeling. Ze kan pas
binnen zes dagen een afspraak krijgen. Verzoekster
uit hierover haar ongenoegen en wijst op de contradictie met een aanvraag in spoedprocedure. De
baliebediende houdt ruggenspraak maar komt terug
met de boodschap dat ze niets voor verzoekster kan
doen en dat ze pas binnen zes dagen terug mag komen.
Verzoekster geeft niet af en wordt uiteindelijk door
de baliemedewerker doorverwezen naar haar gemeenteafdeling om daar in spoedprocedure een
reispas aan te vragen. Een spoedprocedure voor een
identiteitskaart zou niet kunnen in de gemeenteafdelingen.
In de wagen schiet het verzoekster te binnen dat ze
geen reispas zal kunnen aanvragen omdat haar
dochter dat document niet kwijt is (de reispas ligt in
Spanje), maar wel haar identiteitskaart. Ze belt naar
de gemeenteafdeling en hoort dat dit inderdaad niet
kan. Verzoekster panikeert en vraagt aan de ambte-
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Het diensthoofd van de dienst Burgerzaken bevestigt grotendeels de versie van verzoekster. Bij het
eerste bezoek van verzoekster aan het Huis van de
Bruggeling was er geen themabalie open. Dat was
pas in de namiddag het geval. De baliecoach was
nog niet aanwezig. Toen de onthaalmedewerker
ruggenspraak kwam houden, zei het diensthoofd dat
ze geen zicht had op en niet bevoegd was voor de
inroostering. Het diensthoofd stelde toen aan de baliemedewerker voor verzoekster naar een gemeenteafdeling door te verwijzen.
Toen verzoekster enige tijd later terugbelde, stelde
het diensthoofd voor dat ze eerst met de baliecoach
zou overleggen. Verzoekster zou teruggebeld worden. Het diensthoofd stelde samen met de baliecoach vast dat er in de agenda nog ruimte was. Verzoekster kon diezelfde namiddag nog langs komen.
Na de klacht definiëren het diensthoofd van de cluster Klant en het hoofd van de dienst Burgerzaken
welke vragen als dringend moeten worden beschouwd. Op die manier is geen interventie meer
nodig van de baliecoach en kunnen de onthaalmedewerkers aan de hand van een aantal criteria beoordelen of een afspraak dringend is.
Sinds midden juni is het ook mogelijk om in de
gemeenteafdelingen een aanvraag voor een dringende identiteitskaart of Kids-id in te dienen. Het
afhalen kan alleen in het Huis van de Bruggeling
waar zowel de kaart als de pin- en pukcode toekomen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ACTIEVE DIENSTVERLENING: verzoekster had onmiddellijk geholpen moeten worden. Dat
ze pas zes dagen later een afspraak kon krijgen voor
een reispas in spoedprocedure, is redelijk kafka89
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iaans. Alleen door de assertiviteit van verzoekster
en de hulp van de ambtenaar van de gemeenteafdeling en na overleg tussen het hoofd van de dienst
Burgerzaken en de baliecoach kon toch nog ruimte
gevonden worden voor de aanvraag van verzoekster.
Het goed bedoelde alternatief om verzoekster door
te verwijzen naar de gemeenteafdeling voor een
reispas in spoed, was in feite verkeerd en was een
duurdere oplossing.
De klacht wordt gecorrigeerd: er wordt een lijst opgesteld van vragen die als dringend moeten worden
beschouwd. Een dringende identiteitskaart of Kidsid kan nu ook in de gemeenteafdelingen aangevraagd worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 juli 2017).

WACHTEN OP RIJBEWIJS
(dossier: 201705-113)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Burgerzaken

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster gaat op 10 april 2017 met haar zoon
naar het Huis van de Bruggeling om zijn definitief
rijbewijs aan te vragen. Een afspraak kan pas op 19
april. Daarom beslist verzoekster het rijbewijs de
volgende dag, op 11 april, aan te vragen in haar
gemeenteafdeling. Daar wordt beloofd dat het rijbewijs op 18 april klaar zal liggen.
Vanaf 18 april gaat verzoekster elke dag langs. Ze
wordt telkens met een andere reden naar huis gestuurd. Het rijbewijs is nog niet klaar.
Op 29 april gaat ze haar ongenoegen uiten in het
Huis van de Bruggeling waar ze te horen krijgt dat
er iets mis gelopen moet zijn. Beloofd wordt dat het
rijbewijs zeker op 2 mei klaar zal liggen in de gemeenteafdeling en dat ze die dag opgebeld zal worden. Verzoekster wordt niet opgebeld. Tegen 17 uur
gaat ze zelf naar de gemeenteafdeling. Het rijbewijs
ligt er klaar.
Op 2 juni belt de gemeenteafdeling verzoekster op
om te zeggen dat het voorlopig rijbewijs van haar
zoon al enkele weken klaar ligt om af te halen. Verzoekster reageert dat haar zoon al op 2 mei zijn definitief rijbewijs ontving.

ONDERZOEK:
Tijdens de Paasvakantie liepen de wachttijden voor
het maken van een afspraak met de afdeling RijbeJAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

wijzen op. Dat kwam doordat veel mensen die vakantie hadden, naar het Huis van de Bruggeling
kwamen, terwijl verschillende medewerkers met
vakantie waren. Normaliter bedraagt de wachttijd
voor een afspraak aan de afdeling Rijbewijzen maar
één of twee werkdagen.
Waarom de zoon van verzoekster tot begin mei
moest wachten op zijn rijbewijs had twee oorzaken.
Het computerprogramma voor de rijbewijzen was
vanaf 21 april vier werkdagen buiten werking.
Daarnaast kampte de gemeenteafdeling met personeelstekort. Een van de vaste medewerksters was
lange tijd out. Zij werd pas begin mei vervangen.
Ook een andere medewerkster was tot begin maart
out. Gevolg was dat in het eerste kwartaal van 2017
één medewerker de gemeenteafdeling open hield,
heel vaak alleen, soms met steun vanuit een andere
gemeenteafdeling of vanuit het Huis van de Bruggeling. Dat verzoekster niet teruggebeld werd en
dat ze begin juni opgebeld werd dat het voorlopig
rijbewijs van haar zoon klaar lag, wijt het diensthoofd aan dezelfde moeilijkheden in de gemeenteafdeling. Normaliter verwittigen alle gemeenteafdelingen burgers als de documenten klaar liggen.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: het duurde drie
weken vooraleer het rijbewijs klaar was. Dat is veel
langer dan normaal. Meestal duurt het afleveren van
een rijbewijs ongeveer vijf werkdagen. Dat was
deels het gevolg van een defect computerprogramma, deels het gevolg van een beperkte bezetting in
de gemeenteafdeling.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de gemeenteafdeling belde verzoekster niet op om te verwittigen
dat het rijbewijs klaar lag.
GEEN ZORGVULDIGHEID: begin juni verwittigde de gemeenteafdeling dat het voorlopig rijbewijs
al een tijdje klaar lag, terwijl hij zijn definitief rijbewijs al had.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 juli 2017).

OPVOLGING:
In opvolging van de aanbeveling in dossier 201704096 werden de medewerkers die vooral rijbewijzen
behandelen, exclusief op dat pakket gezet. Sinds de
start van het Huis van de Bruggeling kwamen er baliemedewerkers bij waardoor meer balies geopend
kunnen worden. Daardoor is in het voorjaar van
2018 de wachttijd voor een afspraak in verband met
een rijbewijs gereduceerd tot één dag. Ook in de
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kerstvakantie van 2017 lukte het om de tijd zo kort
te houden.

TE LAAT OP DE AFSPRAAK
(dossier: 201708-218)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Burgerzaken

Gegrond
KLACHT:
Een personeelslid van de afdeling verloskunde van
een ziekenhuis dient klacht in over de manier waarop een geboorteaangifte verliep.
De afdeling werd opgebeld door een ambtenaar van
de dienst Burgerlijke Stand met de melding dat het
voor de ouders van een pasgeborene de laatste dag
was om de geboorteaangifte te doen. Pas na een
paar uur slaagde het ziekenhuis erin om de ouders
te bereiken. Ondertussen had de ambtenaar al twee
keer teruggebeld.
Van de vader hoorde het ziekenhuis dat hij en zijn
vrouw twee dagen eerder om 11 uur een afspraak
hadden in het Huis van de Bruggeling om de geboorteaangifte te regelen. Ze wonen in de Westhoek. Op weg naar Brugge stonden ze onverwacht
in de file. Ze belden naar het Huis van de Bruggeling om te zeggen dat ze wat later zouden zijn. Het
Huis van de Bruggeling zou op hen wachten tot
11.30 uur.
Het koppel was bijna in Brugge toen het vanuit het
Huis van de Bruggeling werd opgebeld door een
ambtenaar met de boodschap dat ze te laat waren en
dat ze een nieuwe afspraak moesten maken. Op dat
moment was het nog geen 11.30 uur. Als gevolg
van het telefoontje nam de vader een dag vakantie
zonder te beseffen dat de termijn waarbinnen de
geboorteaangifte moest gebeuren, dan overschreden
zou zijn.
Na het gesprek met de vader belde het personeelslid
van de afdeling verloskunde terug naar de ambtenaar. Hij zou zich verdedigd hebben en gezegd
hebben dat hij op tijd moest kunnen stoppen met
werken. Toen het personeelslid argumenteerde dat
het toch om een geval van overmacht ging, reageerde de ambtenaar dat hij niet had gevraagd dat
het koppel in Brugge zou bevallen. Het personeelslid reageerde dat dit een ongepaste opmerking was,
waarna de ambtenaar de telefoon dicht gooide.

ONDERZOEK:
De ambtenaar geeft toe dat hij niet professioneel
handelde en dat het contact met de ouders en het
ziekenhuis anders had kunnen verlopen.
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De ouders hadden een afspraak gemaakt waarvoor
ze te laat waren. De ambtenaar belde hen op met de
boodschap dat ze een nieuwe afspraak moesten maken. Daarop reageerden de ouders dat ze op weg
waren en in de file hadden gestaan. Ze waren niet
tevreden want ze hadden tijdig naar het onthaal van
de Huis van de Bruggeling gebeld en daar te horen
gekregen dat ze nog mochten komen. De ambtenaar
was daar niet van op de hoogte. Het onthaal had
hierover niet met de themabalie overlegd. Het koppel maakte rechtsomkeer.
Twee dagen later belde de ambtenaar naar de afdeling verloskunde van het ziekenhuis om te zeggen
dat het de laatste dag was voor een koppel om een
geboorteaangifte te doen. De ambtenaar had daarbij
niet door dat het om dezelfde ouders ging die hij
twee dagen eerder geweigerd had.
De ambtenaar bevestigt dat hij nog een paar keer
met het ziekenhuis belde om de stand van zaken te
kennen. Op een bepaald moment kreeg hij een personeelslid aan de lijn die kwaad was en een opmerking maakte over de kwaliteit van de dienstverlening. De ambtenaar geeft toe dat hij reageerde dat
hij het koppel niet verplicht had om in Brugge te
bevallen.
Het diensthoofd wijst op slecht nieuws dat de ambtenaar te verwerken kreeg. Ze vermoedt dat dit
doorwerkte in zijn communicatie.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN SOEPELHEID: tijdens het telefoongesprek
deelden de ouders mee dat ze door overmacht te
laat waren en dat ze van het onthaal in het Huis van
de Bruggeling de toezegging hadden gekregen dat
ze nog mochten afkomen. Toch verplichtte de ambtenaar hen om een nieuwe afspraak te maken.
GEEN CORRECTE BEJEGENING: de manier
waarop de ambtenaar met de ouders en het ziekenhuis communiceerde, was niet behoorlijk.
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: het onthaal van
het Huis van de Bruggeling overlegde niet met de
ambtenaar of het oké was dat de ouders een half uur
later zouden komen.
De Ombudsman begrijpt dat het slechte nieuws dat
de ambtenaar kreeg, invloed kan hebben gehad op
zijn gedrag, maar ook in dergelijke gevallen moet
men er over waken professioneel te blijven.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (13 november 2017).
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WACHTEN OP EEN AFSPRAAK
(dossier: 201704-103)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Burgerzaken

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster heeft de Amerikaanse nationaliteit
maar woont al 25 jaar in Brugge. Ze is getrouwd
met een Belg. In 2015-2016 verbleef ze een jaar in
de Verenigde Staten en liet ze zich uitschrijven uit
het Brugse bevolkingsregister.
Toen ze terugkeerde, wilde ze zich opnieuw inschrijven maar dat loopt niet van een leien dakje.
Ze betaalde 200 euro en moest tegen midden januari 2017 documenten binnen brengen. Ze vergat dat
te doen, tot ze in april een uitnodiging kreeg om
naar de themabalie Niet-Belgen in het Huis van de
Bruggeling te komen. Daar werd haar oranje kaart
ingehouden.
Verzoekster uitte aan de balie haar ongenoegen dat
ze geen herinnering had gekregen. Volgens de medewerkster was er wel een herinnering gestuurd
maar gebeurde dat niet aangetekend. Verzoekster
ontving deze herinnering niet. Ze vindt dat de Stad
dergelijke belangrijke brieven aangetekend zou
moeten versturen. Ze moest de procedure opnieuw
opstarten en weer 200 euro betalen.
Verzoekster kaart verder aan dat het moeilijk is
voor een vreemdeling om een afspraak te krijgen in
het Huis van de Bruggeling. Dat kan soms pas na
meer dan een week. Aan het onthaal kreeg ze de
raad een e-mail te sturen over haar probleem, maar
verzoekster vindt dat geen manier van werken. Haar
interimkantoor belde dan maar zelf naar het Huis
van de Bruggeling. Het kreeg wel de gevraagde informatie. Verzoekster vindt dat best oké, al vraagt
ze zich af of dat geen inbreuk op haar privacy is.

ONDERZOEK:
Het Huis van de Bruggeling bevestigt eind april
2017 dat de wachttijden lang oplopen voor het maken van een afspraak aan de themabalie NietBelgen. Er is een wachttijd van twee weken. De afdeling is recent versterkt met nieuw personeel wat
op termijn moet zorgen voor een inkorting van de
wachttijden.
Volgens het Huis van de Bruggeling zouden de medewerkers aan de balie Niet-Belgen altijd duidelijk
uitleggen welke documenten de vreemdeling moet
indienen om ingeschreven te geraken, en tegen
welke datum hij dat moet doen.
Dat de dienst Burgerzaken een herinnering zou
hebben gestuurd, berust op een misverstand. Er
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wordt wel een brief verstuurd waarin vermeld staat
tegen wanneer de vreemdeling bepaalde documenten binnen moet brengen. De dienst Burgerzaken
verstuurt jaarlijks zo’n 30.000 brieven. Alleen brieven waarvoor een ontvangstmelding wordt gevraagd, worden aangetekend verzonden.
Het Huis van de Bruggeling bevestigt dat het interimkantoor info opvroeg. Het gebeurt wel vaker dat
de afdeling Niet-Belgen vragen van werkgevers
krijgt. Daar wordt altijd op geantwoord, zij het
summier, zodat de privacy van de betrokkene niet
wordt geschonden.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: de wachttijd voor
een afspraak met de themabalie Niet-Belgen liep in
april 2017 te hoog op.
Wat de andere klachten betreft, vindt de Ombudsman geen argumenten om verzoekster gelijk te geven.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (8 mei 2017).

OPVOLGING:
Begin 2018 is de wachttijd voor het maken van een
afspraak met de afdeling Niet-Belgen ingekort tot
vijf à tien dagen.

VERKEERDE BRIEF
(dossier: 201709-242)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Burgerzaken

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker en zijn vrouw gaan naar het Huis van de
Bruggeling om hun adreswijziging te voltooien. Ze
hadden een brief gekregen, gericht aan verzoekers
echtgenote, waarin stond dat zij zonder afspraak
langs konden komen.
Aan het loket reageert de medewerkster onvriendelijk en niet behulpzaam. Ze herhaalt verschillende
keren dat de echtgenote van verzoeker, die een
oranje kaart heeft, een afspraak moet maken. Er
ontstaat een discussie. Uiteindelijk worden ze geholpen door een baliecoach die hun dossier in orde
brengt.
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ONDERZOEK:
De discussie met de medewerkster aan het loket
werd veroorzaakt door een fout in de brief die verzoekers vrouw ontving. Daarin stond dat zij geen
afspraak hoefde te maken voor het voltooien van
haar adreswijziging. Dat was verkeerde informatie
als gevolg van verstrooidheid bij de medewerker
van de dienst Burgerzaken die de brief had opgesteld. Hij had de verkeerde uitnodigingsbrief gebruikt. Voor de afwerking van de adreswijziging
was wel degelijk een afspraak nodig.
Verzoekers werden uiteindelijk geholpen door de
baliecoach omdat deze had opgemerkt dat de brief
foute informatie bevatte.
De medewerker die de brief opstelde, wordt gewezen op zijn fout. Op het werkoverleg wordt de
klacht met het volledige team besproken zodat in de
toekomst geen verkeerde uitnodigingen meer worden verstuurd.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: verzoekers kregen
een verkeerde brief waardoor zij ervan uitgingen
dat zij zonder afspraak naar het Huis van de Bruggeling konden komen.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman niet objectief kan oordelen over het onthaal door de medewerkster. De medewerkster had
wel gelijk toen ze zei dat er een afspraak nodig was.
De klacht wordt gecorrigeerd: de medewerker die
de fout maakte, wordt op zijn fout gewezen. De
klacht wordt besproken op het werkoverleg.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 oktober 2017).

VOORLOPIG RIJBEWIJS
(dossier: 201705-134)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Burgerzaken

Ander oordeel

leggen. Ze krijgt een brief mee met daarop de instructies hoe ze tijdig de verlenging kan aanvragen.
Verzoekster belt naar het Huis van de Bruggeling
waar ze te horen krijgt dat ze een afspraak moet
maken met de afdeling Rijbewijzen. Omdat de
vraag hoogdringend is, stapt ze naar het Huis van
de Bruggeling, maar het onthaal blijft erbij dat ze
een afspraak moet maken. Er wordt niet ingegaan
op haar argument dat de vraag hoogdringend is.
Verzoekster maakt een afspraak voor 3 mei.
Op 3 mei kan ze door ziekte niet naar het Huis van
de Bruggeling komen. Ze maakt een nieuwe afspraak voor 8 mei, maar als ze dan langs gaat is ze
te laat om haar voorlopig rijbewijs om te wisselen.
Het document is verlopen en zij moet drie jaar
wachten vooraleer ze opnieuw een voorlopig rijbewijs kan aanvragen.
De directeur van de autorijschool klaagt de manier
van werken in het Huis van de Bruggeling aan. Hij
vindt dat zowel aan het onthaal als bij de afdeling
Rijbewijzen fouten gemaakt zijn. Verzoekster heeft
volgens hem geen nieuw voorlopig rijbewijs gekregen omdat de diensten niet oplettend genoeg waren
en niet met kennis van zaken gehandeld zouden
hebben.

ONDERZOEK:
Geen enkele van de onthaalbedienden herinnert
zich dat verzoekster benadrukt zou hebben dat haar
vraag hoogdringend was. Als er sprake is van een
dringende aanvraag, is het gebruikelijk dat het onthaal contact opneemt met de bevoegde dienst.
De autorijschool kan in samenspraak met het examencentrum een extra examenplaats forceren. Verzoekster slaagt na het volgen van verplichte rijlessen meteen voor haar praktijkexamen. Ze krijgt
haar definitief rijbewijs.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen over
hoe het contact aan het onthaal verliep. Het gaat om
een woord-tegen-woordsituatie.
Het probleem lost zichzelf op.

KLACHT:
Twee dagen voor haar voorlopig rijbewijs vervalt,
biedt verzoekster zich opnieuw aan bij haar autorijschool. De directeur stuurt haar door naar de afdeling Rijbewijzen om nog in extremis voor 27 april
2017 haar voorlopig rijbewijs om te wisselen voor
een model VLR M36. Zo kan ze nog drie jaar oefenen met begeleider voor ze haar rijexamen moet af-
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(dossier: 201708-201)

tering aangebracht. Ondanks al deze maatregelen
kan niet vermeden worden dat de FOD Binnenlandse Zaken foto’s sporadisch toch nog afkeurt.

Diensten: Huis van de Bruggeling, Burgerzaken

BEOORDELING:

GEWEIGERDE PASFOTO'S

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster gaat begin juli naar het Huis van de
Bruggeling om haar identiteitskaart te vernieuwen.
Haar pasfoto’s worden door de scanner aan de themabalie Leven en Mobiliteit niet aanvaard. De
ambtenaar verwees verzoekster naar de fotocabine
in het Huis van de Bruggeling. Verzoekster betaalde zes euro en liet nieuwe foto’s maken. Ze werden
door de scanner aanvaard.
Begin augustus wordt verzoekster door het Huis
van de Bruggeling opgebeld met de boodschap dat
de pasfoto’s toch door de FOD Binnenlandse Zaken
afgekeurd werden omdat ze overbelicht waren.
Verzoekster ging naar een fotograaf die vertelde dat
ze lang niet de enige was die dat was overkomen.
Toen verzoekster het probleem ging melden in het
Huis van de Bruggeling, werd het weggelachen.
Verzoekster kijkt tegen de extra kosten voor haar
pasfoto’s aan.

ONDERZOEK:
De baliemedewerkster bevestigt dat verzoekster
haar ongenoegen uitte en zei dat, als ze pasfoto’s
nam in de fotocabine, ze ervan uit mocht gaan dat
zij van goede kwaliteit zouden zijn. De ambtenaar
gaf haar gelijk, maar verduidelijkte dat als de foto’s
door de FOD Binnenlandse Zaken geweigerd werden, de dienst Bevolking daar geen inspraak in had.
Verzoekster had nieuwe pasfoto’s mee en vroeg op
dat moment geen compensatie. De medewerkster
ging niet verder op de zaak in om de situatie niet te
doen escaleren.
Hoewel de dienst Burgerzaken niet verantwoordelijk is voor de weigering van de foto’s, betaalt ze
verzoekster terug.
Het Huis van de Bruggeling wijst erop dat er al heel
wat maatregelen werden genomen om klachten over
de fotocabine tot een minimum te beperken. De fotocabine is geprogrammeerd om de instructies voor
de pasfoto’s te respecteren. Als de klant foto’s
neemt in de fotocabine en ze worden toch door de
scanner geweigerd, dan kan hij gratis een tweede
poging ondernemen, eventueel met de hulp van een
onthaalmedewerker. De foto’s worden manueel nagezien door de medewerker en via de scanner automatisch gecontroleerd. Om overbelichting door
zonlicht te vermijden, installeerde de fabrikant een
langer en donkerder gordijn en werd extra verduis-
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Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Verzoekster krijgt de geweigerde pasfoto’s terugbetaald. De Ombudsman stelt vast dat in het Huis van
de Bruggeling alle mogelijke maatregelen genomen
zijn om dergelijke weigeringen zo veel mogelijk te
vermijden, wat positief is. Veel meer kan op het niveau van de Stad Brugge niet gedaan worden.
Het blijft natuurlijk vervelend voor de burger dat
pasfoto’s die in Brugge werden goedgekeurd, toch
nog in Brussel worden geweigerd. Dat behoort
evenwel tot de bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken.

Overgenomen meldingen
MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201703-084)
Diensten: Financiën (Fiscaliteit), Huis van de
Bruggeling

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster mailde begin januari 2017 naar het
Huis van de Bruggeling om te protesteren tegen een
hoge factuur voor sms-parkeren. In haar klacht gebruikte ze ten onrechte het woord ‘belastingen’,
terwijl het in feite ging om een factuur van de private firma die het sms-parkeren aanbiedt. Het Huis
van de Bruggeling verkeek zich op dat woord en
maakte de melding over aan de dienst Fiscaliteit.
Na zestig dagen komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Het Huis van de Bruggeling stuurde de melding
door naar de dienst Fiscaliteit in de speciaal daartoe
ontworpen mailbox ‘opvolgingstool’. Deze mailbox
werd in alle diensten geïnstalleerd voor de start van
het Huis van de Bruggeling. Niet alleen meldingen
voor de betrokken dienst zouden er door het Huis
van de Bruggeling in worden gedropt, maar ook informatievragen die door het Huis van de Bruggeling niet onmiddellijk beantwoord konden worden
en waarbij de onthaalmedewerkers niemand in de
betrokken dienst konden contacteren. Het was de
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bedoeling dat de diensten deze aparte mailbox zouden beheren.
Volgens de dienst Fiscaliteit werd deze mailbox in
oktober en november 2016 opgevolgd. In totaal
werden er toen vijf meldingen in gedropt. Eind november/begin december kreeg de dienst evenwel
het signaal vanuit het Huis van de Bruggeling dat
deze mailbox niet meer gebruikt zou worden en de
meldingen rechtstreeks naar de betrokken dienst of
persoon gestuurd zouden worden. Gevolg was dat
de dienst Fiscaliteit de mailbox nog twee weken
opvolgde maar daarna niet meer.
Als de Ombudsman de melding begin januari 2017
overneemt en de dienst Fiscaliteit daarvan verwittigt, stelt de dienst vast dat ondanks de nieuwe afspraak de melding toch in de opvolgingstool werd
gedropt. Ze bleef er gedurende zestig dagen onbehandeld zitten. Ook alle herinneringsmails die het
systeem uitstuurde, zitten onaangeroerd in de opvolgingstool.
De dienst Fiscaliteit maakt de melding over aan de
dienst Mobiliteit voor beantwoording.
De Ombudsman legt de informatie van de dienst
Fiscaliteit voor aan de verantwoordelijke van het
Huis van de Bruggeling. Zij nuanceert. Omdat nog
altijd niet alle diensten vertrouwd bleken te zijn met
het Meldpunt werd beslist om dringende informatievragen die via e-mail in het Huis van de Bruggeling toekwamen, tijdelijk niet meer in de opvolgingstool te droppen, maar rechtstreeks door te
mailen naar de betrokken dienst. Meldingen bleven
evenwel altijd via de opvolgingstool lopen, verzekert de verantwoordelijke. Zij stelt een nieuwe,
verplichte opleiding in het vooruitzicht zodat informatievragen, meldingen, suggesties en eerstelijnsklachten zo snel mogelijk weer via de opvolgingstool zouden kunnen verlopen. De dienst
Informatica stuurt de uitnodiging hiervoor eind
april door naar alle diensten.

MEERDERE DIENSTEN

te opleiding zodat alles zo snel mogelijk weer via
de opvolgingstool kan verlopen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (8 mei 2017).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)
(dossier: 201705-112)
Diensten: Welzijn, Informatica

Gegrond
KLACHT:
Het bedrijf van verzoekster koopt een AED-toestel.
De FOD Binnenlandse Zaken raadde haar aan om
dat aan de Stad te laten weten. Eind februari 2017
meldt verzoekster de aankoop aan de Stad en vraagt
ze of ze hiervoor een toelage kan krijgen.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: er deed zich een
misverstand voor tussen de dienst Fiscaliteit en het
Huis van de Bruggeling. De dienst Fiscaliteit
meende dat zowel de informatievragen als de meldingen niet langer in de opvolgingstool werden gedropt, terwijl het volgens het Huis van de Bruggeling alleen over de informatievragen ging. Daardoor
bleef de melding onbehandeld.
De klacht wordt gecorrigeerd: de meldster krijgt
een antwoord via de dienst Mobiliteit. De dienst
Fiscaliteit volgt haar opvolgingstool weer op. De
dienst Informatica organiseert een nieuwe, verplich-

De melding kwam terecht bij de dienst Leefmilieu
die ze overmaakte aan het Huis van de Bruggeling.
Vandaar werd ze doorgestuurd naar de dienst Welzijn. De melding kwam in de opvolgingstool van
deze dienst terecht waar ze niet werd opgemerkt.
Volgens het diensthoofd werd de melding niet in
behandeling genomen omdat aan de dienst een verkeerd e-mailadres werd gekoppeld. Bovendien
kampt de dienst met een tijdelijk personeelstekort.
Slechts één medewerkster zou toegang hebben tot
het Meldpunt. Twee andere medewerksters met
toegangsrechten zijn langdurig afwezig. Het diensthoofd zelf zou geen toegang meer hebben tot het
programma.
De dienst Informatica meent dat de fout niet bij de
hard- en software ligt, maar bij de dienst Welzijn.
Er werd aanvankelijk een verkeerd e-mailadres gekoppeld, maar deze fout werd al eind september
2016 recht gezet. Zoals voor alle andere diensten
die met meldingen te maken hebben, werd in het emailprogramma een opvolgingstool voorzien waarin de e-mails terecht komen die gerelateerd zijn aan
de meldingen. Het diensthoofd kreeg eind november 2016 toegang tot deze opvolgingstool. De twee
medewerksters die langdurig afwezig zijn, hadden
al sinds 2011 toegang. De andere medewerkster
kreeg pas eind april 2017 alle rechten. Niettemin,
stelt de dienst Informatica, kwamen alle e-mails wel
degelijk toe in de functionele postbus van de dienst
Welzijn waar de opvolgingstool te zien is. Er moet
wel op geklikt worden om de inhoud te zien.
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De dienst Ombudsman stelde al eerder vast dat verschillende diensten niet vertrouwd zijn met of zelfs
niet op de hoogte waren van de opvolgingstool. De
dienst Informatica organiseert in de loop van 2017
opfrissingscursussen.
Na het overnemen van de melding door de dienst
Ombudsman laat de dienst Welzijn verzoekster weten dat het plaatsen van een AED-toestel niet gemeld hoeft te worden en dat de Stad noch het
OCMW een toelage voorzien.

(dossier: 201709-240)

omdat de nieuwe werkwijze na de verhuizing naar
het Huis van de Bruggeling niet bij alle medewerkers gekend was. Slechts twee medewerksters
volgden de opleiding en kunnen in het Meldpunt
werken. Daarnaast was er ook de hoge werkdruk in
de grote vakantie, waardoor alleen de meest dringende dossiers behandeld werden.
Pas eind augustus werd de opvolgingstool geraadpleegd en bleek die een pak e-mails te bevatten
over vijf meldingen, waaronder deze van verzoekster. De melding werd meteen overgemaakt aan de
dienst Leefmilieu.
Op het werkoverleg spreekt de dienst Vergunningen
af dat een medewerker elke dag de opvolgingstool
consulteert. Er wordt een vervanger aangeduid in
geval van afwezigheid.
De dienst Leefmilieu geeft toe dat ze de melding
niet meteen in behandeling nam, enerzijds door de
afwezigheid van het diensthoofd en de bureauchef
die de meldingen in de opvolgingstool opvolgen,
anderzijds door het vele werk en het personeelstekort op de afdeling die de milieuklachten onderzoekt. Toen de melding midden september in behandeling kon worden genomen, was het
evenement al voorbij. De dienst noteerde in het
meldpuntprogramma de vergunningsvoorwaarden
maar vergat te noteren dat ze deze ook onder de
aandacht had gebracht van de organisator met het
oog op toekomstige aanvragen. Verzoekster werd
niet ingelicht.

Diensten: Vergunningen, Leefmilieu

BEOORDELING:

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding van verzoekster bleef onbehandeld.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt
een antwoord. De dienst Welzijn wordt gewezen op
de opvolgingstool. De dienst Informatica ziet de
rechten van de medewerksters na.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)

Gegrond
KLACHT:
Midden juli meldt verzoekster dat de afvoer van een
toiletwagen op een evenement, naast de rioolkolk
ligt waardoor het afvalwater in de greppel blijft
staan. Er is sterke geurhinder. Ze dringt aan op
maatregelen.
De melding wordt overgemaakt aan de dienst Vergunningen, die ze pas begin september doorstuurt
naar de dienst Leefmilieu. Midden september noteert de dienst Leefmilieu in het meldpuntprogramma de voorwaarden voor het lozen van afvalwater en het gebruik van de toiletwagen. Wat er
met deze informatie gebeurde, wordt niet vermeld.
Na zestig dagen komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Vergunningen merkte de melding laat op doordat ze
de opvolgingstool niet consulteerde. Ook de dienst
Leefmilieu liet de melding een tijdlang liggen. Het
is een aandachtspunt dat dit gebeurde als gevolg
van de vele langdurig afwezigen op deze dienst.
De klacht wordt gedeeltelijk gecorrigeerd: de dienst
Vergunningen neemt maatregelen om de opvolgingstool beter op te volgen. De dienst Leefmilieu
wijst de organisator op zijn voorwaarden. De dienst
Ombudsman licht verzoekster in.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 februari 2018).

ONDERZOEK:
De melding werd via de opvolgingstool overgemaakt aan de dienst Vergunningen. Daar bleef ze
een hele tijd onbehandeld zitten, enerzijds omdat de
opvolgingstool niet werd geconsulteerd, anderzijds
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (4)
(dossier: 201710-266)
Diensten: Politie, Mobiliteit

Gegrond
KLACHT:
Midden oktober neemt het Huis van de Bruggeling
contact op met de dienst Ombudsman. Een melding
van midden augustus over het veilig houden van
wandelzones in Brugge wordt voortdurend zowel
door de dienst Mobiliteit als de Politie afgewezen.
Ondertussen is de reglementaire termijn van zestig
dagen overschreden.

ONDERZOEK:
Midden augustus wees het contactcenter van het
Huis van de Bruggeling de melding toe aan de Verkeersdienst van de Politie. De Politie accepteerde ze
niet. Het contactcentrum stuurde de melding naar
de dienst Mobiliteit die de melding evenmin accepteerde.
Dezelfde dag nog stuurde het contactcentrum de
melding naar de afdeling Verkeersveiligheid en
Verkeerscirculatie van de Politie die de melding
niet accepteerde. Dezelfde dag stuurde het contactcentrum de melding opnieuw naar de dienst Mobiliteit. Een week later werd de e-mail geopend door
een medewerker van de dienst Mobiliteit en vier
dagen later door een andere medewerker van de
dienst Mobiliteit die de melding niet accepteerde.
Begin oktober stuurt het contactcentrum de melding
opnieuw naar de Verkeersdienst van de Politie. Zes
dagen later stuurt de Verkeersdienst de melding
door naar een personeelslid die ze een week later
afwijst. Midden oktober wordt de melding toegewezen aan een medewerkster van de dienst Communicatie en Citymarketing die ze niet accepteert.
De termijn van zestig dagen raakt overschreden.
Volgens de dienst Mobiliteit ging de melding over
het niet naleven van de verkeersborden die aanduiden dat de Burg een voetgangerszone is. Dat moet
vastgesteld worden door de Politie. Pas als een
structurele oplossing zich opdringt, is de dienst
Mobiliteit mee aan zet.
Volgens de Verkeersdienst van de Politie behoorde
de melding niet tot haar bevoegdheid. Ze vond het
een beleidskwestie. De Verkeersdienst meent dat
het niet aan haar is om te beslissen welke dienst dan
een inhoudelijk antwoord moet formuleren. Toch
formuleert de Politie een inhoudelijk antwoord dat
door de dienst Ombudsman aan verzoeker wordt
overgemaakt.
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In 2011 formuleerde de Ombudsman volgende aanbeveling naar aanleiding van het doorschuiven van
meldingen tussen de Groendienst en de Wegendienst: “Als er tussen diensten onduidelijkheid bestaat over welke dienst een melding moet aanpakken, dan moeten beide diensten daar zo snel
mogelijk met elkaar over overleggen en de melding
niet blijven doorspelen tot de maximale behandelingstermijn verstreken is.” Deze aanbeveling werd
door het College van Burgemeester en schepenen
goedgekeurd op 14 oktober en 23 december 2011.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: overheidsdiensten moeten efficiënt met elkaar communiceren en
samenwerken. Dat was hier niet het geval. De Politie en de dienst Mobiliteit bleven de melding afwijzen tot de termijn van zestig dagen overschreden
werd. Ze pasten de goedgekeurde aanbeveling van
2011 niet toe.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
antwoord.

AANBEVELING:
“Als er tussen diensten onduidelijkheid bestaat over
welke dienst een melding moet aanpakken, dan
moeten beide diensten daar zo snel mogelijk met elkaar over overleggen en de melding niet blijven
doorspelen tot de maximale behandelingstermijn
verstreken is.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (19 februari 2018).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (5)
(dossier: 201711-286)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening (Unesco),
Wegendienst, Patrimonium (Elektromechanica), Informatica, Huis van de Bruggeling

Gegrond
KLACHT:
Begin september meldt verzoeker dat een gedeelte
van de verlichting van het Bakkersreitje niet meer
werkt. Het Huis van de Bruggeling maakt de melding over aan de Wegendienst. Twee dagen later
maakt de Wegendienst de melding over aan een
medewerker van de sector Unesco. De melding
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wordt er pas een maand later geopend. Informatie
over verdere acties ontbreekt.
Na zestig dagen komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Pas eind november laat de Dienst Ruimtelijke Ordening weten dat de melding niet voor haar bestemd is. Omdat het gaat om openbare verlichting
langs de rei stuurt ze een kopie van de melding terug naar de Wegendienst.
De medewerker van de sector Unesco die de melding begin oktober had geopend, had de melding
diezelfde dag al per e-mail terug proberen te sturen
naar de Wegendienst. Omdat hij slechts zeer uitzonderlijk meldingen krijgt, is hij niet vertrouwd
met het meldpuntprogramma.
De Wegendienst stuurt de melding begin december
door naar de dienst Elektromechanica omdat het om
stadsverlichting gaat. Midden december laat de
dienst Elektromechanica aan de dienst Ombudsman
weten dat de verlichting hersteld is.
De Dienst Ruimtelijke Ordening stelt dat al begin
2017 beslist werd om alle meldingen voor de
dienst, behalve deze voor de afdeling Bouwvergunningen en de Woondienst, via de afdeling Algemene Zaken te laten verlopen. Ze meent dat het niet
efficiënt is om alle personeelsleden van de sectoren
een opleiding te laten volgen, ook deze die zeer
sporadisch een melding doorkrijgen. Hiertoe diende
de structuur van het Meldpunt aangepast te worden.
Wegens andere prioriteiten werd dit nog niet expliciet aan de dienst Informatica gevraagd. Naar aanleiding van de klacht vraagt de Dienst Ruimtelijke
Ordening aan de dienst Informatica de nodige aanpassingen te doen aan het traject van haar meldingen.
De Dienst Ruimtelijke Ordening stelt vast dat bij de
indeling van de categorieën in het meldpuntprogramma alle meldingen over openbare verlichting
aan de Wegendienst zijn gelinkt. Zij licht daar de
dienst Informatica over in.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd niet binnen de reglementaire termijn behandeld. De melding werd rondgestuurd waarna ze
bij de sector Unesco van de Dienst Ruimtelijke Ordening bleef haperen omdat de medewerker onvoldoende vertrouwd was met het meldpuntprogramma.
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Het Huis van de Bruggeling stuurde de melding
door naar de Wegendienst omdat de categorisering
in het meldpuntprogramma ten onrechte alle meldingen over openbare verlichting aan de Wegendienst linkt. De Wegendienst stuurde de eerste keer
ten onrechte de melding door naar de sector Unesco
van de Dienst Ruimtelijke Ordening. Pas na de
klacht stuurt zij de melding correct door naar de
dienst Elektromechanica.
De klacht wordt gecorrigeerd: het herstel wordt uitgevoerd. Het meldpuntprogramma wordt aangepast.

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

Andere dienstoverschrijdende
klachten
AARDBEIENAUTOMAAT
(dossier: 201705-127)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening, Huis van
de Bruggeling, Economie, Vergunningen

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster wil in haar voortuinstrook een aardbeienautomaat plaatsen. Eind maart 2017 vraagt ze in
een e-mail aan info@brugge.be wat ze hiervoor
moet doen. Ze krijgt geen antwoord.
Midden mei opent de dienst Ombudsman een
klachtdossier.

ONDERZOEK:
Het contactcenter van het Huis van de Bruggeling
maakte de informatievraag van verzoekster onmiddellijk over aan de diensten Vergunningen en Economie in de veronderstelling dat deze bevoegd waren.
De dienst Economie repliceerde dat de vraag van
verzoekster tot de bevoegdheid van de dienst Vergunningen behoorde. Het diensthoofd gebruikte een
verkeerd e-mailadres waardoor het contactcenter
deze repliek niet ontving.
De vergissing van de dienst Economie had geen gevolgen. De dienst Vergunningen ontving de vraag
ook via het Huis van de Bruggeling. Ze stuurde
hem dezelfde dag door naar de Dienst Ruimtelijke
Ordening omdat voor het plaatsen van een aardbeienautomaat in de voortuinstrook een bouwvergun-
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ning nodig is. De Dienst Ruimtelijke Ordening beantwoordde de vraag niet.
Na de klacht raadt de Dienst Ruimtelijke Ordening
verzoekster aan contact op te nemen met de sector
Noord zodat onderzocht kan worden wat mogelijk
is. De sector Noord stuurt verzoekster drie dagen na
de klacht een inhoudelijk antwoord. Er worden afspraken gemaakt voor het indienen van een aanvraag.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Dienst
Ruimtelijke Ordening liet de vraag onbeantwoord.
GEEN ZORGVULDIGHEID: het Huis van de
Bruggeling stuurde initieel de vraag naar de verkeerde diensten. De dienst Economie gebruikte een
fout e-mailadres waardoor haar repliek niet toekwam bij het Huis van de Bruggeling.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt
een antwoord.

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

BORGSTELLING
(dossier: 201706-149)
Diensten: Financiën (Financiële Administratie),
Hulpverleningszone 1

Gegrond
KLACHT:
De Stad geeft in 2011 namens de Operationele Prezone West-Vlaanderen 1 opdracht voor een audit
over de hervorming van de civiele veiligheid.
Eind mei 2016 stuurt de firma die de audit uitvoerde, een e-mail naar de verantwoordelijke voor de
overheidsopdrachten met de vraag om de borgstelling van meer dan 4.000 euro vrij te geven bij de
Algemene Borgstellingen CV. Eind augustus 2016
herinnert de firma aan haar vraag, maar ook nu
antwoordt de ambtenaar niet. Bijna een jaar later,
begin juni 2017, herinnert de firma opnieuw aan het
dossier. Ook nu blijft een reactie uit.

ONDERZOEK:
De ambtenaar legde het aanbestedingsdossier voor
de audit eind december 2011 voor aan het College
van burgemeester en schepenen. Ondertussen is de
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Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen operationeel als aparte rechtspersoon. De ambtenaar verwijst de dienst Ombudsman naar de Hulpverleningszone omdat zij nu verantwoordelijk is voor de
opleveringen, enz. Het onderzoek brengt geen duidelijkheid of de ambtenaar de vraag van de firma
en/of de herinneringen overmaakte aan de Hulpverleningszone.
Het KB van 14 januari 2013 schrijft voor:
“In de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven, verleent de aanbestedende overheid, binnen
vijftien dagen na de dag van het verzoek, handlichting aan de Deposito- en Consignatiekas, aan de
openbare instelling die een gelijkaardige functie
vervult, aan de kredietinstelling of aan de verzekeringsonderneming.”
De dienst Ombudsman neemt contact op met de financieel beheerder van de Hulpverleningszone 1
West-Vlaanderen en maakt hem de nodige documenten over. De financieel beheerder belooft het
nodige te doen maar merkt op dat de Stad Brugge
het opdrachtgevende bestuur was, weliswaar in
naam en voor rekening van de Operationele Prezone. Hij twijfelt of de opheffing van de borgtocht,
ondertekend door de Hulpverleningszone, aanvaard
zal worden.
Midden augustus ontvangt de firma de opheffing
van de borgtocht. Hoewel het bedrijf van oordeel is
dat de Hulpverleningszone de documenten zelf had
moeten doorsturen naar de Algemene Borgstellingen CV, stuurt het de documenten op naar de kas.
Begin oktober laat ze weten dat de borg vrijgegeven
werd.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN WETTELIJKHEID: de borgtocht werd te
laat vrijgegeven. De vraag van verzoekster dateerde
van mei 2016.
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: het staat de Ombudsman voor dat de Stad als aanbestedende overheid de borg had moeten lichten. Hoe dan ook was
het niet duidelijk wie de borg moest lichten omdat
de Stad in 2011 de audit bestelde in een overgangsperiode toen de Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen nog werd voorbereid. Wat er gebeurde
met de e-mails die de firma naar de verantwoordelijke voor de overheidsopdrachten stuurde, is onduidelijk.
De klacht werd gecorrigeerd: de borg wordt vrijgegeven.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 oktober 2017).

VERWIJDERD GRAF
(dossier: 201708-198)
Diensten: Burgerzaken, Groendienst

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker gaat elke week naar de begraafplaats
waar zijn ouders begraven liggen in een urnegraf.
Het graf is weg. Nochtans betaalde hij eind januari
2016 voor de verlenging van de concessie met vijftien jaar.
In het Huis van de Bruggeling zegt de ambtenaar
dat verzoeker een jaar de tijd heeft gehad om te betalen maar dat niet deed. Als hij zijn betalingsbewijs toont, geeft de medewerker toe dat alleen de
betalingen voor 2017 werden nagezien. Hij vindt
verzoekers betaling van januari 2016 probleemloos
terug.
Verzoeker herinnert zich dat er in 2015 een bordje
bij het graf stond. Hij nam toen het initiatief om de
verlenging van de concessie in orde te brengen.
Volgens de ambtenaar zou er eind december 2016
aan het graf weer een bordje geplaatst zijn. Verzoeker ontkent dat want hij gaat elke week naar het
graf. Daarop zou de medewerker gerepliceerd hebben dat het bordje wel werd gemaakt maar niet
werd geplaatst.
Verzoeker verneemt van de ambtenaar dat de grafsteen en de urnen nog bewaard zijn en zich in een
loods bevinden, maar dat men er nu niet bij kan
omdat de verantwoordelijke met vakantie is. Verzoeker stelt zich vragen over de werking van de
dienst.

ONDERZOEK:
Op de lijst met graven die in 2015 einde vergunning
waren, werd het graf van verzoekers ouders correct
aangeduid. Er werd een bordje gezet en verzoeker
verlengde de concessie.
Door een administratieve fout werd de fiche van het
graf van verzoekers ouders weer op de lijst gezet
met de graven waarvan de vergunning afliep in
2016. Er zou toen weer een tijdje een bordje gestaan hebben met het bericht dat de concessie afliep. Daarop reageerde verzoeker niet.
De dienst Burgerlijke Stand bevestigt dat er de
jongste tijd af en toe klachten binnen komen over
deze bordjes die niet aan het graf gestaan zouden
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hebben. Dat komt omdat de arbeiders van de
Groendienst geregeld de bordjes wegnemen om het
groenonderhoud te kunnen doen. Soms vergeten ze
ze terug te zetten. Twee dagen voor verzoeker zijn
ongenoegen kwam uiten in het Huis van de Bruggeling en drie dagen voor zijn klacht bij de Ombudsman, had de dienst Burgerlijke Stand de Groendienst al op het hart gedrukt dat de arbeiders de
bordjes moesten laten staan. De Groendienst reageerde dat de onderhoudsploegen daarover aangesproken zouden worden.
De dienst Burgerlijke Stand bewaart de urnen en de
stenen altijd één jaar. Daardoor kunnen de urnen en
de steen van het graf van verzoekers ouders teruggeplaatst worden. Dat gebeurt enkele dagen na de
klacht. De dienst verontschuldigt zich voor haar
fout.

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 graf van verzoekers ouders in
2016 weer op de lijst gezet van graven die verwijderd zouden worden als de concessie niet werd verlengd. Omdat verzoeker niet reageerde, werd het
graf verwijderd.
De arbeiders van de Groendienst zetten bij het
groenonderhoud niet altijd de bordjes aan de graven
terug. Dat kan zeer verstrekkende gevolgen hebben
en moet dan ook ten allen tijde vermeden worden.
De Ombudsman onderschrijft de vraag van de
dienst Burgerlijke Stand aan de Groendienst opdat
met de grootste zorg omgesprongen zou worden
met deze bordjes.
De klacht wordt gecorrigeerd: het graf wordt teruggeplaatst. De dienst Burgerlijke Stand verontschuldigt zich en interpelleert de Groendienst.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (21 augustus 2017).

MIJN BRUGGE
(dossier: 201709-241)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Informatica

Gegrond
KLACHT:
Begin 2017 probeert verzoeker zich te registreren
op ‘Mijn Brugge’. Hij vult alle velden in, maar bij
het raadplegen van zijn profiel merkt hij dat zijn
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huis- en busnummer niet correct op het scherm verschijnen. Hij belt naar het Huis van de Bruggeling
waar hij de raad krijgt zijn probleem te melden aan
de informaticahelpdesk van de Stad via het emailadres helpdesk@brugge.be.
Op zijn e-mails van begin januari, begin maart en
eind juli wordt niet gereageerd. Verzoeker gaat ervan uit dat zijn account niet bruikbaar is. Hij gebruikt ‘Mijn Brugge’ niet.
Omdat verzoeker iets wil opzoeken op de website
van de Stad, probeert hij eind september toch om
zijn profiel op te starten. Dat lukt nog altijd niet.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman kan met verzoekers account
wel inloggen op ‘Mijn Brugge’. Hij krijgt de raad
de resolutie van zijn scherm aan te passen zodat hij
alle informatie op het scherm kan zien verschijnen.
Verzoeker laat weten dat het werkt.
De dienst Informatica betreurt dat het Huis van de
Bruggeling verzoeker doorverwees naar het emailadres van de helpdesk. Dit e-mailadres en het
programma erachter zijn alleen bedoeld voor intern
gebruik. Het is geen mailbox die actief beheerd
wordt.
De dienst Informatica kan in het helpdeskprogramma twee meldingen van verzoeker terugvinden, een
van midden april en een van eind juli. De eerste
melding werd pas midden september afgesloten met
de opmerking dat het probleem intussen verholpen
zou moeten zijn. De tweede melding werd eind september afgesloten met de mededeling dat de collega’s van de helpdesk het probleem verder zouden
opvolgen.
Het diensthoofd geeft toe dat de meldingen lang
open bleven staan, maar ziet als verzachtende omstandigheid dat het systeem het proces van de meldingen niet opvolgt aangezien het niet gebruikt
wordt voor externe klanten. Over de stand van zaken werd met verzoeker niet gecommuniceerd omdat het programma dat niet voorziet.
De tool is verouderd. Het is de bedoeling dat ze
vervangen wordt door een systeem dat wel de mogelijkheid biedt met externe klanten te communiceren.
Het was beter geweest, meent de dienst Informatica, dat de baliemedewerker in het Huis van de
Bruggeling de melding van verzoeker geregistreerd
had in het Meldpunt. Dan zou verzoeker wel op de
hoogte gebracht zijn.
De dienst Ombudsman vraagt de cluster Klant om
alle baliemedewerkers in het Huis van de Bruggeling op het hart te drukken het e-mailadres van de
helpdesk Informatica niet naar buiten toe te communiceren zolang de nieuwe tool niet actief is. In-
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formaticaproblemen die door burgers gemeld worden, worden best geregistreerd in het Meldpunt.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: het Huis van de
Bruggeling had verzoeker niet mogen verwijzen
naar het interne e-mailadres van de helpdesk, maar
had een melding moeten aanmaken in het Meldpunt.
De meldingen van verzoeker bleven lang open
staan bij de dienst Informatica. Over hun afhandeling kon niet gecommuniceerd worden omdat het
programma dat niet voorziet.
De klacht wordt gecorrigeerd: de tip van de dienst
Ombudsman werkt. Het Huis van de Bruggeling
wordt ervoor gewaarschuwd burgers niet te verwijzen naar het e-mailadres van de helpdesk. Een
nieuwe tool met meer mogelijkheden wordt in het
vooruitzicht gesteld.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 oktober 2017)

VERLOREN POLIOATTEST
(dossier: 201711-288)
Diensten: Leefmilieu, Burgerzaken

Gegrond
KLACHT:
Midden december 2016 krijgt het dochtertje van
verzoekster haar laatste vaccinatie tegen polio. Ze
gaat het polioattest zo snel mogelijk indienen in
haar gemeenteafdeling. Daar wordt beloofd dat het
naar de juiste dienst gestuurd zal worden.
Midden november 2017 krijgt verzoekster van de
dienst Leefmilieu een brief dat het polioattest ontbreekt in het dossier van haar dochtertje. Ze neemt
contact op met de gemeenteafdeling maar kan er op
weinig begrip rekenen.
Verzoekster kan via Kind en Gezin een nieuw attest
krijgen dat ze aflevert in het Huis van de Bruggeling. Toch vraagt ze zich af hoe het eerste polioattest verloren kon gaan en waarom ze hier pas na
bijna een jaar van verwittigd werd.

ONDERZOEK:
De medewerkster van de gemeenteafdeling bevestigt dat verzoekster langs kwam om te vragen wat
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er met het polioattest gebeurd was. Ze vertelde naar
waarheid dat het attest midden december 2016 met
de binnenpost verstuurd was naar de dienst Leefmilieu.
Een dubbel van het attest of een bewijs van doorsturen hield de dienst Bevolking toen nog niet bij.
Sinds de klacht neemt de dienst Bevolking altijd
een kopie van het binnengebrachte attest. Er wordt
een datum op geslagen en de kopie wordt meegegeven met de burger.
Het diensthoofd van de dienst Bevolking wijst er op
dat het doorsturen dateert van midden december
2016. Dat was in de opstartfase van het Huis van de
Bruggeling. Ze acht het mogelijk dat het attest
daardoor verloren ging.
De dienst Leefmilieu verzamelt de polioattesten. Ze
geeft toe dat het veel langer duurde dan normaal dat
verzoekster ervan verwittigd werd dat het attest
ontbrak.
De wet bepaalt dat kinderen voor de leeftijd van
achttien maanden tegen polio ingeënt moeten zijn.
Inbreuken hierop moeten twee keer per jaar, in de
maanden januari en juli, gemeld worden aan de gezondheidsinspecteur. De Stad moet in het bezit zijn
van een door de arts ondertekend vaccinatiebewijs
ten laatste als het kind achttien maanden oud is. De
dienst Leefmilieu controleert of de attesten tijdig
door de ouders binnengebracht zijn. Ontbreekt het
attest, dan krijgen de ouders een herinneringsbrief.
Is het attest een maand na deze brief nog niet binnen bij de dienst Leefmilieu, dan wordt de gezondheidsinspecteur op de hoogte gebracht. De ouders
kunnen dan alsnog het attest opsturen naar de gezondheidsinspecteur.
De dienst Leefmilieu gaat ervan uit dat verzoekster
het attest wel degelijk binnenbracht in de gemeenteafdeling. Ook zij houdt er rekening mee dat er iets
verkeerd liep omdat de dienst pas naar het Huis van
de Bruggeling was verhuisd.
Het opvolgen van de vaccinatiestatus van de kinderen is voor de dienst Leefmilieu een administratieve taak. Doordat in 2017 vijf van de 21 personeelsleden langdurig ziek waren, kon de
dossierbehandelaar geen voorrang meer geven aan
het controleren van de polioattesten. Pas vanaf november wordt met de inzet van een nieuwe collega
de achterstand weggewerkt. Dat was de reden
waarom verzoekster er pas na bijna een jaar van
verwittigd werd dat het attest ontbrak. Normaliter
wordt maandelijks opgevolgd of de ouders het attest hebben binnengebracht.
De dienst Leefmilieu bevestigt dat het nieuwe polioattest binnen kwam en het dossier van het dochtertje van verzoekster in orde is.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de Ombudsman gaat
ervan uit dat het attest verloren ging tijdens de opstartfase van het Huis van de Bruggeling. Zowel de
dienst Bevolking als de dienst Leefmilieu achten dit
waarschijnlijk.
GEEN REDELIJKE TERMIJN: de dienst Leefmilieu verwittigde verzoekster pas na bijna een jaar
dat het polioattest ontbrak.
Het is een aandachtspunt dat de dienst Leefmilieu
een forse dossierachterstand opbouwde omdat door
de vele langdurig zieken het niet meer mogelijk was
om voorrang aan de vaccinatiestatus te geven.
De klacht wordt gecorrigeerd: de achterstand wordt
weggewerkt. De dienst Bevolking past haar werkwijze aan.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 december 2017).

GEEN GRATIS HUISVUILZAKKEN
(dossier: 201711-289)
Diensten: Welzijn, Stadsreiniging, Burgerzaken

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker gaat eind november om gratis huisvuilzakken naar haar gemeenteafdeling. Ze geniet voor
onbepaalde duur van een tegemoetkoming ‘hulp
aan bejaarden’ en heeft alle documenten mee.
De ambtenaar twijfelt of verzoekster recht heeft
want op haar rekeninguittreksel staat dat haar tegemoetkoming door haar ziekenfonds werd gestort en
niet door de FOD Sociale Zaken. Verzoekster reageert dat het bedrag hetzelfde is als wat ze vroeger
van de FOD kreeg.
De ambtenaar belt naar verschillende collega’s
maar niemand kan duidelijkheid geven. Hij belooft
de zaak te onderzoeken en de volgende dag terug te
bellen.
Omdat verzoekster niet opgebeld wordt, gaat ze de
volgende dag terug naar de gemeenteafdeling. Een
andere medewerkster zegt haar dat ze het dossier
nog niet heeft kunnen bekijken. Verzoekster was
ondertussen naar haar ziekenfonds gegaan. Daar
had de bediende een verklaring opgemaakt waarop
werd uitgelegd dat de ‘tegemoetkoming hulp aan
bejaarden’ sinds 1 september 2017 een Vlaamse
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bevoegdheid was geworden en dat de betalingen
sindsdien door de ziekenfondsen gebeurden.
De medewerkster reageert sceptisch. Ze belt naar
een collega maar ook die blijkt niet op de hoogte.
Omdat verzoekster weigert weg te gaan, reikt de
medewerkster haar uiteindelijk de gratis huisvuilzakken uit.
Verzoekster begrijpt niet dat de gemeenteafdeling
niet op de hoogte was van de gewijzigde regelgeving.

MEERDERE DIENSTEN

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

VERKEERD ADRES
(dossier: 201712-296)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening, Informatica

Gegrond

ONDERZOEK:
Op 1 september 2017 werd de ‘tegemoetkoming
hulp aan bejaarden’ overgeheveld van de federale
naar de Vlaamse overheid. De uitbetaling gebeurt
sindsdien door de ziekenfondsen of de Vlaamse
Zorgkas.
De eerste ambtenaar geeft toe dat hij hiervan niet
op de hoogte was. Ook zijn collega’s in de andere
gemeenteafdelingen wisten van niets. Daarom reageerde hij sceptisch op de vraag van verzoekster.
Hij verontschuldigt zich. Hij verzekert dat de dienst
Burgerzaken er alles aan doet om wijzigingen in de
regelgeving zo nauwgezet mogelijk op te volgen,
maar dit keer liep het fout.
De instructies voor het uitreiken van gratis afvalzakken worden opgemaakt door de dienst Stadsreiniging. Het diensthoofd wist evenmin dat de ‘tegemoetkoming hulp aan bejaarden’ overgegaan was
van de federale naar de Vlaamse overheid.
De dienst Welzijn wist dat er een wijziging van de
bevoegdheden zat aan te komen, maar vanaf wanneer was ook voor haar niet duidelijk. De dienst belooft de collega’s te tippen bij wijzigingen. Ze suggereert op de instructies het telefoonnummer van de
dienst Welzijn te zetten zodat de collega’s bij twijfel contact kunnen opnemen.
De dienst Stadsreiniging past het schema aan, met
vermelding van het telefoonnummer.

KLACHT:

BEOORDELING:

De Dienst Ruimtelijke Ordening werkt voor het opvolgen van zijn bouwdossiers met een computerprogramma dat aangeleverd wordt door een private
firma. Opdat het programma met het oog op het organiseren van de openbare onderzoeken altijd over
de meest recente adresgegevens moet beschikken,
gebeurde er tot midden 2016 een automatische uitwisseling van de gegevens uit de Brugse bevolkingsregisters. Dat bestand werd aangeleverd door
een andere private firma.
Al in juni 2016 liet de eerste firma aan de Dienst
Ruimtelijke Ordening weten dat er een probleem
was ontstaan met deze uitwisseling. Daardoor konden de gegevens van de inwoners van Brugge niet
meer up to date gehouden worden. De eerste firma

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
noch de dienst Burgerzaken, noch de dienst Stadsreiniging waren ervan op de hoogte dat de regelgeving veranderd was. De dienst Welzijn wist slechts
dat er een wijziging zat aan te komen. Gevolg was
dat ten onrechte sceptisch gereageerd werd op de
vraag van verzoekster.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Burgerzaken biedt haar excuses aan. De dienst Welzijn en de
dienst Stadsreiniging nemen maatregelen om gelijkaardige klachten in de toekomst te vermijden.
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Verzoeker stelt in augustus vast dat hij niet ingelicht werd over een openbaar onderzoek voor een
bouwaanvraag op een aanpalend perceel. Hij neemt
contact op met de Dienst Ruimtelijke Ordening. De
brief blijkt verstuurd naar zijn oude adres. Hij is al
meer dan twee jaar verhuisd. Volgens de Dienst
Ruimtelijke Ordening staat verzoeker bij het Kadaster nog altijd bekend als wonend op zijn oude adres.
Verzoeker kan dat moeilijk geloven want het aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing kwam
wel toe.
Verzoeker neemt contact op met het Kadaster dat
bevestigt dat hij er bekend staat op zijn huidige
adres. Hij neemt opnieuw contact op met de Dienst
Ruimtelijke Ordening. Een medewerkster zegt dat
de dienst waarschijnlijk nog geen update van het
Kadaster gekregen heeft. Ze maakt hem de brief in
verband met het openbaar onderzoek over via email.
Eind november stelt verzoeker vast dat hij weer niet
ingelicht werd over een openbaar onderzoek voor
een bouwaanvraag op een ander aanpalend perceel.
De brief werd opnieuw naar zijn oude adres gestuurd. Hij mailt naar de medewerkster van de
Dienst Ruimtelijke Ordening. Ze antwoordt niet.

ONDERZOEK:
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vroeg de Dienst Ruimtelijke Ordening om hierover
contact op te nemen met de tweede firma.
Omdat de eerste firma op deze e-mail geen reactie
kreeg, stuurde zij begin september 2016 een herinnering naar de Dienst Ruimtelijke Ordening.
De ambtenaar van de Dienst Ruimtelijke Ordening
kan zich niet meer precies herinneren hoe hij op deze herinnering reageerde. Hij nam contact op met
de dienst Bevolking met de vraag wie de contactpersoon bij de tweede firma was. Hij gaat ervan uit
dat de vraag werd overgemaakt, maar wie wat deed,
kan hij niet terugvinden. Hij wiste zijn mailverkeer
van 2016.
Uit de klacht blijkt dat de koppeling tussen het opvolgingsprogramma voor de bouwdossiers en het
bevolkingsregister niet werd hersteld waardoor de
adressen van de inwoners van Brugge niet meer geactualiseerd werden.
Vanaf 1 januari 2018 schakelen de Dienst Ruimtelijk Ordening en de dienst Leefmilieu over op een
nieuw computerprogramma waarbij een vlotte koppeling met de bevolkingsgegevens gegarandeerd zal
zijn. Beide worden immers door dezelfde firma
aangeleverd.
Voor de zeer korte periode die rest tot het einde van
2017, wordt aan het personeel gevraagd extra aandacht te besteden aan onbestelbare brieven. De
adressen moeten gecheckt worden bij de dienst Bevolking.
Wat verzoekers onbeantwoorde e-mail van november 2017 betreft, daar was een misverstand in het
spel. De dienst ging er verkeerdelijk van uit dat deze e-mail sloeg op het eerste bouwdossier waarvoor
al een rechtzetting was gebeurd, en niet op het recentere bouwdossier. Daardoor werd de e-mail ten
onrechte als minder prioritair beschouwd.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE
DOSSIEROPVOLGING:
de
Dienst Ruimtelijke Ordening liet de e-mail van juni
2016 onbeantwoord. Nochtans was het probleem
belangrijk genoeg. De eerste firma zag zich verplicht om begin september 2016 een herinnering te
sturen.
Ofwel liet de Dienst Ruimtelijke Ordening na om
de tweede firma op de hoogte te brengen van het
probleem dat door eerste firma werd gesignaleerd,
ofwel deed ze dat wel maar liet ze na op te volgen
of het probleem opgelost was. Het is onduidelijk
hoeveel aanpalenden hierdoor niet schriftelijk op de
hoogte werden gebracht van openbare onderzoeken
naar aanleiding van bouwaanvragen.
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GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoekers
email van november 2017 werd niet beantwoord
omdat de Dienst Ruimtelijke Ordening verkeerdelijk dacht dat het om een vraag ging over het eerste
openbaar onderzoek waarop al een rechtzetting was
gebeurd.
De uitleg die de medewerkster gaf over het verkeerde adres, klopte niet. Het Kadaster was niet
verantwoordelijk voor de niet geactualiseerde
adresgegevens.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2018).

OPVOLGING:
De ambtenaar van de Dienst Ruimtelijke Ordening
vindt alsnog zijn e-mailverkeer terug. Hij stuurde in
juni 2016 de vraag van de eerste firma wel degelijk
door naar de tweede firma. De tweede firma antwoordde niet waardoor de ambtenaar er verkeerdelijk van uit ging dat het probleem opgelost was.
Toen de ambtenaar in september 2016 de herinnering van de eerste firma kreeg, maande hij de tweede firma aan. De tweede firma antwoordde dat er
een aanpassing moest gebeuren aan de informatica
van de Stad Brugge. De ambtenaar stuurde de email door naar de dienst Informatica. Het diensthoofd reageerde dat hij de vraag had doorgegeven
aan zijn team maar dat de nakende verhuizing naar
het Huis van de Bruggeling prioritair was. De ambtenaar van de Dienst Ruimtelijke Ordening ging er
verkeerdelijk van uit dat de dienst Informatica het
nodige zou doen en volgde het dossier niet verder
op.
De Ombudsman oordeelt dat de klacht gegrond
blijft omdat de ambtenaar van de Dienst Ruimtelijke Ordening beter had moeten opvolgen of het probleem opgelost werd door de dienst Informatica en
de tweede firma. Ook de dienst Informatica had het
dossier beter moeten opvolgen.

AANVRAAG PARKEERPLAATS PERSOON
MET HANDICAP

(dossier: 201703-087)
Diensten: Politie, Welzijn

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker vraagt in de buurt van zijn woning een
voorbehouden parkeerplaats aan voor een persoon
met een handicap. Daar lag vroeger een voorbehouden parkeerplaats maar deze werd op verzoek van
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een buurtbewoner weggenomen omdat diegene die
de parkeerplaats had aangevraagd verhuisd is. Verzoeker kan in zijn straat zijn wagen moeilijk kwijt.
Hij krijgt in februari 2017 een e-mail van de Verkeersdienst van de Politie waarin staat dat zijn aanvraag werd afgewezen omdat hij ‘onvoldoende ingeschaald’ is.
Verzoeker betwist de beslissing. Hij wil de criteria
kennen en hij wil meer uitleg bij het feit dat hij onvoldoende ingeschaald zou zijn. Hij heeft een parkeerkaart voor een persoon met een handicap.
Uit een antwoord van de dienst Welzijn van midden
februari leidt verzoeker af dat er geen criteria zijn,
dat er geen reglement bestaat, dat er geen beroep
mogelijk is tegen een weigering van de aanvraag,
en dat de toekenning door de Verkeersdienst van de
Politie gebeurt op basis van willekeur. Mailverkeer
met de dienst Welzijn brengt onvoldoende duidelijkheid.

ONDERZOEK:
Er bestaat geen reglement voor het toekennen van
een voorbehouden parkeerplaats voor personen met
een handicap. Er werd enkele jaren geleden wel een
poging ondernomen door de dienst Welzijn, maar
het voorstel raakte niet in het College van burgemeester en schepenen.
In het Bulletin van Vragen en Antwoorden van begin februari 2015 leest de Ombudsman dat dit
kwam omdat de dienst strenger wilde zijn dan de
wet, en het stadsbestuur in haar beleidsprogramma
afgesproken had dat parkeerplaatsen voor personen
met een handicap snel en flexibel zouden worden
toegekend. Het ontwerp van reglement riep nieuwe
medische ontvankelijkheidscriteria in het leven en
er werden strengere medische criteria gehanteerd
dan degene die de federale overheid hanteert voor
het uitreiken van een parkeerkaart voor een persoon
met een handicap.
Hoewel er geen reglement bestaat, wordt er wel een
vaste procedure gevolgd. Wie een aanvraag indient,
krijgt een medewerker van de dienst Welzijn op bezoek. Hij stelt een verslag op aan de hand van een
geijkt formulier met criteria. Daarin wordt onder
meer de medische situatie van de aanvrager beschreven en wordt de nood aan een voorbehouden
parkeerplaats geduid. Dat verslag wordt mondeling
toegelicht in de Stedelijke Adviesraad voor personen met een beperking. Daarin zitten verschillende
ervaringsdeskundigen. Op basis van het verslag
wordt de aanvraag besproken en beoordeeld, waarna een advies wordt geformuleerd. Dat advies
wordt overgemaakt aan de Verkeersdienst van de
Politie die de aanvraag agendeert voor de Stedelijke
Werkgroep Verkeer. De werkgroep formuleert op
haar beurt een advies. Beide adviezen worden over-
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gemaakt aan het College van burgemeester en
schepenen dat de eindbeslissing neemt. Deze eindbeslissing wordt naar de aanvrager gecommuniceerd door de Verkeersdienst van de Politie.
De Stedelijke Adviesraad voor personen met een
beperking adviseerde de aanvraag van verzoeker
negatief. De motivering luidt: “Ongunstig voor het
aanbrengen van een voorbehouden parkeerplaats.
De gezondheidstoestand van betrokkene is ernstig,
maar niet in die mate om een parkeerplaats toe te
kennen.” Volgens de dienst Welzijn had verzoeker
te weinig punten op de schaal van zelfredzaamheid.
Ook de eindbeslissing van het College was negatief.
De Verkeersdienst van de Politie verwoordde de
motivering als volgt in een e-mail aan verzoeker
van begin februari 2017: “Uit onderzoek bleek dat
u onvoldoende ingeschaald bent om een dergelijke
parkeerplaats te bekomen.” De Korpschef geeft toe
dat deze motivering in principe wel volstond maar
dat de politiemedewerker ze toch te cryptisch had
verwoord waardoor voor verzoeker onvoldoende
duidelijk moet zijn geweest wat precies werd bedoeld.
Los van de klacht bij de dienst Ombudsman wordt
midden mei een overleg georganiseerd tussen de
Verkeersdienst van de Politie, de dienst Welzijn, de
Stedelijke Adviesraad voor personen met een beperking en de Burgemeester waarin opnieuw gesproken wordt over een reglement voor het toekennen
van een voorbehouden parkeerplaats voor personen
met een beperking. Daar wordt beslist dat de dienst
Welzijn een nieuw voorstel van reglement kan doen
aan het College van burgemeester en schepenen.
Bedoeling is dat het minder strikt is dan de vorige
versie en voldoende soepelheid toelaat. Daarvoor
wordt een werkgroep opgericht. Vanaf september
2017 staat de dienst Welzijn in voor de communicatie naar de aanvrager over de eindbeslissing.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
SCHENDING
RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL: verzoeker heeft een punt als hij klaagt dat het
toekennen van een parkeerplaats voor een persoon
met een handicap niet gereglementeerd is. Het zou
goed zijn dat er een reglement komt, zodat er minstens een aantal door de Gemeenteraad formeel
goedgekeurde handvaten bestaan op basis waarvan
de aanvragen beoordeeld worden. Het rechtszekerheidsbeginsel zegt dat de overheid duidelijkheid en
zekerheid over de rechtsnormen moet waarborgen.
De burger moet duidelijk weten wat zijn rechten en
plichten zijn en hij moet kunnen vertrouwen op een
zekere standvastigheid van de regelgeving en van
de administratieve praktijken.
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GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Verkeersdienst van de Politie motiveerde de beslissing wel,
maar deed dat te summier. Het advies van de Stedelijke Adviesraad bevatte een iets uitgebreidere motivering die beter integraal aan verzoeker was overgemaakt.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman geen uitspraak doet over de grond van de
zaak, met name of de weigering van de aanvraag al
dan niet voorbij zou gaan aan verzoekers werkelijke
nood.
Positief is dat de dienst Welzijn een nieuw voorstel
van reglement kan formuleren. De communicatie in
verband met de eindbeslissing over de aanvraag
gaat in het najaar over naar de dienst Welzijn.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 juli 2017).

PARKEERRETRIBUTIE
(dossier: 201705-116)
Diensten: Mobiliteit, Financiën (Financiële Administratie)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster parkeert midden oktober 2016 met de
wagen van een vriend, die in Duitstalig België
woont, op de kiss and ridezone aan de achterkant
van het station. Ze gaat naar de ticketautomaat en
stelt samen met andere parkeerders vast dat ze geen
ticket kan nemen. Ze steekt munten van 1 en 2 euro
en 20 cent in de automaat, maar krijgt telkens de
boodschap “Maximum overschreden, neem uw
munten terug a.u.b.”
Ze neemt een foto van het scherm en legt naast haar
blauwe schijf een nota dat de automaat niet werkt.
Ze gaat een boodschap afhandelen in het kamge-
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bouw en hoort er van de receptioniste dat de automaat vaak defect is. Bij haar terugkomst zit er een
retributie van 30 euro achter de ruitenwisser met
een bericht van de parkeerwachter waarop staat:
“Alleen 0,10 euro werkt perfect.”
Ze dient nog dezelfde dag bezwaar in en argumenteert dat ze wel degelijk de intentie had om een ticket te nemen. Ze vindt het niet normaal dat de automaat enkel werkt met 10 cent en niet kan
teruggeven. Twee dagen later krijgt ze een ontvangstmelding.
Ze verneemt niets meer over de beoordeling van
haar bezwaar, tot ze eind april 2017 een aangetekende laatste waarschuwing krijgt. Het bedrag is
ondertussen opgelopen tot 45,30 euro wegens administratiekosten.

ONDERZOEK:
De eigenaar van de wagen kreeg begin januari 2017
een aangetekende brief van de dienst Financiële
Administratie dat het College van Burgemeester en
Schepenen de betwisting van midden oktober 2016
niet kon aanvaarden en dat het bedrag van 30 euro
verschuldigd bleef. Er moest binnen de 14 dagen
betaald worden. Deze aangetekende brief werd door
de eigenaar niet afgehaald en keerde terug. De
dienst Financiële Administratie moet altijd de persoon aanschrijven op wiens naam de auto staat.
Begin maart stuurde de dienst Financiële Administratie een herinnering naar de eigenaar van de
wagen.
Vijf dagen later reageerden verzoekster en de eigenaar van de wagen per brief dat verzoekster en niet
de eigenaar op het moment van de retributie met de
wagen reed. Deze brief kwam bij de dienst Mobiliteit terecht. Omdat hij geen nieuwe informatie bevatte, werd zij door de dienst Mobiliteit niet beantwoord. Verzoekster betaalde niet.
Eind april stuurde de dienst Financiële Administratie naar de eigenaar van het voertuig een aangetekende laatste waarschuwing met kosten omdat de
retributie nog altijd niet betaald was. Hierop nam
verzoekster contact op met de dienst Ombudsman.
De Ombudsman argumenteert dat het zeer aannemelijk is dat verzoekster niet betaalde omdat zij
bleef wachten op een antwoord van de dienst Mobiliteit op haar brief van maart. Uit haar brief blijkt
immers dat het voor haar niet duidelijk was waarom
alle briefwisseling naar de eigenaar van de wagen
werd gestuurd en niet naar haar die de wagen bestuurde op het moment van de retributie. Was er
wel geantwoord, dan had verzoekster allicht spontaan betaald. Daarom stelt de Ombudsman voor de
administratiekosten van de aangetekende laatste
waarschuwing kwijt te schelden.
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Zowel de financieel beheerder als de dienst Mobiliteit volgen deze argumentatie en gaan akkoord.
Verzoekster, die reeds 45,30 euro had betaald tijdens de behandeling van haar klacht, krijgt 15,30
euro terugbetaald.
De dienst Mobiliteit geeft toe dat de parkeerautomaten op de kiss and ridezones niet langer vermelden dat de toestellen alleen muntstukken van 10 eurocent aanvaarden. Vroeger was dat wel het geval,
maar op een bepaald moment werd deze boodschap
vervangen door een sticker over het sms-parkeren.
Als gevolg van de klacht wordt in vijf talen een
boodschap geprogrammeerd op de schermen van
deze automaten: “Aan deze automaat kan enkel betaald worden met één stuk van 10 cent.” Dat de
boodschap op de automaat niet meer aanwezig was,
vindt de dienst Mobiliteit geen reden om ook de retributie kwijt te schelden aangezien verzoekster ook
op andere manieren (sms of bankkaart) had kunnen
betalen.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de dienst Mobiliteit beantwoordde de brief van verzoekster niet.
Het was voor verzoekster (en kennelijk ook voor
andere bestuurders) niet duidelijk dat ze alleen met
één munt van 10 cent kon betalen. Dat kwam omdat
deze boodschap, die vroeger wel op de automaten
stond, verdwenen was ten voordele van een ander
bericht.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de dienst
Financiële Administratie de invorderingsprocedure
correct uitvoerde. Verzoekster kon andere middelen
aanwenden om 10 cent te betalen. Dat deed ze niet.
Dat vijftien minuten parkeren op de kiss and ridezone tien cent kost, staat vermeld op een bord aan
de ingang van de zone.
De klacht wordt gecorrigeerd: de administratiekosten worden terugbetaald. Op de schermen van de
automaten wordt een boodschap geprogrammeerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 oktober 2017).
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ONBEREIKBAAR
(dossier: 201705-123)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening, Informatica

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster probeert al drie weken tevergeefs de
Dienst Ruimtelijke Ordening te bereiken. Het Huis
van de Bruggeling slaagt er niet in haar door te verbinden. Ook rechtstreeks bellen met de ambtenaar
lukt niet. Het klinkt voortdurend bezet. Ook op haar
e-mails krijgt ze geen reactie. Ze heeft dringend informatie nodig over de bestemmingswijziging van
een pand. Op 9 mei dient ze klacht in bij de dienst
Ombudsman.

ONDERZOEK:
Verzoekster stuurde op 3 mei een e-mail naar de
dienst Bouwvergunningen. De dienst antwoordde
op 4 mei dat het antwoord afging van de zone waarin het pand zich bevond. Daarop stuurde zij op 5
mei bijkomende informatie naar de dienst Bouwvergunningen en de sector Unesco. De sector Unesco maakte deze informatie op 11 mei over aan de
bevoegde ambtenaar.
Verzoekster stuurde op 8 mei ook een rechtstreekse
e-mail naar de bevoegde ambtenaar. Hij beantwoordde hem op 9 mei, dezelfde dag dat ze klacht
indiende bij de dienst Ombudsman. Hij kon de
vraag niet eerder beantwoorden, omdat ze eerst besproken moest worden in het werkoverleg.
De ambtenaar bevestigt dat er een probleem was
met de telefoonnummers waarop hij normaliter bereikbaar zou moeten zijn. Het probleem was al eerder gemeld aan de dienst Informatica. Kort na de
klacht wordt het opgelost.
Of het effectief drie weken duurde, vooraleer verzoekster iemand kon bereiken, valt niet objectief te
achterhalen. Het technisch probleem deed zich niet
voortdurend voor.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: de ambtenaar was gedurende een zekere tijd niet of slecht
bereikbaar via de telefoon.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de e-mails
van verzoekster wel binnen een redelijke termijn
werden beantwoord.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt de
nodige informatie. Het telefoonprobleem wordt opgelost.

107

DOSSIERS 2017 IN DETAIL

MEERDERE DIENSTEN

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).

SLECHT WERKEND POMPGEMAAL
(dossier: 201712-298)
Diensten: Wegendienst, Patrimonium

Terechte opmerking
KLACHT:
Begin 2015 klopte verzoeker een eerste keer aan bij
de dienst Ombudsman met klachten over de riolering in zijn straat. De problemen waren het gevolg
van een slecht werkend pompgemaal in de Westkapelse Steenweg waardoor het rioolwater niet weggepompt geraakte. Door enkele ingrepen kon het
probleem opgelost worden3.
In december 2017 trekt verzoeker opnieuw aan de
alarmbel. De problemen blijken nooit helemaal opgelost. Als het hevig regent, stijgt het rioolwater tot
aan de rand van het toilet. Ook op de rijweg staan
grote plassen. Verzoeker dringt aan op een structurele oplossing.

ONDERZOEK:
Het probleem ligt opnieuw bij het pompgemaal in
de Westkapelse Steenweg dat snel vervuild geraakt
en geregeld gereinigd moet worden. De Wegendienst was al voor de klacht op de hoogte van het
probleem. Begin augustus 2017 had de dienst Elektromechanica de Wegendienst aangeraden een rooster te laten plaatsen op de toevoerbuis naar het
pompstation om vervuiling tegen te gaan en zo de
goede werking te garanderen. Eind september werd
hierover een vergadering belegd. Daar werd beslist
dat een aannemer een offerte zou opmaken voor het
leveren en plaatsen van een rooster.
Op het moment dat verzoeker klacht indient, lijkt
het dossier wat stil gevallen. Pas midden december
loopt de offerte van de aannemer binnen. De dienst
Elektromechanica is aan het wachten tot de Wegendienst aan een aannemer de opdracht geeft om
het pompgemaal te reinigen. Pas daarna kan het
rooster geplaatst worden. Midden december en
midden januari 2018 wordt het pompgemaal gereinigd. Eind januari 2018 bestelt de Wegendienst het
rooster. Het wordt in het voorjaar van 2018 geplaatst.

3

Dossier 201501-024, Jaarverslag 2015, p. 71.
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BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De opvolging van het dossier had beter gekund. Het
dossier was na eind september 2017 wat stil gevallen. Pas als gevolg van de klacht wordt het gereactiveerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 maart 2018).

SOCIAAL TARIEF
(dossier: 201702-039)
Diensten: Huis van de Bruggeling, OCMW

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster belde begin februari 2017 naar het
Huis van de Bruggeling met een vraag over het sociaal tarief voor haar waterverbruik. De onthaalmedewerkster moest zich informeren bij het Energieloket. Dat duurde twintig minuten. Toen
verzoekster de medewerkster weer aan de lijn
kreeg, zei ze dat ze verzoekster terug zou bellen.
Dat gebeurde niet.
Verzoekster belde midden februari zelf terug. Ze
werd doorverbonden van de ene naar de andere medewerkster om uiteindelijk opnieuw bij de eerste terecht te komen die zei dat ze het antwoord op haar
vraag niet kende.
Het is niet de eerste keer dat verzoekster niet goed
geholpen wordt in het Huis van de Bruggeling. In
december 2016 had ze een afspraak gemaakt in
verband met de groepsaankoop voor elektriciteit.
De afspraak kon niet doorgaan. Verzoekster moest
veertig minuten wachten voor ze geholpen werd. Ze
zag verschillende klanten bediend worden, maar
haar nummer verscheen niet.

ONDERZOEK:
Het antwoord van het Huis van de Bruggeling en
het OCMW komt niet overeen met het relaas van
verzoekster. Volgens hen maakte verzoekster begin
november 2016 een afspraak in verband met het sociaal tarief. Bij nazicht van het dossier stelde het
Energieloket vast dat verzoekster voldeed aan alle
voorwaarden. Het OCMW nam contact op met Farys die bevestigde dat het sociaal tarief al met terugwerkende kracht in orde was gebracht.
De medewerker van het contactcenter van het Huis
van de Bruggeling herinnert zich dat verzoekster
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midden februari 2017 opbelde. Zij verwees naar een
eerdere belofte dat ze teruggebeld zou worden. De
medewerker legde haar uit dat ze vragen over het
sociaal tarief rechtstreeks aan Farys moest stellen.
Voor de groepsaankoop moest verzoekster geen afspraak maken. Naar welke afspraak ze verwijst,
wordt niet duidelijk uit het onderzoek. Ze komt niet
in aanmerking omdat ze al geniet van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.
Tijdens het onderzoek belt verzoekster zelf terug
naar het Huis van de Bruggeling waar het Energieloket haar bevestigt dat het sociaal tarief met terugwerkende kracht door Farys werd toegekend.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Hoe de contacten met het Huis van de Bruggeling
en het Energieloket precies verliepen, kan de Ombudsman niet beoordelen omdat beide versies niet
overeen komen. Het probleem werd opgelost.

GELUIDSHINDER
(dossier: 201703-067)
Diensten: Leefmilieu, Politie, Dienst Ruimtelijke
Ordening

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont naast een restaurant. De afzuiginstallatie maakt een hels lawaai.
Verzoeker nam midden 2016 contact op met de
dienst Leefmilieu. De dienst liet hem weten dat ze
midden juni 2016 contact met de uitbater had opgenomen en dat hij beloofd had de nodige herstellingen uit te voeren.
Verzoeker wacht af maar er gebeurt niets. Hij
neemt opnieuw contact op met de dienst Leefmilieu
die in augustus 2016 een geluidsmeting uitvoert gedurende vier dagen. Daaruit blijkt een duidelijke
overschrijding van de geluidsnomen, zowel overdag
als ‘s nachts. De dienst Leefmilieu schrijft de uitbater midden september 2016 een brief waarin hij tot
begin oktober 2016 de tijd krijgt om maatregelen te
nemen.
Verzoeker wacht af maar er gebeurt niets. Hij
neemt opnieuw contact op met de dienst Leefmilieu. Er wordt midden oktober 2016 een nieuwe geluidsmeting uitgevoerd. Opnieuw worden de normen overschreden. Opnieuw schrijft de dienst
Leefmilieu de uitbater een brief waarin hij tijd
krijgt tot eind januari 2017 om maatregelen te nemen. Doet hij dat niet, dan zal de Politie een proces-verbaal opmaken.
JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Er gebeurt niets. Als verzoeker de dienst Leefmilieu
contacteert, zegt ze dat ze niets meer kan doen.
Verzoeker contacteert de wijkinspecteur die niet
goed weet waarnaar de dienst Leefmilieu verwijst
als ze schrijft dat de Politie een proces-verbaal kan
opmaken op basis van de politieverordening.
Verzoeker weet niet meer wat te doen. De geluidsnormen worden overschreden maar de dienst Leefmilieu houdt het op brieven schrijven. De wijkagent
onderneemt niets. Hij dient op 2 maart klacht in bij
de Ombudsman.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu maakt mailverkeer met de
wijkinspecteur over van 1 maart 2017, de dag voordat verzoeker klacht bij de Ombudsman indiende.
Daarin vraagt de wijkinspecteur aan de dienst
Leefmilieu naar de vaststellingen van de geluidsmetingen en alle andere nuttige info. De Politie maakt
een pv op. Op 3 maart gaat ook de bouwcontroleur
langs.
Volgens de dienst Leefmilieu kan ze zelf niet optreden omdat het volgens de Vlarem-wetgeving om
een niet-ingedeelde activiteit gaat. In een dergelijk
geval moet zij terugvallen op de stedelijke politieverordening “betreffende de bestrijding van geluidshinder”. De naleving ervan valt onder de bevoegdheid van de Politie die een proces-verbaal kan
opstellen op basis van de geluidsmetingen van de
dienst Leefmilieu.
Midden mei vraagt de Ombudsman een update. De
bouwcontroleur stelde de uitbaatster voor een ultimatum maar dat leverde niets op. De bouwcontroleur gaat terug en stelt een proces-verbaal op. Begin
juni wordt de uitbaatster een tweede keer gevraagd
om via het indienen van een bouwaanvraag de hinder op te lossen. Ze krijgt hiervoor de tijd tot eind
juli.
Verzoeker laat midden juni weten dat hij en zijn
vrouw begin juli verhuizen. Ze houden het niet
meer uit. Hij had naar de vrederechter kunnen stappen, maar dat vindt hij de omgekeerde wereld, aangezien zij het slachtoffer en niet de veroorzakers
van de geluidshinder zijn.
De uitbaatster reageert niet op het verzoek van de
Dienst Ruimtelijke Ordening.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De diensten deden wat ze konden, maar de Ombudsman stelt andermaal de onmacht van de stadsdiensten en de Politie vast om, in weerwil van de
bestaande wetgeving en reglementering, binnen een
redelijke termijn op te treden tegen ernstige lawaaihinder als de veroorzaker van deze overlast perti-
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nent weigert mee te werken om het probleem op te
lossen.

GEUR- EN LAWAAIHINDER
(dossier: 201704-107)

AMBTELIJKE INSCHRIJVING
(dossier: 201704-102)

Diensten: Leefmilieu, Dienst Ruimtelijke Ordening,
Politie

Ander oordeel

Diensten: Politie, Burgerzaken

Ander oordeel
KLACHT:
In augustus 2016 verhuisde verzoekster naar Portugal waar ze zich officieel liet inschrijven. Een keer
per maand keert ze naar Brugge terug om haar zaken te regelen. Ze sloot hiervoor een overeenkomst
met een vriend. Ze kan tijdens haar verblijf in
Brugge telkens zijn woning tijdelijk huren.
Ondanks het feit dat verzoekster haar hoofdverblijfplaats in Portugal heeft en dit ook kan bevestigen met officiële documenten, werd ze in maart
2017 ambtshalve ingeschreven in de woning van
haar vriend. Er zou geen wijkinspecteur langsgekomen zijn. Wel kreeg ze eens bezoek van twee
agenten die haar agressief aanspraken en zegden dat
ze haar daar zouden inschrijven omdat de eigenaar
anders leegstandtaks zou moeten betalen.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Burgerzaken is de woning een
B&B die door verzoekster wordt uitgebaat. De
dienst meldt dat de zaak ook loopt bij de FOD Binnenlandse Zaken. Zij wacht het resultaat van dit
onderzoek af.
De Politie werd er begin 2017 over ingelicht dat er
problemen waren met de verblijfplaats van verzoekster. Volgens het rijksregister werd ze begin
augustus 2016 ingeschreven in Portugal. De wijkinspecteur stelde evenwel vast dat verzoekster in de
woning in Brugge verbleef en niet in Portugal. Verzoekster zou zelf alle medewerking geweigerd hebben en werd daarom ambtshalve ingeschreven.
Bij de FOD Binnenlandse Zaken is er nog geen officieel dossier opgestart omdat er op het moment
van haar eerstelijnsklacht alleen nog maar sprake
was van een voorstel tot ambtelijke inschrijving. Na
haar officiële inschrijving in maart 2017 diende
verzoekster geen officieel bezwaar in.
De dienst Ombudsman adviseert verzoekster om officieel bij de FOD in beroep te gaan als ze bezwaar
heeft tegen haar ambtelijke inschrijving.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
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KLACHT:
Verzoekster meldde op 27 juli 2016 geur- en lawaaihinder veroorzaakt door een horecazaak. De
horecazaak bevindt zich op het gelijkvloers van het
appartementsgebouw waar ze woont. Het dossier zit
bij de dienst Leefmilieu maar er gebeurt niets mee
omdat de dossierverantwoordelijke langdurig ziek
is.
Volgens verzoekster is de horecazaak niet vergund
en leent de structuur van het gebouw zich daar niet
toe. De uitbater weigert een bestemmingswijziging
aan te vragen. De afzuiging van de zaak komt
rechtstreeks in de centrale verluchtingspijp terecht
waardoor etensgeuren zich over het gebouw verspreiden. De isolatie is onvoldoende waardoor er
veel lawaaihinder is door de muziek. Voor de verluchting van de koelmotoren zijn gaten geboord in
de garagepoorten. Deze bevinden zich onder de terrassen van de appartementen waardoor het hinderlijke gezoem hoorbaar is. Er is geen respect voor de
milieu- en afvalverwerking. Het afvalwater komt in
de riolering terecht. Er is geen vetputje voorzien.
Door de Politie verwijderde menuborden op het
voetpad en de parkeerplaatsen zet de uitbater weer
buiten als de agenten vertrokken zijn.
Verzoekster vindt dat de bevoegde diensten te weinig ondernemen en neemt in april 2017 contact op
met de Ombudsman.

ONDERZOEK:
Verzoeksters melding van 27 juli 2016 werd door
de dienst Leefmilieu geparkeerd. In het Meldpunt
staat te lezen dat de dienst al op 4 juli 2016 een
brief naar de uitbater had gestuurd in verband met
een hygiëneattest en een muziekvergunning. Naar
aanleiding van verzoeksters melding van 27 juli
werd zowel aan de Politie als aan de Dienst Ruimtelijke Ordening gevraagd de zaak te onderzoeken.
Uit het onderzoek blijkt dat de dossierbehandelaar
bij de dienst Leefmilieu ook al eerder, op 23 juni
2016, samen met een bouwcontroleur ter plaatse
was geweest. De uitbater leverde een correct hygieneattest af. Verzoekster werd tijdens het plaatsbezoek verwezen naar de syndicus, de vereniging van
mede-eigenaars of de vrederechter. Mocht ze ’s
avonds geurhinder vaststellen, dan kon ze de Politie
bellen. Voor lawaaihinder kon ze een geluidsmeting
aanvragen bij de dienst Leefmilieu. Dat liet ze na.
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In de plaats stuurde ze een maand later een nieuwe
melding naar het Meldpunt.
De Dienst Ruimtelijke Ordening verduidelijkt dat
het BPA horeca toelaat. In mei 2005 werd een vergunning verleend voor de bouw van een meergezinswoning met handelspand en garages. In september 2008 werd een bestemmingswijziging
vergund van garages naar keuken en sanitaire ruimten. Al op 21 juni 2016 ging de bouwcontroleur met
de wijkinspecteur ter plaatse. De uitbater bleek met
nagenoeg alles in orde. Er werd alleen een bouwovertreding vastgesteld voor het plaatsen van een
opschrift en een luifel met verlichting op de voorgevel. Deze werd geregulariseerd in november
2016. Op 23 juni 2016 ging de bouwcontroleur nog
eens langs met de dienst Leefmilieu. Toen werd het
hygiëneattest afgeleverd.
De wijkinspecteur bevestigt dat hij al meermaals
sandwichborden moest wegnemen vanop het voetpad. Toen hij in juni 2016 ter plaatse ging samen
met de dienst Leefmilieu kon geen geur- noch lawaaihinder worden vastgesteld. Verdere meldingen
van verzoekster hierover zijn bij de Politie niet bekend.
Naar aanleiding van de klacht worden contacten gelegd tussen verzoekster en de dienst Leefmilieu met
het oog op het houden van een geluidsmeting.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking en bemiddeling.
Al voor de klacht bij de dienst Ombudsman leverden de diensten inspanningen om een zicht te krijgen op de ernst van verzoeksters meldingen, maar
tot dan toe konden zij geen overtredingen noch hinder vaststellen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat er
geen hinder zou kunnen zijn.
Verzoekster werd bij blijvende hinder correct doorverwezen naar de syndicus, de vereniging van mede-eigenaars, de vrederechter en de Politie en ze
kon een geluidsmeting aanvragen bij de dienst
Leefmilieu.

verklap staat de Politie er aan de deur. De eigenaar
is een huisjesmelker die laat betijen.
Verzoeker verwittigde al eerder de Politie, de dienst
Leefmilieu en de Burgemeester. Iedereen belooft
iets te doen, maar de situatie blijft aanslepen.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu reageert dat zij niet bevoegd
is voor burenhinder.
De Politie bevestigt dat de wijkinspecteur de problematiek al geruime tijd kent en opvolgt. Tot nog
toe slaagde hij er niet in de partijen te verzoenen. In
de eerste helft van 2017 moesten de interventieploegen 34 keer tussenkomen voor ruzies, slagen,
beschadigingen en geluidsoverlast. Daarnaast zijn
er tussen de eigenaar en verzoeker enkele burgerrechtelijke geschillen in verband met een overhellende schoorsteen en het afleiden van hemelwater.
De eigenaar laat voorlopig betijen. De wijkinspecteur gaf verzoeker de raad hiervoor naar de Vrederechter te stappen.
Midden mei organiseert de wijkinspecteur een
huisbezoek samen met de Woondienst. Volgens de
Woondienst is er geen sprake van onbewoonbaarheid die door de Burgemeester uitgesproken zou
kunnen worden. Er zijn alleen wat lichtere inbreuken die door de bewoners zelf zouden kunnen worden aangekaart.
Verzoeker laat tijdens het onderzoek weten dat de
eigenaar een rechtszaak heeft aangespannen tegen
twee van zijn huurders met de bedoeling beiden uit
de woning te zetten.
De Ombudsman raadt verzoeker aan naar de Vrederechter te stappen mocht deze rechtszaak niets opleveren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem is reëel. De Politie doet evenwel wat
zij kan, maar kan het probleem niet oplossen. Ook
de Burgemeester kan niet optreden.

LAWAAIHINDER

BURENHINDER

(dossier: 201705-129)

(dossier: 201705-120)

Diensten: Politie, Leefmilieu

Ander oordeel

Diensten: Politie, Leefmilieu

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker heeft al een jaar last van zware burenhinder. In het pand naast hem wonen vier huurders.
Ze maken onderling voortdurend ruzie. Om de haJAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Kort na de opstart worden in een indoor voetbalhal
regelmatig feesten georganiseerd. Van rustig slapen
is geen sprake meer en verzoekers en hun buren
moeten regelmatig de Politie bellen om de muziek

111

DOSSIERS 2017 IN DETAIL

stiller te laten zetten. Er zijn ook klachten over luidruchtige bezoekers die ’s nachts amok maken op het
terrein. Ondanks de vele tussenkomsten van de Politie blijven de klachten aanhouden.
Verzoekers vragen zich af of de uitbaters wel een
vergunning hebben voor het spelen van muziek en
het organiseren van feesten. Voldoet de accommodatie wel aan de normen voor een fuifzaal? Bovendien herinneren verzoekers zich dat er bij het ter
beschikking stellen van de gebouwen opgelegd
werd dat er geen commerciële activiteiten mochten
plaatsvinden.

ONDERZOEK:
De dienst Leefmilieu schreef de uitbaters al in
maart 2017 aan in verband met de resultaten van
geluidsmetingen die zij bij een buur had uitgevoerd.
De dienst merkte toen op dat niet voldaan was aan
een van de bijzondere voorwaarden die gekoppeld
was aan de muziekvergunning. De muziekinstallatie
moest zo snel mogelijk door een erkend geluidsdeskundige afgeregeld worden en er moest een begrenzer geplaatst en verzegeld worden in aanwezigheid van de dienst Leefmilieu en de Politie.
Door de verhuizing van de dienst Leefmilieu naar
het Huis van de Bruggeling en door personeelsgebrek als gevolg van ziekte van verschillende personeelsleden kon de begrenzer niet onmiddellijk afgeregeld en verzegeld worden. De dienst gaf de
buurtbewoners de raad elke keer de Politie te verwittigen in geval van hinder.
Kort na de klacht verzegelen de dienst Leefmilieu
en de Politie de geluidsbegrenzer. Er worden nieuwe metingen uitgevoerd en de dienst Leefmilieu
besluit dat het geluidsniveau van de installatie aanvaardbaar is en conform de wet. De uitbaters voeren enkele aanpassingen uit op het vlak van isolatie
en de ophanging van de boxen.
Verzoekers en hun buren krijgen de raad de Politie
te contacteren mocht er nog hinder zijn, bijvoorbeeld als de deuren en ramen open staan. Als een
nieuwe meting noodzakelijk is, is de dienst Leefmilieu bereid deze uit te voeren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

MEERDERE DIENSTEN

GEEN PAADJE
(dossier: 201705-137)
Diensten: Groendienst, Wegendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont al vier jaar in een nieuwe sociale woning. Er is een voortuinstrook. De struiken
zijn er zeer dicht tegen de voorgevel aangeplant en
zijn volledig uitgegroeid. Doordat er geen paadje
langs de voorgevel werd aangelegd, kan verzoekster haar ramen niet meer schoon maken. Haar man
spuit ze noodgedwongen af met een tuinslang. De
voortuinstrook is ondertussen overgedragen naar
het openbare domein. De Groendienst staat in voor
het groenonderhoud.
Verzoekster nam al verschillende keren contact op
met de sociale huisvestingsmaatschappij met de
vraag of een pad tegen de voorgevel aangelegd kon
worden. De maatschappij reageerde telkens dat ze
niets meer kon doen omdat de voortuinstrook deel
uitmaakt van het openbaar domein. Ze sprak daarop
de arbeiders van de Groendienst aan. Zij wisten ook
geen raad.

ONDERZOEK:
De Wegendienst reageert dat zij nog niet eerder op
de hoogte was van de vraag van verzoekster.
De plannen voor de sociale woningen en de inrichting van het openbaar domein werden uitgetekend in opdracht van de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappij. De werkzaamheden op het openbare
domein werden recent definitief opgeleverd. Na de
definitieve oplevering moet de Stad instaan voor
het verdere onderhoud. De clusterploeg van Groendienst en Wegendienst leggen een pad aan.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

OPENBARE TOILETTEN (1-2)
(dossier: 201706-150 en 201706-151)
Diensten: Eigendommen, Patrimonium

Ander oordeel
KLACHTEN:
Twee eigenaars van een strandcabine in Zeebrugge
vragen begin juni een dringende oplossing voor het
JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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feit dat de openbare toiletten in het Badengebouw
niet open zijn tijdens de drukke weekends vóór het
hoogseizoen. Kinderen plassen op het strand. De
mannen kunnen terecht aan de Stella Mariskerk,
maar dat is een heel eind stappen. Rest nog alleen
een bezoek aan de horecazaken op de dijk, maar dat
zien de meeste uitbaters niet zitten.
Het automatische toilet op de Zeedijk biedt geen
oplossing, meent de eerste verzoeker. Het is geregeld defect. De toiletdame die vroeger de toiletten
openhield, zou niet terug komen. Ook de tweede
verzoekster klaagt dat het automatisch toilet niet
naar behoren werkt. Zij belde al naar de Sportdienst. Daar kreeg ze te horen dat de Stad niemand
zou vinden om de toiletten in het Badengebouw
open te houden.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman gaat ter plaatse en stelt vast
dat het om wegklapbare borden gaat. Ze hangen te
laag.
De borden werden geplaatst op vraag van de Politie. De motorrijders klappen de verbodsborden open
tijdens de autovrije winkeldagen in de Geldmuntstraat en de Noordzandstraat met de bedoeling er
het autoverkeer weg te houden.
Uit het onderzoek wordt niet duidelijk wie de borden opnieuw verlaagde. Na de klacht hangt de Wegendienst de borden opnieuw hoger. Nieuwe meldingen blijven uit.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

ONDERZOEK:
De toiletdame liet begin maart 2017 aan de Stad
weten dat ze haar contract niet zou verlengen. Het
was niet gemakkelijk een vervangster te vinden.
Dat duurde tot eind mei.
De dienst Patrimonium bevestigt dat er geregeld
problemen zijn met het automatische toilet op de
Zeedijk, maar de meeste worden snel opgelost.
Heel wat problemen worden veroorzaakt door het
verkeerd gebruik van de muntautomaat of doordat
mensen de automatische deur forceren zodat verschillende personen het toilet kunnen gebruiken
zonder bij te betalen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het probleem wordt snel na de klachten opgelost.
De diensten waren al bezig met het uitwerken van
een oplossing.

TE LAGE VERKEERSBORDEN
(dossier: 201706-153)
Diensten: Wegendienst, Politie

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wijst de Politie en de Wegendienst er op
dat de verkeersborden op de hoek van de Geerwijnstraat en de Moerstraat zeer laag hangen. Voetgangers kunnen er met hun hoofd tegen stoten.
De Politie vraagt de Wegendienst de borden hoger
te hangen. Dat gebeurt zeer snel, maar enkele dagen
later merkt verzoeker op dat de borden opnieuw
verlaagd zijn.

JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

PAALTJES
(dossier: 201708-192)
Diensten: IVBO, Politie, Wegendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker woont in een smalle straat in NoordBrugge. Hij klaagt in augustus dat IVBO al sinds
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eind april het huisvuil, de PMD en het groenafval
onregelmatig ophaalt. Over de reden werden de
bewoners niet ingelicht.
Toen verzoeker in mei zelf naar IVBO belde, kreeg
hij te horen dat de huisvuilwagens regelmatig de
straat niet in kunnen rijden omdat er auto’s te dicht
bij de hoek geparkeerd staan. De Politie zou op de
hoogte zijn van het probleem maar niet optreden.
IVBO beloofde dat het probleem snel opgelost zou
worden. Maar toen verzoeker zijn groenafval eind
juli buiten zette, werd het weer niet opgehaald.
Verzoeker begrijpt niet waarom er niet opgetreden
wordt tegen de foutparkeerders en waarom niet gezocht wordt naar een structurele oplossing.

ONDERZOEK:
IVBO legt uit dat haar ophaalwagens de smalle
straat achteruit moeten inrijden vanuit de aanpalende straat. Het is niet mogelijk de huisvuilwagens
vooruit te laten inrijden. De straat van verzoeker
wordt normaal altijd bediend, maar regelmatig zorgen fout geparkeerde auto’s ervoor dat de vrachtwagen de straat niet kan inrijden. De chauffeur belt
dan de Politie, maar deze oproepen zouden zonder
gevolg blijven.
Het afval te voet ophalen biedt volgens IVBO geen
oplossing aangezien de laders dan een paar keer
heen en weer zouden moeten lopen om alle huisvuilzakken op te halen. Hierdoor zou de stilstaande
huisvuilwagen het verkeer in de aanpalende straat
belemmeren. IVBO suggereert om het foutparkeren
onmogelijk te maken door op de hoek paaltjes te
plaatsen.
De Politie ontkent dat ze geen gevolg zou geven
aan de oproepen van de ophaaldienst. Tussen mei
en augustus reageerde ze op acht oproepen van
IVBO. Ze geeft wel toe dat het enige tijd kan duren
voor de patrouille ter plaatse geraakt. Bij zes van de
acht oproepen waren er geen voertuigen meer te bespeuren. Ook de huisvuilwagen was meestal vertrokken. Enige tijd geleden werd de Verkeersdienst
rechtstreeks door IVBO op de hoogte gebracht van
het probleem. Dat werd tijdens een plaatsbezoek
bevestigd. Als gevolg hiervan werd een dossier
voorbereid voor de Stedelijke Werkgroep Verkeer.
Begin september adviseert de Stedelijke Werkgroep
Verkeer het voorstel gunstig om paaltjes te plaatsen. Het College volgt het advies. De paaltjes worden in januari 2018 door de Wegendienst geplaatst.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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ONDERGELOPEN WANDELPAD
(dossier: 201709-239)
Diensten: Groendienst, Wegendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat het wandel- en fietspad tussen de Vaartstraat en de Sint-Pietersgroenestraat bij
regenweer volledig onderloopt. Het water blijft er
staan en loopt ook in de graskant. Ook in de tunnel
onder de spoorweg staat het water zeer hoog als het
regent.
De problemen begonnen nadat een drietal jaar geleden het pad werd opgebroken voor het leggen van
kabels. Het pad werd weer dichtgegooid nadat er
puin in was gedumpt. Daarboven werd een laag dolomiet gelegd. Het water geraakt er niet meer door.
Een jaar geleden werd het probleem al aangekaart
bij de Groendienst. De dienst stelde als oplossing
voor de dolomiet af te frezen en een nieuwe toplaag, vermengd met kalk, aan te leggen. Er werd
ook beloofd te zoeken naar een oplossing voor de
afwatering in de tunnel. Van deze beloften kwam
niets in huis.

ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat verzoekster al verschillende keren contact opnam. Zij zou ook steeds
op de hoogte zijn gehouden van de stand van zaken.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de dolomiet zou worden afgeschraapt en opnieuw zou
worden aangelegd, aansluitend aan werken voor de
plaatsing van verlichtingspalen. Dat gebeurde in de
winter van 2015-2016. De combinatie van een ondergrond in schraal beton met een zeer regenachtige
periode tijdens de heraanleg zorgde er voor dat de
nieuwe dolomietverharding in plassen en slijk bleef
liggen.
De Groendienst en de Wegendienst zochten naar
een structurele oplossing. Die bestaat erin dat het
wandelpad wordt heraangelegd in gele asfalt en dat
er een afwateringskolk onder de brug wordt voorzien, dit als meerwerk bij de heraanleg van de
Vaartstraat. Volgens de diensten zou verzoekster
hiervan op de hoogte zijn. De slechte en moeilijk te
draineren ondergrond zorgde er evenwel voor dat
de heraanleg van de Vaartstraat vertraging opliep.
De toplaag van het wandelpad wordt in het voorjaar
van 2018 aangelegd. Ook de wateroverlast in de
tunnel wordt dan aangepakt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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Opgelost door informatieverstrekking.

BRANDPREVENTIEVERSLAGEN
(dossier: 201709-243)
Diensten: Dienst Ruimtelijke Ordening, Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker moest bij zijn eerste bouwaanvraag betalen voor een brandpreventieverslag van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. Hij diende aangepaste plannen in en kreeg opnieuw een factuur. Het
eerste brandpreventieverslag kwam niet tijdig toe
bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. De factuur
voor het tweede brandpreventieverslag betaalde
verzoeker niet. Dat verslag was opnieuw niet toegekomen bij de Dienst Ruimtelijke Ordening.
Verzoeker nam contact op met de Hulpverleningszone die verzekerde dat er twee keer een brandpreventieverslag was overgemaakt. Toch bleef de
Dienst Ruimtelijke Ordening erbij dat zij niets ontvangen had. De Hulpverleningszone stuurde de
brandpreventieverslagen opnieuw door naar de
Dienst Ruimtelijke Ordening, dit keer met succes.
Ondertussen kreeg verzoeker al een tweede herinnering met kosten voor de factuur van het tweede
brandpreventieverslag, terwijl hij de hele tijd duidelijkheid probeerde te krijgen.

ONDERZOEK:
De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen heeft
geen weet van de bewering van verzoeker dat de
twee brandpreventieverslagen niet toegekomen
zouden zijn bij de Dienst Ruimtelijke Ordening en
dat ze daarom nog eens nagestuurd moesten worden.
In juni diende verzoeker een eerste bouwaanvraag
in. De Dienst Ruimtelijke Ordening maakte de
plannen over aan de Hulpverleningszone met het
oog op het opmaken van een brandpreventieverslag.
De Hulpverleningszone stelde op 26 juni het advies
op en maakte het op 5 juli over aan de Dienst
Ruimtelijke Ordening. Voor dat advies rekende de
Hulpverleningszone verzoeker een factuur aan. Dat
is conform het reglement. Het brandpreventieverslag kwam pas op 28 juli bij de Dienst Ruimtelijke
Ordening toe. Hoe dat kwam, blijft onduidelijk.
Midden juli trok verzoeker zijn eerste bouwaanvraag in en verving hem door een nieuwe bouwaanvraag. Ook nu weer maakte de Dienst Ruimtelijke Ordening de plannen over aan de
Hulpverleningszone voor het opmaken van een
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brandpreventieverslag. Voor dit advies rekende de
Hulpverleningszone verzoeker opnieuw een factuur
aan. Dat is conform het reglement. De Hulpverleningszone maakte het brandpreventieverslag eind
augustus over aan de Dienst Ruimtelijke Ordening.
Het College keurt verzoekers bouwaanvraag begin
oktober goed.
De Ombudsman raadt verzoeker aan de facturen
van de twee brandpreventieverslagen te betalen
omdat de Hulpverleningszone reglementair voor
beide brandpreventieverslagen een factuur mocht
opmaken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over het al
dan niet tijdig toekomen van de brandpreventieverslagen bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. De
Hulpverleningszone paste het reglement correct toe.

VERZAKTE VOETPADEN
(dossier: 201710-259)
Diensten: Wegendienst, Groendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de voetpaden in de Dr. Zamenhoflaan en De Paallanden op heel wat plaatsen
verzakt zijn. De toestand is op sommige plaatsen zo
erg dat voetgangers de openbare weg verkiezen.
Eind september vernieuwde de Wegendienst een
zestal tegels. Meer werd niet gedaan.
Verzoeker herinnert zich dat in 2015 aangekondigd
werd dat de in 1977 aangeplante esdoorns verwijderd of vervangen zouden worden. Er werd toen
ook gezegd dat de voetpaden misschien zouden
verdwijnen om de bereikbaarheid van de nutsvoorzieningen te verbeteren.

ONDERZOEK:
Zowel de Wegendienst als de Groendienst bevestigen dat er in 2015 plannen bestonden om een aantal
straten in Sint-Kruis her in te richten. De bewoners
kregen de kans hun opmerkingen te formuleren
over de voorgestelde boomverjonging en het verwijderen van de smalle paadjes in de groenstroken.
Omdat de meeste bewoners de paden in de groenstroken wilden behouden, kon de boomverjonging
niet uitgevoerd worden. Er was onvoldoende plaats
om nieuwe bomen aan te planten. De diensten besloten toen dat de bomen pas zouden vervangen
worden op het moment dat de straten heraangelegd
zouden worden. Momenteel bestaan hiervoor geen
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concrete plannen. De bewoners werden hierover ingelicht met een bewonersbrief. De paden worden
slechts plaatselijk hersteld als de veiligheid in het
gedrang komt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

MARATHON (1-6)
(dossiers: 201710-260, 201710-261, 201710-262,
201710-263, 201710-265, 201710-267)
Diensten: Politie, Vergunningen

Ander oordeel
KLACHTEN:
Zes bewoners klagen over het gebrek aan informatie over de verkeersmaatregelen naar aanleiding van
de Great Bruges Marathon op 15 oktober. Tijdens
deze loopwedstrijd raakte het verkeer in NoordBrugge in de knoop.
De eerste klacht gaat uit van een bewoonster uit
Assebroek. Zij moest haar zoontje naar de Louis
Coiseaukaai voeren maar moest omrijden via
Damme en Knokke-Heist. Een afstand van vijf kilometer werd er vijfenveertig. De Politie bood geen
hulp.
De tweede klacht komt van een bewoonster uit
Dudzele die vaststelde dat het verkeer in het dorp
stil werd gelegd. In de bewonersbrief die laattijdig
was verspreid, stond hierover niets vermeld. De Politie en de seingevers wisten van niets.
De derde klaagster, die in Damme woont, ondervond zware problemen om bij haar familie in Dudzele te geraken. Ze deed er twee uur over. Alle wegen zaten strop. Ze moest een hele omweg maken.
De Politie kon niet helpen.
De vierde klager, een bewoner uit Dudzele, vindt
het niet kunnen dat het dorp van de buitenwereld
afgesloten was en dat niemand hiervan op voorhand
verwittigd was. De Politie op het parcours wist van
niets.
De vijfde klager wijst er op dat in de bewonersbrief
alleen sprake was van enkele parkeerverboden maar
niet van het afsluiten van het centrum van Dudzele.
Verzoeker kon nergens naartoe. Alle wegen waren
afgesloten. Wegomleggingen waren er niet. Het
openbaar vervoer kon Dudzele niet meer bereiken.
Ook de zesde verzoeker klaagt over het onverwacht
afsluiten van het centrum van Dudzele voor alle
verkeer.
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ONDERZOEK:
De Politie had samen met de organisator een omleiding uitgewerkt die in normale omstandigheden de
impact van de wedstrijd kon opvangen.
Verschillende factoren lagen aan de basis van de
verkeersmoeilijkheden. De marathon was een
enorm succes. Het was bovendien prachtig weer
waardoor langs het parcours veel toeschouwers
stonden. Door het mooie weer was er sowieso meer
verkeer op de baan. De belangrijkste factor was
evenwel dat zich onverwacht op het parcours problemen voordeden aan de Conzettbrug. Bij de
voorbereiding van de wedstrijd had de beheerder
van de ringvaart toegestaan dat de lopers over de
brug zouden lopen. Maar toen de marathonlopers
over de brug waren gelopen, sloeg de bruggenwachter alarm. Volgens hem was de brug niet voldoende stabiel om ook nog de deelnemers aan de
halve marathon te kunnen dragen. De toestemming
om over de brug te lopen werd ingetrokken en de
wedstrijd werd stil gelegd voor overleg.
Er werd voor geopteerd de lopers bij mondjesmaat
over de Conzettbrug laten lopen. Dat zorgde ervoor
dat het lang duurde vooraleer alle deelnemers over
de brug waren gelopen. Het gevolg was dat het omleidingsplan niet meer werkte en het verkeer in
Noord-Brugge vast kwam te zitten. De situatie culmineerde in Dudzele en omgeving waardoor daar
tot anderhalf uur geen verkeer meer mogelijk was.
Ook De Lijn kon Dudzele niet meer bedienen.
Dat de bewonersbrief geen informatie bevatte over
mogelijke onderbrekingen van het verkeer in Dudzele kwam doordat de organisator en de Politie deze
niet hadden verwacht. Mocht er geen probleem met
de Conzettbrug zijn geweest, dan zouden de deelnemers meer verspreid op het parcours gelopen
hebben waardoor het niet nodig was geweest het
verkeer voor langere tijd te onderbreken. Door de
vele toeschouwers was het ook riskant om verkeer
op de kruispunten door te laten.
Volgens de Politie zouden de agenten op het parcours wel op de hoogte geweest zijn van de problemen aan de Conzettbrug maar konden zij op
vragen van bestuurders welke weg zij dan wel
moesten nemen, niet antwoorden omdat het omleidingsplan niet meer werkte.
De organisator, de Politie en de dienst Vergunningen trekken lessen uit de klachten met het oog op
de volgende editie.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet besluiten dat de organisator, de Politie en de stadsdiensten nalatig zouden
zijn geweest. Zij werden geconfronteerd met overmacht toen het eerder toegezegde gebruik van de
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Conzettbrug onverwacht werd ingetrokken.
neemt niet weg dat de problemen waarmee de
zoekers geconfronteerd werden, reëel waren.
spreekt vanzelf dat een verkeersinfarct bij een
gende editie vermeden moet worden.

Dat
verHet
vol-

HERAANLEG VOETPAD
(dossier: 201710-268)
Diensten: Groendienst, Wegendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Het voetpad en de greppel voor het huis van verzoekers moeder liggen er erbarmelijk bij. De stenen
zijn verweerd en liggen niet meer effen. De voegen
zijn kapot. Ertussen groeit heel veel onkruid. Zijn
moeder is hoogbejaard en kan dat onkruid niet meer
verwijderen. De Groendienst weigerde dat voor
haar te doen. De dienst zei dat dat volgens het reglement het werk was van de eigenaar of de aangelande. Toch merkte verzoeker op dat de Groendienst aan de overkant van de straat het onkruid wel
weg kwam branden.
Volgens verzoeker beloofde de Stad in 2011 dat de
voetpaden vernieuwd zouden worden, maar dat gebeurde niet. Hier en daar voerde de Wegendienst
plaatselijke herstellingen uit, waardoor daar geen
onkruid meer groeit, maar toen verzoeker vroeg om
ook het voetpad voor het huis van zijn moeder te
herstellen, werd dat geweigerd. De heraanleg van
de straat is pas voorzien in 2020 en tussentijdse
herstellingen zijn een verloren uitgave, oordeelde
de Wegendienst.
Verzoeker is dan ook verbaasd als hij opmerkt dat
de Wegendienst op verzoek van een buurvrouw het
trottoir voor haar huis opnieuw aanlegt. Hij voelt
zich ongelijk behandeld

ONDERZOEK:
De Groendienst wijst op de politieverordening die
eigenaars of aangeladen verplicht zelf in te staan
voor het proper houden van het voetpad en de greppel ter hoogte van hun eigendom. Kunnen de bewoners dat niet meer zelf, dan kunnen ze een beroep doen op derden: hun kinderen, familieleden of
bepaalde diensten. Ook de Groendienst past het reglement toe. Vandaar dat zij in het doodlopende
stuk van de straat het onkruid wegbrandde op het
voetpad en het fietspad naar de toegangsdreef van
een stadsdomein.
De Wegendienst bevestigt dat de eigen ploeg twee
inritten opnieuw aanlegde maar benadrukt dat beide
situaties niet gelijk zijn. De heraanleg was nodig
omdat de wagens aan de boordstenen bleven haperen. De inritten waren in zo’n slechte staat dat oplappen niet meer mogelijk was. De dienst beklemtoont dat er geen stukken voetpad langs
eigendommen heraangelegd worden. Daar gebeuren
alleen nog plaatselijke herstellingen als tegels te
hoog opsteken of te zeer verzakt zijn, en dit in afwachting van de totale heraanleg in 2020.
Na de klacht gaat de Wegendienst de situatie bij
verzoekers moeder opnieuw bekijken. Zij blijft bij
haar beslissing. Het voetpad is versleten en heeft
geen voegvulling meer maar is nog begaanbaar.
Een tussentijds herstel is niet aan de orde.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het is juist dat de voetpaden versleten zijn en er
geen voegvulling meer is, wat de groei van onkruid
in de hand werkt. Het is de verantwoordelijkheid
van de Stad in te staan voor kwaliteitsvolle voetpaden.
Anderzijds past de Groendienst het reglement correct toe. De Wegendienst behandelde de moeder
van verzoekster ook niet ongelijk. De Ombudsman
kan niets inbrengen tegen de beslissing van de Wegendienst om middelen en personeel zo efficiënt
mogelijk in te zetten in afwachting van de volledige
heraanleg van de voetpaden in de straat.

SPORTSHOPKAART
(dossier: 201710-269)
Diensten: Huis van de Bruggeling, Sportdienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster wil in het Huis van de Bruggeling een
sportshopkaart kopen. Aan de ingang wordt ze opgevangen door de host die zei dat ze een volgnum-
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mer moest nemen. Verzoekster kiest noodgedwongen voor “bonnen” omdat “sportshopkaart” niet tot
de mogelijkheden behoort.
Na twintig minuten is ze aan de beurt. De medewerkster zegt haar dat ze de verkeerde keuze maakte en dat haar computer de sportshopkaart niet kan
verwerken. Ze wordt doorverwezen naar een collega. Uiteindelijk wordt ze door nog een andere collega geholpen. Net als bij haar vorige bezoek wordt
haar gsm-nummer gevraagd. Verzoekster vraagt
zich af waarom de kaart niet online aangekocht kan
worden.
Bij het afrekenen vraagt verzoekster waar ze de volle sportshopkaart kan deponeren. Op de kaart staat
dat men bij inlevering van de kaart kans maakt op
een prijs. De medewerker weet het niet. Na een telefoontje krijgt ze te horen dat ze de kaart moet afgeven aan het onthaal. Omdat verzoekster dat niet
vertrouwt, vraagt ze of ze de kaart zelf kan afgeven
in de Sportdienst. Dat is niet mogelijk. Verzoekster
suggereert een doos te zetten op de plaats waar de
sportshopkaarten verkocht worden.

ONDERZOEK:
Hoe de contacten met verzoekster precies verliepen,
kan het onderzoek niet achterhalen.
Het klopt dat “sportshopkaart” geen keuzeknop is.
Verzoekster maakte wel de juiste keuze.
Het gsm-nummer wordt bij elke aanmelding gevraagd. Deze nummers worden genoteerd op een
excel-blad en overgemaakt aan de betrokken dienst,
in dit geval de Sportdienst. De nummers worden
niet bewaard in een computerbestand.
De box om de volle sportshopkaarten in te deponeren stond in de Sportdienst. Dat is in de backoffice
van het Huis van de Bruggeling. Na de klacht wordt
de box aan het onthaal gezet.
Het is niet mogelijk de sportshopkaart online aan te
kopen. Wel zijn de kaarten op zeven verschillende
plaatsen te koop waaronder de stedelijke sportcentra. Al deze plaatsen hebben uitgebreide openingsuren. De volle sportshopkaart kan steeds teruggestuurd worden naar de Sportdienst in het Huis van
de Bruggeling.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Hoe de contacten met verzoekster exact verliepen,
kan het onderzoek niet achterhalen.

MEERDERE DIENSTEN

KERKKLOKKEN
(dossier: 201710-276)
Diensten: Algemeen Bestuur, Patrimonium

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker stelt via het Meldpunt zes vragen over
het feit dat de kerkklokken uit een voormalige kerk
zijn weggehaald en overgebracht zijn naar een dekenale kerk in het zuiden van de provincie.
Hij wil weten 1. wie daartoe besliste, 2. op basis
van welk advies dit gebeurde en 3. wie dit advies
gaf. Hij vraagt verder: 4. "Kan het patrimonium
waartoe deze klokken behoren, en dat grotendeels
met giften van personen en groeperingen via een
bouwfonds betaald werd, zomaar verwijderd worden?", 5. "Heeft de Stad Brugge gezocht naar alternatieve herbestemmingen, waarbij de klokken
binnen het stadspatrimonium bleven?" en 6. "Indien
het antwoord op vraag 5 ja is, welke alternatieve
herbestemmingen heeft de Stad Brugge onderzocht?".
Een medewerkster van de dienst Patrimonium antwoordt dat de kerkraad in maart 2017 besliste om
de klokken over te maken aan de dekenale kerk. In
het antwoord staat dat pas in de loop van 2017 of
begin 2018 het kerkgebouw eigendom zal worden
van de Stad Brugge.
Verzoeker leest op het internet dat de kerk al eigendom is van de Stad Brugge. Hij vraagt in een nieuwe e-mail aan de ambtenaar of dat juist is. De medewerkster corrigeert de volgende dag haar
antwoord. De Stad is inderdaad al de eigenaar.
Verzoeker vraagt meer duidelijkheid. Daarop antwoordt de medewerkster dat het kerkgebouw wel
eigendom is van de Stad, maar dat zij er nog niet
over kan beschikken zolang het kerkgebouw niet
onttrokken is aan de eredienst. Tot zolang heeft de
kerkraad het beheer in handen.
Daarop herhaalt verzoeker zijn zes vragen. Hij
meent dat het niet aan het kerkbestuur was om over
de bestemming van de klokken te beslissen. De
Stad is eigenaar van het gebouw en dus ook van de
klokken, meent hij.
De medewerkster verwijst verzoeker voor meer informatie naar de kerkraad, maar verzoeker gaat hier
niet mee akkoord. Hij wil een antwoord van de Stad
op zijn vragen.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Algemeen Bestuur was de kerkraad wel degelijk bevoegd om de beslissing over de
klokken te nemen. Dit volgt uit het decreet van 7
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mei 2004 “betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten”. Ongeacht of
het kerkgebouw eigendom is van de gemeente of
van de kerkfabriek, is het de kerkfabriek die instaat
voor het beheer van de gebouwen, bestemd voor de
eredienst. De kerkfabriek treedt op als bouwheer,
organiseert aanbestedingen, vraagt bouwvergunningen en andere toelatingen aan, doet aanvragen voor
subsidies, volgt werken op, enz.
Een kerkfabriek is een openbare instelling met
rechtspersoonlijkheid en een ondernemingsnummer. Hij kan in de meeste gevallen autonoom handelen en is niet afhankelijk van een voorafgaande
machtiging door de gemeente. De gemeente beschikt alleen over een algemeen administratief toezicht (schorsing van een beslissing indien het gemeentelijke belang en in het bijzonder de financiële
belangen van de gemeente geschaad worden). Dat
de rol van de gemeente beperkt is, volgt onder meer
uit de vrijheid van eredienst en de scheiding tussen
kerk en staat. In de praktijk vindt op regelmatige
basis overleg plaats tussen de kerkfabrieken en de
gemeente. De gemeenten moeten immers de tekorten bijpassen van de exploitatie van de kerkfabrieken en bijdragen in investeringen in de gebouwen
voor de eredienst.
Volgens de dienst Algemeen Bestuur was de kerkraad ten volle bevoegd om de beslissing over de
klokken te nemen en had de Stad geen reden om
deze te schorsen. Advies van de Stad was niet nodig. Het was niet aan de Stad om naar alternatieven
te zoeken.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

GEEN GAS EN ELEKTRICITEIT

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

(dossier: 201712-306)

De dienst Algemeen Bestuur opent een verzekeringsdossier.
De medewerker van de sporthal ontkent dat hij gezegd zou hebben dat de Wegendienst zou nalaten
om de putten te vullen. De Sportdienst vindt geen
recente meldingen terug over putten in de oprit,
noch in het meldingenboek van de sporthal, noch
bij de Sportdienst zelf. De dag nadat verzoekster de
schade kwam melden, werd de put opgevuld.
De Sportdienst twijfelt er aan dat de put er al lang
zou geweest zijn. Vermoedelijk is hij ontstaan
doordat een eerdere herstelling tijdens het vriesweer
weer los kwam naar aanleiding van een thuismatch
van Club Brugge de dag voordien. De parking
wordt dan intensief gebruikt.
De Sportdienst vindt dat een heraanleg van de oprit
aangewezen is omdat in het verleden ook al putten
hersteld moesten worden, maar de Wegendienst
noch de Groendienst hebben plannen in die richting. Ze opteren voor punctuele herstellingen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Volgens verzoekster zei de medewerker van de Sportdienst dat
de Wegendienst nalatig was geweest. De medewerker zelf ontkent dat. Het zal aan de verzekeraar van
de Stad zijn om te oordelen over het schadedossier.
Hiervoor is de dienst Ombudsman niet bevoegd.

Diensten: Eandis, Dienst Ruimtelijke Ordening

Ander oordeel

PUTTEN IN OPRIT
(dossier: 201712-305)

KLACHT:

Diensten: Sportdienst, Wegendienst

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster komt met haar voorwiel in een put terecht in de schaars verlichte oprit naar de sporthal
Koude Keuken. Ze raakt nog thuis maar de band is
gescheurd en niet meer te herstellen.
De volgende dag meldt ze in de sporthal de schade.
Een personeelslid van de Sportdienst zegt dat de
Wegendienst al verschillende keren gevraagd werd
om de putten te vullen, maar dat dit niet gebeurt.
Verzoekster vindt dat de Stad aansprakelijk is voor
de schade.
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In juli 2017 huurt verzoeker een appartement. Het
is nog niet aangesloten op gas en elektriciteit. Verzoeker neemt contact op met Eandis die hem een
offerte stuurt. Intussen komt de wijkinspecteur
langs voor de woonstvaststelling. Hij wordt ingeschreven maar er zou iets fout zijn met het busnummer.
Eandis komt niet langs. Verzoeker neemt opnieuw
contact op met de nutsmaatschappij. Er zou een attest van de Stad ontbreken. In het Huis van de
Bruggeling kan de Dienst Ruimtelijke Ordening
hem niet helpen. Het is niet duidelijk welk attest
Eandis bedoelt.
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Verzoeker wordt tijdelijk opgevangen door zijn bovenbuur omdat hij geen licht noch verwarming
heeft.

Eandis sluit het gas en de elektriciteit aan. De eigenaar zet stappen om zijn bouwovertreding te regulariseren.

ONDERZOEK:

BEOORDELING:

Volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening is in het
pand een bouwovertreding vastgesteld. Het gebouw
is in meer appartementen opgedeeld dan vergund.
De dienst vermoedt dat Eandis een attest van de
dienst Bevolking nodig heeft waaruit moet blijken
dat het appartement bewoond is.
Eandis ontkent dat. Ze wijt de verwarring over het
attest aan foute data in haar bestanden. Dat werd intussen recht gezet. Bij de uitvoering ter plaatse
bleek er door de eigenaar geen tussenmodule voor
de meetapparatuur geplaatst. Er was ook geen leveringscontract noch keuring aanwezig. Daarom werd
het dossier niet uitgevoerd.
Eandis maakt voor de eigenaar een nieuwe offerte
op. Na goedkeuring kunnen het gas en de elektriciteit aangesloten worden. Eandis hoeft geen rekening te houden met de bouwovertreding. Zij volgt
de richtlijnen van het CRAB-decreet van 8 mei
2009. De gemeente is verantwoordelijk voor het
bijhouden van de straatnamen, huis- en busnummers. Zij worden geregistreerd in het Centraal Referentieadressenbestand. Als de Stad een busnummer opnam in het CRAB-bestand zonder dat voor
het appartement een bouwvergunning bestaat, dan
is dat haar verantwoordelijkheid.

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201710-273)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster gaat met haar gezin naar de Gouden
Boomstoet. Tijdens de stoet merkt ze dat de kleren
en schoenen van haar zoontje besmeurd zijn met
groene verf. Blijkbaar is een afvalmand opnieuw
geschilderd. Er zijn verfsporen op de grond, maar
nergens hangt een bordje.
Verzoekster meldt het voorval via het Meldpunt. Ze
acht de Stad aansprakelijk voor de schade.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Noch het nieuwe diensthoofd noch de medewerkers
van de dienst Algemeen Bestuur beschikten over de
opvolgingstool waarin de e-mails terecht komen
met betrekking tot meldingen voor de dienst. De
tool was alleen aangemaakt op de naam van het vorige diensthoofd dat met pensioen ging. Noch het
nieuwe diensthoofd noch de medewerkers wisten
van het bestaan van de opvolgingstool af. Daardoor
bleef de melding onbehandeld zitten. De opvolgingstool was wel bij het nieuwe diensthoofd geïnstalleerd, maar ze was nog gelinkt aan haar vorige
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werkplek. Na de klacht installeert de dienst Informatica de opvolgingstool bij het diensthoofd en de
medewerkers.
De dienst Algemeen Bestuur opent een verzekeringsdossier, maar de Groendienst ontkent dat zij de
afvalmand schilderde. Dat doet ze nooit ter plaatse.
De dienst vermoedt vandalisme. Omdat de betrokkenheid van de Stad niet aangetoond kan worden,
wordt geen dossier overgemaakt aan de verzekeraar
van de Stad.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Algemeen Bestuur liet de melding onbehandeld zitten omdat na de pensionering van het vorige diensthoofd niemand nog over de opvolgingstool beschikte of ze kende.
De klacht wordt gecorrigeerd: de melding wordt
behandeld. De dienst Informatica installeert de opvolgingstool bij alle personeelsleden.
De klacht is slechts deels gegrond omdat uit het
dossier geen betrokkenheid van de stadsdiensten
blijkt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 maart 2018).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201705-131)

Gegrond
KLACHT:
Tijdens een bezoek aan Mijn Brugge meldt verzoeker aan de baliemedewerkster dat de twee onderste
legboorden van de bibliotheekrekken veel te laag
voor hem staan. Hij heeft rugklachten en kan moeilijk bukken. De medewerkster voert de melding in
en stuurt ze nog dezelfde dag door naar de Bibliotheek.
De melding wordt niet in behandeling genomen.
Zestig dagen later komt ze als onafgewerkt bij de
dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Hoewel de bibliothecaris door de collega van Mijn
Brugge ook rechtstreeks via e-mail ingelicht werd
over de opmerkingen van verzoeker, geeft ze toe
dat ze de melding in het meldpuntprogramma niet
gezien heeft.
Sinds de opening van het Huis van de Bruggeling
worden de diensten via een opvolgingstool in het emailprogramma op de hoogte gebracht van de meldingen die voor hen binnengekomen zijn. De Bibliotheek was niet op de hoogte van deze afspraak
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waardoor de opvolgingstool niet werd geraadpleegd.
De dienst Ombudsman stelde eerder al vast dat verschillende diensten niet van deze opvolgingstool op
de hoogte waren, hoewel dit werd gemeld tijdens
een opleiding over het meldpuntprogramma die georganiseerd werd voor de opening van het Huis van
de Bruggeling. Of alle diensten deze opleiding toen
volgden, is onduidelijk. Alle herinneringen die het
meldpuntprogramma uitstuurt, komen ook in deze
opvolgingstool terecht. Wie er niet in kijkt, merkt
ze evenmin op.
In het voorjaar van 2017 wordt de opleiding over de
opvolgingstool hernomen. Enkele medewerkers van
de Bibliotheek volgen ze. Ze krijgen toegang tot de
postbus waardoor ze de opvolging van de meldingen kunnen verzekeren.
De Bibliotheek geeft toe dat het aanbieden van
nieuwe collecties op de onderste plank voor sommige gebruikers een probleem kan vormen. De capaciteit van de sprintercollectie in Mijn Brugge is
evenwel klein, waardoor het vrijhouden van de onderste plank het aanbod in het gedrang zou brengen.
De Bibliotheek zal toch proberen dat te vermijden
en indien mogelijk de boeken doorschuiven naar
boven.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
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GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Bibliotheek kende de opvolgingstool niet. Hierdoor werd
de melding niet in behandeling genomen.
De klacht wordt gecorrigeerd: enkele medewerkers
volgen de opleiding in het voorjaar. De Bibliotheek
zal een inspanning doen om de boeken zo snel mogelijk naar boven door te schuiven.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).

CD’S NIET GEREGISTREERD
(dossier: 201703-063)

Ander oordeel

de hoes stak. Omdat het niet de procedure is om bij
de inname alle materialen manueel in te scannen
(dat gebeurt automatisch) en te controleren, kon de
medewerker niet opmerken dat de drie cd’s bij de
inname niet geregistreerd waren.
Het is de verantwoordelijkheid van de lener om zijn
materialen correct te registreren, zowel bij het ontlenen als het inleveren.
De Bibliotheek stelt vast dat verzoeker en zijn echtgenote nieuwe klanten zijn en dat de cd’s de eerste
materialen waren die ze ontleenden. De Bibliotheek
vermoedt dat zij nog niet vertrouwd waren met het
zelfuitleensysteem. Daarom scheldt zij het telaatgeld van 5,60 euro en de administratiekost van 0,75
euro eenmalig kwijt. De lenerspas wordt gedeblokkeerd. Verzoeker en zijn echtgenote kunnen contact
opnemen met de Bibliotheek, mocht de werking en
het zelfuitleensysteem voor hen niet duidelijk zijn.

KLACHT:

BEOORDELING:

Op 4 februari 2017 brengt de echtgenote van verzoeker drie cd’s terug naar de Biekorfbibliotheek.
Dat was één week voor de uitleentermijn verstreek.
Op 6 februari kreeg verzoeker een brief van de Bibliotheek waarin stond dat één van de cd’s niet in
het hoesje stak. Dat bleek correct. Zijn vrouw diende de cd vijf dagen later in aan de balie van de muziekafdeling. Dat was nog net binnen de uitleentermijn die die dag verliep.
Verzoeker dacht dat alles in orde was tot hij eind
februari opnieuw een brief van de Bibliotheek
kreeg. Het ging om een eerste aanmaning omdat
twee van de drie cd’s niet binnen gebracht zouden
zijn. Verzoeker belde naar de hoofdbibliotheek. Een
medewerker ging in de rekken kijken en bevestigde
dat de twee cd’s aanwezig waren. Volgens de medewerker had zijn echtgenote de teruggave van de
cd’s niet correct uitgevoerd.
De medewerker zei dat alles in orde was maar dat
verzoeker toch het telaatgeld en de administratiekosten zou moeten betalen. Verzoeker protesteerde.
De medewerker bleef bij zijn standpunt. Als verzoeker de boete niet betaalde, zou hij geen gebruik
meer kunnen maken van de dienstverlening.
Verzoeker weigert de boete en de administratiekosten te betalen.

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De medewerkers van de Bibliotheek handelden correct. Verzoeker en zijn vrouw waren allicht nog niet
vertrouwd met het zelfuitleensysteem. De oplossing
die de Bibliotheek aanbiedt, was billijk.

OPVOLGING:
De Bibliotheek vergeet de kwijtschelding door te
geven waardoor verzoeker toch een factuur krijgt.
De Bibliotheek verontschuldigt zich.

ONDERZOEK:
De drie cd’s die de echtgenote van verzoeker op 4
februari binnenbracht, werden niet geregistreerd via
de zelfinnamebalie. Vermoedelijk legde zij de materialen rechtstreeks op een kar.
De bibliotheekmedewerkers controleren de materialen op volledigheid vooraleer ze teruggezet worden
in de rekken. Een medewerker merkte op 4 februari,
bij het terugzetten van de cd’s, op dat één cd niet in
JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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NIET ONTVANGEN TICKETS
(dossier: 201710-255)

Ander oordeel
KLACHT:
Op 1 oktober bestellen verzoekers bij In & Uit tickets voor een tentoonstelling. Zij vragen de tickets
op te sturen omdat ze die cadeau willen doen. Verzoekers krijgen een bevestigingsnummer, maar een
week later zijn de tickets nog altijd niet toegekomen.
Verzoekers vragen In & Uit op 7 oktober via e-mail
om uitleg. In & Uit reageert met een automatisch
bericht: “De e-mail is goed toegekomen en men zal
zo spoedig mogelijk reageren op de vraag”. Verzoekers reageren nog diezelfde dag per e-mail dat
het de bedoeling is de tickets op 8 oktober cadeau te
doen.
Op 11 oktober zijn noch de tickets geleverd, noch
kregen verzoekers een reactie op hun e-mails van 7
oktober. Zij sturen op 11 oktober een nieuwe e-mail
om hun geld terug te vragen aangezien de datum
waarop de tickets cadeau zouden worden gedaan, al
verstreken is. Omdat ze vrezen dat de dienst opnieuw niet zal reageren, lichten zij de dienst Ombudsman in.

tie van de mailserver naar een cloudomgeving. Emails die de dienst verstuurde, kwamen hierdoor bij
enkele klanten niet toe. In & Uit lichtte verzoekers
al op 9 oktober in over de problemen en verontschuldigde zich voor het niet tijdig opsturen van de
tickets. Ze liet verzoekers de keuze: ofwel werden
de tickets alsnog opgestuurd, ofwel werden de kosten terugbetaald. Het ziet ernaar uit dat deze e-mail
niet bij verzoekers toekwam.
Na hun e-mail van 11 oktober belde In & Uit verzoekers op. Zij lieten weten dat zij geen e-mails van
In & Uit hadden ontvangen. Verzoekers opteerden
voor terugbetaling. Dat gebeurde al op 12 oktober,
nog voor de dienst Ombudsman het klachtdossier
overmaakte aan In & Uit.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Er liep iets mis met het e-mailverkeer, maar het
ging om overmacht als gevolg van technische problemen. De klacht was al in de eerste lijn opgelost
op het moment dat de dienst Ombudsman het
klachtdossier in de tweede lijn opstartte.

ONDERZOEK:
Volgens In & Uit waren er begin oktober problemen met het e-mailverkeer als gevolg van de migraJAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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HUWELIJKSAKTE
(dossier: 201702-025)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker huwt begin december 2016. De dienst
Burgerlijke Stand verzekert dat de huwelijksakte
binnen de week opgestuurd zal worden.
Op 21 december 2016 mailt de vriend van verzoeker naar info@brugge.be en huwelijken@brugge.be
met de vraag waar de huwelijksakte blijft. Hij krijgt
geen antwoord.
Op 26 januari 2017 belt verzoeker naar het Huis
van de Bruggeling. Hij krijgt het advies een e-mail
te sturen naar info@brugge.be. Verzoeker protesteert omdat hij en zijn echtgenoot al twee maanden
op hun akte wachten.

ONDERZOEK:
De dienst Burgerlijke Stand stuurde eerst een internationale akte op maar doordat het om een huwelijk
tussen twee mannen ging, kon deze akte niet gebruikt worden omdat op de akte “man-vrouw”
voorgedrukt staat.
De medewerkster kon door tijdsgebrek de originele
aktes pas printen in de tweede en de derde week
van januari 2017. Begin februari wordt de akte
overgemaakt aan de schepen ter ondertekening. Op
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7 februari wordt de akte opgestuurd naar verzoekers.
Het dossier liep vertraging op als gevolg van personeelstekort in de dienst Burgerzaken. Het diensthoofd laat weten dat er gedurende lange tijd maar
één ambtenaar was die zich inliet met huwelijksdossiers, al kreeg ze ondertussen wat steun van medewerkers van het contactcenter en het onthaal van
het Huis van de Bruggeling.
De medewerkster antwoordde niet op de e-mail van
eind december 2016 omdat ze in die periode voortdurend een honderdtal e-mails in haar mailbox had.
Ze kon alleen de dringendste behandelen. Op een
bepaald moment was er een achterstand van zes
weken. Bovendien moest de medewerkster in januari 2017 al haar ander werk laten liggen om de registers van de Burgerlijke Stand af te sluiten. Dat is
een wettelijke verplichting.
Toen verzoeker op 26 januari naar het Huis van de
Bruggeling belde, was er niemand aanwezig in de
dienst Burgerzaken die zijn vraag kon beantwoorden. Daardoor kon het contactcenter hem niet doorschakelen. Als op de diensten niemand bereikbaar
is, is de afgesproken werkwijze om de gegevens
van de burger te noteren en de dienst te vragen om
zelf contact op te nemen, zegt de verantwoordelijke
van het Huis van de Bruggeling.
De personeelsbezetting van de dienst Burgerzaken
in het Huis van de Bruggeling wordt in de loop van
2017 weer op peil gebracht.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de medewerkster antwoordde niet op de e-mail van eind december 2016 omdat ze bedolven was onder het werk.
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de huwelijksakte kan maar begin februari 2017 opgestuurd
worden als gevolg van personeelstekort.
De klacht wordt gecorrigeerd: de akte wordt opgestuurd. De dienst Burgerzaken in het Huis van de
Bruggeling wordt versterkt.

Verzoekster heeft nog marge om haar identiteitskaart aan te vragen.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: de gemeenteafdeling bleef dicht omdat een personeelslid zich
oversliep. Daardoor kon verzoekster niet geholpen
worden. Het gaat om een incident dat niet voor herhaling vatbaar is.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (8 mei 2017).

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

IDENTITEITSKAART

Akte genomen (8 mei 2017).

(dossier: 201710-275)

Gegrond

OVERSLAPEN
(dossier: 201703-074)

KLACHT:

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster gaat op een zaterdagmorgen naar haar
gemeenteafdeling. De deur is dicht. Ze wacht een
uur maar niemand komt opdagen. Ze belt naar de
dienst Burgerzaken in Brugge. Daar weten ze van
niets. Ze kunnen niemand sturen.
Op de brief die verzoekster van de dienst Burgerzaken kreeg, stond dat ze haar nieuwe identiteitskaart
in haar gemeenteafdeling moest aanvragen. Doordat
de gemeenteafdeling niet open is, kan ze haar kaart
niet voor de vermelde datum aanvragen.

ONDERZOEK:
Het personeelslid oversliep zich waardoor de gemeenteafdeling dicht bleef. Het diensthoofd tikt
haar op de vingers.
Of het Huis van de Bruggeling geprobeerd zou
hebben om het personeelslid thuis te bereiken, valt
niet te achterhalen.
De brief van de dienst Burgerzaken nodigde verzoekster uit om haar aanvraag in te dienen in haar
eigen gemeenteafdeling. Dat wil niet zeggen dat ze
niet terecht zou kunnen in het Huis van de Bruggeling of de andere gemeenteafdelingen, maar de burgers worden daar bewust niet toe aangezet. De
dienst Burgerzaken gaat ervan uit dat de burgers het
liefst in hun eigen gemeenteafdeling geholpen worden. In het geval van verzoekster ging het fout als
gevolg van de tekortkoming van het personeelslid.

JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Verzoeker ging begin september naar zijn gemeenteafdeling om zijn adreswijziging te melden en een
nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Dat laatste
bleek niet nodig. De kaart was nog geldig maar hij
bleek niet geactiveerd. Daardoor kon verzoeker niet
inloggen in de bibliotheek, de apotheek, enz.
De gemeenteafdeling beloofde om nieuwe codes
aan te vragen en hem te telefoneren als ze binnengekomen waren. Verzoeker vernam niets meer.
Verzoeker neemt eind oktober opnieuw contact op
met de gemeenteafdeling. Hij krijgt er opnieuw te
horen dat nieuwe codes aangevraagd zullen moeten
worden en dat hij opgebeld zal worden zodra ze
binnen zijn. Verzoeker concludeert dat er twee
maanden voorbij gingen zonder dat er iets werd gedaan.

ONDERZOEK:
De gemeenteafdeling zag over het hoofd dat verzoekers identiteitskaart in 2015 afgeleverd was door
het Belgische consulaat in Tenerife. Daardoor
kwamen de aangevraagde pin- en pukcodes telkens
daar terecht. Nadat de codes die eind oktober aangevraagd waren, weer niet toekwamen, ging de
dienst Bevolking op onderzoek uit. Zo kwam aan
het licht wat er fout was gegaan.
Deze uitzonderlijke situatie kan verholpen worden
als de betrokken dienst Bevolking de Helpdesk van
de FOD Binnenlandse Zaken verwittigt dat het om
een identiteitskaart gaat van een Belg die voorheen
in het buitenland woonde. De Helpdesk ziet er dan
op toe dat de codes toekomen bij de dienst Bevol-
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king van de gemeente waar de burger ingeschreven
is.
Het diensthoofd stuurt de onderrichtingen hierover
opnieuw door naar alle medewerkers.
De dienst Bevolking vraagt nieuwe codes aan met
het expliciete verzoek ze naar Brugge te sturen. Gezien de uitzonderlijke procedure kan dat enkele
maanden duren. Zodra toegekomen zal verzoeker
uitgenodigd worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
de gemeenteafdeling zag over het hoofd dat de
identiteitskaart oorspronkelijk afgeleverd werd in
het consulaat in Tenerife. Daardoor kwamen de
aangevraagde codes niet in Brugge terecht.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Bevolking
verwittigt de Helpdesk en vraagt nieuwe codes aan.
De onderrichtingen worden nog eens onder de aandacht van de medewerkers gebracht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2018).

GESLOTEN GEMEENTEAFDELING
(dossier: 201712-302)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker gaat op maandag 11 december naar de
gemeenteafdeling van Sint-Michiels om een identiteitskaart af te halen. Aan de deur hangt een briefje
dat de afdeling die dag gesloten is. Verzoeker vermoedt dat de zware sneeuwval daar voor iets tussen
zit. Hij vindt het straf dat de medewerkers er kennelijk niet in geslaagd zijn hun werkplek te bereiken,
terwijl dat voor het bibliotheekpersoneel geen probleem was. Hij heeft de identiteitskaart redelijk
dringend nodig.
Verzoeker belt de Ombudsman op die contact opneemt met de dienst Bevolking in het Huis van de
Bruggeling. Hij krijgt er te horen dat beide medewerkers ziek zijn en dat de dienst daardoor niet verzekerd kan worden. Verzoeker kan pas de volgende
dag geholpen worden.
Verzoeker legt zich daarbij neer, maar staat erop
klacht in te dienen. Hij vindt het niet kunnen dat de
dienst Bevolking niet in staat is om het probleem op
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te lossen. Hij klaagt dat de website niet vermeldt
dat de afdeling uitzonderlijk gesloten is.

ONDERZOEK:
De gemeenteafdeling van Sint-Michiels wordt bemand door twee medewerkers waarvan er een langdurig afwezig is. Vervanging is niet mogelijk omdat
er geen werkbare werfreserve meer is. De kandidaten op deze werfreserve gaan niet gemakkelijk in op
tijdelijke aanbiedingen.
De andere medewerker werd ziek op vrijdag 8 december. Op zaterdag kon deze afwezigheid nog opgevangen worden door een medewerker vanuit het
Huis van de Bruggeling naar de gemeenteafdeling
van Sint-Michiels te sturen, maar op maandag 11
december lukte dat niet. Uit het onderzoek blijkt dat
in de gemeenteafdelingen de personeelsbezetting de
minimum grens heeft bereikt.
Het diensthoofd Burgerzaken en de dienst Personeel en Organisatie overleggen over de problematiek van de personeelskrapte in de gemeenteafdelingen. Op korte termijn kan een baliemedewerker
aan de dienst Bevolking toegevoegd worden. Hij
kan mee het probleem in de rand oplossen. In de
loop van 2018 zullen drie gepensioneerde medewerkers vervangen worden.
Op vraag van de dienst Bevolking hing de Politie
een bericht uit aan de ingang van de gemeenteafdeling. Volgens het diensthoofd was het de bedoeling
de uitzonderlijke sluiting te vermelden op de website en de facebookpagina van de Stad, maar gebeurde dat niet tijdig.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: door personeelsgebrek als gevolg van ziekte was het niet mogelijk om de gemeenteafdeling van Sint-Michiels
op 11 december te openen. Als gevolg van personeelskrapte kon vanuit de andere gemeenteafdelingen geen medewerker meer uitgestuurd worden
naar Sint-Michiels. Daardoor kon verzoeker niet
geholpen worden.
Positief is dat stappen ondernomen worden om het
probleem op kortere termijn aan te pakken. Vast
staat dat het probleem van de personeelskrapte in de
gemeenteafdelingen zo snel mogelijk opgelost moet
worden.
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de uitzonderlijke sluiting van de gemeenteafdeling werd niet
aangekondigd op de website of op facebook.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2018).

127

DOSSIERS 2017 IN DETAIL

BURGERZAKEN

BEOORDELING:

BIJZETTING URNE
(dossier: 201712-307)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker en zijn familieleden stellen vast dat de
medewerker van de Begrafenissendienst de urne
met de as van zijn moeder naar een lege nis in het
columbarium op de begraafplaats brengt. Nochtans
was het de bedoeling dat de urne bijgezet zou worden in de nis waar de urne met de as van zijn vader
wordt bewaard. Als verzoeker de medewerker
daarop wijst, slaat die in paniek.
Omdat de plaat van de nis waar de urne van de vader bewaard wordt, verwijderd was, was het ook
voor de familie zeer moeilijk de juiste nis terug te
vinden. De urne met de as van verzoekers moeder
ging van hand tot hand op zoek naar de juiste nis.
De medewerker zei dat hij de verkeerde coördinaten doorgekregen had en stelde voor om de urne
voorlopig in de verkeerde nis te plaatsen. De begrafenisondernemer wees dit voorstel af omdat het om
een bijzetting ging.
Door de alertheid van enkele familieleden kon de
juiste nis dan toch gevonden worden en kon de urne
met de as van verzoekers moeder alsnog bij deze
van haar man geplaatst worden.
Verzoeker klaagt de nonchalante aanpak van de
Begrafenissendienst aan. Hij wil officiële excuses.

ONDERZOEK:
Volgens de Begrafenissendienst waren de coördinaten van de nis wel degelijk correct doorgegeven, net
als het feit dat het om een bijzetting ging. De medewerker maakte een fout. Hij wordt hierover door
zijn leidinggevende aangesproken.
De dienst roept een aantal verzachtende omstandigheden in. Het was die dag zeer druk. Zes man personeel stond in voor twaalf begrafenissen. Vlak ervoor had de medewerker een andere bijzetting
moeten doen waardoor hij minder tijd had gehad
om de bijzetting van de urne goed voor te bereiden.
Bovendien vond de bijzetting plaats om 17 uur. Het
was al donker wat de situatie extra moeilijk maakte.
Ook de familie kon de nis niet onmiddellijk terugvinden. De dienst noemt het voorstel van haar medewerker om de urne voorlopig bij te zetten ongelukkig maar goed bedoeld. Het personeelslid bood
reeds ter plaatse zijn verontschuldigingen aan.
Het diensthoofd van de dienst Burgerzaken biedt in
naam van haar dienst haar verontschuldigingen aan.
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De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de medewerker van
de Begrafenissendienst maakte een fout. Al zijn er
verzachtende omstandigheden, dit had niet mogen
gebeuren. Een bijzetting is een emotionele gebeurtenis die in alle sereniteit plaats moet kunnen vinden.
De klacht wordt gecorrigeerd: het diensthoofd biedt
haar verontschuldigingen aan.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2018).

KIDS-ID
(dossier: 201701-011)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster gaat naar haar gemeenteafdeling om
informatie over de verlenging van de kids-ID van
haar zoontje. Ze heeft pasfoto’s mee maar ze twijfelt of het nuttig is de kaart te verlengen. Haar
zoontje verblijft afwisselend bij haar en bij zijn vader.
Verzoekster vroeg de ambtenaar naar een brochure
of informatie op de website. De ambtenaar reageerde: “Dat hebben we niet”. Hij wilde evenmin informatie over de kids-ID afdrukken. Hij zou onvriendelijk gezegd hebben: “Je straft je kind door
geen verlenging aan te vragen. Wat als hij met zijn
vader naar de Efteling wil? Ik hoef maar op de
knop te duwen om de kaart te annuleren, maar ga
jij je kind dit aandoen?”
Verzoekster vond de reactie van de ambtenaar ongepast. Zij en haar zoontje voelden zich aangevallen. Het enige wat ze wilde, was informatie.

ONDERZOEK:
De dag nadat verzoekster klacht bij de dienst Ombudsman indiende, ging ze terug naar de gemeenteafdeling. De ambtenaar zou haar verhinderd hebben
dat ze bij een collega ging. Hij zou andere wachtenden bij de discussie betrokken hebben en hij zou
het onterecht hebben genoemd dat verzoekster
klacht had ingediend.
Volgens de ambtenaar kwam verzoekster de eerste
keer met haar zoontje langs na een tweede herinnering om de kids-ID vrijwillig te verlengen. Hij ant-
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woordde correct op haar vraag of dat wel nodig
was. Ondertussen zei verzoekster dat ze gescheiden
was en dat ze de kids-ID alleen meegaf met haar ex
tijdens de schoolvakanties. De ambtenaar raadde
verzoekster aan om de kids-ID mee te geven telkens
wanneer het kind naar zijn vader ging. Volgens de
ambtenaar zou verzoekster hierop geïrriteerd gereageerd hebben dat dit zijn zaken niet waren. Ze zei
dat de ambtenaar de procedure mocht opstarten,
maar toen ze het formulier ondertekend had, bleek
ze niet genoeg geld mee te hebben. Daarop moest
de ambtenaar de aanvraag annuleren.
De volgende dag bood verzoekster zich opnieuw
aan met haar vriend bij een collega. De ambtenaar
wilde de zaak zelf verder afhandelen. Hij wees verzoekster terecht omdat ze de dienst Ombudsman
ingeschakeld had. Volgens de ambtenaar gaf verzoekster de feiten niet correct weer in haar klacht.
Daarop reageerde haar vriend agressief. De aanvraag werd afgehandeld.
Volgens de ambtenaar zou hij verzoekster gezegd
hebben dat ze uitleg kon vinden op de website van
de FOD Binnenlandse Zaken onder de rubriek
‘identiteitsdocumenten’. Verzoekster ontkent dat ze
een link doorkreeg.
Volgens verzoekster wilde de ambtenaar geen informatie afdrukken. De ambtenaar bevestigt tegenover de dienst Ombudsman dat hij het zijn taak niet
vindt om informatie af te drukken voor de burger.
Een folder is niet beschikbaar. Er hangt wel een affiche over de kids-ID met een verwijzing naar de
website. Volgens verzoekster merkte ze deze affiche niet op en wees de ambtenaar haar er niet op.
Tijdens het volgende functioneringsgesprek zal het
diensthoofd het incident bespreken met de ambtenaar.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de informatieverstrekking door de ambtenaar had
beter gekund. Verzoekster vroeg informatie op papier over de kids-ID. Aangezien de ambtenaar niet
over een brochure beschikte, was het beter geweest
dat hij informatie had afgedrukt van de website, in
plaats van verzoekster mondeling te verwijzen naar
de website. Dat de ambtenaar het sowieso zijn taak
niet vindt informatie af te drukken voor de burger,
vraagt om bijsturing.
GEEN CORRECTE BEJEGENING: het was niet
gepast dat de ambtenaar verzoekster terecht wees
dat ze naar de dienst Ombudsman was gestapt. Elke
burger heeft een klachtrecht. Het is aan de dienst
Ombudsman om in alle onafhankelijkheid klachten
van burgers te onderzoeken en te beoordelen en er
lessen voor de toekomst uit te trekken.
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De klacht is slechts deels gegrond omdat de dienst
Ombudsman geen objectief oordeel kan vellen over
de rest van het gesprek.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).

WOONSTVASTSTELLING
(dossier: 201704-108)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoekster en haar vriend wonen al tweeëneenhalf
jaar samen. Ze beslisten recent om hun wettelijke
samenwoning te laten registreren, maar dat wil
maar niet lukken.
De wijkinspecteur kwam al langs voor de woonstvaststelling. Die zei dat alles in orde was. Daarop
ging verzoekster met alle papieren naar het Huis
van de Bruggeling. Aan de themabalie Niet-Belgen
kreeg ze te horen dat ze nog een paspoort van haar
vriend nodig had. Ze maakte een nieuwe afspraak.
Dit keer werd ze door een andere medewerkster bediend. Die zei dat ze het paspoort niet nodig had en
dat de wettelijke samenwoning nog niet doorgevoerd kon worden omdat haar vriend nog niet geregistreerd was. Toen verzoekster vroeg wanneer hij
geregistreerd zou worden, klonk het dat dit nog een
hele tijd kon duren.
Verzoekster is ongerust want de papieren van haar
vriend zijn maar drie maanden meer geldig. Ze
weet niet waarom de ambtenaar weigerde de wettelijke samenwoning te voltrekken.

ONDERZOEK:
Toen verzoekster de eerste keer naar het Huis van
de Bruggeling kwam om de wettelijke samenwoning te regelen, was het adres van haar vriend nog
niet in orde. De medewerker van de themabalie
Niet-Belgen vroeg toen de adreswijziging aan voor
de vriend van verzoekster. Feitelijk samenwonen is
een voorwaarde om wettelijk te kunnen samenwonen. De medewerker zou op dat moment ook gezegd hebben dat er een paspoort en andere documenten van de vriend nodig zouden zijn voor de
aanvraag tot wettelijke samenwoning.
Toen verzoekster een tweede keer langs kwam in
het Huis van de Bruggeling om iets in het dossier
recht te zetten, toonde zij de documenten aan de
medewerker. Het bleken geen originelen te zijn. De
medewerker herhaalde welke documenten nodig

129

DOSSIERS 2017 IN DETAIL

BURGERZAKEN

waren. Op dat moment was de adreswijziging van
haar vriend nog niet in orde.
Toen verzoekster eind april 2017 opnieuw langs
kwam, bleek de adreswijziging nog altijd niet orde,
hoewel de wijkinspecteur al begin april de woonstvaststelling had gedaan en hij al enkele dagen later
zijn verslag in de dienst Burgerzaken had ingediend. Dat rapport was tegen eind april nog altijd
niet verwerkt.
Na de klacht start de dienst Burgerzaken met de
verwerking van het rapport. Dat was zeventien dagen nadat de wijkinspecteur zijn verslag had overgemaakt. Volgens het diensthoofd was dit te wijten
aan een tekort aan personeel, gecombineerd met de
paasvakantie en het feit dat een aantal medewerkers
voor eind april nog vakantiedagen moesten opnemen. Midden april 2017 krijgt de afdeling NietBelgen er een nieuwe medewerker bij.
Kort na de klacht wordt de adreswijziging geregistreerd. De Ombudsman raadt verzoekster aan een
nieuwe afspraak te maken met de themabalie NietBelgen om het dossier in orde te maken.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN:
zeventien dagen nemen voor de verwerking van een
verslag van woonstvaststelling door de wijkinspecteur is te lang. Dat kwam door een combinatie van
tijdelijk personeelstekort, de paasvakantie en het
opnemen van vakantiedagen.
REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2017).

zou ook aan het graf een bordje geplaatst worden
over de einddatum van de concessie.
Verzoekster, die wekelijks het graf van haar vader
bezoekt, schrok dan ook toen ze begin juli 2017
vaststelde dat het graf verdwenen was. Op het graf
naast dat van haar vader stond een bordje met de
boodschap dat dit graf verwijderd zou worden bij
niet verlengen van de concessieovereenkomst. Op
of naast het graf van haar vader stond geen bordje.
Verzoekster belt naar haar zuster, die de vernieuwing van de concessie zou opvolgen, en naar de
Begrafenissendienst. Daar verneemt ze dat het graf
verwijderd werd omdat de familie niet reageerde op
de berichten over het einde van de concessie. De
dienst zou een brief gestuurd hebben naar verzoeksters moeder en er stond ook een jaar lang een bordje aan het graf met daarop de einddatum van de
concessie.
Verzoeksters moeder verblijft in een WZC. Briefwisseling voor haar wordt normaal apart gehouden
en meegegeven met de familie. Van een brief van
de dienst Burgerlijke Stand weet ze niets af. Ook
ontkent verzoekster dat er al die tijd een bordje aan
het graf gestaan zou hebben. Ze gaat wekelijks
langs en houdt het graf proper. Ze zag geen bordje
staan.
Verzoekster is boos omdat de grafzerk en de foto
van vader vernietigd werden. De medewerkster van
de Begrafenissendienst stelt voor een grafzerk te
recycleren van een graf dat nog verwijderd moet
worden. De dienst is bereid de kosten te dragen
voor het kappen van de naam en de data op deze
zerk.
Verzoekster wil weten wat er fout liep.

ONDERZOEK:

VERWIJDERDE GRAFZERK
(dossier: 201707-181)

Ander oordeel
KLACHT:
De vader van verzoekster ligt al meer dan dertig
jaar begraven op de begraafplaats van Sint-Andries.
Op het einde van de eerste concessie waarschuwde
de dienst Burgerlijke Stand de familie dat ze zou
verlopen. De familie hernieuwde de vergunning
voor vijftien jaar.
Uit voorzorg nam de familie een tweetal jaar geleden contact op met de Begrafenissendienst met de
vraag wanneer de huidige concessie vernieuwd
moest worden. De dienst stelde verzoekers gerust
en zei dat de familie tijdig ingelicht zou worden
over de juiste datum en de te volgen procedure. Er
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De Begrafenissendienst verzekert dat in de loop van
april/mei 2015 bordjes geplaatst werden bij alle
graven waarvan de concessie in 2016 zou verlopen.
Jaarlijks worden 200 à 300 bordjes geplaatst. De
dienst geeft wel toe dat de Groendienst de paaltjes
soms verwijdert om gemakkelijker te kunnen werken en dat ze af en toe vergeet ze terug te plaatsen.
De meeste bordjes worden correct teruggeplaatst,
maar door personeelsgebrek kan de Begrafenissendienst dit niet controleren. Wat er gebeurd is met
het bordje bij het graf van de vader van verzoekster,
blijft onduidelijk.
Als er niet gereageerd wordt op het bordje, stuurt de
dienst altijd een herinneringsbrief naar de nabestaanden, meestal de overblijvende partner. De
dienst kan aantonen dat de brief werd verstuurd
naar de moeder van verzoekster. Waarom de brief
de familie niet bereikte, blijft onduidelijk.
Grafzerken worden verwijderd door medewerkers
van de Begrafenissendienst. De restanten worden
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meteen afgevoerd. Er is geen plaats op de begraafplaatsen om weggenomen grafzerken te stockeren.
Hoewel de termijn verlopen is, is de dienst bereid
een nieuwe concessie te verlenen. Verzoekers kunnen een grafzerk uitkiezen van een nog te verwijderen graf. Deze steen zal, na aanpassing van de tekst
op kosten van de Stad, door de dienst op het graf
van de vader geplaatst worden. De stoffelijke resten
werden nog niet opgegraven. De familie gaat op het
voorstel in.
Op vraag van de Ombudsman zal de Begrafenissendienst er nog eens bij de Groendienst op aandringen om na onderhoudswerken zeker altijd de
bordjes terug te plaatsen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling en informatieverstrekking.
Het blijft onduidelijk wat er gebeurde met het bordje en met de brief die naar de moeder werd gestuurd.

WACHTEN OP RIJBEWIJS
(dossier: 201707-188)

Deels gegrond
KLACHT:
De zoon van verzoekster vroeg in de gemeenteafdeling van Dudzele zijn brommerrijbewijs aan. Het
was dringend. Hij moest naar het werk kunnen vanaf het volgende weekend.
De medewerkster zei dat het rijbewijs tegen het
einde van de week klaar zou liggen. Verzoekster
belde op vrijdag naar Dudzele. De ambtenaar reageerde dat ze verzoekster nog niet opgebeld had,
wat inhield dat het rijbewijs nog niet toegekomen
was. Mogelijk lag het in Zeebrugge of Lissewege.
Verzoekster belde naar Zeebrugge waar een vriendelijke ambtenaar haar doorverbond met de gemeenteafdelingen van Sint-Pieters en Koolkerke.
Ook daar lag het rijbewijs niet.
Verzoekster belde naar het Huis van de Bruggeling
waar ze te horen kreeg dat er geen aanvraag voor
een brommerrijbewijs was ingediend op naam van
haar zoon.
Verzoekster ging terug naar de gemeenteafdeling
van Dudzele om de documenten terug te vragen zodat ze samen met haar zoon onmiddellijk naar het
Huis van de Bruggeling zou kunnen gaan om daar
de aanvraag in te dienen. Maar de ambtenaar in
Dudzele had de papieren niet en wist ze niet meteen
liggen. Ze konden in haar auto liggen, of in LisseJAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

wege of Zeebrugge. Verzoekster zei dat ze dat niet
normaal vond waarop de ambtenaar nors reageerde.

ONDERZOEK:
De dienstverlening op de gemeenteafdelingen van
Lissewege en Dudzele wordt geregeld via de gemeenteafdeling van Zeebrugge of via de dienst
Strafregister in Brugge. De openingsuren zijn er
beperkter dan in de andere gemeenteafdelingen.
Om de vestigingen in Lissewege, Dudzele en
Zwankendamme open te houden, bedient één medewerker vanuit Zeebrugge de afdelingen in Lissewege en Zwankendamme. Een medewerker van het
Strafregister bedient Dudzele. Tijdens vakanties of
afwezigheid van de collega, doet één medewerker
alle afdelingen aan. Volgens de dienst Burgerzaken
is dat geen evidente regeling maar is het momenteel
de enig werkbare oplossing.
De aanvraag werd op 24 juli in Dudzele ingediend.
Omdat het document daar niet rechtstreeks ingescand kan worden, moest de medewerkster de aanvraag meenemen naar Zeebrugge. Ze rijdt in de
grote vakantie niet elke namiddag naar Zeebrugge
en rijdt er ook niet voor één aanvraag speciaal naartoe. Ze bundelt de aanvragen. Daardoor werd de
aanvraag pas op vrijdagnamiddag 27 juli vanuit
Zeebrugge doorgegeven. Ze lichtte daar verzoekster
op vrijdagnamiddag over in.
De medewerkster ontkent dan ook dat ze gezegd
zou hebben dat het rijbewijs tegen het einde van de
week klaar zou liggen. Dergelijke beloften doet ze
nooit. Ze vraagt altijd het telefoonnummer van de
klant en belt hem op als het document toegekomen
is.
Volgens de medewerkster zou de zoon niet gezegd
hebben dat hij zijn rijbewijs dringend nodig had.
Mocht hij dat wel hebben gedaan, dan zou ze hem
doorverwezen hebben naar de gemeenteafdelingen
in Koolkerke of Sint-Pieters omdat hij daar vlugger
over zijn rijbewijs had kunnen beschikken.
Voor alle andere gemeenteafdelingen is het mogelijk om redelijk juist te voorspellen wanneer een
document binnen zal zijn omdat het Huis van de
Bruggeling met deze afdelingen een rechtstreekse
postlijn heeft die bediend wordt door de Politie.
Voor Dudzele en Lissewege is dat niet mogelijk
omdat de Politie deze afdelingen niet aandoet.
Volgens de medewerkster zou ze evenmin gezegd
hebben dat de aanvraag zoek was. Ze zou wel gezegd hebben dat de aanvraag ofwel in de brievenmap in de dienstwagen ofwel in de gemeenteafdeling van Zeebrugge lag. Zij zou verzoekster erop
gewezen hebben dat de dienstverlening in Dudzele
niet op hetzelfde niveau staat als in de andere gemeenteafdelingen. Verzoekster had het daar moeilijk mee en er zou een discussie ontstaan zijn waar-
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bij de medewerkster gezegd zou hebben dat zij
meer dan haar best deed om de documenten zo snel
mogelijk bij de burger te krijgen.
Het rijbewijs wordt begin augustus afgeleverd in
Dudzele.
De Stad is zich bewust van het structurele probleem
met betrekking tot de dienstverlening in sommige
gemeenteafdelingen. Vanuit een projectgroep Rand
wordt aan een verbetervoorstel gewerkt.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de kwaliteit van de
dienstverlening in de gemeenteafdelingen van Dudzele, Lissewege en Zwankendamme is als gevolg
van organisatorische en structurele oorzaken minder goed dan in de andere gemeenteafdelingen.
Daardoor duurt het langer vooraleer bepaalde documenten afgeleverd kunnen worden.
De klacht is deels gegrond omdat het de Ombudsman voorstaat dat de medewerkers in de gegeven
omstandigheden doen wat ze kunnen. Over het gesprek tussen de ambtenaar en verzoekster, en tussen
de ambtenaar en de zoon van verzoekster kan de
Ombudsman niet objectief oordelen.

Eind juli krijgt de vriend van verzoekster een negatief advies van het Parket. Hij mag voorlopig geen
Belg worden. Verzoekers moeten herbeginnen en
zullen opnieuw 150 euro dossierkosten en vertaalkosten moeten betalen.
Verzoekster neemt contact op met de dienst Burgerlijke Stand die reageert dat men in een overgangsfase zit en dat de richtlijnen recent veranderd werden.
Verzoekster legt dat voor aan het Parket dat zegt
dat de richtlijnen al in oktober 2016 gewijzigd werden.
Verzoekster wil dat de Stad haar kosten terugbetaalt
omdat de ambtenaar een fout maakte.

ONDERZOEK:

De Marokkaanse vriend van verzoekster wil de
Belgische nationaliteit aanvragen. Daarvoor diende
hij in het voorjaar van 2017 aan de themabalie in
het Huis van de Bruggeling een vertaald uittreksel
van geboorte in. De ambtenaar accepteerde het document. Daarna gingen verzoekers in het registratiekantoor aan de achterkant van het station 150 euro betalen als opstartkost van het dossier.
Midden april 2017 zou de dienst Burgerlijke Stand
een e-mail naar verzoekers hebben gestuurd om te
melden dat het document volgens het Parket toch
niet oké was. Zij hadden een integrale geboorteakte
moeten indienen in plaats van een uittreksel van
geboorte en werden in deze e-mail uitgenodigd om
dat alsnog te doen. Verzoekster zegt dat ze deze email niet gekregen heeft. Ze begrijpt niet waarom
de dienst Burgerlijke Stand geen brief stuurde of
niet opbelde, gezien het belang van de vraag.

Wie de Belgische nationaliteit wil aanvragen, krijgt
aan de themabalie Leven en Mobiliteit een checklist
mee. Daarop staat welke documenten bezorgd moeten worden. In de brief staat duidelijk vermeld dat
een vertaalde, integrale geboorteakte moet worden
ingediend.
Verzoeker legde geen integrale geboorteakte voor
maar slechts een uittreksel van geboorte. De ambtenaar aanvaardde het uittreksel. Zij verklaarde het
aanvraagdossier ontvankelijk en volledig en gaf de
opdracht aan verzoekers om 150 euro te gaan betalen in het registratiekantoor.
Volgens de ambtenaar accepteerde zij het document
in de wetenschap dat het Parket een dergelijk uittreksel in het verleden ook al had aanvaard. Ze wilde niet al te streng zijn en de aanvraag weigeren. Ze
verwijst naar twee precedenten die door het Parket
werden goedgekeurd op basis van een uittreksel van
geboorte. Eén van deze dossiers werd goedgekeurd
één week nadat verzoeker een negatief advies van
het Parket had gekregen. Volgens de ambtenaar was
het de eerste keer dat er een terugmelding van het
Parket kwam omdat slechts een uittreksel van geboorte en geen integrale geboorteakte bij de aanvraag was gevoegd.
Het Parket reageert dat er geen twijfel over mag bestaan dat er altijd een integrale geboorteakte moet
worden ingediend. Een uittreksel van geboorte is
onvoldoende. De dossiers die de dienst Burgerlijke
Stand noemt, zijn volgens het Parket dossiers die
ten onrechte door de mazen van het net glipten.
Stelt het Parket vast dat het dossier dat een dienst
Burgerlijke Stand doorstuurt, niet volledig is of
verkeerde documenten bevat, dan verwittigt het de
betrokken dienst Burgerlijke Stand daarvan per email. Het is dan aan deze dienst om de aanvrager te
contacteren zodat hij de kans krijgt zijn dossier te
vervolledigen. Gebeurt dat niet, dan wordt het dossier door het Parket negatief geadviseerd.
In het dossier van verzoeker verwittigde het Parket
midden april 2017 de dienst Burgerlijke Stand dat
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BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (21 augustus 2017).

AANVRAAG BELGISCHE NATIONALITEIT
(dossier: 201708-191)

Deels gegrond
KLACHT:
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het dossier een integrale geboorteakte diende te bevatten. Een medewerkster van de dienst Burgerlijke
Stand stuurde een e-mail naar verzoekers. Zij stuurde het bericht naar het juiste e-mailadres, de verzonden e-mail zit nog in de mailbox van de verzonden items en een foutmelding liep na het verzenden
niet binnen. Verzoekster blijft erbij dat ze deze email niet ontving.
De wet schrijft voor dat de aanvrager voor het indienen van zijn aanvraag het betaalbewijs van de
registratie moet afgeven aan de dienst Burgerlijke
Stand. Om praktische redenen raadt de dienst Burgerlijke Stand de aanvrager aan om pas te gaan betalen nadat de ambtenaar het dossier ontvankelijk
en volledig heeft verklaard.
De conclusie van het onderzoek is:


Ondanks de checklist dienden verzoekers
slechts een uittreksel van geboorte in. Dat was
een fout van hun kant.



Hoewel de wet oplegt dat de aanvraag een vertaling van de integrale geboorteakte moet bevatten, accepteerde de ambtenaar toch het uittreksel van geboorte. Dat was een fout van haar
kant. Verzachtende omstandigheid is dat zij
zich liet leiden door de kennelijk verkeerde
veronderstelling dat het Parket ook het uittreksel van geboorte zou accepteren aangezien er
precedenten waren.



er met de e-mail van midden april 2017 gebeurde, is niet duidelijk.
Op basis hiervan stelt de Ombudsman aan de dienst
Burgerlijke Stand voor verzoekers 75 euro of de
helft van de kost voor het eerste dossier terug te betalen gezien de gedeelde verantwoordelijkheid. De
dienst en verzoekster gaan akkoord.
De dienst past haar werkwijze aan. Er wordt nu altijd een integrale geboorteakte gevraagd. Komt er
een terugmelding van het Parket, dan wordt zowel
een e-mail als een brief gestuurd.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
de ambtenaar accepteerde een uittreksel van geboorte terwijl de wet voorschrijft dat een integrale
geboorteakte moet worden ingediend. Er zijn verzachtende omstandigheden die de werkwijze van de
ambtenaar verklaren.
De klacht is slechts deels gegrond omdat ook verzoekers een fout maakten.
Voor het Parket is de Ombudsman niet bevoegd.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekers worden
gedeeltelijk terugbetaald. De dienst Burgerlijke
Stand past zijn werkwijze aan.
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BURGERZAKEN

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

MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201706-164)

Terechte opmerking
KLACHT:
Een Gemeenschapswacht meldt eind maart 2017
dat de Belgische driekleur op de begraafplaats van
Sint-Michiels gescheurd is. De melding komt midden april via de dienst Vergunningen bij de dienst
Burgerzaken terecht. Het vervangen van vlaggen op
begraafplaatsen is de verantwoordelijkheid van de
Begrafenissendienst.
Omdat de melding niet binnen de reglementaire
termijn afgewerkt geraakt, komt ze eind mei bij de
dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd niet in behandeling genomen door
de dienst Burgerzaken.
Nog voor de dienst Ombudsman haar dossier kan
overmaken aan de dienst Burgerzaken, wordt de
melding geaccepteerd en afgesloten. Hoe de zaak
opgelost werd, wordt in het antwoord aan de dienst
Gemeenschapswachten niet vermeld.
Volgens het diensthoofd van de dienst Burgerzaken
werd de melding niet in behandeling genomen als
gevolg van personeelstekort. Door het personeelsgebrek vond ze geen tijd meer om ook nog de meldingen bij te houden. Het personeelslid dat ervaring
heeft met het opvolgen van de meldingen, was een
hele tijd afwezig en ging pas begin juni weer deeltijds aan het werk. Intussen was het behelpen. Er
komen nieuwe personeelsleden bij, maar het neemt
zijn tijd voor deze volledig ingewerkt zijn.
De medewerkster accepteert de melding midden juni en geeft ze door aan de Begrafenissendienst. De
Begrafenissendienst reageert dat de vlag al vervangen werd in april, nog voor de melding door de
dienst Vergunningen werd doorgestuurd.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De dienst Burgerzaken slaagde er door personeelstekort niet in de melding te behandelen.
De Ombudsman houdt zijn beoordeling bij een terechte opmerking omdat de Begrafenissendienst de
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vlag al had vervangen voor de melding bij de dienst
Burgerzaken toekwam.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).

VERBLIJFSBEWIJS
(dossier: 201710-249)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster ging op vrijdagmorgen 29 september
naar haar gemeenteafdeling waar ze door een ambtenaar onbeleefd te woord werd gestaan.
Verzoekster had een bewijs van aanwezigheid nodig met het oog op haar inkomensgarantie voor ouderen (IGO) voor de maand september. Zij had
recht op 29 dagen vakantie in het buitenland, in
haar geval van 31 augustus tot en met 28 september. Ze moest kunnen bewijzen dat ze op tijd weer
in het land was.
Verzoekster was al op woensdag 27 september terug, maar het was al na 16 uur. Vandaar dat ze op
donderdagmorgen 28 september een eerste keer
naar de gemeenteafdeling was gegaan. Ze kreeg er
een attest met de bevestiging van haar woonst, maar
er stond niet op dat ze het persoonlijk had afgehaald. De pensioendienst van haar ziekenfonds
aanvaardde het document niet omdat een dergelijk
attest ook door iemand anders afgehaald kan worden.
Daarom ging verzoekster op vrijdagmorgen 29 september opnieuw naar de gemeenteafdeling met de
vraag of de ambtenaar wilde bevestigen dat zij het
bewijs van woonst de vorige dag persoonlijk was
komen afhalen. De ambtenaar weigerde. Hij zei dat
hij niets op het attest mocht schrijven.
Verzoekster vroeg of hij zijn verklaring op een
apart blad wilde zetten zodat ze het bij het bewijs
van woonst kon voegen. Ook dat kon niet. De ambtenaar reageerde dat hij al het nodige had gedaan en
dat het maar aan de pensioendienst was om het probleem op te lossen. “Omdat zij hun wetten niet kennen, ga ik het niet oplossen”, zei de medewerker.
Na de weigering vroeg verzoekster aan een collega
of zij een verklaring wilde opmaken. Ook zij weigerde omdat zij op donderdag 28 september met
vakantie was en zij geen getuige was geweest van
het bezoek. Dat begreep verzoekster. Ze verliet in
tranen het kantoor.
De medewerker van de pensioendienst voegde bij
het dossier dan maar zelf een brief maar wist niet of
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hij aanvaard zou worden omdat alleen de stempel
van de gemeente telt. Verzoekster vreest haar IGO
voor september te verliezen.

ONDERZOEK:
Volgens de ambtenaar vroeg verzoekster op donderdag 28 september alleen om een bewijs dat ze in
België verbleef. Een door de gemeente in te vullen
officieel verblijfsbewijs van de Federale Pensioendienst dat ze in België verbleef, had ze niet bij. Een
dergelijk verblijfsbewijs wordt ter controle naar de
IGO-uitkeringsgerechtigde gestuurd. Dat bewijs
moet worden ingevuld en afgestempeld door de
ambtenaar van de dienst Bevolking. Doel is frauduleuze uitkeringen van IGO’s tegen te gaan. De ambtenaar gaf verzoekster dan maar een attest van
woonst mee. Daarop staat niet vermeld wie het afhaalde en wanneer.
De volgende dag keerde verzoekster terug. Ze ging
bij de collega van de ambtenaar. Toen had ze wel
het in te vullen verblijfsbewijs van de Federale Pensioendienst mee. Verzoekster vroeg het document
te dateren op donderdag 28 september maar dat
weigerde de collega omdat documenten altijd op de
correcte datum worden ingevuld en afgestempeld.
Dat gebeurde ook met het verblijfsbewijs van verzoekster.
Het onderzoek brengt geen duidelijkheid over de
toon van de gesprekken tussen de medewerkers van
de gemeenteafdeling en verzoekster.
Volgens de ambtenaar kwam verzoekster op donderdag 28 september in feite te vroeg naar de gemeenteafdeling. De uitkeringsgerechtigde heeft 21
dagen de tijd om het verblijfsbewijs te laten invullen door de dienst Bevolking en het terug te sturen
naar de Federale Pensioendienst. Wordt het bewijs
niet binnen drie weken dagen teruggestuurd, dan
pas wordt de uitbetaling van de IGO geschorst.
De pensioendienst van het ziekenfonds bevestigt
het standpunt van de ambtenaar. Het was voldoende
dat het gemeentebestuur het verblijfsbewijs op 29
september 2017 afstempelde. Dat geattesteerd zou
worden dat verzoekster op 28 september langs was
gegaan, was niet nodig. 29 september lag nog ruim
binnen de marge van drie weken. Ook verzoeksters
vraag naar een bijkomende verklaring van de ambtenaar om te bewijzen dat zij al op 27 september
weer thuis was en op 28 september een eerste keer
langs was gekomen, was overbodig.
De IGO voor september wordt uitbetaald aan verzoekster.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Het was beter geweest dat de ambtenaar verzoekster duidelijk had uitgelegd wat de bedoeling van
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het verblijfsbewijs was, in plaats van het erop te
houden dat hij niets mocht schrijven op het attest
van de vorige dag en hij geen bijkomend attest zou
schrijven. Had hij de zaak duidelijk uitgelegd, dan
had de discussie allicht vermeden kunnen worden.

lijn uitgevaardigd. Voor munten geldt dat een handelaar niet verplicht is voor één betaling meer dan
50 muntstukken te aanvaarden. Een betaling met 50
of minder muntstukken mag in principe niet geweigerd worden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

BEOORDELING:

Akte genomen (11 december 2017).

ROSSE MUNTJES
(dossier: 201710-258)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker ging naar zijn gemeenteafdeling om zeven groenafvalzakken. Dat kostte 3,50 euro. Verzoeker betaalde contant met munten. Hij gebruikte
twee munten van twee euro, twee munten van een
halve euro en wilde de rest met kleingeld bijpassen.
Hij gebruikte daarvoor vier munten van tien cent en
twee munten van vijf cent.
De ambtenaar weigerde aanvankelijk om de rosse
muntjes van vijf cent te aanvaarden. Ze zei dat er
instructies waren gegeven om geen rosse muntjes
meer te aanvaarden omdat de bank daar moeilijk
over doet.
Verzoeker reageerde dat hij geen grotere munten bij
zich had, dat de rosse muntjes nog altijd wettelijke
betaalmiddelen zijn en dat de ambtenaar ze moest
aanvaarden. De ambtenaar aanvaardde uiteindelijk
met tegenzin de muntjes.
Verzoeker wil weten op welke wettelijke basis de
Stad zijn medewerkers zou verbieden rosse muntjes
te aanvaarden.

ONDERZOEK:
Het hoofd van de dienst Burgerzaken ontkent dat zij
dergelijke instructies zou hebben gegeven. Mogelijk verwees de ambtenaar naar een vraag van de
bank.
De ambtenaar van de gemeenteafdeling bevestigt in
grote lijnen het verhaal maar kleurt het anders in.
Volgens de medewerkster werd verzoeker beleefd
gevraagd of hij de rosse muntjes kon vermijden. Ze
zei dat de gemeenteafdeling geen bank was en dat
de gemeenteafdeling de muntjes zelf moeilijk kwijt
geraakte. Om verdere discussie te vermijden, aanvaardde ze uiteindelijk toch de muntjes.
Rosse muntjes zijn nog altijd wettelijke bestaansmiddelen. Zij moeten aanvaard worden, evenwel
mits het in acht nemen van de evenredigheid. De
Nationale Bank van België heeft daarover een richt-
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Terechte opmerking (niet correct toepassen regelgeving).
De ambtenaar had geen reden om opmerkingen te
maken over het betalen met rosse muntjes. Ze zijn
nog altijd wettelijke betaalmiddelen. Het was niet
zo dat verzoeker met een onredelijk aantal rosse
muntjes de resterende vijftig cent wilde bijpassen.
Hoe het gesprek tussen verzoeker en de ambtenaar
verliep en welke toon daarbij werd aangeslagen,
kan de Ombudsman niet objectief beoordelen.

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

INSCHRIJVING VANUIT NEDERLAND
(dossier: 201701-006)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers zijn afkomstig van Zeeland maar willen
in Brugge komen wonen. Mevrouw heeft de Belgische nationaliteit, meneer de Nederlandse.
In oktober en november 2016 gingen ze naar het
Huis van de Bruggeling om hun inschrijving voor te
bereiden. Begin januari 2017 hadden ze een afspraak aan de themabalie Niet-Belgen.
In oktober en november hadden ze te horen gekregen dat ze voor hun inschrijving hun identiteitskaart, een notariële akte van samenwonen, een bewijs dat ze in Nederland op hetzelfde adres
woonden en een bewijs van uitschrijving uit Neder-
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land nodig hadden. Er was toen ook gezegd dat zij
zich met terugwerkende kracht zouden kunnen inschrijven vanaf 1 januari 2017. Er werd een afspraak gemaakt voor 4 januari 2017.
De ambtenaar aan de themabalie Niet-Belgen ontvangt hen onvriendelijk. Ze krijgen te horen dat ze
helemaal niet met terugwerkende kracht ingeschreven kunnen worden. Ze hebben geen bewijs van
uitschrijving nodig. Verzoeker moet ter plaatse kiezen hoe hij zijn aanvraag wil doen: ofwel ten persoonlijke titel, ofwel als partner van verzoekster.
Volgens de ambtenaar was er geen verschil. Ze
voerde de druk op tot verzoeker koos voor een inschrijving ten persoonlijke titel. Thuis gekomen
vonden verzoekers op het internet dat er wel een
verschil was, met name dat verzoeker genoeg eigen
inkomsten moest hebben.
De ambtenaar zei dat het wel zes maanden kon duren voor verzoeker definitief ingeschreven zou
worden. Ondertussen mocht hij het land niet verlaten. Verzoekers hebben een trip gepland naar Rome. De wijkinspecteur kwam al langs voor de
woonstvaststelling. Zij zei dat verzoekers wel op
reis mochten aangezien ze een paspoort hebben. De
strenge regels zouden alleen voor asielzoekers gelden.

ONDERZOEK:
De ambtenaar ontkent dat ze onvriendelijk was. Ze
vermoedt dat haar collega’s in oktober en november
2016 dezelfde informatie gaven maar in andere bewoordingen.
Deze collega’s kunnen zich de gesprekken niet
meer herinneren maar vermoeden dat zij verzoekers
informatie gaven op basis van de vragen die zij
stelden. Er bestaan immers verschillende opties als
basis voor een inschrijving.
De ambtenaar vroeg verzoeker op welke basis hij
de inschrijving wilde aanvragen. Dat is een keuze
die de betrokkene zelf moet maken. Een inschrijving gebeurt nooit met terugwerkende kracht. Verzoeker vond het moeilijk een keuze te maken en
vroeg advies aan de ambtenaar. Zij informeerde
hem dat er afhankelijk van de gekozen formule andere documenten nodig waren. Verzoekster gaf aan
dat ze liever niet had dat haar man afhankelijk van
haar zou worden. Daarom werd gekozen voor een
inschrijving op basis van ‘houder van toereikende
bestaansmiddelen’. Volgens deze procedure heeft
de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel zes
maanden de tijd om te beslissen.
Volgens de ambtenaar zegden verzoekers niet dat
ze een trip naar Rome hadden gepland. Zij bevestigt
wel dat altijd geadviseerd wordt het land niet te verlaten als een procedure opgestart is. Doen verzoekers dat wel, dan is dat op eigen risico.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
maakt niet duidelijk of tijdens de contacten in oktober en november 2016 verkeerde informatie zou
zijn gegeven. De ambtenaar ontkent dat ze onvriendelijk was.
Mogelijk deed zich een communicatiestoornis voor
waarbij verzoekers het advies van de ambtenaar
over de verschillende procedures aanvoelden als
druk, en haar raad dat ze beter in België bleven, interpreteerden als een verbod om het land te verlaten.

VERBLIJFSKAART
(dossier: 201701-013)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster wacht al vier maanden op de verlenging van haar verblijfskaart die in september 2016
verliep. Ze stapte naar de afdeling Niet-Belgen
maar die zei te wachten op een beslissing van de
dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Ze kreeg
geen ander verblijfsdocument.
Verzoekster ging te rade bij het CAW en bij het
OCMW waar de maatschappelijk werkster zei dat
de Stad mogelijk een verkeerde procedure volgde.
Zij verwees verzoekster eind januari 2017 door naar
de Ombudsman.

ONDERZOEK:
De afdeling Niet-Belgen stuurde eind november
2016 een e-mail naar de dienst Vreemdelingenzaken met de melding dat de A-kaart van verzoekster
vervallen was, dat zij niet meer met haar partner
samenwoonde en op vrouwenopvang wachtte. De
dienst ontkent dat zij de verkeerde procedure zou
volgen. Wel was het zo dat de situatie van verzoekster grondig gewijzigd was.
Tijdens het onderzoek krijgt de afdeling NietBelgen eind februari 2017 een brief van de dienst
Vreemdelingenzaken waarin gevraagd wordt dat
verzoekster haar dossier zou vervolledigen. Verzoekster krijgt dertig dagen de tijd om de gevraagde
documenten binnen te brengen. De afdeling NietBelgen zal deze dan overmaken aan de dienst
Vreemdelingenzaken waarna het wachten wordt op
een beslissing van deze dienst.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
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ITALIAANSE VRIENDIN
(dossier: 201703-062)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker trouwt in juni 2015 in Brugge met zijn
Italiaanse vriendin. Het echtpaar woont in Brugge.
Hun zoontje werd in het Brugse bevolkingsregister
ingeschreven.
De echtgenote ondervindt moeilijkheden om ingeschreven te geraken in het bevolkingsregister en
een verblijfskaart te krijgen. Verzoeker betaalde
hiervoor in augustus 2015 160 euro. Toen hij begin
november 2015 terug ging omdat hij niets meer had
vernomen, kreeg hij in de Vreemdelingendienst te
horen dat de verkeerde procedure was gevolgd.
Verzoeker moest opnieuw 160 euro betalen. Hij
kreeg de raad een brief naar de Burgemeester te sturen om bij de aanvraag te voegen. Toen kreeg hij
een brief met een voorlopig rijksregisternummer
voor zijn echtgenote mee. De ambtenaar waarschuwde ervoor dat de procedure lang kon duren.
Zes maanden later ging hij naar de gemeenteafdeling van Sint-Kruis maar er was nog geen nieuws.
In februari 2017 ging hij opnieuw naar de gemeenteafdeling. De medewerker zei dat zijn echtgenote
alleen als Italiaanse ingeschreven stond en dat wat
er gebeurd was, zeer ongewoon was. Hij werd naar
de afdeling Niet-Belgen in het Huis van de Bruggeling verwezen. Dat ziet hij niet meer zitten.

ONDERZOEK:
De dienst Burgerzaken bevestigt dat de echtgenote
van verzoeker een tweede aanvraag moest indienen
omdat haar schoonvader geweigerd had om een eigensdomsakte voor te leggen. Deze akte was nodig,
wilde de echtgenote ingeschreven kunnen worden
op basis van haar huwelijk met een Belg.
De echtgenote diende begin november 2015 een
nieuwe aanvraag in. Bij elke nieuwe aanvraag moet
opnieuw betaald worden. De brief waarnaar verzoeker verwijst, is verplicht bij een statuutswijziging. De Vreemdelingendienst maakte een nieuwe
bijlage 19 op, op basis van het feit dat de echtgenote een Belgisch kind heeft. Op de bijlage 19 staat
het effectieve rijksregisternummer en niet een voorlopig nummer. Het document zelf is wel voorlopig,
in afwachting van een definitieve uitspraak van de
dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.
De dienst Burgerzaken gaat ervan uit dat de medewerker van de Vreemdelingendienst aan verzoeker
en zijn echtgenote zei dat de dienst Vreemdelingenzaken tot 3 mei 2016 de tijd had om te beslissen en
dat de echtgenote vanaf 4 mei langs mocht komen
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voor haar verblijfskaart als er positief nieuws was
van de dienst Vreemdelingenzaken.
De Vreemdelingendienst belde op 3 mei 2016 naar
de dienst Vreemdelingenzaken die bevestigde dat
de echtgenote een verblijfskaart kon krijgen. Verzoeker en zijn echtgenote kwamen evenwel niet
langs op 4 mei. De vreemdeling wordt hiervoor niet
actief uitgenodigd. Hij wordt verondersteld zijn
dossier zelf op te volgen en zelf langs te komen.
Verzoeker stapte wel naar de gemeenteafdeling van
Sint-Kruis. Wat daar gezegd zou zijn, kan het
diensthoofd niet plaatsen.
De Ombudsman raadt verzoeker en zijn echtgenote
aan zo snel mogelijk een afspraak te maken met de
afdeling Niet-Belgen. Er is geen enkel bezwaar tegen het uitreiken van haar verblijfskaart en tegen
haar inschrijving.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
De Ombudsman kan niet oordelen. Mogelijk deed
zich verschillende keren een communicatiestoornis
voor.

GEZINSHERENIGING
(dossier: 201703-064)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wil zijn zoon en zijn Filipijnse echtgenote in het vreemdelingenregister laten inschrijven.
Beiden bevinden zich nog in de Filipijnen. Hij legt
een geboorteakte van zijn zoon en een huwelijksakte voor. Beide documenten zijn in Manilla vertaald
door een beëdigd vertaler en gelegaliseerd door de
Belgische ambassade.
De afdeling Niet-Belgen wil niet ingaan op zijn
vraag. Zij wil wel de geboorteakte bijhouden tot
zijn zoon in België is, maar zijn vrouw wil zij niet
inschrijven op basis van de huwelijksakte. Verzoeker dringt aan want de ambassade vraagt hiervan
een uittreksel, anders kan zijn echtgenote geen visum krijgen om naar België te komen.
De ambtenaar suggereert gezinshereniging aan te
vragen op basis van het feit dat hij een zoon heeft
met zijn Filipijnse echtgenote. Verzoeker blijft erbij
dat eerst de inschrijving van zijn echtgenote op basis van de huwelijksakte moet gebeuren, anders kan
zijn vrouw niet overkomen. Volgens verzoeker kent
hij andere personen in dezelfde situatie die door
hun gemeentebesturen probleemloos geholpen werden.
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De ambtenaar raadde verzoeker aan om voor zijn
echtgenote een visum aan te vragen op basis van
gezinshereniging met zijn Belgische zoon. De afdeling Niet-Belgen weet uit ondervinding dat het Parket weigert een onderzoek naar het huwelijk te voeren als één van beide partijen niet in België is.
Verzoeker moet een gelegaliseerde, in het Nederlands vertaalde huwelijksakte meebrengen die opgemaakt is door een in België beëdigde vertaler,
een kopie van het paspoort van zijn echtgenote en
een kopie van zijn identiteitskaart. De afdeling
Niet-Belgen zal deze documenten eerst naar de
Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel sturen en
dan naar het Parket. Het kan enkele maanden duren
vooraleer de afdeling Niet-Belgen een antwoord
van het Parket ontvangt.
De afdeling Niet-Belgen verzekert dat zij verzoeker
alleen wilde helpen en niet tegenwerken. Tijdens
het onderzoek door de dienst Ombudsman herhaalt
de afdeling Niet-Belgen haar advies nog eens in een
e-mail aan verzoeker. De dienst Ombudsman raadt
verzoeker aan opnieuw contact op te nemen met de
afdeling Niet-Belgen.

spraak maken maar dat kon niet omdat hij geen
Belgisch rijksregisternummer heeft.
Midden februari 2017 ging verzoekster opnieuw
met haar vriend naar het Huis van de Bruggeling.
Verzoekster had vooraf gebeld om te weten welke
documenten ze mee moesten hebben. Dat waren de
identiteitskaart van haar vriend, het inschrijvingsbewijs van de universiteit in Frankrijk en zijn stageovereenkomst. Aan de themabalie bleek haar
vriend nog een bewijs van zijn moeder nodig te
hebben dat hij bij haar woonde. Weer moest een
nieuwe afspraak worden gemaakt. Dat kon pas begin maart.
’s Avonds gingen ze langs. Ze werden bediend door
een medewerkster die onvriendelijk was en er tegen
op zag om na een lange werkdag nog een dossier op
te starten. Ze deed het toch, maar wist niet goed wat
ze moest doen. Een collega hielp haar verder. Het
resultaat was dat verzoekers weer een afspraak
moesten maken. Volgens de themabalie NietBelgen werkte en studeerde de vriend niet. Daarom
moest hij loonstrookjes van zijn moeder binnen
brengen. “Mama werkt toch, hé?”, klonk het op
neerbuigende toon.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

Verzoekster klaagt dat het dossier voor het aanvragen van een identiteitskaart voor haar Franse vriend
niet in orde komt. Zijn moeder woont nochtans al
sinds 2012 in Brugge. Haar zoon werd ingeschreven bij zijn moeder. Hij werkte hier twee jaar waarna hij in Frankrijk zijn masterstudies startte. Sinds
2016 woont hij weer bij zijn moeder, maar hij volgt
momenteel een stage in Brussel.
Sinds februari 2016 proberen verzoekster en haar
vriend alle papieren in orde te krijgen. Dat lukt niet.
Ze gingen al negen keer naar de Vreemdelingendienst en de afdeling Niet-Belgen in het Huis van
de Bruggeling.
Tijdens een van hun bezoeken aan het Huis van de
Bruggeling bleek dat de vriend een afspraak aan de
verkeerde balie had gemaakt. Hij moest veertig minuten wachten. De ambtenaar zei toen dat zijn
moeder mee moest komen omdat hij op haar adres
ingeschreven was. De vriend wilde een nieuwe af-

Wat het eerste contact betreft, kan niet achterhaald
worden bij wie verzoekers aan het loket kwamen.
Volgens de baliecoach van het Huis van de Bruggeling is het niet nodig dat de moeder meekomt. Er
kan ook altijd een afspraak gemaakt worden, of de
burger nu een Belgisch rijksregisternummer heeft
of niet.
Op een bepaald moment maakte verzoekster via de
website een afspraak voor een identiteitskaart van
een Belg terwijl haar vriend de Franse nationaliteit
heeft. Daardoor kwam haar vriend niet bij de juiste
themabalie terecht. Door de drukte was het niet
mogelijk hem ertussen te nemen. Daardoor moest
hij een nieuwe afspraak maken.
De medewerkster die verzoekers begin maart ontving, ontkent dat ze onvriendelijk was. Voor het
opstarten van het dossier was tijd voorzien in haar
agenda. Volgens de baliecoach gaat het slechts om
perceptie dat de medewerkster niet wist welke procedure ze moest volgen. Bij complexe dossiers
wordt heel vaak advies gevraagd aan een collega.
Er werd gevraagd of de moeder werkt omdat bij een
inschrijving als houder van toereikende bestaansmiddelen de loonfiches van de moeder voorgelegd
moeten worden.
De Ombudsman informeert verzoekster dat haar
vriend op twee manieren ingeschreven kan worden:
ofwel op basis van zijn stage, ofwel op basis van
het feit dat hij bij zijn moeder ingeschreven is die
over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Hij legt
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Ander oordeel
KLACHT:
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uit welke documenten de vriend in beide gevallen
mee moet brengen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Hoe de contacten met de afdeling Niet-Belgen precies verliepen, kan objectief niet uitgemaakt worden. De klacht toont wel aan hoe moeilijk het voor
Niet-Belgen kan zijn om door het bos de bomen te
blijven zien.

bestaat in het uitvoeren van deze controles. Brugge
lijkt de enige gemeente waar zoveel bewijzen worden opgevraagd, zoals bijvoorbeeld ticketjes van
tankstations.
Unia neemt het op zich om de problematiek mee te
nemen naar het federale niveau.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De klachten worden ruimer bekeken dan het Brugse
niveau. Bedoeling is met de verschillende actoren
tot uniforme manier van werken te komen.

REFERENTIEADRES
NAAMSVERANDERING

(dossier: 201706-154)

Ander oordeel

(dossier: 201706-159)

Ander oordeel

KLACHT:
Unia neemt contact op met de dienst Ombudsman
naar aanleiding van klachten van een vzw die rondtrekkende burgers een referentieadres aanbiedt. De
vzw klaagt over de manier waarop de dienst Burgerzaken de referentieadressen controleert. De bewijzen zouden lukraak opgevraagd worden, geen
juridische waarde hebben en een inbreuk op de privacy van de betrokkenen betekenen.
De betrokkenen zouden van de ambtenaar die de
controles uitvoert, tegenstrijdige informatie krijgen
en hij zou onvriendelijk zijn. Hij zou dreigen met
een ambtelijke schrapping als ze de gevraagde bewijzen dat zij zich voortdurend verplaatsen, niet
kunnen voorleggen. De doelgroep (Voyageurs, Manoesjen en Roms) zou zich geviseerd en gediscrimineerd voelen.

ONDERZOEK:
De dienst Burgerzaken reageert dat de opdracht om
de referentieadressen te controleren, uitgaat van de
FOD Binnenlandse Zaken. Alle personen die voor 1
januari 2017 ingeschreven zijn, moeten gecontroleerd worden. Volgens het diensthoofd heeft de
ambtenaar een eigen stijl, maar zou hij niets verkeerds zeggen. Het onthaal zou altijd gebeuren door
twee ambtenaren.
Uit het onderzoek blijkt dat de regelgeving over de
manier waarop gecontroleerd moet worden, onduidelijk is. In de algemene onderrichtingen over het
houden van de bevolkingsregisters wordt aan de
gemeenten sterk aangeraden om aan de aanvrager
van het referentieadres bewijsstukken te vragen die
aantonen dat deze zich effectief voortdurend verplaatst. De onderrichtingen omschrijven niet welke
bewijzen dat moeten zijn. Navraag bij andere gemeenten maakt duidelijk dat er geen uniformiteit
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KLACHT:
Verzoekster en haar vriend uit Guinea dienen eind
april 2016 hun aanvraag in bij de afdeling NietBelgen om ingeschreven te worden als wettelijk
samenwonenden. De wijkinspecteur komt langs.
Verzoekster en haar partner worden ondervraagd
door de recherche. Het Parket weigert begin oktober 2016 de wettelijke samenwoning. Door de beslissing van de procureur kan haar vriend geen
nieuwe identiteitspapieren krijgen. Aandringen bij
de rechtbank haalt niets uit.
Verzoekster protesteert tegen de weigering. Tijdens
de procedure liep er heel wat fout. Zo zou de naam
van haar partner bij de dienst Vreemdelingenzaken
in Brussel verkeerd geschreven zijn en zou de geboortedatum niet overal gelijk zijn en afwijken van
de officiële documenten uit Guinea.
Verzoekster is van mening dat de afdeling NietBelgen een poging moet ondernemen om bij de
dienst Vreemdelingenzaken de foute gegevens recht
te zetten. De dienst Vreemdelingenzaken had dat
gesuggereerd.

ONDERZOEK:
De afdeling Niet-Belgen bevestigt dat de partner
van verzoekster bij de aanvraag voor de wettelijke
samenwoning een paspoort met een andere naam
voorlegde. Verzoekster vroeg toen om de gegevens
aan te passen. Dat kon niet omdat het paspoort al
vervallen was sinds midden 2013. Volgens de medewerker van de themabalie Niet-Belgen werd toen
aan verzoekster en haar partner gezegd dat de afdeling Niet-Belgen alleen met een geldig paspoort de
naamsverandering kon aanvragen bij de dienst
Fraude van de FOD Binnenlandse Zaken. Zonder
geldig identiteitsbewijs kon de naam niet aangepast
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worden. Volgens de afdeling Niet-Belgen keerde
betrokkene niet meer terug met een geldig paspoort.
De partner van verzoekster, die als asielzoeker binnenkwam, moet aan de hand van geldige documenten een paspoort aanvragen bij de dienst Fraude.
Verzoekster ontkent dat de themabalie Niet-Belgen
gezegd zou hebben dat de naamsverandering alleen
kon met een geldig paspoort, anders zouden zij daar
zeker werk van gemaakt hebben. Nu is het voor
haar partner onmogelijk een bewijs van zijn nationaliteit, naam, geboortedatum, enz. te krijgen. Via
de ambassade van Guinea kreeg hij wel een attest
waarop zijn identiteit staat. Dat attest werd al door
de FOD Buitenlandse Zaken gelegaliseerd.
De afdeling Niet-Belgen blijft erbij dat alle medewerkers altijd vermelden dat een naamsverandering
alleen kan mits een geldig paspoort wordt voorgelegd. De dienst begrijpt niet waarom de partner van
verzoekster niet aan een geldig paspoort geraakt
terwijl hij een attest heeft dat zijn identiteit bewijst.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Over de contacten aan de themabalie kan de Ombudsman niet oordelen. Het onderzoek mondt uit in
een woord-tegen-woordsituatie.
Mogelijk kan de partner van verzoekster toch aan
de hand van het attest aan een geldig paspoort geraken.

boodschap dat dit graf verwijderd zou worden bij
niet verlengen van de concessieovereenkomst. Op
of naast het graf van haar vader stond geen bordje.
Verzoekster belt naar haar zuster, die de vernieuwing van de concessie zou opvolgen, en naar de
Begrafenissendienst. Daar verneemt ze dat het graf
verwijderd werd omdat de familie niet reageerde op
de berichten over het einde van de concessie. De
dienst zou een brief gestuurd hebben naar verzoeksters moeder en er stond ook een jaar lang een bordje aan het graf met daarop de einddatum van de
concessie.
Verzoeksters moeder verblijft in een WZC. Briefwisseling voor haar wordt normaal apart gehouden
en meegegeven met de familie. Van een brief van
de dienst Burgerlijke Stand weet ze niets af. Ook
ontkent verzoekster dat er al die tijd een bordje aan
het graf gestaan zou hebben. Ze gaat wekelijks
langs en houdt het graf proper. Ze zag geen bordje
staan.
Verzoekster is boos omdat de grafzerk en de foto
van vader vernietigd werden. De medewerkster van
de Begrafenissendienst stelt voor een grafzerk te
recycleren van een graf dat nog verwijderd moet
worden. De dienst is bereid de kosten te dragen
voor het kappen van de naam en de data op deze
zerk.
Verzoekster wil weten wat er fout liep.

ONDERZOEK:

De vader van verzoekster ligt al meer dan dertig
jaar begraven op de begraafplaats van Sint-Andries.
Op het einde van de eerste concessie waarschuwde
de dienst Burgerlijke Stand de familie dat ze zou
verlopen. De familie hernieuwde de vergunning
voor vijftien jaar.
Uit voorzorg nam de familie een tweetal jaar geleden contact op met de Begrafenissendienst met de
vraag wanneer de huidige concessie vernieuwd
moest worden. De dienst stelde verzoekers gerust
en zei dat de familie tijdig ingelicht zou worden
over de juiste datum en de te volgen procedure. Er
zou ook aan het graf een bordje geplaatst worden
over de einddatum van de concessie.
Verzoekster, die wekelijks het graf van haar vader
bezoekt, schrok dan ook toen ze begin juli 2017
vaststelde dat het graf verdwenen was. Op het graf
naast dat van haar vader stond een bordje met de

De Begrafenissendienst verzekert dat in de loop van
april/mei 2015 bordjes geplaatst werden bij alle
graven waarvan de concessie in 2016 zou verlopen.
Jaarlijks worden 200 à 300 bordjes geplaatst. De
dienst geeft wel toe dat de Groendienst de paaltjes
soms verwijdert om gemakkelijker te kunnen werken en dat ze af en toe vergeet ze terug te plaatsen.
De meeste bordjes worden correct teruggeplaatst,
maar door personeelsgebrek kan de Begrafenissendienst dit niet controleren. Wat er gebeurd is met
het bordje bij het graf van de vader van verzoekster,
blijft onduidelijk.
Als er niet gereageerd wordt op het bordje, stuurt de
dienst altijd een herinneringsbrief naar de nabestaanden, meestal de overblijvende partner. De
dienst kan aantonen dat de brief werd verstuurd
naar de moeder van verzoekster. Waarom de brief
de familie niet bereikte, blijft onduidelijk.
Grafzerken worden verwijderd door medewerkers
van de Begrafenissendienst. De restanten worden
meteen afgevoerd. Er is geen plaats op de begraafplaatsen om weggenomen grafzerken te stockeren.
Hoewel de termijn verlopen is, is de dienst bereid
een nieuwe concessie te verlenen. Verzoekers kunnen een grafzerk uitkiezen van een nog te verwijderen graf. Deze steen zal, na aanpassing van de tekst
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Ander oordeel
KLACHT:
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op kosten van de Stad, door de dienst op het graf
van de vader geplaatst worden. De stoffelijke resten
werden nog niet opgegraven. De familie gaat op het
voorstel in.
Op vraag van de Ombudsman zal de Begrafenissendienst er nog eens bij de Groendienst op aandringen om na onderhoudswerken zeker altijd de
bordjes terug te plaatsen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling en informatieverstrekking.
Het blijft onduidelijk wat er gebeurde met het bordje en met de brief die naar de moeder werd gestuurd.

HUWELIJK MET CANADESE
(dossier: 201708-197)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker wil trouwen met zijn Canadese vriendin.
Dat loopt niet van een leien dakje. Ze kregen in het
Huis van de Bruggeling een checklist en verzamelden de gevraagde documenten. Ze vroegen de Canadese ambassade om een certificaat dat aantoonde
dat zijn vriendin ongehuwd was en lieten het legaliseren.
Het document werd door de dienst Burgerzaken
niet geaccepteerd "omdat de wetten er niet op stonden". Verzoekster nam weer contact op met de Canadese ambassade die reageerde dat zij altijd dezelfde certificaten afleverde en dat zij daar nog
nooit problemen mee had gehad. De Canadese wetten worden niet afgedrukt omdat die verschillen van
provincie tot provincie.
De dienst Burgerzaken weigerde verzoekers te helpen. Mailen of bellen met de ambassade wilde de
medewerker niet doen. Daarop stuurde de Canadese
ambassade per e-mail een bevestiging dat de wetten
nooit op het certificaat worden afgedrukt. De medewerker vond deze e-mail niet officieel genoeg.
Verzoekers moesten aan de ambassade een schriftelijke verklaring met stempel en handtekening vragen. De ambassade is niet geneigd daarop in te
gaan.
Verzoeker vreest dat zijn huwelijk niet plaats zal
kunnen vinden op de geplande dag. Een week later
wil het paar op huwelijksreis naar Canada vertrekken maar in het Huis van de Bruggeling kregen ze
te horen dat verzoekster zes maanden in België zou
moeten blijven, anders zou ze niet kunnen terugke-
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ren. Verzoekers weten niet of dat juist is. Er zou
ook een probleem met hun reisverzekering zijn die
twee dagen te weinig zou dekken. Verzoekers begrijpen ook dat niet goed.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst Burgerzaken kwam het paar al
verschillende keren langs maar zou verzoeker niet
hebben willen luisteren naar de uitleg die hij kreeg.
De dienst Burgerzaken neemt opnieuw contact op
met de Canadese ambassade die bevestigt dat het
document wel afgeleverd kan worden maar alleen
in het Engels of het Frans. Verzoeker zal het document moeten laten vertalen in het Nederlands. Ook
een legalisering blijft nodig. Kan verzoeker hiervoor zorgen, dan kan zijn huwelijk doorgaan.
Verzoekers brengen de papieren tijdig in orde
waarna ze kunnen trouwen en op huwelijksreis vertrekken. De dienst geeft het paar uitleg over de inschrijving van verzoekster bij haar terugkeer naar
België.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

E- LOKET
(dossier: 201709-238)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster vraagt via het e-loket een uittreksel van
echtscheiding op. Ze krijgt meteen een ontvangstmelding. Na onderzoek zou het uittreksel opgestuurd worden. Mocht er iets ontbreken, dan zou
een e-mail teruggestuurd worden. Er wordt ook een
link meegestuurd waarmee ze de status van haar
aanvraag kan volgen. Daar ziet verzoekster dat de
aanvraag veertig minuten later geweigerd wordt.

ONDERZOEK:
De dienst Burgerzaken vermoedt een computerfout.
Mogelijk lagen upgrades van het programma aan de
basis van de foute registratie en de weigering van
het formulier. Het onderzoek brengt hierover geen
volledige duidelijkheid. Tijdens het onderzoek
wordt vastgesteld dat er nog een oude link werkzaam was. Hoe verzoekster deze oude link kon vinden, is niet duidelijk.
Het diensthoofd neemt contact op met verzoekster
en laat het attest bezorgen.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost via bemiddeling.
Het onderzoek brengt geen volledige duidelijkheid
over wat er mis liep.

VOORLOPIG RIJBEWIJS

geleiders of de rijschool, de aanvraag niet afgewerkt kon worden. Verzoekster en haar dochter vertrokken.
De dienst Ombudsman maakt het resultaat van het
onderzoek over. Toch gaat verzoekster niet in op de
uitnodiging om opnieuw langs te gaan bij de dienst
Rijbewijzen.

BEOORDELING:

(dossier: 201710-247)

Ander oordeel
KLACHT:
Op 30 september ging verzoekster met haar dochter
naar de gemeenteafdeling om een voorlopig rijbewijs aan te vragen. Ze wilde meer duidelijkheid
over de nieuwe wetgeving in verband met de begeleiders. De ambtenaar reageerde onvriendelijk, wilde verzoekster geen informatie geven en verwees
haar naar het internet omdat er nog klanten in de
wachtzaal zaten. Verzoekster ging daarna naar het
Huis van de Bruggeling waar ze wel de gevraagde
informatie kreeg.

ONDERZOEK:
Het diensthoofd bevestigt dat de polemiek over het
afleveren van voorlopige rijbewijzen en het inzetten
van begeleiders voor onduidelijkheid zorgt bij de
gemeentebesturen en de burgers. Het is wachten op
een uitspraak van de Raad van State. Zolang er
geen duidelijkheid is, wordt de oude werkwijze behouden: wie zich aanbiedt met een aanvraagformulier voor een voorlopig rijbewijs met maximum
twee begeleiders kan nog een voorlopig rijbewijs
krijgen mits er rekening mee gehouden wordt dat
door de uitspraak van de Raad van State een en ander bijgestuurd kan worden.
De loketbediende herinnert zich het gesprek met
verzoekster en haar dochter. Verzoekster wilde perse dat de aanvraag nog op 30 september genoteerd
zou worden omdat begeleiders vanaf 1 oktober een
opleiding zouden moeten volgen. Omdat op het
aanvraagformulier geen namen van begeleiders waren ingevuld, en verzoekster drie begeleiders wilde
terwijl er wettelijk maar twee kunnen worden toegestaan, kon de aanvraag niet doorgaan.
Volgens de medewerkster gaf zij uitgebreid uitleg
over de keuzemogelijkheden. Ze zou verzoekster
niet naar het internet verwezen hebben en ontkent
dat ze onvriendelijk zou zijn geweest. De medewerkster had wel het gevoel dat verzoekster de uitleg niet geloofde. Ten einde raad zei de ambtenaar
dat ze alles drie keer had uitgelegd, dat er nog mensen in de wachtzaal zaten en dat, zolang er geen
duidelijkheid was over verzoeksters keuze voor be-
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Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen over
het gesprek tussen de ambtenaar en verzoekster.
Het gaat om een woord-tegen-woordsituatie.

NIEUWE IDENTITEITSKAART
(dossier: 201710-251)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster vernam van de FOD Financiën dat haar
identiteitskaart vervallen was. Ze was vergeten hem
te verlengen. Enkele dagen later verloor ze haar
vervallen identiteitskaart.
Ze ging naar de Politie om een attest van verlies
(C33) aan te vragen. De Politie maakte geen attest
op maar stuurde haar onmiddellijk door naar de
gemeenteafdeling in hetzelfde gebouw. Verzoekster
had een nieuwe pasfoto bij en de aanvraag werd afgehandeld.
Toen verzoekster haar pin- en pukcode ontving,
ging ze terug naar de gemeenteafdeling om haar
identiteitskaart te activeren. Ze kwam terecht bij
een mannelijke ambtenaar tegen wie ze enkele
maanden voordien een klacht had geuit over de manier waarop hij haar had behandeld.
De ambtenaar sprak haar opnieuw onvriendelijk
aan. Hij vroeg naar haar attest van verlies maar dat
had ze niet gekregen. Daarop bestempelde hij haar
als een leugenaar en zei hij dat hij zonder attest haar
identiteitskaart niet kon afleveren. Verzoekster vertrok.
Ze weet niet hoe ze aan haar nieuwe identiteitskaart
kan geraken. Ze dient opnieuw klacht in tegen de
manier waarop de ambtenaar haar behandelde.

ONDERZOEK:
De ambtenaren en het diensthoofd blijven erbij dat
verzoekster bij de aanvraag van haar identiteitskaart
een C33 moet hebben ontvangen. Verzoekster blijft
erbij dat ze het attest niet ontving, maar geeft de
gemeenteafdeling het voordeel van de twijfel. De
dienst Bevolking blijft erbij dat zonder attest de
identiteitskaart niet afgeleverd kan worden.
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Het diensthoofd stelt voor dat verzoekster een verklaring op eer ondertekent dat ze het document C33
verloren is. Het lijkt haar best dat verzoekster haar
nieuwe identiteitskaart niet in de gemeenteafdeling
maar in het Huis van de Bruggeling komt ophalen
om contact met de betrokken ambtenaar te vermijden.
Volgens de ambtenaar was het verzoekster die
kwaad werd toen hij naar het attest vroeg dat zijn
collega bij de aanvraag had afgegeven. Een collega
van de ambtenaar bevestigt dat hij kalm bleef, maar
gestresseerd kan geraken als het druk is. Beide collega’s van de ambtenaar spreken af dat zij het gesprek zullen overnemen als zich in het vervolg een
gelijkaardige situatie voordoet.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat het gesprek objectief niet gereconstrueerd kan worden. Of
het attest al of niet werd afgegeven, blijft onduidelijk.

URNE
(dossier: 201710-271)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers ouders zijn beiden overleden in 2016.
De drie kinderen komen bij de notaris overeen dat
de urne met de as van hun vader bij die van hun
overleden moeder in het columbarium in Ieper mag
geplaatst worden. Ze wensen de urne van hun vader
te laten ontgraven en te verzaken aan de grondvergunning in Brugge. De drie kinderen ondertekenden
hiervoor een verklaring bij de notaris.
Een van de kinderen zou tussentijds nog naar het
Huis van de Bruggeling gegaan zijn om daarover te
praten. Meer info over dit gesprek is niet voorhanden. Er zouden nadien geen officiële wijzigingen
meer gebeurd zijn.
Alle nodige documenten zouden bij de dienst Burgerzaken voorhanden zijn. Volgens de dossierbehandelaar zou een van de kinderen alsnog persoonlijk naar het Huis van de Bruggeling moeten komen
om haar toestemming te geven. De telefonische
contacten hierover door de twee andere kinderen
met de dossierbehandelaar zouden niet goed verlopen zijn. Zo werd een telefoongesprek afgebroken
toen de medewerkster hoorde over welk dossier het
ging. De notaris zou ook niet begrijpen wat het probleem is.
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ONDERZOEK:
Van een van de kinderen is alleen de identiteit
overgemaakt. Op het document staat geen handtekening. Daarnaast wacht de dienst Burgerzaken nog
op de goedkeuring van de Stad Ieper. Dat moet
door de begrafenisondernemer of de familie aangevraagd worden. Pas als beide formaliteiten in orde
zijn, kan de urne overgebracht worden.
De ambtenaar ontkent dat ze ooit een telefoongesprek zou hebben afgebroken. Wel zou ze al verschillende telefoons gekregen hebben over het dossier, zowel van de familie, de schepen, de notaris
als de begrafenisondernemer. Ze zou telkens geantwoord hebben dat ze bovenvermelde stukken
nog nodig had.
Een andere optie is dat de zus van wie een kopie
van de identiteitskaart ontbreekt, zelf naar de begraafplaats zou gaan om te zeggen dat ze akkoord
gaat. Het is de dienst bekend dat deze zus al eerder
naar de begraafplaats kwam om te zeggen dat ze
niet akkoord ging met de overbrenging.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De ambtenaar heeft het recht de nodige documenten
op te vragen. Het is aan de burger om deze te overhandigen. Als een van de kinderen niet akkoord
gaat, dan kan de ambtenaar de overplaatsing niet laten doorgaan.
Of de ambtenaar de telefoon dicht gooide, valt niet
te achterhalen. Het gaat om een woord-tegenwoordsituatie.
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TEN ONRECHTE VERGUND
(dossier: 201702-022)

Gegrond
KLACHT:
Een eigenaar van een woning in de binnenstad stelt
vast dat er zonnepanelen werden geplaatst op het
dak van een woning in een aanpalende straat. De
panelen zijn zichtbaar vanop de straat. Verzoeker
kreeg zelf geen bouwvergunning voor zonnepanelen omdat ze zichtbaar zouden zijn vanop het openbare domein. Hij voelt zich ongelijk behandeld.

ONDERZOEK:
De vergunning voor de zonnepanelen op het huis in
de aanpalende straat werd door de Stad verleend in
2009.
De Dienst Ruimtelijke Ordening geeft toe dat deze
vergunning strijdig is met de stedelijke bouwverordening. De zonnepanelen zijn wel degelijk te zien
zijn vanop het openbare domein. De bouwvergunning is evenwel definitief verworven.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
de zonnepanelen werden vergund hoewel ze zichtbaar zijn vanop het openbare domein. Dat is in teJAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

genspraak met de stedelijke bouwverordening.
Door de fout ontstaat een ongelijkheid die niet
weggewerkt kan worden ten opzichte van verzoeker
omdat de bouwvergunning voor de zonnepanelen
rechtsgeldig is.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2017).

OUD E-MAILADRES
(dossier: 201702-026)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker stuurt eind september 2016 een e-mail
naar urbanisatie@brugge.be. Hij haalt dit adres van
de website van de Stad Brugge. Hij vraagt informatie over de hoogte van en het materiaal voor een
omheining in de voortuin. Omdat hij geen antwoord
krijgt, herhaalt hij na een week zijn vraag. Ook nu
krijgt hij geen antwoord. Verzoeker telefoneert dan
maar zelf naar de Dienst Ruimtelijke Ordening.
Eind januari 2017 krijgt verzoeker een e-mail vanwege urbanisatie@brugge.be met de boodschap:
“Your message (…) was deletet without being read
on Thuesday, January 24, 2017 (…)”.
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Verzoeker gaat ervan uit dat de website van de Stad
Brugge een e-mailadres bevat waar niemand naar
kijkt en die berichten na zes maanden verwijdert.
Hij concludeert dat deze berichten ergens werden
opgeslagen maar nooit werden geopend. Volgens
hem zou iemand dit opgemerkt hebben en de berichten gewist hebben zonder ze te lezen.

ONDERZOEK:
Het e-mailadres urbanisatie@brugge.be werd niet
meer gebruikt, maar werd niet gedeactiveerd. Op
het internet kon de burger het adres terugvinden in
bepaalde verouderde publicaties en linken. Alles
wijst er op dat een van de vijf personeelsleden die
nog toegang hadden tot deze mailbox, de e-mails
verwijderde zonder ze te lezen.
Na de klacht deactiveert de dienst Informatica het
e-mailadres.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de Dienst Ruimtelijke Ordening liet na aan de dienst Informatica te
vragen het e-mailadres urbanisatie@brugge.be te
deactiveren. Daardoor konden burgers er nog altijd
naartoe mailen. Een antwoord kregen ze niet.
De klacht gecorrigeerd: het mailadres wordt gedeactiveerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 juli 2017).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201703-091)

Gegrond
KLACHT:
Midden januari 2017 meldt verzoeker via het
Meldpunt dat er een keldergat open ligt ter hoogte
van een nieuwbouwproject langs de Gulden Vlieslaan. Dat is gevaarlijk.
Het contactcenter in het Huis van de Bruggeling
geeft de melding door aan de Dienst Ruimtelijke
Ordening waar ze terecht komt in de aparte mailbox
‘opvolgingstool’. De melding wordt niet bekeken.
Na zestig dagen komt ze automatisch bij de dienst
Ombudsman terecht.
De Ombudsman verwittigt de Dienst Ruimtelijke
Ordening die toegeeft dat de melding in de opvolgingstool bleef zitten zonder dat iemand ze opmerkJAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

te. Dat komt omdat ook alle herinneringsmails in
deze aparte mailbox terecht komen. Enkele dagen
later laat de dienst Bouwvergunningen weten dat zij
alle meldingen zal behandelen die in de opvolgingstool zijn bleven steken.
De dienst Bouwvergunningen bekijkt de melding
van verzoeker en stuurt ze terug naar het Huis van
de Bruggeling omdat zij hem niet kan beantwoorden wegens niet bevoegd. Bovendien zou de informatie in de melding niet duidelijk genoeg zijn. De
Ombudsman neemt de melding over als klachtdossier.

ONDERZOEK:
De dienst Bouwvergunningen reageert dat de
Dienst Ruimtelijke Ordening/afdeling Algemene
Zaken haar in december 2016 vroeg om enkele tientallen meldingen te beantwoorden waar zij geen
weet van had. Het ging om dossiers die werden ingediend vanaf midden oktober 2016, de start van
het Huis van de Bruggeling. De dienst Bouwvergunningen werkte toen de achterstand weg. De afdeling Algemene Zaken sprak toen met de dienst
Bouwvergunningen af dat zij de binnenkomende
meldingen zou opvolgen en de dienst Bouwvergunningen steeds zou vragen om een insteek te doen.
Plots bleken midden maart 2017 toch meldingen in
de opvolgingstool te zitten.
De dienst Bouwvergunningen geeft toe dat ze de
melding terugstuurde naar het Huis van de Bruggeling omdat ze niet door de dienst beantwoord kon
worden en ze niet wist voor wie de melding bestemd zou zijn.
De afdeling Algemene Zaken bevestigt dat het de
bedoeling was dat zij alle meldingen voor de Dienst
Ruimtelijke Ordening in de opvolgingstool zou opvolgen en doorgeven aan de juiste subdienst omdat
de rechtstreekse opvolging door de subdiensten zelf
niet vlot verliep. Deze afspraak werd gemaakt kort
voordat het diensthoofd langdurig ziek werd. Daardoor werd zij niet gerealiseerd. Het uitstel werd niet
gecommuniceerd naar de andere betrokkenen
De dienst Bouwvergunningen neemt de te laat behandelde melding opnieuw over van het Huis van
de Bruggeling en contacteert de melder om te horen
of zijn melding nog actueel is en om uit te leggen
waarom hij nooit enige reactie kreeg.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COÖRDINATIE: door een gebrekkige coördinatie tussen de afdeling Algemene
Zaken en de afdeling Bouwvergunningen werd de
melding niet behandeld.
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GEEN ACTIEVE DIENSTVERLENING: de dienst
Bouwvergunningen deed aanvankelijk aan afschuifgedrag. Hoewel de Dienst Ruimtelijke Ordening ervoor verantwoordelijk was dat de melding
meer dan zestig dagen onbehandeld in de opvolgingstool bleef zitten, stuurde zij de melding toch
terug naar het Huis van de Bruggeling.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Bouwvergunningen neemt contact op met de melder.

GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de dienst Monumentenzorg liet de vraag van verzoeker liggen.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Monumentenzorg overlegt met verzoeker wat mogelijk is.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

VERANDA

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

(dossier: 201705-126)

Akte genomen (12 juni 2017).

Deels gegrond

GEEN ANTWOORD
KLACHT:

(dossier: 201710-248)

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:

Verzoeker meldt midden 2016 dat de buurman zijn
veranda niet zou hebben gebouwd zoals vergund.
De bouwcontroleur laat hem begin augustus 2016
weten dat er een vaststelling werd gedaan en dat hij
zijn advies zou overmaken aan de gemeentelijke
stedenbouwkundige ambtenaar (GSA) en de jurist
met het oog op de verdere behandeling van het dossier.
Verzoeker doet midden oktober 2016 navraag en
krijgt er te horen dat de Dienst Ruimtelijke Ordening wacht op een regularisatieaanvraag van de buren. Verzoeker reageert dat de buren veel tijd krijgen.
Begin december 2016 vraagt hij opnieuw naar een
stand van zaken. Hij krijgt geen antwoord. Midden
december vraagt hij opnieuw hoe ver het staat. Hij
krijgt vijf dagen later een antwoord van de GSA dat
binnenkort een pv zal worden opgemaakt dat voorgelegd zal worden aan het College van burgemeester en schepenen met het oog op een herstelvordering.
Begin januari 2017 vraagt verzoeker of er al een pv
werd opgemaakt. Hij krijgt geen antwoord. Begin
februari herhaalt hij zijn vraag. Hij krijgt geen reactie. Midden februari herinnert hij opnieuw aan zijn
vraag. Hij krijgt een antwoord van de GSA dat de
bouwcontroleurs de veranda nog eens nagemeten
hebben en dat zij maar heel beperkt afwijkt van de
vergunde toestand. Het gaat om een overschrijding
van de bouwdiepte met amper zeven centimeter.
Voor meer info kan verzoeker de GSA opbellen.
Verzoeker reageert de volgende dag per e-mail dat
er ook een afwijking met tien centimeter in de
hoogte is. Hij krijgt geen antwoord. Begin maart
stuurt hij een herinnering. Hij krijgt geen antwoord.
Midden maart neemt verzoeker contact op met de
Ombudsman. De bouwcontroleur laat verzoeker
drie dagen later weten dat hij best contact opneemt
met de GSA. Eind maart neemt de Ombudsman
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Gegrond
KLACHT:
Verzoeker kocht een pand dat op de inventaris van
het bouwkundig erfgoed staat. Hij wil de gevel herstellen en wil weten wat toegelaten is.
Hij belt met een architecte van de Dienst Ruimtelijke Ordening met wie hij een afspraak wil maken
voor een gesprek. Dat kon niet, zei de ambtenaar.
Hij moest een e-mail sturen. Verzoeker stuurde een
e-mail, maar kreeg geen reactie. Hij belde terug,
zonder resultaat.
Verzoeker wil dringend een afspraak maken zodat
hij weet waar hij staat.

ONDERZOEK:
De architecte bevestigt dat zij verzoeker aan de lijn
had over de vraag welke gevelbezetting mogelijk
was. Omdat het pand op de inventaris van het
bouwkundig erfgoed staat, diende dit met de dienst
Monumentenzorg besproken te worden. Daarop
stuurde verzoeker een e-mail naar de architecte
waarin hij zijn vraag formeel stelde. De architecte
maakte de vraag nog diezelfde dag over aan haar
collega’s van de dienst Monumentenzorg. Daar
bleef de vraag liggen. De e-mail werd vergeten,
naar verluidt omdat de dienst Monumentenzorg het
op dat moment te druk had met de Open Monumentendag.
Na de klacht neemt de dienst Monumentenzorg
contact op met verzoeker en bespreekt ze met hem
de mogelijkheden.

BEOORDELING:
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contact op met verzoeker met de vraag of hij de
GSA al heeft opgebeld. Verzoeker reageert dat hij
alleen schriftelijk communiceert met de Stad.
Eind april laat verzoeker de Ombudsman weten dat
hij nog altijd geen antwoord kreeg op zijn e-mails
van midden februari en begin maart. Hij wil weten
hoe ver het staat met het dossier en wil een antwoord op papier.

ONDERZOEK:
De Dienst Ruimtelijke Ordening laat de Ombudsman weten dat zij niet zal optreden omdat de afwijkingen zo klein zijn dat ze niet in aanmerking komen voor een proces-verbaal, laat staan voor een
herstelvordering. De bouwcontroleur stelde in augustus 2016 geen proces-verbaal op. Hij deed alleen
een vaststelling. Dat het Parket de buren zou vervolgen, is onbestaande. De veranda werd slechts
zeven centimeter te ver en tien centimeter te hoog
gebouwd.
Gezien haar conclusie vraagt de Ombudsman aan
de Dienst Ruimtelijke Ordening waarom verzoeker
drie keer een ander antwoord kreeg op de momenten dat er op zijn vragen en herinneringen werd gereageerd.
Volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening had zij
verschillende keren contact met verzoeker, zowel
via de telefoon als per e-mail. Dat gebeurde door
verschillende mensen. Het eerste antwoord van
midden oktober 2016 werd gegeven door een administratief medewerkster die het dossier niet kende.
Zij formuleerde een standaard antwoord. Voor een
bouwovertreding wordt gewoonlijk een regularisatieaanvraag ingediend.
Omdat verzoeker bleef aandringen, besloot de
dienst toch een proces-verbaal op te maken. Maar
toen twee bouwcontroleurs bij de buren langs gingen, bleken de afwijkingen nog kleiner dan eerst
gedacht. Daarom werd beslist geen proces-verbaal
op te maken. Dat werd verzoeker midden februari
2017 meegedeeld. Voor meer duiding kon hij bellen
met de GSA, maar dat deed hij niet.
De dienst geeft toe dat het achteraf gezien beter was
geweest dat verzoeker onmiddellijk schriftelijk was
ingelicht dat de afwijkingen niet van die aard waren
dat er een proces-verbaal moest worden opgemaakt.
Dat had de discussie kunnen vermijden.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: open communiceren is meestal de beste optie. Het was beter geweest dat verzoeker onmiddellijk een schriftelijk
antwoord had gekregen waarin gemotiveerd werd
waarom de Dienst Ruimtelijke Ordening niet zou
optreden.
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Het standaardantwoord van midden oktober 2016
was ongelukkig en creëerde bij verzoeker onterechte verwachtingen. Het antwoord van eind december
2016 bevestigde deze onterechte verwachtingen.
Het ziet er naar uit dat de Dienst Ruimtelijke Ordening niet systematisch antwoordde op de vragen en
herinneringen van verzoeker (tenzij zij daar telefonisch op gereageerd zou hebben, wat onduidelijk
is). Dat deed de irritatie van verzoeker alleen maar
toenemen.
De klacht is slechts deels gegrond omdat er geen
reden is tegen de afwijkingen op te treden. Daarvoor zijn ze te klein.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Ombudsman legt
verzoeker uit waarom de Dienst Ruimtelijke Ordening niet zal optreden en waarom gecommuniceerd
werd op de manier waarop dit gebeurde.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 juli 2017).

VERLOREN DOSSIER
(dossier: 201706-158)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker is aannemer. Hij behartigt samen met
een architect het bouwdossier van zijn klant voor de
restauratie van een pand in de binnenstad.
Volgens verzoeker werd eerder al een aanvraag
voor een subsidie kunstige herstellingen ingediend
dat door het College van burgemeester en schepenen gunstig werd beoordeeld. Er werd een financiele tegemoetkoming van 18.000 euro toegekend.
Eind oktober 2016 werd dan de bouwaanvraag ingediend, maar acht maanden later wacht verzoeker
nog altijd op de vergunning.
Hij telefoneerde en mailde al verschillende keren
met de dossierbehandelaar, maar ofwel was deze
afwezig, ofwel reageerde hij niet. De zeldzame keer
dat de ambtenaar wel reageerde, beloofde hij het
dossier in orde te brengen, maar dat gebeurde niet.
Op een bepaald moment was het dossier zoek,
waarna het opnieuw integraal moest worden doorgestuurd.
Verzoeker wil dringend weten wanneer de vergunning afgeleverd zal worden zodat hij het werk eindelijk kan inplannen. Hij dient begin juni klacht in.

ONDERZOEK:
Op een bepaald moment moet een begripsverwarring ontstaan zijn tussen de aanvraag voor een pre147
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mie kunstige herstellingen en de eigenlijke bouwaanvraag waarbij verzoeker en zijn architect ervan
uitgingen dat de subsidieaanvraag meteen ook de
bouwaanvraag was. Maar dat zijn twee verschillende zaken.
De Dienst Ruimtelijke Ordening bevestigt dat de
architect eind oktober 2016 de subsidieaanvraag indiende. Het dossier kreeg een nummer, maar ging
verloren. Begin mei 2017 werd een duplicaat aangemaakt. Toen verzoeker klacht indiende, was er, in
tegenstelling tot wat hij dacht, over deze aanvraag
nog geen beslissing genomen door het College van
burgemeester en schepenen.
Eind juni, twee weken na de klacht, dient de architect een bouwaanvraag in voor het vernieuwen van
de ramen. Het College keurt de subsidieaanvraag
begin juli goed. De bouwvergunning wordt eind
augustus verleend.
De afdeling Unesco wijt het verloren gaan van de
subsidieaanvraag aan de minder gelukkige werkomstandigheden tijdens en kort na de verhuizing
naar het Huis van de Bruggeling en aan de steeds
toenemende werkdruk.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de subsidieaanvraag
van eind oktober 2016 ging verloren als gevolg van
de verhuizing naar het Huis van de Bruggeling. Het
is een aandachtspunt dat de sector Unesco ook de
toenemende werkdruk opgeeft als een van de redenen voor het verlies van het dossier. Dat verlies lijkt
wel een eenmalig voorval.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman ervan uitgaat dat er op een bepaald moment een begripsverwarring moet zijn ontstaan over
de subsidieaanvraag en de bouwaanvraag.
De klacht wordt gecorrigeerd: beide aanvragen
worden goedgekeurd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (2 oktober 2017).
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BOUWOVERTREDINGEN
(dossier: 201707-176)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker diende midden januari 2017 schriftelijk
bezwaar in tegen de afwijkingen op een vergunde
bouwvergunning afgeleverd aan de eigenaar van
een privaat woon- en zorgcentrum (WZC). Hij
somde hierin enkele bouwovertredingen op. Hij
kreeg geen antwoord.
Voordien had hij al mondeling klacht ingediend tegen het plaatsen van zonnepanelen op het terrein
van het WZC. De panelen zouden vergunningsplichtig zijn omdat ze op palen staan, zichtbaar zijn
van op de straat en hinderend voor de buurt. Hij
vroeg een kopie van de bouwvergunning, maar die
bleek niet te bestaan.
Midden mei diende hij bezwaar in tegen de aanvraag van de eigenaar tot wijziging van de verkavelingsvergunning. Ook hierop kreeg hij geen antwoord.

ONDERZOEK:
De eigenaar diende begin januari 2017 een aanvraag in tot wijziging van de verkavelingsvergunning. Dat werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van begin mei tot begin juni. Verzoekers
brief van midden januari werd aan het dossier toegevoegd maar niet beantwoord. Er werd ook geen
ontvangstmelding gestuurd. Volgens de Dienst
Ruimtelijke Ordening leidt het afzonderlijk behandelen van dergelijke brieven tijdens de lopende
procedure vaak tot vertraging in de behandeling van
het dossier. Ze geeft toe dat ze in de fout ging door
geen ontvangstmelding te sturen.
Het bezwaar van verzoeker van midden mei werd
samen met andere bezwaren aan het dossier toegevoegd. Verzoeker kreeg een ontvangstmelding
waarin hem beloofd werd dat hij op de hoogte zou
worden gebracht van het standpunt van het stadsbestuur.
De aanvraag werd midden juni door de eigenaar ingetrokken. Daardoor nam het College van Burgemeester en Schepenen geen standpunt in over de
aanvraag noch over de ingediende bezwaren. Verzoeker werd over deze intrekking niet ingelicht.
Na de klacht licht de Dienst Ruimtelijke Ordening
er verzoeker en de andere bezwaarindieners eind juli over in dat de bouwheer zijn aanvraag ingetrokken heeft.
De Ombudsman stelt opnieuw vast dat de Dienst
Ruimtelijke Ordening naliet bezwaarindieners er-
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van in te lichten dat de aanvraag werd ingetrokken.
Daardoor blijven zij bij de intrekking van een
bouw- of verkavelingsaanvraag in het ongewisse
over wat er met hun bezwaar is gebeurd. De redenering van de dienst is dat aangezien de aanvraag niet
meer bestaat, ook de bezwaren zonder voorwerp
geworden zijn. De Ombudsman suggereert de
Dienst Ruimtelijke Ordening om in het vervolg de
bezwaarindieners steeds in te lichten over de intrekking van een bouw- of verkavelingsaanvraag.
De dienst neemt deze suggestie op en maakt ze als
richtlijn over aan de administratieve dossierbehandelaars.
Er werd geen proces-verbaal noch een overtredingsdossier opgemaakt door de bouwcontroleur.
Wel werden de overtredingen opgenomen in de onderhandelingen tussen de dienst en de eigenaar over
een minnelijke schikking. Volgens de dienst is het
de keuze van de bevoegde ambtenaar om al dan niet
een proces-verbaal op te maken.
Sinds enkele jaren wordt vaak gekozen voor bemiddeling waarbij dikwijls een beter resultaat wordt
behaald dan via een proces-verbaal en het verder
zetten van de procedure. Dat laatste kan gemakkelijk tot vijf jaar duren. Als het algemeen belang niet
in het gedrang komt, wordt meestal voor een minnelijke schikking gekozen. Voor de Dienst Ruimtelijke Ordening zijn overtredingsdossiers geen prioriteit. De voorrang gaat naar het tijdig afleveren van
bouwvergunningen.
In dit dossier werden al anderhalf jaar lang bemiddelingspogingen ondernomen, zonder resultaat. De
dienst wijst hierbij naar de architect van de bouwheer. Een moeizame samenwerking zou het dossier
vertragen.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Dienst
Ruimtelijke Ordening beantwoordde verzoekers
brief van midden januari niet. Ze stuurde ook geen
ontvangstmelding. De dienst stuurde verzoeker wel
een ontvangstmelding als reactie op zijn bezwaar
van midden mei maar liet na hem erover in te lichten dat de bouwheer zijn aanvraag ingetrokken had.
De gegrondheid slaat niet op de keuze van de dienst
om het overtredingsdossier via bemiddeling op te
lossen. Een bemiddelingspoging van anderhalf jaar
is aan de andere kant wel zeer lang en moeilijk te
verdedigen tegenover de omwonenden. Misschien
moet in dit dossier toch overwogen worden om de
druk op de bouwheer te verhogen. Verzoeker kan
ook zelf naar de Vrederechter stappen.
De klacht wordt gedeeltelijk gecorrigeerd: verzoeker krijgt een antwoord op zijn bezwaar van midden
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mei. De Dienst Ruimtelijke Ordening past haar
werkwijze aan.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 februari 2018).

BELONINGSARGUMENT
(dossier: 201710-254)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker is zaakvoerder van een bedrijf van ramen en deuren. Hij neemt het niet dat een ambtenaar van de Dienst Ruimtelijke Ordening een
bouwaanvraag afwees voor het vervangen van houten door aluminium ramen van twee residenties
langs de Ring. De residenties zijn gebouwd in de jaren ’80 en hebben geen architecturale waarde. Toen
verzoeker dat argument uitspeelde, reageerde de
ambtenaar: "Ik ga mensen die destijds een lelijk,
niet waardevol pand hebben gebouwd, niet belonen
met een vergunning voor aluminium ramen zodat
zij op hun gemak zijn en niet meer moeten opdraaien voor het onderhoud van hun houten ramen."
Dat de ambtenaar voor een bepaald beleid staat en
een persoonlijke visie heeft, kan verzoeker begrijpen. Wat hij niet kan begrijpen is dat de ambtenaar
hierdoor zijn realiteitszin zou verliezen en zijn
klanten zou adviseren om niet verder te werken met
zijn firma.
Verzoeker verwijst naar een ander dossier waarbij
de ambtenaar de uitvoeringstekening van zijn fabrikant aanpaste en er een smiley op tekende met de
boodschap "Voor jullie niet haalbaar".
Verzoeker vraagt een objectieve analyse van de
aanvraag.

ONDERZOEK:
De ambtenaar ontkent dat hij klanten van verzoeker
zou afraden met zijn firma te werken. Hij wijst hen
er wel op dat de uitwerking door de fabrikant niet in
aanmerking zal komen als gevolg van de specifieke
eisen die de Stad aan de vernieuwing van ramen of
deuren stelt. Meestal vertelt hij erbij dat het product
van de fabrikant technisch gesproken zeer goed is,
maar dat verzoekers firma op andere producenten
of schrijnwerkers een beroep kan doen om te voldoen aan de specifieke eisen van de Stad op het
vlak van het gewenste raamprofiel.
De ambtenaar bevestigt dat hij het beloningsargument gebruikte om de aanvraag voor het vervangen
van de houten door aluminium ramen af te wijzen.
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Hij deed dat in het vuur van de discussie. Hij verontschuldigt zich hiervoor.
De ambtenaar volgt het beleid zoals deze door de
Dienst Ruimtelijke Ordening wordt verdedigd bij
aanvragen voor het vervangen van ramen in de binnenstad.
De stedelijke bouwverordening voorziet dat er in de
Brugse binnenstad houten schrijnwerk moet worden
gebruikt, maar dat metaal toegelaten kan worden
indien het esthetisch verantwoord is. De dienst vertaalt dit concreet als volgt: waar metaal een architecturale meerwaarde kan bieden, kan dit toegelaten
worden. In de praktijk wordt metaal slechts zelden
als meerwaarde beschouwd. Voor de binnenstad
vraagt de dienst bijna altijd houten schrijnwerk, zeker in panden die al houten schrijnwerk hebben. In
de residenties zit hout, dus dient dat door hout te
worden vervangen, aldus de dienst. Het standpunt
van de dienst wordt aan verzoeker overgemaakt.
In het andere bouwdossier bracht de ambtenaar op
de technische tekening van de fabrikant aanpassingen aan in het rood. Op de tekening schreef de
ambtenaar “normaliter gelijk” m.b.t. de breedte van
een houten lat met daarnaast een smiley en daaronder de woorden “voor jullie niet haalbaar”. Volgens de ambtenaar hoorde de smiley bij de eerste en
niet bij de tweede zin. Verzoeker liet hem eerder al
weten dat hij er aanstoot aan nam dat de ambtenaar
een smiley op het plan had getekend en geschreven
had dat het gewenste profiel voor zijn fabrikant niet
haalbaar was. De ambtenaar zou hem gezegd hebben dat dit niet beledigend bedoeld was.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN CORRECTE BEJEGENING: de ambtenaar
gebruikte het beloningsargument zoals door verzoeker geciteerd. Dat was ongepast en raakte juridisch kant noch wal. Het was de Stad zelf die in de
jaren ’80 de residenties vergunde die de ambtenaar
lelijk en niet waardevol noemde. Positief is dat hij
zich hiervoor verontschuldigt.
Smileys tekenen op plannen, en opmerkingen maken dat bepaalde uitvoeringswijzen onhaalbaar
zouden zijn voor een firma, kunnen beledigend en
aanmatigend overkomen.
Op deze vlakken doet de ambtenaar er best aan zijn
communicatie zorgvuldiger te bewaken.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de ambtenaar niet op basis van willekeur of aversie de aanvraag afwees. Hij volgt het beleid zoals uitgestippeld door zijn dienst.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (11 december 2017).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)
(dossier: 201702-038)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster maakt bezwaar tegen de inrichting van
een B&B met horecafunctie bij de buren. Ze vreest
overlast. De wijkinspecteur registreert haar melding
eind oktober 2016 in het meldpuntprogramma.
De Dienst Ruimtelijke Ordening neemt de melding
in behandeling en verzamelt informatie. Begin november 2016 registreert de dienst in het Meldpunt
dat verzoekster ook in beroep is gegaan bij de Bestendige Deputatie en dat het dossier behandeld
wordt door de jurist van de dienst.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Het College van burgemeester en schepenen verleende de bouwvergunning voor de B&B op 1 augustus 2016. Verzoekster ging eind augustus in beroep bij de Bestendige Deputatie.
Begin september 2016 meldde verzoekster aan de
Stad dat er toch gewerkt werd in het pand terwijl er
beroep tegen de vergunning was aangetekend. De
bouwcontroleur stelde vast dat het ging om niet
vergunningsplichtige werken die mochten worden
uitgevoerd. Hij maakte zijn bevindingen nog diezelfde dag over aan verzoekster.
In het kader van de beroepsprocedure werd verzoekster midden oktober 2016 gehoord.
Eind oktober 2016 registreerde de wijkinspecteur
haar melding in het Meldpunt. De Dienst Ruimtelijke Ordening verzamelde informatie maar stuurde
verzoekster geen inhoudelijk antwoord.
Eind november 2016 bevestigde de Bestendige Deputatie de bouwvergunning. Het beroep van verzoekster werd ongegrond verklaard. Enkele dagen
later werd haar de gemotiveerde beslissing overgemaakt.
Tijdens het onderzoek door de dienst Ombudsman
laat de Dienst Ruimtelijke Ordening weten dat de
bouwheer zelf afgestapt is van de horecafunctie.
Begin maart 2017 werd een nieuwe vergunning verleend voor een huis met B&B maar zonder horecafunctie.
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BEOORDELING:

BEOORDELING:

Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Op het moment dat verzoekster haar melding liet
indienen, was de beroepsprocedure bij de Bestendige Deputatie nog bezig. De Dienst Ruimtelijke Ordening was hiervan op de hoogte. Het was beter
geweest dat de dienst op de melding van verzoekster had geantwoord dat haar bezwaar beoordeeld
zou worden door de Bestendige Deputatie. Nu liet
zij de melding onbeantwoord.
Ten gronde lost het probleem zichzelf op.

Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Verzoekers brief van begin januari 2017 werd pas
begin juni beantwoord. Hoewel het om moeilijkere
vragen ging, is dat laattijdig. De Ombudsman houdt
rekening met de verzachtende omstandigheid dat de
jurist gedurende lange tijd afwezig was. De Ombudsman spreekt zich niet uit over de grond van de
zaak.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Akte genomen (3 juli 2017).

Akte genomen (7 augustus 2017).

MELDINGSPLICHTIG WERK?

COMPLEXE VRAGEN

(dossier: 201706-166)

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Terechte opmerking

(dossier: 201703-071)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker vraagt in het kader van de openbaarheid
van bestuur inzage in drie documenten uit een complex bouwdossier. Zijn vraag wordt begin januari
2017 afgewezen omdat de Stad niet beschikt over
de toestemming van de vergunninghouder om deze
documenten ter inzage te geven.
Drie dagen later reageert verzoeker schriftelijk op
de brief van de Stad. Hij stelt vragen over de inzage
van een verzekeringspolis, de opmaak van plaatsbeschrijvingen voor de start van de werken en de door
de bouwheer beloofde informatievergadering voor
de omwonenden. Begin maart heeft de Stad nog altijd niet op zijn brief geantwoord.

ONDERZOEK:
Kort na het indienen van zijn klacht dient verzoeker
begin maart bij de Stad nog een extra vragenbundel
in waarin hij er opnieuw op wijst dat hij op zijn
vragen van begin januari nog geen antwoord heeft
gekregen. In deze nieuwe bundel stelt hij bijkomende vragen over de precieze startdatum van de
werken. Hij argumenteert dat de bouwvergunning
als vervallen moet worden beschouwd. Hij dient
ook een petitie in.
Begin juni antwoordt de Dienst Ruimtelijke Ordening schriftelijk op de vragen van verzoeker. Daarin
argumenteert zij dat de werken op tijd gestart zijn.
Zij antwoordt op verzoekers vragen over de polis en
de plaatsbeschrijvingen.
De jurist van de dienst, die het antwoord formuleert, was gedurende enkele maanden afwezig.
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KLACHT:
Verzoekers gingen in november 2016 naar het Huis
van de Bruggeling om te vragen wat ze precies
moesten doen om extra ramen in de zijgevel te
plaatsen. De ambtenaar gaf papieren mee waarop
stond welke website ze moesten raadplegen in verband met het kadasterplan en welke andere gegevens ze moesten indienen: een schets van de zijgevel, alle technische gegevens over de nieuwe ramen
en foto's.
Verzoekers verzamelden alle documenten tegen
maart 2017. Toen ze de papieren gingen indienen
aan de themabalie Wonen en Omgeving, bleek dat
het formulier dat ze hadden meegekregen in verband met het kadaster, al twee jaar niet meer werd
gebruikt. Ze moesten herbeginnen.
Verzoekers gingen een derde keer naar het Huis van
de Bruggeling. De vrouwelijke ambtenaar zei dit
keer dat de schets van de zijgevel niet nauwkeurig
genoeg was en dat ze verduidelijkt moest worden.
Verzoekers begrepen niet waarom dat tijdens het
vorige gesprek niet was meegedeeld. De medewerkster raadde hen aan een architect aan te spreken. Dat deden ze niet. Ze probeerden het toch nog
eens zelf.
De vierde keer werden ze ontvangen door een mannelijke ambtenaar die zei dat een schets van de zijgevel helemaal niet nodig was voor een meldingsplichtig werk. Het kadasterplan en de info over de
ramen waren voldoende.

ONDERZOEK:
Volgens de medewerkster kwam de echtgenoot aan
de themabalie met een slecht getekend plan van de
zijgevel waarvan de verhoudingen niet klopten. Ze
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twijfelde even of het hier om een meldingsplichtig
werk zou gaan of niet. In de wet staat evenwel dat
werken met betrekking tot de stabiliteit van de constructie, uitgevoerd binnen de woning, aan zijgevels, achtergevels of aan het dak meldingsplichtig
zijn. Op basis hiervan concludeerde ze dat een melding ingediend moest worden.
Daarbij interpreteerde ze een eerder gemaakte interne afspraak verkeerd. Daarbij was, in samenspraak met de jurist van de Dienst Ruimtelijke Ordening, overeengekomen dat er voor het plaatsen
van ramen van minder dan één meter breed in de
achter- of zijgevel noch een bouwaanvraag noch
een melding moest worden ingediend, omdat deze
werken niet worden beschouwd als ingrepen die
een invloed hebben op de stabiliteit van de constructie. De medewerkster had deze interne afspraak verkeerd begrepen. Ze meende dat er afgesproken was dat er voor het plaatsen van ramen van
minder dan één meter breed wel een melding moest
worden ingediend maar dat er geen architect nodig
was.
De mannelijke medewerker gaf de juiste informatie.
Aangezien het om ramen ging van minder dan één
meter breed, hoefden verzoekers noch een bouwaanvraag noch een melding in te dienen.
De klacht heeft tot gevolg dat de medewerkers van
de betrokken themabalie de interne afspraak nog
eens overlopen om er zeker van te zijn dat elk ze op
dezelfde manier interpreteert.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige informatieverstrekking).
De medewerkster gaf verzoekers verkeerde informatie omdat ze een eerder gemaakte interne afspraak verkeerd interpreteerde.
Positief is dat na de klacht de violen worden gestemd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (2 oktober 2017).

VERGUNNINGSVOORWAARDEN
(dossier: 201711-291)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster mailt eind juni naar info@brugge.be
dat de uitbaters van een verdeelcentrum de voorwaarden van hun bouwvergunning niet zouden respecteren. De bouwvergunning legt op dat er binnen
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geladen en gelost moet worden. In de realiteit gebeurt dat op het nabije kruispunt waar bestelwagens
aan de kant van de weg gaan staan.
Verzoekster kreeg enkele dagen later een reactie
van de sector Unesco. Daarin stond dat de eigenaar
was aangeschreven en dat er met hem overlegd
werd over een oplossing.
Verzoekster ziet niets veranderen. Midden oktober
stuurt ze een nieuwe e-mail naar de sector Unesco
met de vraag wat er zal gebeuren. Tegen eind november is haar vraag nog altijd niet beantwoord.

ONDERZOEK:
Al begin juni had de sector Unesco de eigenaar een
brief gestuurd om hem te wijzen op de vergunningsvoorwaarden. De eigenaar vroeg de Burgermeester wat respijt. Het uitstel werd verleend omdat
de eigenaar geloofwaardig kon aantonen dat hij van
plan was een nieuw verdeelcentrum te bouwen buiten de stad.
Eind juni stuurde verzoekster haar e-mail waarin ze
het probleem van het laden en lossen aankaartte.
Enkele dagen later antwoordde de sector Unesco op
deze e-mail op de manier zoals verwoord in de
klacht. Drie dagen later stuurde de Politie een email naar de eigenaar met voorwaarden over de
laad- en lostijden en aandacht voor mogelijke verkeershinder.
Midden oktober herhaalde verzoekster haar vraag
aan de sector Unesco. Op dat moment was de eigenaar nog bezig met zijn bouwaanvraag voor het
nieuwe verdeelcentrum. Drie dagen later diende hij
zijn bouwaanvraag in, maar zijn dossier bleek onontvankelijk. Midden november diende de eigenaar
een tweede bouwaanvraag in. Dat dossier moest inhoudelijk nog worden beoordeeld. Eind november
diende verzoekster klacht in bij de dienst Ombudsman.
De sector Unesco geeft twee redenen waarom verzoeksters vraag van midden oktober anderhalve
maand later nog niet beantwoord was. Op het moment van de vraag was er nog geen uitsluitsel over
de bouwaanvraag. Toen de bouwaanvraag binnen
liep, bleek het dossier onontvankelijk. Het leek zinvoller om te wachten tot de aanvraag op het juiste
spoor zat vooraleer verzoekster te antwoorden. Tegelijk erkent de sector Unesco dat het grote aantal
informatievragen dat zij moet verwerken in aanzienlijke wachttijden resulteert. Doordat men
wachtte op meer concrete info liep de wachttijd
voor verzoekster te hoog op.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
Het was beter geweest dat de sector Unesco verzoekster na midden oktober minstens iets had laten
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weten. Kort na half november had zij verzoekster
op de hoogte kunnen brengen dat er een ontvankelijke bouwaanvraag binnen was. De dienst geeft toe
dat zij tegen eind november nog geen aanstalten
had gemaakt om verzoekster te antwoorden.
Er zijn verzachtende omstandigheden. De dienst
achtte het beter te wachten om verzoekster te antwoorden tot ze over meer concrete info beschikte.
Het moet dan wel de bedoeling zijn dat, zodra deze
info binnenkomt, het antwoord wordt verstuurd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (11 december 2017).

VELUXRAMEN
(dossier: 201701-003)

Ander oordeel
KLACHT:
De zoon van verzoeker gaat half oktober 2016 naar
het Huis van de Bruggeling met een bouwdossier.
Hij wil aan de achterkant van zijn huis in de binnenstad twee veluxramen steken. Aan de themabalie Wonen en Omgeving krijgt hij te horen dat hij
de aanvraag niet kan indienen in het Huis van de
Bruggeling, maar dat hij ze moet doormailen naar
de sector Unesco van de Dienst Ruimtelijke Ordening. De zoon stuurt zijn dossier eind oktober digitaal door en krijgt een ontvangstmelding van de
sector Unesco.
Korte tijd later komt een medewerker van de dienst
langs. Hij vraagt om een akkoord van de buren toe
te voegen. De zoon van verzoeker krijgt dat akkoord eind december 2016.
De schoondochter van verzoeker gaat begin januari
2017 met dat akkoord naar het Huis van de Bruggeling waar ze van een andere medewerkster van de
Dienst Ruimtelijke Ordening te horen krijgt dat er
geen bouwaanvraag binnen is. Toevallig diezelfde
morgen komt de eerste medewerker opnieuw langs
met de vraag waarom het zo lang duurt vooraleer de
goedkeuring van de buren wordt binnengebracht.
Verzoeker begrijpt er niets meer van.

ONDERZOEK:
De Dienst Ruimtelijke Ordening vermoedt dat er
zich een communicatiestoornis voordeed want half
oktober 2016 was het nog niet mogelijk om langs
digitale weg een bouwaanvraag in te dienen. Het
diensthoofd kan moeilijk geloven dat dat aan het
loket gezegd zou zijn want daar zitten ervaren mensen.
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Vermoedelijk werd verzoekers zoon naar de sector
Unesco verwezen omdat de ambtenaar aan de themabalie al op het eerste gezicht vaststelde dat de
aanvraag niet in aanmerking zou kunnen komen
voor vergunning. In een dergelijk geval wordt aangeraden contact op te nemen met de sector om tot
een vergunbare situatie te komen.
Toen de zoon van verzoeker zijn stukken doormailde, kreeg hij een e-mail van de sector Unesco. Dat
was geen officieel ontvangstbewijs van een bouwaanvraag maar een eenvoudige ontvangstmelding.
Daarin stond dat een medewerker contact zou opnemen, wat ook gebeurde.
Dat de medewerkster in het Huis van de Bruggeling
geen bouwaanvraag terug kon vinden, kwam doordat de aanvraag op dat moment nog niet officieel
geregistreerd was. De zoon van verzoeker was immers nog bezig met de samenstelling van zijn
bouwdossier om tot een vergunbare situatie te komen.
Het College van burgemeester en schepenen verleent de bouwvergunning op 21 februari 2017.

BEOORDELING:
Opgelost door bemiddeling.
Er deed zich een communicatiestoornis voor. Wat
in oktober 2016 aan de themabalie is gezegd, wordt
niet duidelijk uit het onderzoek. De zoon van verzoeker interpreteerde de ontvangstmelding van de
dienst Unesco ten onrechte als het officiële ontvangstbewijs van zijn bouwaanvraag. Daardoor
ging hij er verkeerdelijk van uit dat zijn bouwaanvraag in onderzoek was, terwijl hij nog bezig was
met het samenstellen van zijn dossier om tot een
vergunbare situatie te komen.

BOUWAANVRAAG MET ARCHITECT
(dossier: 201702-030)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster ging eind 2016 naar het Huis van de
Bruggeling om er informatie in te winnen over een
geplande aanbouw aan haar huis. Ze dacht dat een
eenvoudige melding zou volstaan, maar volgens de
medewerker aan de themabalie Wonen en Omgeving moest ze een bouwaanvraag indienen.
Verzoekster had een zelf getekend plan mee. De
medewerker bekeek het plan en zei dat er nog enkele kleine aanpassingen zouden moeten gebeuren.
Verzoekster kreeg een checklijst mee van wat zij bij
haar bouwaanvraag moest voegen. Ze ging naar een
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kopieerwinkel waar ze honderd euro betaalde voor
de zeven plannen die ze moest indienen.
Eind januari 2017 krijgt verzoekster een brief waarin staat dat haar bouwaanvraag afgewezen werd
omdat de plannen niet door een architect getekend
werden. Verzoekster klaagt dat hierover niets werd
gezegd aan de themabalie. Ze werd onnodig op kosten gejaagd en ondertussen zijn twee maanden
voorbij.

ONDERZOEK:
De medewerker aan de themabalie verkeek zich op
verzoeksters plannetje omdat het op het eerste gezicht zorgvuldig was opgemaakt. Op het plannetje
leek het alsof er niet veel meer zou gebeuren dan
het vervangen van een raam door een deur, gecombineerd met de herinrichting van de badkamer.
Daarvoor was geen architect nodig.
Achteraf leerde een grondiger studie door de dossierbehandelaar dat het de bedoeling was een aanbouw op de verdieping bij te bouwen die dienst zou
doen als tweede badkamer. Het ging om een ingrijpende constructieve wijzing waarvoor wel een architect nodig was. Bovendien was de constructie op
de perceelsgrens gepland.
Volgens de Dienst Ruimtelijke Ordening kon de
medewerker aan de themabalie onmogelijk vaststellen dat het plannetje onjuist was. Dat bleek pas na
een zeer grondige studie van het bouwdossier.

Verzoekster vraagt zich af wat voor zin het heeft
om strenge voorwaarden op te leggen als toch niet
gecontroleerd wordt of ze wel werden uitgevoerd
en er niet opgetreden wordt als ze niet worden uitgevoerd.
Verzoekster signaleerde eerder al dat er een niet
vergund reclamescherm aan de straatzijde werd geplaatst. Ze kreeg te horen dat daartegen een procesverbaal kon worden opgemaakt, maar dat de Stad
daar verder niets aan kon doen. Ze werd doorverwezen naar de Vrederechter voor een snelle oplossing.

ONDERZOEK:
Na de klacht organiseert de Dienst Ruimtelijke Ordening een plaatsbezoek met verzoekster, de projectontwikkelaar en de makelaar. Daarbij komen al
haar grieven aan bod. De Dienst Ruimtelijke Ordening bestudeert alle opmerkingen en formuleert een
gemotiveerd antwoord. De Ombudsman maakt het
antwoord over aan verzoekster. Sommige zaken
zijn burgerrechtelijk van aard, andere problemen
worden in overleg met de projectontwikkelaar en de
makelaar opgelost.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

AANSLEPEND BOUWDOSSIER

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
De medewerker aan de themabalie kan niets verweten worden.

(dossier: 201706-156)

VERKAVELING

Verzoekster woont in een verkaveling in Assebroek. De Stad verleende de vergunning in 2013.
Daaraan waren heel wat voorwaarden verbonden.
Zo moest de verkavelaar bomen aanplanten en fietsenstallingen plaatsen.
Vier jaar later zijn deze voorwaarden nog altijd niet
allemaal uitgevoerd. De bouwcontroleur reageerde
dat hij daar niets aan kon doen. Wat de bomen betreft, verwees hij verzoekster naar de Groendienst.
Toen zij de Groendienst opbelde, werd ze naar de
bouwcontroleur verwezen.

Eind december 2016 dient verzoeker een bouwaanvraag in voor de uitbreiding van zijn zaak.
Verzoeker krijgt een brief om te melden dat de aanvraag op 31 maart 2017 door het College van burgemeester en schepenen werd goedgekeurd. Hij
verwacht zijn bouwvergunning maar in plaats daarvan krijgt hij op 10 april een brief van de Dienst
Ruimtelijke Ordening waarin gevraagd wordt aangepaste plannen in te dienen. Dan pas kan de vergunning afgeleverd worden.
De architect van verzoeker wil de dienst om uitleg
vragen, maar het lukt niet om contact te leggen met
de dossierbehandelaar. Pas op 24 mei krijgt hij iemand aan de lijn. Nieuwe plannen worden ingediend maar tegen 6 juni heeft verzoeker zijn vergunning nog altijd niet ontvangen.
Door het getalm van de Dienst Ruimtelijke Ordening loopt verzoekers planning in het honderd.
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(dossier: 201705-125)

Ander oordeel
KLACHT:

Ander oordeel
KLACHT:

DOSSIERS 2017 IN DETAIL

DIENST RUIMTELIJKE ORDENING

ONDERZOEK:
De Dienst Ruimtelijke Ordening had op 31 maart
aan het College van burgemeester en schepenen
voorgesteld om de aanvraag te weigeren. Het College besliste dat de bouwvergunning afgeleverd kon
worden mits de bouwheer een aangepast inplantingsplan zou indienen. Het ging om een vrije fundamentele aanpassing, maar op deze manier kon
vermeden worden dat de bouwheer volledig zou
moeten herbeginnen en een nieuw bouwdossier zou
moeten indienen. Verzoeker werd hierover door de
dienst ingelicht per brief van 4 april. Deze brief
kwam op 10 april bij verzoeker toe.
De dienst spreekt zich niet uit over de
(on)bereikbaarheid van de dossierbehandelaar. Feit
is dat de architect van verzoeker pas begin mei aangepaste plannen indiende. Zij voldeden niet. De
bouwheer werd hierover geïnformeerd waarna begin juni nieuwe aangepaste plannen werden ingediend. De vergunning werd midden juni door de
schepen ondertekend en daarna naar verzoeker opgestuurd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling en informatieverstrekking.

PLANNEN BESPREKEN
(dossier: 201707-182)

Ander oordeel

beoordelen of het een kans zou maken. Daarom
verwees hij verzoekster door naar de Dienst Ruimtelijke Ordening in de Oostmeers waar zij een afspraak kon maken met een architectdossierbehandelaar voor een gedetailleerde bespreking van haar bouwplannen. Volgens de medewerker ontstond het probleem doordat verzoekster te
hoge verwachtingen had over de informatie die ze
aan de themabalie zou krijgen.
De directie van de Dienst Ruimtelijke Ordening bevestigt dat aan de manier van werken niet zoveel
veranderd is sinds de dienst Bouwvergunningen van
de Oostmeers naar het Huis van de Bruggeling verhuisde waar de medewerkers de themabalie Wonen
en Omgeving bedienen. De architectendossierbehandelaars verhuisden niet mee naar het
Huis van de Bruggeling. Zij bleven in de Oostmeers.
Net als vroeger kunnen klanten aan de themabalie
Wonen en Omgeving terecht voor eerstelijnsinformatie. Voor een meer doorgedreven bespreking van
de concrete bouwplannen dienen ze net als vroeger
een afspraak te maken met de architectdossierbehandelaar van de betreffende sector. Het
enige verschil is dat de baliemedewerker van de
dienst Bouwvergunningen in de Oostmeers vroeger
wel eens snel heen en weer liep naar de architectdossierbehandelaar om een eerste feedback te krijgen. Dat kan nu niet meer.
Op de stedelijke website staat waarvoor de burger
een afspraak kan maken met de themabalie Wonen
en Omgeving in het Huis van de Bruggeling en
waarvoor hij best een afspraak maakt met de betreffende sector in de Oostmeers.

KLACHT:

BEOORDELING:

Verzoekster maakt een afspraak met de themabalie
Wonen en Omgeving in het Huis van de Bruggeling. Ze wil er informatie inwinnen over het uitbouwen van een huisartsenpraktijk met appartement
op de bovenverdieping.
Ze had verwacht ontvangen te worden aan een apart
bureau waar ze samen met de ambtenaar de plannen
zou kunnen bespreken. Dat gebeurde niet. Het gesprek werd gevoerd aan de balie. De ambtenaar besprak de plannen niet. Verzoekster kreeg de bouwvoorschriften mee en ze kreeg het e-mailadres van
de Dienst Ruimtelijke Ordening in de Oostmeers
waarmee ze een afspraak moest maken. “Waarom
moest ik dan een afspraak maken met de themabalie
Wonen en Omgeving?”, vraagt ze zich af.

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Verzoeksters verwachtingen lagen kennelijk te
hoog, mogelijk als gevolg van de gecreëerde perceptie dat de burger voor alle informatie terecht kan
in het Huis van de Bruggeling.
Dat de themabalie Wonen en Omgeving in het Huis
van de Bruggeling huist en de architectendossierbehandelaars in de Oostmeers zijn blijven
zitten, is het gevolg van de door het College gewenste opsplitsing van de Dienst Ruimtelijke Ordening over twee locaties.

ONDERZOEK:
De medewerker deelde alle informatie mee die hij
vanuit zijn positie kon meedelen. Het ging om een
complex bouwdossier waardoor hij onmogelijk kon
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Als de dienst Ombudsman de eerste melding overneemt, staat ze nog op de status ‘Nieuw’. Ze werd
nog niet geaccepteerd. De dienst zou de status van
de melding niet hebben kunnen veranderen. Daardoor kwamen herinneringsmails in de opvolgingstool van de dienst Eigendommen terecht die
niet altijd meer geopend werden. De dienst kreeg de
melding ook binnen via een ander kanaal. Ze werd
onderzocht en de meldster werd op de hoogte gebracht van het resultaat.
Volgens de dienst Informatica werden de melding
zelf noch de herinneringen geopend in de opvolgingstool van de dienst Eigendommen. Dat de
dienst de melding niet van status kon veranderen,
noemt ze onwaarschijnlijk.
De dienst Eigendommen klaagt erover dat zij niet
meer weet naar wie ze moet bellen als er problemen

zijn met het opvolgingsprogramma voor de meldingen. Vroeger kon contact opgenomen worden met
de dienst Communicatie en Citymarketing. De
dienst Ombudsman verwijst het diensthoofd naar
twee medewerkers van de dienst Informatica.
Ook de tweede melding staat nog op ‘Nieuw’ als de
dienst Ombudsman ze in november overneemt. De
dienst Eigendommen reageert dat ze de melding
nooit te zien heeft gekregen.
De dienst stelt vast dat de melding niet tot haar bevoegdheid behoort en stuurt ze door naar de dienst
Patrimonium. De dienst Patrimonium stelt vast dat
de melding geen adres bevat en stuurt de melding
terug naar het Huis van de Bruggeling. Het Huis
van de Bruggeling contacteert de dienst Ombudsman om te melden dat de melding door de diensten
wordt rondgespeeld. De dienst Ombudsman contacteert de dienst Patrimonium die meent dat de melding tot de bevoegdheid van de Wegendienst behoort. Uiteindelijk laat de dienst Patrimonium
weten dat de melding tot de bevoegdheid van de
Preventiedienst behoort. De Preventiedienst onderzoekt de suggestie van verzoeker maar wijst ze af
omdat er in de buurt voldoende openbare of toegankelijke toiletten zijn en er geen meldingen over
wildplassen in deze buurt bekend zijn. De dienst
Ombudsman informeert de melder.
De derde melding staat bij de overname door de
dienst Ombudsman op ‘Toewijzing’. Volgens de
dienst Eigendommen zou er een technisch probleem
geweest zijn waardoor de melding niet geaccep-
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (1-3)
(dossiers: 201709-227, 201711-282, 201711-283)

Gegrond
KLACHTEN:
Tussen eind juni en begin september laat de dienst
Eigendommen drie meldingen onbehandeld. Zestig
dagen later komen ze als onafgewerkt bij de dienst
Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:

DOSSIERS 2017 IN DETAIL

EIGENDOMMEN

teerd kon worden en geen enkele wijziging, aanpassing of vordering kon worden geregistreerd.
De dienst Informatica betwijfelt opnieuw dat er een
technisch probleem zou zijn geweest en meent dat
het om een foute manipulatie van het systeem zou
gaan. De meldster krijgt een antwoord via de dienst
Ombudsman.
De Ombudsman stelt andermaal vast dat diensten
die weinig meldingen krijgen, onvoldoende vertrouwd zijn met de opvolgingstool. Nochtans werd
deze tool al in oktober 2016, vlak voor het van start
gaan van het Huis van de Bruggeling geïnstalleerd.
Er werd toen ook over gecommuniceerd tijdens een
opleiding. Ook in de loop van 2017 werden opleidingen verzorgd door de dienst Informatica en werd
opnieuw op de opvolgingstool gewezen. De dienst
Ombudsman suggereert de dienst Eigendommen
om de opvolgingstool een opvallender plaats op het
scherm te geven.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klachten als gegrond maar gecorrigeerd.
De klachten zijn gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Eigendommen behandelde de drie meldingen niet
binnen de reglementaire termijn van zestig dagen.
Indien de dienst problemen ondervond met deze
meldingen, dan had zij proactief op zoek kunnen
gaan naar collega’s die deze problemen konden oplossen.
De klachten worden gecorrigeerd: alle melders krijgen een antwoord.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2018).

CARPORT
(dossier: 201706-175)

Ander oordeel

daarop aandrong, kreeg ze een schriftelijke bevestiging van haar kandidatuur.
Naderhand ging de moeder van verzoekster nog
eens terug naar de dienst Eigendommen om meer
uitleg te krijgen over de criteria van toewijzing. Ze
kreeg er alleen te horen dat het heel lang kon duren
vooraleer er een carport vrij zou komen. Ze kreeg
geen duidelijk antwoord over haar plaats op de
wachtlijst. Dat wekte wantrouwen.

ONDERZOEK:
In 2014 keurde het College van Burgemeester en
Schepenen nieuwe criteria goed voor het toekennen
van een carport op het pleintje.
Elke kandidaat die in een straat woont binnen een
straal van 200 meter van de carports, kan op de
wachtlijst komen. Op het moment dat verzoekster
klacht indiende, waren er 86 kandidaten. De toekenning verloopt volgens de datum van aanvraag.
Zodra een carport wordt opgezegd, wordt de eerstvolgende kandidaat opgebeld. Als niemand opneemt, wordt een brief gestuurd waarbij de kandidaat twee weken de tijd krijgt om te reageren. Na
veertien dagen wordt een herinnering gestuurd
waarna de kandidaat nog eens twee weken de tijd
krijgt om te reageren. Doet hij dat niet, dan wordt
de volgende kandidaat gecontacteerd. Op het moment van de klacht staat verzoekster op de 46ste
plaats.
De ambtenaar reageert dat ze verzoekster en haar
moeder correct informeerde, maar dat zij zo overtuigd waren van hun voorrang omdat de tuin van
het huis aan het pleintje paalt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Ombudsman kan het gesprek niet objectief beoordelen. Het is niet duidelijk of verzoekers
voldoende of voldoende duidelijke informatie kregen.
De procedure werd correct gevolgd.

PARKEERGARAGE
(dossier: 201708-207)

KLACHT:
Verzoekster kocht een woning in de binnenstad. De
vorige eigenaar huurde op een aanpalend pleintje
een carport aan de Stad. Verzoekster is kandidaat
om de huur over te nemen. Haar moeder ging hiervoor langs bij de dienst Eigendommen.
De dienst wees op de lange wachtlijst en de criteria
op basis waarvan de carports worden toegekend. De
ambtenaar reageerde ongemakkelijk toen haar
moeder opwierp dat ze dacht voorrang te krijgen
omdat de woning aan het pleintje paalt. Pas toen ze
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Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster huurt in een parkeergarage in de binnenstad een parkeerplaats aan de Stad. Ze betaalt
hiervoor 45 euro per maand. De jongste tijd staan
steeds meer buurtbewoners op haar standplaats. "Je
moet maar op een andere plaats gaan staan", zeggen ze.
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Verzoekster stelt vast dat de druk op de parkeerplaatsen in de parkeergarage sinds het nieuwe parkeerplan toegenomen is. Buurtbewoners die over
een badge beschikken om de slagboom te openen,
geven deze door aan familieleden of vrienden die
op bezoek komen. Op die manier hoeven ze geen
bezoekerscode te activeren. Sommige buurtbewoners huren een box waarin ze niet hun wagen maar
allerlei materiaal zetten. Ze parkeren gratis op de
standplaatsen.
Verzoekster sprak de buurtbewoners aan die op
haar parkeerplaats parkeerden. Zij reageerden dat ze
dom was om voor haar standplaats te betalen aangezien er toch geen controle is.
Verzoekster klaagt dat ze de dienst Eigendommen
hier twee maanden geleden over inlichtte, maar
geen reactie kreeg.

ONDERZOEK:

EIGENDOMMEN

Als gevolg van de klacht zoekt de dienst Eigendommen naar een maatregel om het misbruik van
de parkeerplaatsen tegen te gaan. De dienst Elektromechanica zou het aantal bewegingen per toegangskaart tot de parking kunnen beperken. Nu zijn
er verschillende kaarten per adres in omloop. Door
de wijziging zou het in de toekomst onmogelijk
worden om met dezelfde kaart binnen te rijden als
er nog een ingaande transactie genoteerd staat. Zodra mogelijk en mits er een akkoord is met de huisvestingsmaatschappij zal dit voorstel worden voorgelegd aan het College van burgemeester en
schepenen.
Verzoekster vindt de aangekondigde maatregel positief.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Een mogelijke oplossing is in de maak.

De dochter van verzoekster stuurde midden mei een
e-mail naar de dienst Eigendommen om te melden
dat de standplaats heel vaak ingenomen werd door
buurtbewoners die hiervoor niet betaalden. De
dienst zou haar opgebeld hebben om te zeggen dat
ze hier weinig aan kon doen.

JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

158

DOSSIERS 2017 IN DETAIL

FINANCIËN

FINANCIËN
overzicht klachten
0

10

TOTAAL
onbevoegd

20

30

40

50

60

70

9
0

bevoegd

9

BEOORDELING
Gegrond

1

Deels gegrond

2

Terechte opmerking

4

Ongegrond
Ander oordeel

2
0

ONDERZOEK:

PARKEERRETRIBUTIE (1)
(dossier: 201703-080)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster kreeg eind oktober 2016 een parkeerretributie maar vond nooit de bon achter de ruitenwisser.
Midden maart 2017 krijgt ze van de dienst Parkeergelden een eerste herinnering. Daarop staat dat er
een onleesbaar ticket achter de voorruit lag. Verzoekster is ervan overtuigd dat ze betaalde. Ze herinnert zich dat ze die dag een vergadering had in de
stad. Ze belt naar de dienst Parkeergelden die haar
zegt dat ze niet zal moeten betalen als ze haar parkeerticket kan voorleggen. Verzoekster reageert dat
de eerste herinnering pas zes maanden na de feiten
werd verstuurd. Niemand spaart zo lang zijn parkeerticket.
Verzoekster is bereid de retributie te betalen omdat
ze in gebreke bleef doordat haar ticket niet goed
leesbaar achter de voorruit lag. Toch vindt ze dat de
Stad haar de kans ontnam om te bewijzen dat ze
wel degelijk betaalde door zo laat de eerste herinnering te versturen.
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De dienst Financiële Administratie antwoordt dat
op de foto’s van de parkeerwachter te zien is dat het
ticket omgekeerd lag. Een spoor van een telefonisch
contact vindt ze niet terug. Volgens de dienst bestaan er geen gerechtelijke uitspraken of precedenten die aangeven wat als aanvaardbare termijn voor
het versturen van herinneringen moet worden beschouwd. Wat retributies betreft is er alleen sprake
van een verjaringstermijn van tien jaar. Volgens de
dienst handelde zij wettelijk.
De Ombudsman verwijst naar zijn aanbeveling van
juni 2016, goedgekeurd door het College van burgemeester en schepenen, waarin hij had geadviseerd de redelijke termijn te respecteren bij het versturen van de herinneringen en de aangetekende
laatste waarschuwingen en het overmaken van invorderingsdossiers aan de gerechtsdeurwaarder.
De dienst Financiële Administratie reageert dat zij
deze aanbeveling wel ter harte nam maar dat zij er
niet altijd in slaagde de redelijke termijn te respecteren. Dat kwam onder meer omdat het opzoekingswerk in het rijksregister naar het juiste adres
van de retributieplichtige nog altijd manueel moest
gebeuren. Bovendien was er een tekort aan personeel.
De dienst Parkeergelden binnen de dienst Mobiliteit
laat een ander geluid horen. Zij bevestigt dat zij al
van verschillende burgers de klacht ontving dat het
moeilijk is om nog een betaalbewijs voor te leggen
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als de herinnering pas na meer dan vier maanden
wordt verstuurd. Zij geeft de burger dan alsnog de
kans de retributie te betwisten, hoewel dat reglementair binnen de zestig dagen moet gebeuren. Als
op de foto’s van de parkeerwachter een onleesbaar
of omgekeerd ticket te zien is, geeft de dienst de
burger altijd het voordeel van de twijfel. Het bezwaarschrift wordt dan met een gunstig advies
overgemaakt aan het College van burgemeester en
schepenen. De dienst Parkeergelden binnen de
dienst Mobiliteit meent ook dat het onrealistisch is
te verwachten dat de burger na meer dan vier
maanden nog altijd over zijn parkeerticket beschikt.
De dienst Parkeergelden binnen de dienst Mobiliteit
vraagt verzoekster alsnog een bezwaarschrift in te
dienen dat met een gunstig advies aan het College
zal worden voorgelegd. Volgt het College het advies, dan zal de retributie terugbetaald worden.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: de eerste herinnering werd laattijdig verstuurd, waardoor de Stad
mee verantwoordelijk is voor het feit dat verzoekster niet meer kon bewijzen dat ze wel degelijk had
betaald. De Ombudsman verwijst naar zijn aanbeveling van juni 2016 waarin hij wees op het belang
de redelijke termijn te respecteren bij het invorderen van parkeerretributies.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster kan alsnog een bezwaarschrift indienen. De dienst Parkeergelden van de dienst Mobiliteit zal haar het
voordeel van de twijfel geven aangezien op de foto’s een parkeerticket te zien is, zij het omgekeerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (8 mei 2017).

OPVOLGING:
Het College van burgemeester en schepenen beoordeelt het bezwaar gunstig. Verzoekster krijgt in juni
de retributie terugbetaald.

PARKEERRETRIBUTIE (2)
(dossier: 201707-178)

Deels gegrond
KLACHT:
Midden juni 2017 krijgt verzoeker een brief van een
gerechtsdeurwaarder omdat hij naliet de administra-
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tiekosten te betalen van een aangetekende laatste
waarschuwing voor een parkeerretributie van eind
september 2015. Verzoeker geeft na onderzoek toe
dat hij deze kosten niet betaalde. Toch heeft hij bedenkingen.
Tussen eind april 2016, de datum van de aangetekende laatste waarschuwing, en de brief van de
deurwaarder zou de Stad verzoeker nooit nog hebben laten weten dat hij de administratiekosten nog
moest betalen. Anders zou hij dat zeker spontaan
hebben gedaan.
Op zijn eerste e-mail van midden juni over het dossier kreeg hij al na twee dagen van de dossierbehandelaar een antwoord om te zeggen dat de kosten
nog verschuldigd waren.
Op zijn e-mail van eind juni met zijn vraag een kopie te krijgen van de laatste aangetekende waarschuwing kwam geen reactie. Verzoeker heeft deze
brief niet meer. Hij wil een kopie omdat de administratiekosten daarop vermeld staan.

ONDERZOEK:
Eind september 2015 kreeg verzoeker een parkeerretributie. Midden december 2015 verstuurde de
dienst Financiële Administratie de eerste herinnering. De betaling bleef uit. Eind april 2016 verstuurde zij de aangetekende laatste waarschuwing
waarna verzoeker kort daarop wel de retributie
maar niet de administratiekosten betaalde. De aangetekende laatste waarschuwing vermeldt nochtans
duidelijk dat 15,30 euro kosten worden aangerekend bovenop de parkeerbon van 30 euro, waardoor
de factuur 45,30 euro bedraagt.
Midden maart 2017 stuurde de dienst Financiële
Administratie verzoeker een brief waarin stond dat
hij nog een laatste kans kreeg om de kosten te betalen, zo niet zou het dossier overgemaakt worden
aan de gerechtsdeurwaarder. Verzoeker betaalde
niet, waarna het dossier aan de deurwaarder werd
overgemaakt. Het is niet duidelijk of verzoeker deze brief ontving. De deurwaarder nam in juni contact op met verzoeker.
Op verzoekers eerste e-mail reageerde de dossierbehandelaar al op 23 juni met een bericht vanop
haar persoonlijke e-mailadres. Verzoeker reageerde
met een e-mail op 28 juni. Deze e-mail stuurde hij
naar het persoonlijke e-mailadres van de dossierbehandelaar. Zij was toen met vakantie. Zij maakte
verzoeker eind juli het duplicaat van de laatste
waarschuwing over.
De Ombudsman raadt verzoeker aan de administratiekosten te betalen om verdere problemen te vermijden.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
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GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: tussen
verzoekers betaling in mei 2016 en de verderzetting
van de invorderingsprocedure in maart 2017 zaten
tien maanden. Dat was te lang.
De Ombudsman wees er eerder al op dat de dienst
Financiële Administratie de redelijke termijn moest
respecteren bij de verschillende stappen die zij zette
tijdens het invorderen van onbetaald gebleven retributies en/of administratiekosten. Sinds het nieuwe
parkeerplan is de invordering van retributies uitbesteed aan een externe firma.
De klacht is slechts deels gegrond omdat de Ombudsman ten gronde geen fouten bij de Financiële
Dienst kon vaststellen. Verzoeker liet na de administratiekosten te betalen hoewel hij daar tot twee
maal toe over werd geïnformeerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 oktober 2017).

MILIEUBELASTING (1)
(dossier: 201709-232)

Deels gegrond
KLACHT:
Volgens verzoeker betaalde hij in 2016 zijn milieubelasting van 55 euro maar niet de extra administratiekosten van 15,30 euro waaraan hij op 17 november 2016 door de dienst Financiën werd herinnerd.
Pas eind augustus 2017 kreeg hij van de gerechtsdeurwaarder een aanmaning om het openstaande
bedrag voor 1 september te betalen. Verzoeker betaalde de factuur op 5 september. Op 6 september
kreeg hij een dwangbevel van de deurwaarder voor
een bedrag van meer dan 193 euro. Toen hij de
deurwaarder opbelde, reageerde deze dat verzoeker
hopeloos te laat was.
Verzoeker geeft toe dat hij slordig is in zijn administratie, maar wel ter goeder trouw. Hij heeft het
moeilijk met de gehanteerde betalingstermijnen.
Tussen de herinnering van 17 november 2016 en de
aanmaning van 24 augustus 2017 liggen acht
maanden. Toch krijgt hij van de gerechtsdeurwaarder maar enkele dagen om te betalen. Bovendien
vindt verzoeker de kosten die de deurwaarder aanrekent, veel te hoog in verhouding tot de openstaande schuld.
Op 6 september dient hij klacht in bij de dienst
Ombudsman.
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ONDERZOEK:
De dienst Fiscaliteit stuurt het aanslagbiljet voor de
milieubelasting op 8 april 2016 naar verzoeker. Hij
heeft twee maanden om te betalen, maar doet dat
niet. Op 29 juli 2016 stuurt de dienst Fiscaliteit een
eerste herinnering naar verzoekers adres, maar de
brief keert terug omdat verzoeker intussen verhuisd
is. Op 7 oktober 2016 stuurt de dienst een nieuwe
eerste herinnering naar het juiste adres. Verzoeker
krijgt tijd tot 21 oktober 2016 om te betalen. Ook
nu betaalt hij niet. De dienst stuurt verzoeker op 17
november 2016 een aangetekende laatste waarschuwing en rekent daarvoor 15,30 euro administratiekosten aan. Hij moet ten laatste tegen 24 november 2016 betalen.
Eén dag later, op 18 november, stelt de dienst Fiscaliteit vast dat op 17 november door verzoeker 55
euro milieubelasting werd gestort op de rekening
van de Stad Brugge. De laatste aanmaning en de betaling hebben elkaar gekruist.
Toch dringt de dienst Fiscaliteit er in een brief van
21 november bij verzoeker op aan dat hij de administratiekosten van 15,30 euro betaalt. De dienst
oordeelt dat de kosten alsnog betaald moeten worden omdat verzoeker pas drie weken na het verstrijken van de uiterste betaaldatum betaalde. De dienst
verwijst naar de wet die zegt dat de kosten eerst
aangezuiverd moeten worden, met als gevolg dat er
nog 15,30 euro belastinggeld te vereffenen is. Hij
krijgt zeven dagen de tijd om te betalen. Verzoeker
reageert niet waarna de dienst Fiscaliteit het dossier
op 19 december 2016 overmaakt aan de gerechtsdeurwaarder.
Acht maanden later, op 24 augustus 2017, vraagt de
gerechtsdeurwaarder verzoeker om de openstaande
schuld, verhoogd met 48 euro administratiekosten,
te betalen vóór 31 augustus 2017. De betalingstermijn is kort, aangezien in principe onmiddellijk betaald moet worden. De deurwaarder heeft vijf jaar
de tijd om de verjaring te stuiten. Verzoeker betaalt
op 5 september 2017, opnieuw op de dag waarop de
deurwaarder de volgende stap zet en bijkomende
kosten voor de inning aanrekent. Op 6 september
krijgt verzoeker het dwangbevel. Hij moet 193,72
euro betalen.
Verzoeker toont de dienst Ombudsman een bankuittreksel waaruit blijkt dat hij de milieubelasting al
betaalde op 15 november 2016, twee dagen voor de
dienst Fiscaliteit de laatste aangetekende waarschuwing met bijkomende administratiekosten op
de post deed. De laatste aangetekende waarschuwing moet derhalve bij verzoeker toegekomen zijn
op 18 of 19 november 2016.
Op de laatste aangetekende waarschuwing staat:
“Indien u voor de datum van onderhavig schrijven
reeds betaald heeft maar de aanzuivering van het
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openstaande bedrag voor mij niet mogelijk was,
kan de financieel beheerder vooralsnog aan de
hand van de door u voor te leggen betalingsbewijzen de ten onrechte aangerekende kosten regulariseren.”
Hoewel verzoeker over een betalingsbewijs beschikte, maakte hij dat niet over aan de dienst Fiscaliteit. Dat deed hij pas in het kader van het
klachtonderzoek door de dienst Ombudsman.
De Ombudsman argumenteert dat verzoeker de milieubelasting betaalde drie tot vier dagen voor de
aangetekende laatste waarschuwing met administratiekosten bij hem toekwam. Het is niet onlogisch
dat verzoeker niet meer op de aangetekende laatste
waarschuwing van 17 november en de brief van 21
november reageerde, aangezien hij al betaald had.
De Ombudsman stelt dat de administratiekosten ten
onrechte werden aangerekend aangezien verzoeker,
zij het op de valreep, betaalde en dat derhalve ook
alle kosten die het gevolg zijn van deze onterecht
aangerekende administratiekosten, onterecht zijn.
De financieel beheerder gaat akkoord. Zij beslist
dat alle kosten aan verzoeker terugbetaald moeten
worden.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEEN FAIR-PLAY: de administratiekosten werden
ten onrechte aangerekend aangezien verzoeker al
had betaald vooraleer de dienst Fiscaliteit de aangetekende laatste waarschuwing verstuurde.
De brief van 21 november 2017 waarin de dienst
Fiscaliteit alsnog de betaling van 15,30 euro eiste,
was onterecht aangezien de dienst Fiscaliteit op dat
moment al wist dat het bedrag dat verzoeker had
gestort, op 17 november op de rekening van de Stad
Brugge stond. Dat kon niet anders dan betekenen
dat verzoeker al had betaald vooraleer de laatste
waarschuwing op 17 november was verstuurd.
De klacht is slechts deels gegrond omdat ook verzoeker medeverantwoordelijk was voor het probleem. Hij betaalde zeer laattijdig de milieubelasting. Bovendien reageerde hij niet op de brieven
van 17 en 21 november. Mocht hij spontaan aan de
dienst Fiscaliteit het bewijs hebben voorgelegd dat
hij al op 15 november betaald had, zou het dossier
mogelijk niet zo problematisch geworden zijn.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (18 december 2017).
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PARKEERRETRIBUTIE (3)
(dossier: 201703-075)

Terechte opmerking
KLACHT:
Een gerechtsdeurwaarder presenteert verzoeker een
factuur van meer dan 200 euro voor een onbetaald
gebleven parkeerretributie van augustus 2015. De
dienst Parkeergelden zou hem midden december
2015 een herinnering gestuurd hebben en eind april
2016 een aangetekende laatste waarschuwing. Volgens verzoeker ontving hij deze brieven niet.
Om problemen te voorkomen betaalt hij de factuur,
maar hij wil dat de dienst Parkeergelden het bewijs
levert dat de herinnering en de laatste waarschuwing wel degelijk verstuurd werden. Bij bpost konden ze van de aangetekende zending geen spoor terug vinden.

ONDERZOEK:
De dienst Parkeergelden maakt de herinneringsbrief
van december 2015 over. Hij werd naar het juiste
adres gestuurd en keerde niet terug.
Omdat verzoeker niet betaalde, stuurde de dienst
Parkeergelden hem eind april 2016 een aangetekende laatste waarschuwing. Zij maakt de brief en het
bewijs van de aangetekende zending over. Ook deze brief werd naar het juiste adres gestuurd. De
brief werd niet door bpost teruggestuurd, dus moet
verzoeker hem ontvangen hebben.
Omdat verzoeker niet betaalde, werd het dossier
begin juni 2016 aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt. De deurwaarder betekende het dwangbevel in augustus 2016. Verzoeker betaalde de factuur
en het dossier werd afgesloten.
Verzoeker dient pas begin maart 2017 klacht in bij
de Ombudsman.
De dienst Parkeergelden verstuurde de herinnering
na vier maanden, de aangetekende laatste waarschuwing na bijna vijf maanden.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige dossieropvolging).
De klacht is grotendeels ongegrond. De Ombudsman heeft geen reden om aan te nemen dat de
dienst Parkeergelden de eerste herinnering niet zou
hebben verstuurd. De aangetekende laatste waarschuwing werd zeker verstuurd. De brief keerde
niet terug, dus moet verzoeker hem ontvangen hebben. Toch betaalde hij niet. Hij betwistte de factuur
evenmin. In dergelijk geval wordt het dossier overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Dat is voor-
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zien in het reglement. De deurwaarder rekent kosten aan. Ook dat is wettelijk.
De Ombudsman neemt wel als terechte opmerking
mee dat de eerste herinnering pas na vier maanden
werd verstuurd. Dat is wat lang. De aangetekende
laatste waarschuwing werd pas na bijna vijf maanden verstuurd. Ook dat is te lang. Hoewel het parkeerreglement geen termijnen oplegt voor het versturen van de herinnering en de laatste
waarschuwing mag men ervan uitgaan dat het de
bedoeling is dat de verschillende stappen in de invorderingsprocedure elkaar vlot opvolgen. De Ombudsman verwijst naar zijn door het College goedgekeurde aanbeveling van 6 juni 2016 over het
respecteren van de redelijke termijn tijdens de invorderingsprocedure van onbetaald gebleven parkeerretributies.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (8 mei 2017).

MILIEUBELASTING (2-3)
(dossiers: 201704-106, 201708-194)

Terechte opmerkingen
KLACHTEN:
Verzoekers zijn alleenstaanden. Onafhankelijk van
elkaar klagen zij aan dat de Stad voor de jaarlijkse
algemene milieubelasting een tarief hanteert dat
discriminerend is voor alleenwonenden. De taks
bedraagt per jaar voor een alleenstaande 35 euro,
terwijl een gezin met twee personen maar 45 euro
betaalt.
Vorig jaar vroeg de eerste verzoeker hierover uitleg
aan de Stad en drong hij er op aan het reglement te
wijzigen. De Stad motiveerde niet waarom een alleenstaande in verhouding meer moet betalen. Verzoeker stelde vast dat het reglement niet aangepast
werd.

ONDERZOEK:
Een alleenstaande betaalt in Brugge 35 euro milieutaks. Een gezin met twee personen betaalt 45 euro,
een gezin bestaande uit meer dan twee personen betaalt 55 euro.
De dienst Financiën licht toe hoe de milieutaks tot
stand kwam. Zij werd ingevoerd in 2008 ter vervanging van de klassieke huisvuilbelasting. Er werd
een algemene milieubelasting ingevoerd waarbij het
budgettaire doel was om een gelijkwaardige inkomst te genereren. De kosten voor het ophalen en
de verwerking van het restafval en voor de algemene milieuzorg op het openbare domein bleven imJAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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mers dezelfde of stegen zelfs. De Stad opteerde
voor een dubbel stelsel waarbij de klemtoon lag op
het principe dat de vervuiler betaalt. Enerzijds werd
gekozen voor een jaarlijkse forfaitaire belasting
(verplicht) en anderzijds voor een aantal facultatieve retributies (op de verkoop van afvalzakken). Afhankelijk van het aantal alleenstaanden, gezinnen
van twee personen, gezinnen met meer dan twee
personen, tweedeverblijvers, rechtspersonen enz.
werden simulaties uitgevoerd zodat voorspeld kon
worden wat de belastingopbrengst zou zijn.
De dienst geeft toe dat een objectieve en redelijk
verantwoorde motivering waarom alleenstaanden in
verhouding meer taks betalen dan gezinnen met
twee personen, toen niet werd gegeven.
Het differentiëren van tarieven is niet onwettig. De
dienst wijst erop dat in enkele omliggende gemeenten de tarieven hoger liggen en dat in bepaalde gevallen de alleenstaanden zelfs aan hetzelfde tarief
belast worden als gezinnen met twee of meer personen. Volgens de dienst hanteert Brugge in vergelijking met de omliggende gemeenten een vrij laag
tarief.
De dienst Fiscaliteit is bereid de suggestie van verzoekers te onderzoeken. Het belastingreglement
loopt af op 31 december 2019. Zij zal verzoekers
suggestie meenemen in het onderzoek en de opmaak van het nieuwe belastingreglement dat door
de Gemeenteraad zal moeten worden goedgekeurd.
De suggestie zal ook meegenomen worden in het
onderzoek en de opmaak van het administratief
memorandum. Dat is een document dat de stedelijke administratie overhandigt aan de nieuwe bestuursploeg na de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
De discussie is actueel. Een blik op het internet bewijst dat. Nu er steeds meer alleenstaanden zijn,
klinkt de roep naar een eerlijke fiscaliteit voor deze
categorie steeds luider.

BEOORDELING:
Terechte opmerkingen (schending gelijkheidsbeginsel).
Men kan zich de vraag stellen of het fair is dat een
alleenstaande in Brugge in verhouding meer milieutaks moet betalen dan een gezin met twee personen.
Mocht daarvoor toch een goede reden zijn, dan
moet men dat kunnen motiveren, maar de dienst
Fiscaliteit geeft toe dat zij hiervoor geen motivering
kan vinden.
Positief is dat de suggestie van verzoekers onderzocht zal worden. De democratische eindbeslissing
zal bij de Gemeenteraad liggen.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).

MILIEUBELASTING (4)
(dossier: 201711-292)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker krijgt een gerechtsdeurwaarder op bezoek. Hij zou een milieubelasting van 35 euro niet
op tijd betaald hebben, hoewel hij midden juli 2017
een herinnering en midden september 2017 een
aangetekende laatste waarschuwing van de dienst
Fiscaliteit gekregen zou hebben.
Verzoeker acht het mogelijk dat hij de betaling uit
het oog verloor, maar hij ontkent dat hij een herinnering, laat staan een aangetekende laatste waarschuwing gekregen zou hebben.
Verzoeker betaalt de belasting maar weigert de
deurwaarderskosten te betalen tot de dienst bewijst
dat zij een aangetekende laatste waarschuwing verstuurde.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
De dienst Fiscaliteit vergat de tekst op het dwangbevel aan te passen. Daardoor raakte verzoeker in
de war en vroeg hij de dienst te bewijzen dat ze een
aangetekende laatste waarschuwing had gestuurd.
De dienst Fiscaliteit handelde correct aangezien de
laatste waarschuwing niet meer aangetekend verstuurd hoeft te worden. Nadeel van deze regelgeving is wel dat de dienst daardoor niet meer kan
bewijzen dat de laatste waarschuwing werd verstuurd. Op basis van de afgeleverde briefwisseling
in de buurt, kan slechts verondersteld worden dat
dat gebeurd is.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 maart 2018).

MILIEUBELASTING (5)
(dossier: 201701-016)

Ongegrond
KLACHT:

ONDERZOEK:
De dienst Fiscaliteit stuurde verzoeker midden april
2017 het aanslagbiljet. Midden juli volgde de eerste
herinnering. Omdat verzoeker niet betaalde, werd
midden september een laatste waarschuwing gestuurd. Daarin stond dat het dossier bij niet betaling
overgemaakt zou worden aan de gerechtsdeurwaarder die bijkomende kosten kon aanrekenen.
Sinds 1 mei 2017 hoeft de gemeente deze laatste
waarschuwing niet langer aangetekend te versturen
(art. 298, §2 WIB 92). In ruil rekent de Stad geen
administratie- en verzendingskosten meer aan.
Hoewel de dienst niet formeel kan bewijzen dat de
laatste waarschuwing werd verstuurd, gaat ze er van
uit dat verzoeker alle briefwisseling kreeg. Geen
van de brieven keerde als onbestelbaar terug. Een
buurtonderzoek leert dat alle gelijkaardige documenten in de omgeving probleemloos afgeleverd
werden aangezien alle bewoners de milieutaks betaalden.
De dienst geeft toe dat op het dwangbevel verkeerdelijk vermeld stond dat de laatste waarschuwing
aangetekend verzonden werd. De dienst vergat de
tekst aan te passen aan de nieuwe wetgeving. De
dienst past de tekst aan. De gerechtsdeurwaarder
verzekert dat de foute vermelding geen afbreuk
doet aan de rechtsgeldigheid van de vordering.
De dienst Ombudsman geeft verzoeker de raad de
deurwaarderskosten te betalen.
JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

Verzoekster krijgt in april 2016 het aanslagbiljet
voor de milieubelasting. Ze moet 35 euro betalen.
Ze heeft schulden en zoekt hiervoor hulp bij de
dienst Schuldbemiddeling van het OCMW. Ondertussen krijgt ze eind juli 2016 van de dienst Fiscaliteit van de Stad Brugge een herinnering omdat ze
de milieubelasting nog altijd niet heeft betaald. Ze
betaalt niet omdat ze wacht op een afspraak met de
dienst Schuldbemiddeling. Eind september 2016
krijgt ze van het OCMW een brief waarin staat dat
haar aanvraag werd afgewezen.
Verzoekster slaat geen acht meer op de onbetaald
gebleven milieubelasting tot zij eind januari 2017
een deurwaarder over de vloer krijgt met een
dwangbevel. Ze moet 206 euro betalen. In het overzicht dat de deurwaarder afgeeft, is er sprake van
een aangetekende laatste waarschuwing van eind
september 2016. Volgens verzoekster zou ze deze
brief nooit ontvangen hebben. Evenmin vond ze een
briefje van de postbode in haar brievenbus. Ze is
bereid de taks en de administratiekosten te betalen,
maar niet de deurwaarderskosten.

ONDERZOEK:
De dienst Fiscaliteit verzekert dat zij eind september 2016 een aangetekende laatste waarschuwing
naar verzoekster stuurde. De postbode vond verzoekster niet thuis en liet een bericht achter. Verzoekster haalde de brief niet af. Hij werd door bpost
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teruggestuurd naar de dienst Fiscaliteit waarna het
dossier twee maanden later aan de deurwaarder
werd overgemaakt. De deurwaarder rekent kosten
aan.
Verzoekster gaat ermee akkoord de factuur te betalen via een afbetalingsplan bij de deurwaarder.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De dienst Fiscaliteit verstuurde de aangetekende laatste waarschuwing, maar verzoekster
liet na ze af te halen. In het taksreglement staat dat
de dienst Fiscaliteit bij niet-betaling en nietbetwisting het dossier overmaakt aan de deurwaarder. Dat de deurwaarder kosten aanrekent, is wettelijk.

REACTIE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN:
Akte genomen (8 mei 2017).

MILIEUBELASTING (6)
(dossier: 201711-290)

Ongegrond
KLACHT:
Een gerechtsdeurwaarder komt bij verzoekster een
onbetaalde milieubelasting van 35 euro opeisen. Hij
rekent hiervoor 160 euro aan.
Verzoekster geeft toe dat ze het aanslagbiljet uit het
oog verloor maar ze betwist dat ze eind september
van de Stad een laatste aanmaning kreeg. In dat geval zou ze de openstaande schuld meteen vereffend

JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

hebben. Zij vraagt de deurwaarderskosten kwijt te
schelden.

ONDERZOEK:
De dienst Fiscaliteit is van mening dat de procedure
voor het innen van de milieubelasting correct werd
gevolgd. Het aanslagbiljet werd midden april opgestuurd. Midden juli volgde een eerste aanmaning.
Eind september stuurde de dienst een laatste waarschuwing. Bpost stuurde geen enkele brief als onbestelbaar terug. De dienst gaat er dan ook van uit
dat verzoekster beide brieven kreeg. Toch betaalde
ze de milieubelasting niet.
Als gevolg van een wijziging van het Wetboek op
de Inkomstenbelastingen hoeft de Stad met ingang
van 1 mei 2017 de laatste waarschuwing niet meer
aangetekend te verzenden als het te innen bedrag
kleiner is dan 100 euro.
Aangezien de milieubelasting eind oktober nog niet
betaald was, werd het dossier voor invordering
overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. De Stad
rekent de kosten voor het versturen van de aanmaningsbrieven niet langer door aan de burger, maar
de gerechtsdeurwaarder rekent wel kosten aan.
De dienst Ombudsman raadt verzoekster aan zo
snel mogelijk het bedrag te vereffenen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De dienst Fiscaliteit voerde de invorderingsprocedure correct uit.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2018).
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Klachten burgers
GROEN SLUIKSTORT
(dossier: 201704-095)

Gegrond
KLACHT:
In een straat in Sint-Andries doet zich sinds 2016
een structureel probleem voor van sluikstorten van
groenafval. Het probleem begon toen de Groendienst zelf groenafval achterliet op een stukje gras
in een doodlopende straat. Gaandeweg werd daar
groenafval van buurtbewoners bij gedumpt. Telkens
als verzoekster naar de Groendienst belt, wordt al
het afval opgehaald, waarna de sluikstorters opnieuw toeslaan. Ze komen bij valavond toe en
dumpen snel hun afval, in de wetenschap dat het
toch wordt opgehaald. Door de huidige werkwijze
wordt het probleem in stand gehouden. Verzoekster
meldde het al aan de gemeenschapswachten, maar
een structurele oplossing blijft uit.

Brugge kan dit leiden tot sluikstorten, geven de
Groendienst en de Preventiedienst toe.
Als gevolg van de klacht en gelijkaardige problemen past de Groendienst vanaf het najaar van 2017
haar werkmethode aan. De grastoer wordt uitgerust
met pick-ups en aanhangwagens om de grasmaaiers
met opvang naar de werf te vervoeren en het grasmaaisel rechtstreeks af te voeren.
In de straat van verzoekster wordt de groenzone in
zijn oorspronkelijke staat hersteld en voorzien van
een bord ‘verboden te storten’. Het groenafval
wordt gestort in de selectieve afvalophaling in Buiten de Smedenpoort. De plek wordt een tijdlang
gemonitord door de gemeenschapswachten.
De gemeenschapswachten hadden de meldingen
van verzoekster telkens doorgegeven aan de Groendienst, maar in de zomer van 2016 had een medewerker van de Groendienst te kennen gegeven dat
de gemeenschapswachten dit niet meer hoefden
door te geven.

BEOORDELING:

De Groendienst beschikt over een beperkte opslagcapaciteit voor grasmaaisel. Daarom werd tot nog
toe gebruik gemaakt van tijdelijke stortplaatsen. In
de straat van verzoeker en op andere plaatsen in

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: door haar manier
van werken werkte de Groendienst het sluikstorten
zelf in de hand.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Groendienst past
haar werkwijze aan.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).

plaats gezet. Het verwijderen van het parkeervak
was volgens de Wegendienst te duur.
Als gevolg van de klachten beslist de Groendienst
de bloembak weer weg te nemen en het dossier
voor te leggen aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer.
Voor de eigenares hoeft de parkeerplaats niet weg,
maar ze vraagt een oplossing voor de bereikbaarheid van haar pand. Ze stelt voor de twee parkeervakken te behouden maar in te korten.
Volgens de dienst Mobiliteit wist zij niets over het
onbruikbaar maken van de parkeerplaats en zou zij
er ook nooit een gunstig advies voor gegeven hebben.
Het dossier wordt begin september behandeld in de
Stedelijke Werkgroep Verkeer. Zij brengt een ongunstig advies uit omdat de parkeerdruk in de straat
groot is. Het College van burgemeester en schepenen volgt het negatieve advies.
De bewoners krijgen de raad in geval van problemen de Politie te contacteren.

BEOORDELING:

BLOEMBAK (1-2)
(dossiers: 201704-105, 201704-111)

Gegrond
KLACHTEN:
Twee bewoners van een woonerf klagen midden
april dat de Stad zonder verwittigen een parkeerplaats in hun straat onbruikbaar maakte door er een
grote bloembak op te plaatsen. Nochtans zijn de
parkeerplaatsen in de straat schaars. De maatregel
zou genomen zijn nadat de uitbaatster van een B&B
er bij de Groendienst over had geklaagd dat er bestelwagens voor de voordeur en de ramen parkeerden. Beide verzoekers pleiten ervoor dat de parkeerplaats weer vrij wordt gemaakt.

De Ombudsman beoordeelt de klachten als gegrond maar gecorrigeerd.
De klachten zijn gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de Groendienst besliste op eigen houtje om de parkeerplaats te
schrappen door er een bloembak op te zetten. Dat
kon ze niet alleen beslissen. Minstens had ze hierover advies moeten vragen aan de dienst Mobiliteit
en de Verkeersdienst van de Politie. Ze overlegde
alleen met de Wegendienst.
De klachten worden gecorrigeerd: de bloembak
blijft weg na de beslissing van de Stedelijke Werkgroep Verkeer. Bij problemen kunnen de bewoners
de Politie bellen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2017).

VERDWENEN KLIMOP
(dossier: 201708-204)

Gegrond

ONDERZOEK:
De Groendienst geeft toe dat de uitbaatster van de
B&B begin september 2016 vroeg om een bloembak voor haar huis te zetten. Zij klaagde erover dat
de parkeerplaats de toegang tot het huis bemoeilijkte, onder meer voor rolstoelgebruikers, omdat de
wagens vaak dicht tegen de gevel parkeerden. Midden april 2017 werd de bloembak op de parkeer-
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KLACHT:
Palend aan de tuin van verzoekster ligt op het einde
van de straat een groenzone die onderhouden wordt
door de Groendienst. Als ze ’s avonds thuis komt,
stelt ze vast dat alle klimop aan de achterkant van
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haar tuin verdwenen is. Haar hele omheining was
begroeid met klimop. Ze heeft geen privacy meer.
De volgende morgen spreekt ze de werklui van de
Groendienst aan die zeggen dat ze de opdracht hadden gekregen de klimop te verwijderen. Verzoekster vindt het niet kunnen dat ze daarbij ook de wortels aan haar zijde van de omheining doorknipten.
Verzoekster vraagt de Groendienst in een e-mail
om uitleg, maar vijf dagen later heeft ze nog altijd
geen reactie gekregen.

ONDERZOEK:
De Groendienst spreekt over een spijtig misverstand. Een bewoonster uit een aanpalende straat met
bijna dezelfde naam had de Groendienst gevraagd
klimop te verwijderen die over haar fietshok en
haar omheining groeide. De ploeg vergiste zich van
straat en verwijderde in de straat van verzoekster alle klimop aan de achterkant van haar tuin. De ploeg
ging ervan uit dat de klimop vanop het openbare
domein door de omheining groeide, wat verzoekster
ten stelligste ontkent. Pas toen de meldster uit de
aanpalende straat naar de Groendienst terugbelde
om te vragen waar de ploeg bleef, werd duidelijk
wat er gebeurd was.
De Groendienst komt met verzoekster overeen dat
aan haar kant van de omheining een nieuwe haag
zal worden aangeplant op kosten van de Stad. Zij
zal hem verder onderhouden. In afwachting dat de
haag voldoende privacy biedt, hangt verzoekster
doeken aan de omheining.
De haag wordt in oktober aangeplant.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de Groendienst vergiste zich van straat met alle gevolgen van dien.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Groendienst plant
een nieuwe haag.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 oktober 2017)
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LATE KAPVERGUNNING
(dossier: 201710-245)

Gegrond
KLACHT:
In februari 2017 vragen verzoekers een kapvergunning aan voor verschillende bomen op een perceel
dat ze willen aankopen. De Groendienst bereidt het
dossier voor maar plaatst het on hold omdat verzoekers op dat moment nog geen eigenaar zijn.
Begin juni worden verzoekers na een lang aanslepende procedure eigenaar. Ze lichtten de Groendienst hierover in, maar het dossier wordt niet heropgestart. Ze krijgen te horen dat het dossier klaar
is om voor te leggen aan het College van burgemeester en schepenen, maar dat het telkens doorgeschoven wordt naar een volgende zitting.
Pas eind september krijgen verzoekers een brief van
de Groendienst waarin staat dat hun kapaanvraag
op 20 september ontvangen werd en het College
anderhalve maand de tijd heeft om te beslissen.
Verzoekers zijn er niet over te spreken dat de
Groendienst het dossier zo lang liet liggen. De
tuinman moest zijn planning voortdurend aanpassen
en verzoekers konden andere werkzaamheden op
het perceel niet uitvoeren.
Begin oktober dienen ze klacht in bij de dienst Ombudsman

ONDERZOEK:
Kort na de aanvraag ging de Groendienst ter plaatse. Het dossier werd on hold geplaatst omdat verzoekers nog geen eigenaar waren. De verkoop zou
snel plaats vinden.
Begin mei deelden verzoekers aan de Groendienst
mee dat de koopakte begin juni getekend zou worden. De Groendienst ging opnieuw ter plaatse.
Door de grote tijdspanne tussen de opmaak van het
dossier en het moment waarop verzoekers eigenaar
werden, werd het dossier door het computerprogramma voor de bouwvergunningen automatisch
stopgezet omdat de wettelijke termijn overschreden
was. De dossierbehandelaar slaagde er niet in om
het dossier te reactiveren. Pas na een tussenkomst
van de leverancier kon het dossier midden september verder gezet worden en kon het op 20 september klaar gezet worden voor het College. Op dat
moment ontvingen verzoekers een ontvangstmelding.
De kapvergunning werd midden oktober verleend.
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BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dossierbehandelaar had problemen om het dossier te
reactiveren. Pas begin september werd de leverancier om hulp gevraagd. Daardoor ging heel wat tijd
verloren.
De klacht wordt gecorrigeerd: midden oktober
wordt de kapvergunning verleend. Verzoekers worden hierover ingelicht.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 maart 2018).

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201706-172)

Deels gegrond
KLACHT:
Verzoeker stuurt de Groendienst eind april 2017
een e-mail waarin hij vraagt om de haag die zij op
de perceelsgrens verwijderde, niet te vervangen. Hij
overweegt een schutting te plaatsen. Hij vraagt of
hij een financiële tussenkomst van de Stad kan krijgen want als hij een schutting plaatst, hoeft de Stad
geen nieuwe haag te planten.
Verzoeker krijgt geen antwoord. Ook op zijn herinnering van eind mei krijgt hij geen reactie. Midden
juni stuurt hij opnieuw een e-mail waarin hij klaagt
dat hij wel telkens een automatische ontvangstmelding krijgt maar geen inhoudelijk antwoord. Mocht
de Groendienst toch een nieuwe haag planten, dan
zal hij de schade verhalen op de Stad. Hij krijgt
geen antwoord.

ONDERZOEK:
De Groendienst voerde verzoekers vraag van begin
maart 2017 om de oude haag aan de achterzijde van
zijn woning te rooien, in in het Meldpunt. Kort
daarna werd de haag gerooid.
Verzoekers voorstel van eind april om geen nieuwe
haag te zetten maar wel een schutting, werd niet in
het Meldpunt geregistreerd. De vraag werd via email doorgestuurd naar de dossierverantwoordelijke
waar ze bleef liggen.
Na de klacht stuurt de Groendienst verzoeker een
antwoord waarin ze schrijft dat de Stad financieel
niet zal tussenkomen. Als verzoeker een schutting
wil, moet hij deze op zijn eigen terrein plaatsen. De
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Groendienst blijft erbij dat zij een nieuwe haag zal
aanplanten in de winter van 2017-2018. Verzoeker
reageert dat de Groendienst de wet moet volgen en
de haag moet planten op vijftig centimeter van de
perceelsgrens. Op de perceelsgrens zal hij zijn afsluiting plaatsen.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Groendienst antwoordde niet op verzoekers vraag van
eind april, noch op zijn herinneringen van eind mei
en midden juni.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
antwoord.
De Ombudsman spreekt zich niet uit over de inhoudelijke discussie tussen de Groendienst en verzoeker. Daarom beoordeelt hij de klacht als deels gegrond.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).

GEBREKKIG GROENONDERHOUD?
(dossier: 201705-142)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekers klagen opnieuw over het gebrekkige
onderhoud van de groenstrook voor hun woning.
Na een gelijkaardige klacht in 2015 beloofde de
Groendienst de boom bij te snoeien en het plantvak
aan te vullen met nieuwe planten4. Vorig jaar beloofde de schepen dat hij bij de Groendienst zou
aandringen om in het najaar wintervaste groene
planten aan te planten, maar dat gebeurde niet. Verzoeker herinnerde de Groendienst aan die belofte,
maar er gebeurt niets.

ONDERZOEK:
Op vraag van verzoekers werden in de winter van
2014-2015 struiken verwijderd en vervangen door
vaste beplanting. Er werd toen gekozen voor zomerbloeiende, stevige vaste planten die de bodem
goed zouden bedekken en een kleurig accent zouden geven op het plein. Begin 2017 werd extra beplanting voorzien.
De dienst wijst er op dat het reguliere onderhoud
steeds correct uitgevoerd wordt: zwerfvuil en onkruid worden verwijderd, laaghangende takken
4

Dossier 201506-115, Jaarverslag 2015, p. 134.
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worden gesnoeid, het dolomiet in de boomspiegels
wordt onderhouden, enz. Er zijn volgens de Groendienst geen bijkomende aanplantingen voorzien.
Van achterstallig onderhoud is geen sprake.

13 september 2016 en op 13 februari 2017 door het
College van burgemeester en schepenen toegewezen aan een producent. De uitrol van de nieuwe afvalbakken startte in de tweede helft van 2017.

BEOORDELING:

BEOORDELING:

Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. De Groendienst doet wat moet.

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Ook al duurde het wat langer voor de afvalmand teruggeplaatst werd, toch kan de dienst Ombudsman
zich vinden in de duurzamer aanpak van de Groendienst. Ook verzoeker kan hiervoor begrip opbrengen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).

BERKEN
(dossier: 201703-068)

Ander oordeel
KLACHT:

AFVALBAK WEG
(dossier: 201701-002)

Ander oordeel
KLACHT:
In de zomer van 2016 meldde verzoeker dat de afvalbak aan de ingang van het Astridpark verdwenen
was. Midden augustus 2016 kreeg hij een bericht
dat zijn melding afgehandeld was en dat de afvalbak teruggeplaatst zou worden.
In januari 2017 ziet hij dat er schroeven voorzien
zijn om de afvalbak te monteren. Maar na bijna vijf
maanden is de bak zelf nog altijd niet geplaatst.

ONDERZOEK:
Tijdens het onderzoek door de dienst Ombudsman
wordt de afvalmand geplaatst. Dat duurde wat langer omdat de Groendienst koos voor een duurzamer
aanpak waarbij de scharnieren en sloten op een andere manier werden bevestigd. Een zestigtal afvalmanden werd afgewassen, geschuurd en geschilderd. Voor de binnenstad werd bovendien gekozen
voor een nieuw type afvalmanden. Deze vernieuwing werd door de Gemeenteraad goedgekeurd op
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Verzoeker woont in een dreef in Assebroek. Omdat
tijdens een voorjaarsstorm heel wat takken afbraken
en terecht kwamen op geparkeerde auto’s en op de
rijweg, dringt hij er bij de Groendienst op aan de
berken in de straat te controleren en te snoeien.
De Groendienst belooft iemand langs te sturen,
maar dat gebeurt niet. Verzoeker gaat naar de Politie van Assebroek. Een inspecteur belt de Groendienst op die opnieuw belooft iemand langs te sturen. Dat gebeurt niet.
Verzoeker is bang voor schade. In zijn straat zijn
zeker al vijf bomen omgewaaid.

ONDERZOEK:
De Groendienst is niet op de hoogte van de melding
van verzoeker.
Op initiatief van de schepen van Groen wordt de
dreef opgenomen in het dossier boomverjonging
2017 omdat er al verschillende klachten geweest
zijn over de toestand van de berken. Alle bomen
zullen vervangen worden door kwalitatieve hoogstammen.
In afwachting controleert de Groendienst maandelijks de berken. Mochten ernstige gebreken de veiligheid in het gedrang brengen, zal zij de bomen bij
hoogdringendheid vellen. Dat werd ook gevraagd
door de verzekeringsmaatschappij van de Stad.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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WACHTEN OP SNOEIBEURT
(dossier: 201703-076)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldde begin maart 2016 aan de Groendienst dat de bomen in de Engelendalelaan dringend gesnoeid moesten worden. De Groendienst reageerde dat verzoekers opmerking terecht was. De
bomen zouden door een aannemer gesnoeid worden. Gezien het hoge aantal bomen kon het werk
niet in regie uitgevoerd worden. Daarom zou het
werk samen met andere snoeiwerken uitbesteed
worden.
Een jaar later is er nog niets gebeurd.

ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat zij verzoeker in die
zin antwoordde. Ze vermeldde bewust geen timing.
Ze lijstte in de loop van 2016 immers alle aan te besteden snoeiwerken op het Brugse grondgebied op.
Dat duurde zijn tijd. Voor dat totaalpakket schreef
zij in het voorjaar van 2017 een openbare aanbesteding uit. Zodra de werken gegund zijn, zal de planning gecommuniceerd worden aan de bewoners.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
De Ombudsman heeft begrip voor beide partijen.
Dat de Groendienst alle opdrachten wilde oplijsten
in één groot aan te besteden pakket, is logisch, maar
doordat daar een jaar over ging, begon verzoeker
zich vragen te stellen. Ook dat is begrijpelijk. Idealiter had de Groendienst verzoeker tussentijds kunnen informeren over de timing van het dossier.

OMGEWAAIDE BOMEN
(dossier: 201706-155)

Ander oordeel

Volgens verzoekster kende de Groendienst de
slechte staat van de bomen. Vorig jaar nog vroeg ze
om dringend de bomen in de omgeving na te zien
en te snoeien omdat een grote tak net niet op een
voorbijganger was gevallen. Verzoekster kreeg een
ontvangstmelding maar de Groendienst zou nooit
inhoudelijk gereageerd hebben op de e-mails en de
foto's die ze doorstuurde.
Verzoekster schakelt haar verzekeringsmaatschappij in, maar vraagt de dienst Ombudsman om de
Groendienst aan te porren om de resterende bomen
na te zien.

ONDERZOEK:
De Groendienst ontkent dat ze geen aandacht
schonk aan de melding van verzoekster van eind
juni 2016.
Al in mei 2016 controleerde een gespecialiseerde
firma alle bomen in de omgeving. Na de melding
van verzoekster formuleerde de Groendienst een
antwoord. De dienst liet haar weten dat de afgebroken tak verwijderd zou worden en dat de gezondheid van alle bomen op dit deel van de vesten gecontroleerd zou worden.
De Groendienst ontving in september 2016 het verslag van de firma. Daarin stond dat een van de twee
bomen aangetast was. Geadviseerd werd de aantasting verder te onderzoeken. Een deel van deze onderzoeken stond nog op de planning toen tijdens de
voorjaarsstorm van 6 juni de kop van de boom afbrak. In zijn val sleurde hij een deel van de kruin
van een andere boom mee.
De dienst excuseert zich omdat zij na 17.30 uur telefonisch niet meer te bereiken was, hoewel verschillende collega’s nog aan het werk waren. De telefooncentrale is maar bemand tussen 10 en 12 uur
en tussen 14 en 16 uur.
De Brandweer en de Politie lichtten de Groendienst
op 7 juni in over de verschillende meldingen van
stormschade. De Groendienst zond nog diezelfde
dag een snoeiploeg bij verzoekster langs. Een medewerkster regelde de schadeaangifte. Zij beloofde
dat de resterende bomen in de loop van de maand
juli geveld zouden worden en vervangen zouden
worden door één vrij uitgroeiende loofboom.

KLACHT:

BEOORDELING:

Tijdens de voorjaarsstorm van 6 juni waaien twee
bomen om achter het huis van verzoekster. De ene
boom valt in het water, de andere op de tuinomheining. Verzoekster stelt dat vast als ze na 17.30 uur
thuis komt van haar werk. Ze probeert vruchteloos
de Groendienst te bereiken. Ook in het Huis van de
Bruggeling neemt niemand meer op. Ze vraagt dan
maar aan de Brandweer om de omgevallen boom in
haar tuin weg te halen.

Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Het was niet zo dat de Groendienst de toestand van
de bomen niet had opgevolgd. Zij was er al voor de
storm mee bezig, maar de feiten haalden dit onderzoek in.

JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

171

DOSSIERS 2017 IN DETAIL

GROEN

Wat er met het antwoord gebeurde dat de Groendienst formuleerde als reactie op de melding van
verzoekers, wordt niet duidelijk uit het onderzoek.

OPGESCHOTEN KOOLZAAD
(dossier: 201706-160)

Ander oordeel
KLACHT:
De openbare groenstrook voor verzoekers huis ligt
er onverzorgd bij. Het groen is opgeschoten en belemmert het uitzicht. De haag groeit over het voetpad.
Hoewel verzoekers er opnieuw bij de Groendienst
voor gepleit hadden om de hoge planten te vervangen door gras, kwam een ploeg langs die de haag
snoeide en de opgeschoten planten verving door
nieuw groen. Verzoekers begrijpen er niets van.

ONDERZOEK:
Voordat verzoekers klacht bij de dienst Ombudsman indienden, hadden ze al begin juni hun ongenoegen geuit in een melding.
Als reactie op deze melding stuurde de Groendienst
een medewerker langs om de toestand te onderzoeken. Daaruit bleek dat de grond die was aangevoerd om de border te vernieuwen, heel veel koolzaad moest hebben bevat. Dat koolzaad was
opgeschoten en had op korte termijn de nieuw aangeplante vaste planten overwoekerd. De regieploeg
werd uitgestuurd om het koolzaad te verwijderen.
Ook de haag werd gesnoeid. De Groendienst stuurde een antwoord naar verzoekers met uitleg over
wat er was gebeurd.
Omdat de meeste buurtbewoners positief staan tegenover de groenzones, wordt beslist niet in te gaan
op de vraag van verzoekers om de planten te vervangen door gazon.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

HINDERLIJKE BOOM
(dossier: 201706-168)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de Groendienst niet reageert
op zijn herhaalde klachten over de hinder die een
boom voor zijn huis veroorzaakt. De boom heeft
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een brede kruin. De zware wortels steken de groenstrook en de voetpaden omhoog. Enkele jaren geleden moest de Groendienst in de voortuinstrook
wortelplaten steken vooraleer de Wegendienst het
wandelpad naar de voordeur wilde heraanleggen.
Sindsdien zijn de wortels blijven steken. Verzoeker
moest enkele jaren geleden zijn huisaansluiting herstellen en de septische put opmetselen omdat er
wortels door gegroeid waren. De takken komen
steeds dichter bij de gevel. Verzoeker vreest dat ze
bij storm tegen het raam zullen slaan.

ONDERZOEK:
De Groendienst vindt geen schriftelijke meldingen
van verzoeker terug. De medewerkers herinneren
zich geen telefonische meldingen.
De dienst gaat ter plaatse. De boom is gezond. Volgens het beleid van de Groendienst blijft het snoeibeheer beperkt tot een onderhoudssnoei binnen de
volwassen kroon.
In het najaar worden de dode en onveilige takken
gesnoeid. Ook de takken die te dicht bij de gevel
groeien, worden verwijderd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

GRONDIG SNOEIEN
(dossier: 201706-169)

Ander oordeel
KLACHT:
Net als haar buren drong verzoekster er al verschillende keren bij de Groendienst op aan om de eiken
achter haar woning grondig te snoeien.
Verzoekster klaagt dat tijdens de jongste storm heel
wat takken en bladeren in haar tuin terechtkwamen.
Het is zo erg dat de grasrobot uitgeschakeld moet
worden omdat hij niet meer automatisch kan maaien door de vele takken in het gras. Verzoekster
klaagt over het verlies aan zon en merkt op dat de
opbrengst van de zonnepanelen bij de buren fors
gedaald is omdat de panelen in de schaduw liggen.
Verzoekster is van mening dat de bomen dringend
gesnoeid moeten worden waarbij niet alleen de onderste takken verwijderd zouden worden, maar ook
een groot deel van de kruin. Pas dan zullen de bewoners kunnen genieten van het groen.

ONDERZOEK:
De Groendienst kent de situatie. De bomen achter
de woning van verzoekster zijn langs weerszijden
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van de straat aangeplant als een dreef in een brede
groenzone. Het gaat om volwassen, vrij uitgroeiende eiken die correct en op voldoende afstand van de
perceelsgrenzen zijn aangeplant. De bomen, die een
dertigtal jaar geleden aangeplant zijn, zijn goed onderhouden.
De Groendienst probeert hoogstammige bomen vrij
te laten uitgroeien, met respect voor de natuurlijke
habitus van de boom. Bomen die behoren tot het
openbare domein, moeten volgens de Groendienst
gedoogd worden en worden niet op grond van overlast door zonafname, bladval en/of vruchten gesnoeid. Voor de bomen in kwestie kiest de Groendienst voor een onderhoudssnoei binnen de
volwassen kroon, wat inhoudt dat alleen dood hout
en zieke, beschadigde of breukgevoelige takken
worden weggehaald. Het grondig insnoeien van
bomen getuigt niet van vakkundig noch duurzaam
beheer van hoogstammen, argumenteert de Groendienst. De jongste onderhoudssnoei dateert van de
winter 2012-2013.
De Groendienst gaat ter plaatse maar vindt geen
hinderlijke, gevaarlijke, breukgevoelige of dode
takken. De bomen zijn op ruim voldoende hoogte
gesnoeid en zijn gezond.
Wat de bezonning van zonnepanelen betreft, verwijst de dienst naar de Collegebeslissing van 12 juni 2008. Toen al werd beslist dat wie zonnepanelen
wil plaatsen er zich vooraf van moet vergewissen of
er obstakels (zoals bomen) zijn die een maximale
bezonning verhinderen. Wie zonnepanelen plaatst,
kan nooit eisen dat bepaalde constructies of bomen
op het openbare domein verwijderd worden.
De Groendienst acht het op basis van haar onderzoek niet nodig de eiken grondig te snoeien. Als er
takken afbreken, mogen verzoekers dat altijd laten
weten. Een medewerker zal dan ter plaatse gaan om
de situatie te evalueren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
De Ombudsman kan geen argumenten vinden om
een drastische snoei van de bomen te bepleiten.

Kazernevest niet goed zou opvolgen5. Hij stelde
vast dat begin april 2017 twaalf nieuwe boompjes
werden aangeplant ter vervanging van afgestorven
exemplaren. Het gaat al om de derde heraanplant.
Andermaal werden de boompjes in het voorjaar
aangeplant en werd er geen bewateringsbuis gestoken. Begin juni, nog voor de hittegolf, was het volgens verzoeker duidelijk dat er opnieuw vijftien
boompjes verloren waren en er nog vijf andere niet
aanpakten. Er werd pas midden juni water gegeven.
Verzoeker vindt het niet normaal dat drie jaar na
elkaar de bomen kapot gaan terwijl werklui van de
Groendienst zeer frequent het gras maaien langs de
Kazernevest en zouden moeten opmerken dat er iets
loos is met de boompjes.

ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat het najaar de beste periode is om hoogstammen aan te planten omdat de
bomen dan de hele winter de tijd hebben om te wortelen. Bij werken die worden aanbesteed, kiest de
aannemer er evenwel vaak voor pas in het voorjaar
de bomen aan te planten. Volgens het standaardbestek heeft een aannemer het recht aanplantingen uit
te voeren tussen 1 november en 15 april.
De Groendienst heeft begrip voor de opmerkingen
van verzoeker en betreurt ook dat de aannemer niet
het nodige deed om het goed aanslaan van de bomen te verzekeren. In het bestek waren verschillende gietbeurten voorzien. De aannemer voerde ze uit
maar ze waren te beperkt voor de uitzonderlijke
droogte van mei-juni. De werken zijn nog niet definitief opgeleverd. In de zomer organiseert de
Groendienst een rondgang met de aannemer. Hij
moet opnieuw de afgestorven bomen vervangen.
De Groendienst ontkent dat zij de aannemer niet
goed zou opvolgen. De watergiften werden door de
aannemer uitgevoerd zoals beschreven in het bestek. Maar gelet op de extreme droogte was een gedeeltelijke uitval van de bomen onvermijdelijk. De
Groendienst kan de aannemer niet in gebreke stellen omdat de waarborgperiode nog loopt en de aannemer het bestek volgde.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

BOMEN KAZERNEVEST
(dossier: 201706-174)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker dient opnieuw klacht in omdat de
Groendienst de heraanplant van bomen langs de
5
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Dat de Groendienst verzoeker een bladkorf schenkt,
is een mooi gebaar.

BLADKORVEN
(dossier: 201709-231)

Ander oordeel

ONDERHOUD BERM
(dossier: 201711-281)

KLACHT:
Verzoeker is ontevreden over de manier waarop de
Groendienst zijn klacht afhandelde over het weghalen van zijn zelfgemaakte bladkorf. Eind 2016
maakte hij zelf een bladkorf met kippengaas. Op
het einde van de lente van 2017 nam de Groendienst de korf weg zonder iets te laten weten. Hij
ziet het niet zitten om elk jaar opnieuw een bladkorf
te maken. Hij vroeg of de Groendienst zelf voor een
bladkorf kon zorgen.
De Groendienst antwoordde dat de Stad toestemming geeft om op het openbaar domein tussen 1 oktober en 31 december eigen bladkorven te plaatsen.
Nadien worden de achtergebleven korven ambtshalve verwijderd. Als de burgers hun korf willen
behouden, dan moeten ze die voor 31 december zelf
weghalen. De Groendienst voorziet geen eigen korven, maar engageert zich wel om die van de bewoners leeg te maken.
Verzoeker gaat niet akkoord met het antwoord. Hij
klaagt er bij de dienst Ombudsman over dat de termijn van 1 oktober tot 31 december niet op de website staat. Ook kreeg hij geen bericht om de korf te
verwijderen uiterlijk zeven dagen na de laatste ophaalronde zoals op de website vermeld staat.

ONDERZOEK:
De termijn waarbinnen het toegestaan is om bladkorven te plaatsen, staat niet vermeld op de website.
De Groendienst reageert dat zij in december 2016
wel degelijk een label aan verzoekers bladkorf hing
met de vermelding dat de korf binnen de zeven kalenderdagen na de laatste ophaalronde weggehaald
moest zijn. Ze vindt dat ze op die manier voldoende
communiceerde met verzoeker. Omdat de bladkorf
bleef staan, haalde de Groendienst hem zelf weg.
Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van
verzoeker beslist de Groendienst hem eenmalig een
zelfgemaakte bladkorf te bezorgen.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldt dat het dringend tijd wordt dat de
berm en het fietspad langs de Tragelweg gevlegeld
worden. De berm aan de Vaartdijkstraat wordt altijd
goed onderhouden. Dat wordt gedaan door de NV
Waterwegen en Zeekanaal. De andere kant van het
kanaal moet volgens verzoeker onderhouden worden door de Groendienst.
Verzoeker belde naar de Groendienst maar zij reageerde dat de NV Waterwegen en Zeekanaal bevoegd was. Hij contacteerde de NV Waterwegen en
Zeekanaal maar daar werd ontkend dat zij het onderhoud moest doen. Dat was een taak voor de
Groendienst.

ONDERZOEK:
De Groendienst bevestigt dat zij instaat voor het
onderhoud langs de Tragelweg. Een dag na de
klacht bij de Ombudsman worden de berm en het
fietspad gevlegeld.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Wie verzoeker verkeerd ingelicht zou hebben,
wordt niet duidelijk uit het onderzoek.

BESCHADIGDE GRAFZERK
(dossier: 201712-304)

Ander oordeel
KLACHT:

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
Het is objectief niet te achterhalen of het label al
dan niet aan de bladkorf werd gehangen.
Het zou goed zijn dat op de website wordt vermeld
tijdens welke periode bladkorven toegelaten zijn op
het openbare domein.

Verzoeker stelt vast dat de grafzerk van zijn ouders
beschadigd is. Aan sporen is te zien dat iemand met
een kleine tractor of een grote zitmaaier de bocht
miste en tegen de zerk reed. De grafsteen is verschoven en de zijkanten staan schuin.
Verzoeker spreekt enkele werkmannen aan, maar
zij beweren van niets te weten. Van de Groendienst
krijgt hij te horen dat er die dag op de begraafplaats
vier ploegen aan het werk waren, maar dat niemand
een kleine tractor zou hebben gebruikt. Het maaien
van het gras gebeurt met een kleine grasmachine
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die te licht is om dergelijke schade te kunnen veroorzaken.
De dienst Algemeen Bestuur opent een verzekeringsdossier maar de verzekeraar van de Stad verwerpt de schadeclaim omdat verzoeker niet kan
aantonen dat de Groendienst in de fout ging.

ONDERZOEK:
Volgens de Groendienst waren die dag vier verschillende partijen aan het werk op de begraafplaats. Naast de eigen regieploeg waren er collega’s
van de Begrafenissendienst, medewerkers van een
sociaal tewerkstellingsproject en een steenkapper
actief.
Het gras werd gemaaid met een lichte grasmachine.
Een minitractor zette de Groendienst niet in. De
Begrafenissendienst is van oordeel dat zij de schade
niet veroorzaakte. De ploeg van het sociaal tewerkstellingsproject voerde snoeiwerken uit, maar volgens de verantwoordelijke kon hun bestelwagen
onmogelijk tot bij het graf rijden. Er reed wel een
bestelwagen van een steenkapper rond.
De Groendienst besluit dat de schade mogelijk veroorzaakt werd door een aannemer die in opdracht
van nabestaanden op de begraafplaats werkte. De
begraafplaats is vrij toegankelijk. Wie deze aannemer zou zijn, kan de Groendienst niet achterhalen.
Verzoeker stuurt foto’s door van het type minitractor dat hij op de begraafplaats zou hebben gezien.
De Groendienst blijft erbij dat ze zo’n voertuig niet
inzet op de begraafplaats.

BEOORDELING:

beschikt over het soort grint dat gebruikt werd om
het pad aan te leggen. Het gaat om ternair zand. De
toplaag moet vernieuwd worden.
De medewerker krijgt de opdracht het herstel op te
nemen in een ruimer dossier voor de aannemer. Het
werk kan niet onmiddellijk uitgevoerd worden.
Na zestig dagen komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht. Eind mei, nog
voor de dienst Ombudsman de melding overneemt,
sluit de medewerker de melding af met een bericht
aan de melder dat het werk uitbesteed zal worden
aan een aannemer.

ONDERZOEK:
Volgens de Groendienst bleef het dossier “aanleg
en vernieuwen van wandelpaden” in de ontwerpfase
steken en werd het nooit uitgevoerd.
Eind mei wordt beslist het dossier samen te voegen
met een gelijkaardig, lopend dossier bij de Wegendienst. Wanneer het pad hersteld zal worden, kan de
cluster Openbaar Domein nog niet meedelen. De
dienst Ombudsman licht de dienst Gemeenschapswachten in.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
De Groendienst had de melding moeten parkeren
met een bericht aan de melder met de reden waarom het herstel niet onmiddellijk kon worden uitgevoerd. Dat gebeurde niet waardoor de melder niet
op de hoogte geraakte en de melding na zestig dagen als onafgewerkt bij de dienst Ombudsman terecht kwam.

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen wie verantwoordelijk is voor de schade.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

Overgenomen meldingen

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)

Akte genomen (7 augustus 2017).

(dossier: 201709-226)

MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)

Ander oordeel

(dossier: 201705-144)

Terechte opmerking
KLACHT:
Een gemeenschapswacht registreert eind maart
2017 in het Meldpunt een melding over de slechte
staat van het grindpad ter hoogte van het paviljoen
langs de Bargeweg.
De melding wordt toegewezen aan een medewerker
van de Groendienst. De collega die de melding aan
hem overmaakt, laat hem weten dat de dienst niet
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KLACHT:
Eind juni meldt een gemeenschapswacht dat er
langs de Gemene Weidebeek takken over het pad
groeien.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd toegewezen aan een medewerker
van de Groendienst die ondertussen met pensioen
is. De takken werden gesnoeid in de zomer van
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2017, maar de administratieve afhandeling van de
melding werd niet meer opgevolgd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De melding werd behandeld, maar de medewerker
liet na de actie nog in het meldpunt te registreren.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)
(dossier: 201709-236)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldt in juli dat wandelaars er plezier in
scheppen om de wandelpaden in het Tudorbos te
barricaderen met takken en boomstammen. Hij
vindt dat het bos er verloederd bij ligt en vraagt de
Stad daar iets aan te doen.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.
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ONDERZOEK:
De Groendienst ging midden augustus met de melder ter plaatste. Hij kreeg er informatie die als antwoord diende op zijn vraag. In het bos worden met
opzet grote hoeveelheden dood hout achtergelaten.
De dienst vermoedt dat takken of boomstammen op
de wandelpaden achtergelaten werden om te verhinderen dat fietsers en mountainbikers de paden
zouden gebruiken. Ondertussen staan er nieuwe
borden die duidelijker aangeven welke paden voor
welke gebruikers toegankelijk zijn. De boswachter
doet regelmatig zijn ronde. Hij controleert en verwijdert hinderlijke takken.
De melding werd door de dossierbehandelaar niet
afgevinkt in het Meldpunt. Ondertussen is het personeelslid met pensioen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Groendienst ondernam actie en de melder kreeg
zijn antwoord ter plaatse. Alleen de administratieve
afhandeling van de melding liet te wensen over.
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HUIS VAN DE BRUGGELING
(FRONTOFFICE)


ONBEREIKBAAR
(dossier: 201701-012)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt in januari 2017 over de onbereikbaarheid en de ontoegankelijkheid van het Huis van
de Bruggeling. Op het stationsplein vond verzoeker
geen wegwijzer of bord naar het Huis van de Bruggeling. Na wat zoeken vond hij slechts één bordje
dat met een spanriem bevestigd was aan een trap.
Wat met personen met een handicap die de trap niet
op kunnen, vraagt hij zich af. Nergens wordt aangeduid hoe men het Huis van Bruggeling met de lift
kan bereiken. Als je de lift vindt, is het boven weer
zoeken naar de ingang.

ONDERZOEK:
Het Huis van de Bruggeling opende in oktober
2016.
Eén maand na de klacht stelt de dienst Ombudsman
vast dat ondertussen heel wat inspanningen geleverd zijn om de signalisatie te verbeteren6.

Bij de opening van het Huis van de Bruggeling was
er onvoldoende bewegwijzering aanwezig. Een
rapport van Westkans van begin oktober 2016 had
nochtans al uitgewezen dat er extra aandacht zou
moeten gaan naar de bewegwijzering op de stationssite. Het is immers niet toegelaten om op het
stationsplein zomaar wegwijzers en bordjes te hangen. Dat geldt ook voor de handelszaken op de site.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden
GEBREKKIGE TOEGANKELIJKHEID: hoewel
het Huis van de Bruggeling al midden oktober 2016
zijn deuren opende, werd de nodige signalisatie pas
in januari 2017 opgehangen. Daar had vroeger aan
moeten worden gedacht, zeker omdat de toestemming moest worden gevraagd aan verschillende
partijen, en de Stad moet voldoen aan de regelgeving ter zake.
De klacht wordt gecorrigeerd: de bewegwijzering
wordt voorzien.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2017).

6

Dossier 201611-258, Jaarverslag 2016, p. 144.
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ARBEIDSKAART
(dossier: 201710-256)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker heeft een arbeidskaart toegezegd gekregen voor een nieuwe buitenlandse au pair die hij in
dienst wil nemen. De kaart is geldig vanaf 22 oktober. Hij moet afgeleverd worden door de Stad.
Vroeger, voor het Huis van de Bruggeling werd geopend, duurde dat twee dagen.
De echtgenote van verzoeker belde op 12 oktober
naar het Huis van de Bruggeling voor een afspraak.
Ze verwachtte dat ze al binnen enkele dagen langs
zou kunnen komen, maar ze kon pas op 26 oktober
een afspraak krijgen.
Verzoeker wijst erop dat de kaart op dat moment al
vier dagen geldig is. Hij moet daarna nog opgestuurd worden naar het buitenland waar dan pas een
visum voor België kan worden uitgereikt aan de au
pair. Verzoeker klaagt over een achteruitgang van
de dienstverlening.

ONDERZOEK:
De baliecoach bevestigt midden oktober dat er voor
de themabalie Niet-Belgen op dat moment een
wachttijd geldt van twee weken. Er zijn twee belangrijke oorzaken. Alle studenten van het Europacollege moeten hun documenten indienen. Waar
mogelijk werden hiervoor al extra agenda’s opengezet en werden studenten buiten de openingsuren
van de themabalies uitgenodigd om langs te komen.
Toch veroorzaken zij een piek in de afspraken. Bovendien verwerkte de dienst Burgerzaken na de
grote vakantie heel wat vreemdelingendossiers
waardoor heel wat mensen uitgenodigd werden om
langs te komen.
De dienst Arbeidsmigratie in Gent beslist over de
afgifte van een arbeidskaart. De aanvrager wordt
door deze dienst op de hoogte gebracht van de
goedkeuring, maar dat wil niet zeggen dat de kaart
dan al in Brugge ligt. Zodra de kaart in Brugge ligt,
wordt de aanvrager uitgenodigd om hem af te halen. Op 12 oktober, de dag dat de echtgenote van
verzoeker opbelde voor een afspraak, was de kaart
nog niet toegekomen. Dat was pas het geval op 16
oktober.
De Ombudsman suggereert het afhalen van een arbeidskaart over te laten aan de onthaalbalie wat de
agenda van de themabalie Niet-Belgen zou kunnen
verlichten. De baliecoach reageert dat in het verleden de oefening al is gemaakt over wat aan het onthaal kan gebeuren. Zo is het afhalen van bepaalde
verblijfskaarten al doorgeschoven naar het onthaal.
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Het afhalen van een arbeidskaart is een kleine handeling, maar veronderstelt kennis van de vreemdelingenwetgeving. Daardoor kan het afhalen niet
overgelaten worden aan de onthaalbalie.
Bij wijze van uitzondering kan verzoeker de arbeidskaart op 18 oktober bij de baliecoach afhalen.

BEOORDELING:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE BEREIKBAARHEID: in oktober
gold een te lange wachttijd van veertien dagen voor
het maken van een afspraak aan de themabalie NietBelgen. De norm is zeven dagen.

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

OPVOLGING:
Het Huis van de Bruggeling slaagt erin de wachttijd
voor het maken van een afspraak met de themabalie
Niet-Belgen sterk in te korten.

OPENBAARHEID VAN BESTUUR
(dossier: 201703-070)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster wil in het Huis van de Bruggeling een
aanvraagformulier openbaarheid van bestuur invullen en afgeven. De medewerkster aan het onthaal
slaagt er niet in het formulier af te printen. Ook een
collega slaagt er niet in. Het onthaal belooft haar
het formulier op te sturen, maar drie weken later
heeft verzoekster nog altijd niets ontvangen.

ONDERZOEK:
De dag dat verzoekster langs kwam, was er een
technisch probleem met de printer aan het onthaal
van de Huis van de Bruggeling. Daardoor kon het
formulier niet afgeprint worden. Toen de printer
hersteld was, vergat de medewerkster het formulier
af te printen en naar verzoekster op te sturen.
Als gevolg van de klacht wordt een basisvoorraad
formulieren aan het onthaal gelegd. Verzoekster
krijgt het formulier toegestuurd.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
De medewerkster vergat het formulier af te printen
en naar verzoekster te sturen.
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De klacht wordt gecorrigeerd: er wordt een voorraad aangelegd en het formulier wordt naar verzoekster opgestuurd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

OPVOLGING:

Akte genomen (8 mei 2017).

VIJF DAGEN WACHTEN
(dossier: 201704-096)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster wil tijdens de Paasvakantie in het Huis
van de Bruggeling een voorlopig rijbewijs halen. Ze
krijgt aan het onthaal te horen dat ze daarvoor een
afspraak moet maken. Ze kan maar een afspraak
krijgen over vijf dagen.
Verzoekster laat naderhand weten dat haar zoon
maar vijf minuten nodig had om zijn papieren af te
geven. Dat nam minder tijd in beslag dan het maken
van de afspraak. Verzoekster ziet de meerwaarde
van het afsprakensysteem niet in.

ONDERZOEK:
Het Huis van de Bruggeling bevestigt dat verzoekster niet eerder geholpen kon worden. Tijdens de
Paasvakantie was het druk in het Huis van de Bruggeling, vermoedelijk omdat veel mensen met vakantie waren en daardoor de tijd hadden om hun
zaken te regelen. Omgekeerd waren heel wat medewerkers met vakantie. Normaliter bedraagt de
wachttijd voor het maken van een afspraak voor een
rijbewijs maar één of twee dagen.
Het werken op afspraak werd ingevoerd op basis
van de afhandeltijd van de verrichtingen. Sommige
verrichtingen duren langer dan andere. Snelle verrichtingen die maar enkele minuten duren, worden
afgehandeld aan het onthaal. De andere verrichtingen gebeuren op afspraak. Op basis van de gemiddelde duur die voor deze verrichting nodig is, werd
het aanvragen van een voorlopig rijbewijs ingeschaald als een verrichting waarvoor een afspraak
moet worden gemaakt.
BEOORDELING:
Terechte opmerking (lange behandelingstermijn).
Een wachttijd van vijf dagen voor een afspraak
voor een rijbewijs is te lang.

AANBEVELING:
“Onderzoek of en hoe dergelijke langere wachttijden voor een afspraak, bijvoorbeeld in vakantieperiodes, verkort zouden kunnen worden.”
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Goedgekeurd (8 mei 2017).

De medewerkers die vooral rijbewijzen behandelen,
werden exclusief op dat pakket gezet. Sinds de start
van het Huis van de Bruggeling kwamen er baliemedewerkers bij waardoor meer balies geopend
kunnen worden. In januari 2018 is de wachttijd
voor een afspraak in verband met een rijbewijs gereduceerd tot één dag. Ook in de kerstvakantie van
2017 lukte het om de tijd zo kort te houden.

SPELENDE KINDEREN
(dossier: 201702-050)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster moet twee uur aanschuiven aan de
Parkeerwinkel. Ondertussen spelen haar kinderen in
de speelhoek van het Huis van de Bruggeling.
Na een uur wordt ze aangesproken door een ambtenaar uit de backoffice die zegt dat haar kinderen
stiller moeten zijn. De medewerkster kan zich niet
concentreren want ze werkt vlak bij de speelhoek.
Verzoekster geeft toe dat haar kinderen niet muisstil waren. Ze waren op een rustige manier aan het
spelen. De andere wachtenden stoorden zich niet
aan haar kinderen.
Verzoekster veronderstelt dat het niet de laatste
keer zal zijn dat ambtenaren in de backoffice zich
aan spelende kinderen zullen storen. Daarom stelt
ze voor de backoffice beter af te schermen van de
speelhoek.

ONDERZOEK:
De verantwoordelijke van het Huis van de Bruggeling contacteert alle diensthoofden in de backoffice,
maar niemand weet af van het incident. Ook bij de
medewerkers kan niemand zich het voorval herinneren. Wat er precies is gebeurd, kan niet achterhaald worden. De verantwoordelijke kan alleen
zeggen dat ze niet kan accepteren dat medewerkers
op deze manier met burgers zouden communiceren.
Het nemen van akoestische maatregelen wordt in
het vooruitzicht gesteld omdat het in het Huis van
de Bruggeling sowieso rumoerig kan zijn. Verwacht wordt dat ook het geluid van spelende kinderen daardoor gedempt zal worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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Wat er precies gebeurd is, kan het onderzoek niet
achterhalen. Positief is dat akoestische maatregelen
in het vooruitzicht worden gesteld.

OPVOLGING:
Het doorvoeren van akoestische maatregelen blijkt
een moeilijker oefening dan gedacht. Eind 2017 engageert de dienst Patrimonium zich om verder te
zoeken naar mogelijke oplossingen die het concept
van het Huis van de Bruggeling toch niet doorkruisen.

GRATIS HUISVUILZAKKEN
(dossier: 201705-117)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker heeft al sinds 2003 recht op gratis huisvuilzakken. Hij is een persoon met een handicap en
krijgt hiervoor een financiële tussenkomst. Nooit
ondervond hij problemen met de uitreiking van de
zakken.
Begin mei gaat verzoeker naar het onthaal van het
Huis van de Bruggeling met het aanslagbiljet van
de milieubelasting, het bewijs dat hij de taks betaalde en een bewijs van de FOD Sociale Zaken dat
hij een handicap heeft. De ambtenaar reageert dat
hij de zakken niet kan uitreiken omdat verzoeker
geen bewijs bij zich heeft dat hij een financiële tegemoetkoming van de FOD krijgt.
Het is de eerste keer dat verzoeker dat document
moet voorleggen. De ambtenaar reageert dat deze
informatie al een jaar op de website staat, maar verzoeker heeft geen computer. Ook in de stadsgids
staan de voorwaarden niet.

paalde gegevens van de FOD Sociale Zekerheid.
Telkens verzoeker het bewijs niet bij zich had, keek
de ambtenaar bij wijze van extra service op zijn
computer en reikte hij de gratis huisvuilzakken uit.
Aan de onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling is dat niet meer mogelijk. De onthaalmedewerkers hebben er geen toegang tot de gegevens van de
FOD. Dat kan ook niet worden voorzien. Zij vallen
terug op het reglement dat zegt dat de burger zelf
alle bewijsstukken moet voorleggen.
De Stad maakt de uitreiking van gratis huisvuilzakken op verschillende manieren bekend. Naast de
stedelijke website zijn er ook papieren communicatiemiddelen. De afvalkalender verwijst naar de stedelijke infogids, waar uitleg staat over de gratis
huisvuilzakken. Info hierover is ook terug te vinden
in Bruggewijzer, een uitgave van de dienst Welzijn
aan alle 65-jarige Bruggelingen. Leefloners krijgen
van het OCMW een brief waarin staat welke formulieren ze nodig hebben.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
De Ombudsman kan begrijpen dat verzoeker verbaasd reageerde toen hij de gratis huisvuilzakken
niet kreeg, terwijl dat vroeger nooit een probleem
was. Dat kwam omdat de ambtenaar hem vroeger
een extra service gaf. Nu dat niet meer kan, zal verzoeker in het vervolg elk jaar alle bewijsstukken
moeten meebrengen want de onthaalmedewerkers
zijn verondersteld het reglement te volgen.

GEBREKKIG ONTHAAL?
(dossier: 201705-145)

Ander oordeel

ONDERZOEK:
Het reglement schrijft voor dat de rechthebbende
altijd alle vereiste bewijsstukken moet voorleggen,
anders kunnen de onthaalmedewerkers de gratis
huisvuilzakken niet meegeven. Zij moeten het reglement volgen.
Volgens de onthaalmedewerker probeerde hij verzoeker uit te leggen dat het document noodzakelijk
was. Verzoeker werd boos en reageerde dat de
ambtenaar op zijn computer kon zien dat hij de
voorbije jaren zonder problemen de zakken meegekregen had. Volgens de ambtenaar bleef hij zelf
rustig en beleefd en herhaalde hij dat hij het reglement moest volgen.
Vroeger kon de ambtenaar in het AC Brugse Vrije
op zijn computer zien dat verzoeker recht had op
een financiële uitkering. Hij had toegang tot be-
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KLACHT:
Verzoekster lijdt aan autisme. Ze kocht onlangs een
huis waarvan de septische put in de openbare
groenzone ligt. Omdat ze niet wist wie deze put
leeg moest maken, ging ze inlichtingen inwinnen in
het Huis van de Bruggeling. Aan het onthaal kreeg
ze te horen dat ze een afspraak moest maken, wat
ze ook deed.
Aan de themabalie Wonen en Omgeving kreeg ze te
horen dat dit geen vraag was voor de Dienst Ruimtelijke Ordening. Ze werd doorverwezen naar de
dienst Eigendommen die haar doorverwees naar AC
Walwein. Daar werd ze weer doorverwezen naar de
Dienst Ruimtelijke Ordening waarvoor ze weer een
afspraak moest maken.
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Daar kreeg ze eindelijk de juiste informatie: de septische put moest door haar onderhouden worden.
Deze informatie werd gegeven nadat de medewerker aan de themabalie ruggenspraak had gehouden
met de backoffice van de Dienst Ruimtelijke Ordening.
Tijdens haar zoektocht ging verzoekster ook enkele
keren te rade bij het onthaal van het Huis van de
Bruggeling. Daar kreeg ze op een bepaald moment
als reactie: “Je hebt het huis toch gekocht?! Je zou
dat toch moeten weten!” Daarop sloeg verzoekster
in paniek en liep ze naar buiten.
Ze durft het Huis van de Bruggeling bijna niet meer
binnen te gaan. Ze begrijpt de structuur niet en
vindt de drempel te hoog.

ONDERZOEK:
Het hoofd van de Cluster Klant doet uitgebreid navraag bij alle onthaalmedewerkers maar niemand
kan zich de feiten herinneren.
De Ombudsman raadt verzoekster aan naar haar
gemeenteafdeling te gaan als de drempel in het
Huis van de Bruggeling voor haar te hoog is.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het onderzoek
brengt geen duidelijkheid.

MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201709-224)

Ander oordeel
KLACHT:
Eind juni meldt verzoeker geluidsoverlast van een
fuif in het Entrepot.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd diezelfde dag door de Politie afgewezen omdat deze ook al via een ander kanaal bij
haar was toegekomen en behandeld. Door een vergetelheid werd de melding door het contactcenter
van het Huis van de Bruggeling niet als afgehandeld afgevinkt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
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MOEILIJKE AFSPRAKEN
(dossier: 201709-233)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is Engelstalig en klaagt over de dienstverlening door de afdeling Niet-Belgen in het Huis
van de Bruggeling. Ze heeft het moeilijk met het afsprakensysteem. Vroeger kon ze vlot haar verblijfskaart vernieuwen in de Vreemdelingendienst. Nu
ligt dat veel moeilijker. Er is ook een taalprobleem.
Verzoekster bood zich twee keer aan om haar verblijfskaart te vernieuwen, maar dat kon niet meteen.
Omdat ze niet op de afgesproken dag langs kon
komen, moest ze een nieuwe afspraak maken waardoor ze tijd verloor. Een poging om zelf online een
afspraak te regelen, mislukte met nog meer vertraging tot gevolg. Toen ze eindelijk een afspraak had,
werd haar pasfoto geweigerd. De fotocabine in het
Huis van de Bruggeling was stuk en ze mocht niet
snel heen en weer naar het station om daar een
nieuwe foto te maken. Ze moest weer een nieuwe
afspraak maken.

ONDERZOEK:
De baliecoach in het Huis van de Bruggeling merkt
op dat het een beleidskeuze is om op afspraak te
werken. Dat heeft vele voordelen maar ook enkele
nadelen. Is er iets niet in orde, dan moet een nieuwe
afspraak gemaakt worden. Ze merkt op dat als de
agenda van de baliemedewerkers het toelaat, bezoekers wel nog dezelfde dag kunnen terugkeren.
Tijdens de openingsuren van het Huis van de Bruggeling is er een host beschikbaar om burgers op te
vangen. Onduidelijkheid over de juiste balie werd
opgevangen door het aanbrengen van gekleurde
lichtstrips. Deze kleuren worden ook gebruikt op de
oproepschermen in de wachtruimte.
Het klopt dat de fotocabine defect was toen verzoekster zich aanbood, maar de dienst benadrukt
dat de leverancier altijd onmiddellijk verwittigd
wordt in geval van een panne. Die wordt meestal
nog dezelfde dag opgelost. In geval van storingen
worden bezoekers doorverwezen naar het station
waar ook een fotocabine staat. Deze bezoekers
moeten geen nieuwe afspraak maken als ze nog
diezelfde voor- of namiddag geholpen kunnen worden. Met medewerking van de baliecoach krijgt
verzoekster enkele dagen later haar nieuwe verblijfskaart.
Vanaf november 2017 worden twee ‘toeleiders in
diversiteit’ aangeworven door de Diversiteitsdienst.
Zij krijgen een standplaats in het Huis van de Brug-
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geling en krijgen de opdracht onder meer NietBelgen te helpen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

INFOZUIL
(dossier: 201710-264)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeksters echtgenoot vraagt via de stedelijke
website om stickers ‘geen reclame’ op te sturen.
Als die een maand later nog niet toegekomen zijn,
gaat ze naar het Huis van de Bruggeling in de hoop
daar de stickers te kunnen bemachtigen.
Op het moment dat ze toekomt, zit er niemand aan
de onthaalbalie. Ze stapt naar de info-console om
een volgnummer te nemen, maar ze vindt de juiste
toets niet.
Als ze de rij wachtenden voorbij loopt om een loketmedewerker om uitleg te vragen, wordt ze door
twee wachtenden toegesnauwd dat ze haar beurt
moet afwachten.
Omdat niemand aanstalten maakt om haar te helpen, keert ze onverrichterzake terug naar huis. Ze is
niet geholpen.

ONDERZOEK:
De baliecoach vindt het vreemd dat de onthaalbalie
niet bemand zou zijn geweest. Deze balie is normaal gezien doorlopend bemand van 8.30 tot 17
uur. Natuurlijk kan het altijd dat iemand naar het
toilet moet. Sommige baliemedewerkers herinneren
zich dat er die dag wel degelijk stickers zijn meegegeven aan bezoekers.
Het onthaal werkt met ticketnummering om bezoekers meer privacy te bieden. Stickers ‘geen reclame’ kunnen zonder afspraak afgehaald worden aan
de onthaalbalie. De medewerkers vragen alleen dat
de volgorde van oproeping gerespecteerd wordt.
Na de klacht worden de stickers opgestuurd naar
verzoekster. Wat er met de initiële aanvraag van
verzoeksters echtgenoot gebeurde, wordt niet duidelijk uit het onderzoek.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De Ombudsman kan niet oordelen. Het gaat om een
woord-tegen-woordsituatie.
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Voor de constructie en het spandoek is geen vergunning aangevraagd noch verleend. Na contact
met de bouwcontroleur verwijdert de eigenaar eind
januari 2018 de constructie en het spandoek.

MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201712-297)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker stoort zich aan de metalen constructie
met spandoek op het dak van een paviljoen bij de
ingang van een stadspark. Hij vraagt zich af of deze
constructie vergund is en dringt erop aan ze te verwijderen. Zelf ondervindt hij regelmatig hinder van
de vele activiteiten in het park.
Verzoeker formuleert begin augustus zijn opmerking via het Meldpunt. Zestig dagen later komt de
melding als onafgewerkt bij de dienst Ombudsman
terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd aan de Jeugddienst overgemaakt
maar niet in behandeling genomen.
De Jeugddienst merkte de melding niet op omdat de
e-mails die eraan gerelateerd waren, terecht kwamen in de opvolgingstool. De Ombudsman stelt andermaal vast dat sommige diensten de opvolgingstool niet kennen of er niet mee kunnen
werken. Na de klacht neemt de Jeugddienst maatregelen om de opvolgingstool beter op te volgen.
De melding zelf blijkt geen materie voor de Jeugddienst maar voor de Dienst Ruimtelijke Ordening.
JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE
DOSSIEROPVOLGING:
de
Jeugddienst volgde de opvolgingstool niet op waardoor de melding onbehandeld bleef.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Jeugddienst neemt
maatregelen om haar meldingen beter op te volgen.
Aangezien er geen bouwvergunning is, kunnen de
constructie en het spandoek niet blijven staan. Een
dergelijke constructie is vergunningsplichtig.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (19 februari 2018).
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201705-115)

Gegrond
KLACHT:
Op 20 februari 2017 meldt verzoeker dat hij last
heeft van geurhinder, vermoedelijk van een slecht
werkende stookinstallatie van een verderop gelegen
zaak. De melding wordt overgemaakt aan de dienst
Leefmilieu, maar eind april is ze nog altijd niet afgewerkt.

ONDERZOEK:

De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding wordt niet binnen de reglementaire termijn van
zestig dagen afgehandeld. Pas midden juni kan contact opgenomen worden met de melder.
Het is een aandachtspunt dat de melding bleef liggen als gevolg van verschillende zieken bij de
dienst Leefmilieu.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst Leefmilieu
neemt contact op met de melder.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2018).

De medewerkster die het dossier opstartte, werd
begin april langdurig ziek. Door gebrek aan personeel was er niemand om haar dossiers over te nemen.
De ingenieur die klachten over geluidshinder onderzoekt, kan pas midden juni bij de melder langs
gaan. Ze legt hem uit wat de dienst Leefmilieu voor
hem kan doen. Hij mag terugbellen mocht de hinder
zich in de winter voordoen. In de zomer gebruikt de
handelaar de stookinstallatie niet.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)
(dossier: 201710-272)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldt midden augustus geluidshinder
door een aanpalend café. De luidsprekers hangen
tegen de scheidingsmuur en er is geen isolatie. Hij
sprak al eerder de uitbaatster aan maar vindt geen
gehoor. Hij dringt aan op een geluidsmeting.
Midden oktober komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd toegewezen aan de dienst Leefmilieu.
De geluidsingenieur probeerde eind augustus af te
spreken met de wijkinspecteur om ter plaatse te
gaan, maar deze was nog met vakantie. Door de vele langdurig zieken bij de dienst Leefmilieu en de
pensionering van haar directe medewerker duurde
het even voor het dossier verder kon worden gezet.
Een nieuwe medewerker van de dienst Leefmilieu
maakte eind september met de uitbaatster een afspraak om ter plaatse te gaan. De afspraak werd
vastgelegd voor begin oktober. Een week later liet
de medewerker aan de geluidsingenieur en de wijkinspecteur weten dat hij in samenspraak met de uitbaatster en met verzoeker had afgesproken dat midden november een geluidsmeting uitgevoerd zou
worden, wat ook gebeurde.
In aanwezigheid van de wijkinspecteur wordt de
muziekinstallatie afgeregeld en verzegeld. Verzoeker wordt ter plaatse geïnformeerd dat er altijd bijkomende geluidsmetingen kunnen worden uitgevoerd en dat hij bij hinder best ook de Politie
contacteert die de nodige vaststellingen kan doen.
De dienst Leefmilieu laat midden januari 2018 aan
de dienst Ombudsman dat er geen klachten over geluidshinder meer binnen kwamen, noch via verzoeker, noch via de Politie.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De dienst Leefmilieu ondernam actie en informeerde verzoeker mondeling. Dat gebeurde binnen de
reglementaire termijn van zestig dagen. Alleen de
registratie in het meldpuntprogramma bleef gedeeltelijk achterwege, waardoor de melding als onafgewerkt bij de dienst Ombudsman terecht kwam.
Het is een aandachtspunt dat de melding enige tijd
bleef liggen als gevolg van een pensionering en
langdurig zieken bij de dienst Leefmilieu.
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MOBILITEIT
(NIET-PARKEERPLAN)

GEEN ANTWOORD (1)
(dossier: 201706-146)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt eind september 2016 dat heel wat
fietsers de paden op de hoge vesten langs de Guido
Gezellelaan misbruiken als fietspad, terwijl ze bedoeld zijn voor wandelaars. Volgens verzoeker ligt
de oorzaak bij de onduidelijke verkeerssignalisatie.
Hij stelt vast dat de scholen uit de omgeving de hoge vesten ook gebruiken voor hun sportlessen.
Verzoeker krijgt eind oktober 2016 een ontvangstmelding van de dienst Mobiliteit maar wacht tevergeefs op een inhoudelijk antwoord. In juni 2017
contacteert hij de dienst Ombudsman.

fietsers. Dat wordt aangeduid met borden C1. Zij
moeten in principe aan alle toegangen staan. Vesten
waar geen fietspad langs loopt, mogen door fietsers
gebruikt worden met respect voor de andere gebruikers. Sportlessen mogen op de vesten, voor zover het geen fietslessen zijn op die stukken waar dit
door borden C1 verboden is. De Politie vindt dat
het nuttiger zou zijn de fietsers te sensibiliseren,
maar geeft toe dat dit nu niet gemakkelijk is door de
verwarrende toestand.
De dienst Mobiliteit plant op middellange termijn
preventieve acties om het fietsen op bepaalde delen
van vesten af te raden en om de verdraagzaamheid
tussen fietsers en voetgangers te verhogen.

BEOORDELING:

De fietsambtenaar onderzocht de melding maar
vergat verzoeker in te lichten over zijn bevindingen.
Na de klacht legt hij het probleem voor aan de Verkeersdienst van de Politie en vraagt hij de Wegendienst eventueel extra verkeersborden te plaatsen.
Volgens de Verkeersdienst zijn de vesten waarlangs
een fietspad loopt strikt genomen verboden voor

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de fietsambtenaar startte een onderzoek maar vergat verzoeker in te lichten over zijn bevindingen.
De klacht wordt gecorrigeerd: de melding wordt
nog eens voorgelegd aan de Verkeersdienst en de
Wegendienst wordt gevraagd waar nodig bijkomende borden te plaatsen. Verzoeker krijgt een
antwoord op zijn melding.
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).

GEEN ANTWOORD (2)

Verzoeker vindt het antwoord ontwijkend. Hij begrijpt niet waarom de Stad zo terughoudend is. De
dienst Ombudsman legt uit dat het niet ongewoon is
dat de Stad een verkeerssituatie eerst opvolgt, evalueert en daarna pas bijstuurt, mocht dat nodig zijn.

BEOORDELING:

(dossier: 201707-187)

Gegrond
KLACHT:
Midden december 2016 sturen verzoeker en een
buurman een brief aan het College van Burgemeester en Schepenen over de toenemende verkeersdrukte in hun straat. Ze vrezen dat deze nog zal
toenemen als een nieuw grootwarenhuis in de buurt
open gaat. Ze vragen om alleen plaatselijk verkeer
toe te laten.
Omdat verzoeker geen antwoord krijgt, contacteert
hij midden juli 2017 de dienst Ombudsman.

ONDERZOEK:

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd:
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de dienst Mobiliteit antwoordde niet op de brief van verzoeker
en zijn buurman. Het was een verkeerde veronderstelling dat het kabinet van de Burgemeester de
brief zou beantwoorden. De brief was door de Secretarie toegewezen aan de dienst Mobiliteit, dus
was zij verantwoordelijk voor de afhandeling. Het
kabinet had ook duidelijk naar een kopie van het
antwoord gevraagd, wat impliceerde dat verwacht
werd dat de dienst Mobiliteit zou antwoorden.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
antwoord.

De brief kwam toe in de Secretarie en werd voor
verdere behandeling doorgestuurd naar de dienst
Mobiliteit met een kopie naar de Verkeersdienst
van de Politie.
Omdat verzoeker geen antwoord kreeg, contacteerde hij in april 2017 het kabinet van de Burgemeester. Dat vroeg aan de dienst Mobiliteit of de brief
beantwoord was en of een kopie van het antwoord
kon worden overgemaakt. De dienst Mobiliteit
antwoordde dat zij de brief niet beantwoord had.
Hij was waarschijnlijk verloren gegaan in de drukte
rond het nieuwe parkeerplan. Inhoudelijk argumenteerde de dienst dat zij geen voorstander was van
het invoeren van plaatselijk verkeer. Dat zou een
precedent zijn en bovendien moeilijk te controleren.
Omdat verzoeker nog steeds geen antwoord ontving, contacteerde hij begin mei de kabinetschef
van de Burgemeester. Die gaf de e-mail door aan
het kabinet. Het kabinet vroeg aan de Politie of het
voorstel van verzoeker al voorgelegd was aan de
Stedelijke Werkgroep Verkeer. Tegen eind juli had
het kabinet hier nog geen antwoord op ontvangen.
Na de klacht stuurt ze een herinnering.
Eind juli geeft de dienst Mobiliteit aan de dienst
Ombudsman toe dat verzoeker geen antwoord
kreeg. De dossierbeheerder ging ervan uit dat het
standpunt van de dienst Mobiliteit door het kabinet
van de Burgemeester overgemaakt zou worden.
Midden oktober, bijna een jaar na datum, stuurt de
dienst Mobiliteit verzoeker alsnog een antwoord.
Ze excuseert zich voor de laattijdigheid. De dienst
zal de situatie opvolgen en evalueren zodra het
nieuwe warenhuis zijn deuren opent.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
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Akte genomen (15 januari 2018).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (1-7)
(dossiers: 201708-190, 201709-220, 201709-221,
201709-222, 201709-223, 201709-229, 201709230)

Gegrond
KLACHTEN:
Tussen 1 juni en 6 juli 2017 laat de dienst Mobiliteit zeven meldingen van burgers over fietsvoorzieningen in Brugge onbeantwoord.
Na zestig dagen komen ze bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Alle meldingen behoren tot de bevoegdheid van dezelfde ambtenaar bij de dienst Mobiliteit.
De ambtenaar wijt het overtijd gaan van de meldingen aan een combinatie van het in onderzoek plaatsen van de vragen, tijdsgebrek, het opnemen van
vakantie en een persoonlijke slechte timing.
De meldingen worden uiteindelijk pas in de loop
van november door de ambtenaar beantwoord.

DOSSIERS 2017 IN DETAIL
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BEOORDELING:

BEOORDELING:

De Ombudsman beoordeelt de klachten als gegrond maar gecorrigeerd.
De klachten zijn gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de meldingen werden niet door de ambtenaar behandeld
binnen de reglementaire termijn van zestig dagen.
Het duurt tot vier maanden vooraleer een antwoord
wordt geformuleerd.
De klachten worden gecorrigeerd: het nodige herstel wordt uitgevoerd en/of de melders krijgen alsnog een antwoord.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding werd niet in behandeling genomen. Verzoekster moest bijna vijf maanden op een antwoord
wachten.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt
een antwoord.

AANBEVELING:

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

“De ambtenaar in kwestie dient de meldingen die
tot zijn bevoegdheid behoren, goed op te volgen.”

REACTIE COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

DINA-ABONNEMENT
(dossier: 201708-217)

Deels gegrond

Goedgekeurd (11 december 2017).

OPVOLGING:

KLACHT:

De ambtenaar wordt aangesproken door zijn diensthoofd die hem erop wijst dat hij zijn meldingen gedisciplineerd moet opvolgen.

Verzoekster meldt begin juli dat ze hinder ondervindt van een parkeerautomaat voor haar deur. Toeristen zouden er zich rond verzamelen, op haar vensterbanken zitten en spullen tegen haar raam zetten
of afval achterlaten.
Na zestig dagen komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

Verzoekers downloaden een formulier vanop de
stedelijke website voor het aanvragen van een Dina-abonnement (Dienst Inruilen Nummerplaat voor
Abonnement). Samen met een bewijs van schrapping van hun voertuig sturen ze hun aanvraag naar
De Lijn om zo gedurende drie jaar een jaarabonnement te krijgen tegen de helft van de prijs.
Drie dagen later krijgen ze een e-mail van De Lijn
dat het Dina-abonnement al sinds 1 februari 2016
niet meer bestaat. Het koppel was daarvan niet op
de hoogte.
Verzoekers dienen klacht in omdat op de website
van de Stad een aanvraagformulier beschikbaar is
voor een product dat niet meer bestaat. Op de website is niets terug te vinden over het stopzetten van
het Dina-abonnement. Verzoekers verkochten al
hun auto en lopen een financieel voordeel mis. Ze
vragen een financiële tegemoetkoming.

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

De dienst Mobiliteit geeft bijna drie maanden na het
opstarten van het klachtdossier toe dat ze de melding over het hoofd zag. Ze formuleert een inhoudelijk antwoord.
De Stad heeft het recht om parkeerautomaten op het
openbaar domein te plaatsen. Er is geen reglement
dat verbiedt automaten voor private woningen te
plaatsen. Volgens de geregistreerde acties op de automaat is er volgens Mobiliteit geen overlast. Op
sommige plaatsen worden parkeerautomaten veel
intensiever gebruikt dan die voor de woning van
verzoekster.

Bij de start van het onderzoek staat het aanvraagformulier nog altijd op de website van de Stad. Het
kan gedownload worden. Ook het adres waarnaar
de aanvraag opgestuurd moest worden, staat erop
vermeld.
De dienst Mobiliteit is verantwoordelijk voor de informatie op de website. Volgens de webmaster
verwijderde zij wel de informatie over het Dinaabonnement maar niet het formulier. Na de klacht
wordt ook het formulier verwijderd.
Op de website van de Vlaamse overheid, de initiatiefnemer van het Dina-abonnement, staat vermeld
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MEER DAN ZESTIG DAGEN (8)
(dossier: 201709-228)

Gegrond
KLACHT:

DOSSIERS 2017 IN DETAIL

MOBILITEIT (NIET-PARKEERPLAN)

dat het afgeschaft is sinds 1 februari 2016. Via
Google is via verschillende hits terug te vinden dat
het abonnement niet meer bestaat. De dienst Mobiliteit wil daarom geen tegemoetkoming doen. Zij
vindt dat het aan de burger is om zich goed te informeren en de betrouwbaarheid van documenten
op het internet na te gaan.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
op de website van de Stad was nog een aanvraagformulier voor het Dina-abonnement te vinden terwijl dat abonnement al sinds 1 februari 2016 niet
meer bestaat. Dat had zeer zware gevolgen voor
verzoekers.
Het is zéér belangrijk dat de stedelijke website altijd de meest actuele informatie bevat. Dat vergt
een voortdurende alertheid van alle diensten.
De klacht is slechts deels gegrond omdat ook verzoekers deels verantwoordelijk zijn. Zij informeerden zich te weinig, terwijl het Dina-abonnement
toch impliceerde dat ze hun auto van de hand moesten doen. Niet de Stad Brugge maar wel de Vlaamse overheid was de initiatiefnemer. Op haar website
staat duidelijk vermeld dat het Dina-abonnement
niet meer bestaat.
De klacht wordt gedeeltelijk gecorrigeerd: het formulier wordt van de website gehaald. Maar tot een
compensatie is de dienst Mobiliteit niet bereid

ster. Pas na de overname van de melding door de
dienst Ombudsman licht hij haar in.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
De ambtenaar ondernam wel actie, wat positief is,
maar liet na de meldster hierover in te lichten en de
melding af te sluiten.

AANBEVELING:
“De ambtenaar in kwestie dient de meldingen die
tot zijn bevoegdheid behoren, goed op te volgen.”

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Goedgekeurd (11 december 2017).

OPVOLGING:
De ambtenaar wordt aangesproken door zijn diensthoofd die hem erop wijst dat hij zijn meldingen gedisciplineerd moet opvolgen.

TWIJFELACHTIG SMS-PARKEREN
(dossier: 201701-007)

Ander oordeel
KLACHT:

MEER DAN ZESTIG DAGEN (9)

Verzoekers parkeren hun auto in de Smedenstraat.
Ze kiezen voor sms-parkeren. Als ze bij hun wagen
terugkeren, vinden ze een parkeerretributie achter
de ruitenwisser omdat ze geparkeerd zouden hebben zonder geldig ticket. Verzoekers betwisten dat.
Volgens het sms-bericht op hun gsm startte de parkeertijd vóór het uitschrijven van de retributie.

(dossier: 201708-213)

ONDERZOEK:

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

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster meldt midden juni 2017 via het Meldpunt dat ze een fiets met een buitengewoon formaat
heeft die ze niet kan stallen in de fietsenstallingen
aan het station. Ze vraagt de Stad hier rekening mee
te houden.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De bevoegde ambtenaar zorgde als gevolg van de
melding voor acht fietsstalplaatsen voor buitengewone formaten in de fietsstallingen aan de voorkant
van het station. Hij liet dat niet weten aan de meldJAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

De parkeerwachter schreef de retributie uit om
14.15 uur. De foto’s tonen aan dat er toen geen ticket achter de voorruit lag.
Bij nazicht van het logsysteem van het smsparkeren blijkt dat verzoekers hun parkeersessie pas
startten om 14.18 uur, drie minuten na het uitschrijven van de retributie. De parkeerretributie is volgens de dienst Mobiliteit dan ook terecht.
Verzoekster maakt per e-mail een screenshot van
haar gsm over. Daarop staat dat de parkeertijd startte om 14.14 uur en liep tot maximum 16.14 uur.
Daarmee wil ze bewijzen dat de parkeerwachter de
retributie om 14.15 uur onterecht uitschreef. Het
cijfer ‘4’ van ’16.14’ staat iets hoger dan de andere
cijfers. De dienst Mobiliteit concludeert dat de
screenshot via fotoshop gemanipuleerd werd.
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De dienst Ombudsman maakt het resultaat van het
onderzoek over aan verzoekster. Zij reageert niet
meer.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Helemaal zeker is het niet, maar de kans is groot
dat verzoekster probeerde om de dienst Ombudsman en de dienst Mobiliteit te misleiden om onder
de retributie uit te komen.
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TEN ONRECHTE BETAALDE TICKETS
(dossier: 201706-147)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster en haar vriend wonen in Zeebrugge. Ze
willen een bezoek brengen aan de O.L.V.-kerk en
het Sint-Janshospitaal. Ze betalen hun tickets met
bancontact. Pas als de kassier de tickets overhandigt, vraagt hij waar ze wonen. Als verzoekers zeggen dat ze in Brugge wonen, krijgen ze te horen dat
het bezoek aan de musea voor Bruggelingen gratis
is. Ze hoefden niet te betalen, maar de kassier zegt
dat hij de tickets niet kan terugbetalen omdat ze betaalden met bancontact. Als ze willen, kunnen ze
een klacht indienen bij het Museum.
Verzoekster vindt dat niet correct. De kassier had
eerst moeten vragen of ze in Brugge woonden vóór
hij de tickets uitdrukte en hen liet betalen. Zijn
vraag kwam niet alleen te laat, verzoekster moet
ook zelf stappen zetten om haar geld terug te krijgen.

ONDERZOEK:
De directie van de Musea is formeel: de kassier had
de tickets meteen moeten terugbetalen.
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De tickets die betaald werden met een bankkaart,
konden perfect geannuleerd worden en de kassier
had bij de annulering kunnen noteren dat de terugbetaling cash gebeurde. Op die manier zou de fout
recht gezet zijn en zou op het einde van de dag de
rekening kloppen. In het kassasysteem wordt geen
onderscheid gemaakt tussen betalingen via bankkaart of via cash.
Volgens de directie zijn er nooit instructies gegeven
dat een ticket, betaald met bancontact, niet in cash
zou kunnen worden terugbetaald. Zij zal hierover
opnieuw richtlijnen geven aan alle kassiers.
De directie biedt haar verontschuldigingen aan. Het
bedrag wordt terugbetaald aan verzoekers.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de kassier betaalde
de tickets niet terug, hoewel dat perfect mogelijk
was geweest.
De klacht wordt gecorrigeerd: de tickets worden terugbetaald. De kassiers krijgen richtlijnen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (7 augustus 2017).
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verzoeker in de stedelijke musea op een dergelijke
manier behandeld.

ONDERZOEK:
De directie van de Musea betreurt dat het onthaal
slecht verliep omdat ze veel belang hecht aan een
vriendelijk onthaal en aan de tevredenheid van de
bezoekers.
De kassiers argumenteren dat ze de richtlijnen
volgden maar geven toe dat het contact problematisch verliep.
De directie bevestigt dat de kassiers bij een vraag
tot gratis toegang als Bruggeling altijd de identiteitskaart moeten vragen omdat er geregeld misbruik wordt vastgesteld. Zij vindt evenwel dat in
het geval van verzoekers zoontje de reispas aanvaard had moeten worden als middel tot identificatie. Een zekere flexibiliteit was volgens de directie
op zijn plaats geweest. De reactie na het bezoek
vindt zij uiterst ongepast. Zij verontschuldigt zich.
De directie kondigt aan dat recent gestart werd met
een professionele opleiding in klantvriendelijkheid
voor alle personeelsleden die dagelijks in contact
komen met bezoekers. Met deze opleiding beoogt
zij mee te geven dat het reglement nageleefd moet
worden maar dat dit altijd op een klantvriendelijke
en beleefde manier moet gebeuren.

GEEN GRATIS TOEGANG
(dossier: 201711-294)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker, zijn echtgenote en hun elfjarige zoontje,
allen Bruggelingen, willen het Belfort bezoeken.
Ze bieden zich aan de kassa aan. Verzoeker en zijn
echtgenote tonen hun identiteitskaart en zeggen dat
hun zoontje nog geen identiteitskaart heeft. De kassiers morren en weigeren het kind gratis binnen te
laten. Ook als verzoeker een reispas van zijn zoontje toont, blijven de dames het kind de gratis toegang weigeren. Ze verwijten verzoeker en zijn
echtgenote dat ze voor hun kind geen Kids-Id hebben aangevraagd. Op de reispas staan noch een
adres noch gegevens over de afkomst van het jongetje. Het zou ook om een neefje kunnen gaan dat
ze gratis binnen proberen te smokkelen. Verzoekers
krijgen te horen dat ze leugenaars en bedriegers
zijn. Andere klanten die staan aan te schuiven, kunnen alles horen. Uiteindelijk beslist een van de kassiers om toch drie gratis tickets af te leveren.
Als ze na hun bezoek opnieuw langs de kassa passeren, worden ze opgewacht door de andere kassier
die hen luid aanspreekt. Opnieuw worden verzoeker
en zijn gezin bedriegers en leugenaars genoemd, en
krijgen ze te horen dat het reglement overtreden is
omdat voor hun zoon een identiteitskaart of minstens een Kids-Id nodig was. Nooit eerder werd
JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEEN CORRECTE BEJEGENING: de opmerkingen voor en na het bezoek dat verzoekers bedriegers waren, waren zeer ongepast.
GEEN SOEPELHEID: het is juist dat de kassiers
het reglement moeten volgen, maar soepelheid was
op zijn plaats geweest toen de vader een reispas op
naam van zijn zoontje kon voorleggen als middel
om zijn kind te identificeren.
De klacht wordt gecorrigeerd: de directie biedt haar
excuses aan. Alle personeelsleden die met bezoekers in contact komen, volgen een professionele opleiding in klantvriendelijkheid.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (22 januari 2018).
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HOOG STANDGELD

geld voor drank- en eetstanden te verhogen omdat
dit wel haalbaar leek.

(dossier: 201707-177)

Onbevoegd
KLACHT:
Elk jaar vindt in december in de binnenstad een
midwinterfeest plaats. Verzoekster neemt er al jaren
aan deel. Alle standhouders betaalden tot 2016 een
gelijk standgeld en kregen hiervoor de beschikking
over een identiek kraam en materieel. Dat zorgt
voor eenvormigheid en sfeer.
Verzoekster is verbaasd als ze begin juni 2017 een
e-mail van de dienst Musea krijgt waarin staat dat
voor een eet- of drankstand de prijs opgetrokken
wordt van 45 naar 150 euro voor een eerste stand.
De dienst Musea motiveert de beslissing door te
stellen dat de eet- en drankstanden meer winst maken dan de standen met handgemaakte, ambachtelijke producten.
Verzoekster voelt zich ongelijk behandeld. Het argument dat zij meer zou verdienen dan haar collega-standhouders, is uit de lucht gegrepen. Bovendien vragen de voorbereiding, de opbouw, de
uitbating en het opruimen van een drank- en eetstand meer tijd en werk.
Verzoekster vraagt te onderzoeken of de prijsaanpassing opgelegd mag worden door de dienst Musea zonder dat het College van burgemeester en
schepenen hierover een beslissing nam.

BEOORDELING:
Onbevoegd.
Over de prijszetting kan de Ombudsman geen uitspraak doen. Hij is hiervoor niet bevoegd. Verzoekster krijgt wel meer toelichting bij de beslissing om
alleen het standgeld voor de eet- en drankstanden te
verhogen.

ONDERZOEK:
De organisatie van het marktgedeelte van het feest
is in handen van een private vereniging. De prijzen
voor de standplaatsen zijn niet vastgesteld door de
Stad maar wel door de raad van bestuur van deze
vereniging. De Ombudsman is niet bevoegd om
klachten over deze vereniging te behandelen. Hij
verwijst verzoekster met haar klacht door naar de
voorzitter van de vereniging.
De dienst Musea motiveert hoe de organisatoren
aan hun prijszetting kwamen. Per stand betaalt de
vereniging 55 euro. De 45 euro die aan de standhouders gevraagd wordt, dekt niet alle kosten waardoor al een paar jaar met verlies gedraaid wordt. De
vereniging wil een verscheidenheid aan handgemaakte producten blijven aanbieden. Voor veel
standhouders die eigengemaakte spullen verkopen,
is een nieuwe prijsstijging niet meer haalbaar. Om
te voorkomen dat door een algemene prijsstijging
een aantal standhouders met ambachtelijke goederen zou afhaken en deze plaatsen ingenomen
zouden worden door grotere, professionele handelaars, koos de vereniging ervoor alleen het stand-
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vingsgeld terugbetaald zou krijgen. Als dat niet
mogelijk is, wil hij dat de kosten voor het materiaal
terugbetaald worden.

INSCHRIJVINGSGELD
(dossier: 201712-308)

Ander oordeel

ONDERZOEK:

Verzoekster schrijft zijn dochter in in de Academie
(DKO). Vanaf 11 oktober was er altijd iets aan de
hand waardoor de les niet kon doorgaan.
Op 11 oktober werd verzoeker laat ingelicht dat de
juf ziek was. Hij moest snel opvang zoeken. De
volgende week was de schoolpoort om 13.45 uur
nog dicht. Op 25 oktober startte de les weer niet om
13.45 uur. Bij het buiten komen bleek zijn dochtertje volledig onder de verf te zitten. Op 1 november
was er geen les, op 8 november was er blijkbaar
ook geen les. Verzoeker wist van niets en kreeg pas
een sms om 11.11 uur. Ook nu moest hij weer snel
opvang zoeken. Op 15 november was de juf weer
ziek. Hij werd hiervan pas om 11.30 uur met een
sms verwittigd.
Verzoeker besliste hierop zijn dochter niet langer
naar de Academie te sturen. Hij vroeg aan de directeur het inschrijvingsgeld terug. De directeur repliceerde dat het om een uitzonderlijke samenloop van
omstandigheden ging en dat het inschrijvingsgeld
niet terugbetaald kon worden. Als verzoeker niet
tevreden was met het antwoord, kon hij klacht bij
de Ombudsman indienen.
Verzoeker wendt zich tot de Ombudsman. Hij
vraagt dat hij minstens een deels van het inschrij-

De directeur herhaalt dat het om een samenloop van
omstandigheden ging. De school kan de ouders pas
verwittigen op het moment dat ze zelf weet dat de
juf afwezig zal zijn door ziekte. Hij wijst er op dat
de school als gratis extra service aanbiedt dat de
ouders hiervan per sms worden verwittigd. De omkadering, voorzien door het ministerie van onderwijs, laat niet toe dat een lerares die maar kort ziek
is, vervangen wordt. Het is onmogelijk de kinderen
te verspreiden over de andere klassen.
1 november was een vakantiedag. 8 november was
er een lesverplaatsing die volgens de directeur wel
degelijk vooraf met een brief en een e-mail aangekondigd werd.
De directeur stelt dat de keren dat hij de school bezocht, er geen problemen waren met het aanvangsuur. Hij belooft de leraars erop aan te spreken en
steekproeven te nemen. Op 18 oktober was er een
probleem met de schoolpoort. De Academie huurt
de lokalen en stond voor een voldongen feit. De
volgende les werd dit met de school in kwestie opgelost.
Wat de verfsporen betreft, verzekert de directeur
dat men naar aanleiding van het project 300 jaar
Academie voorzorgen had genomen maar dat het
enthousiasme van de kinderen wat werd onderschat.
Het inschrijvingsgeld kan niet teruggestort worden.
Het reglement laat dat niet toe. Bovendien wordt
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het inschrijvingsgeld eind oktober doorgestort naar
het ministerie van Onderwijs. Ook de materiaalkost
van 20 euro kan niet teruggestort worden. Ook dat
staat in het schoolreglement.
De Ombudsman licht verzoeker erover in dat hij
geen mogelijkheid ziet om het inschrijvingsgeld of
de materiaalkost te laten terugbetalen. Verzoeker
reageert ontgoocheld.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Dat er telkens iets aan de hand was, was een uitzonderlijke samenloop van omstandigheden. De
Ombudsman kan begrijpen dat dit voor wrevel
zorgde bij verzoeker, maar volgens het reglement is
terugbetaling onmogelijk. Dat de school de ouders
per sms laat weten dat de juf onverwacht ziek of
afwezig is, is al een extra service.
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OPENBAAR TOILET
(dossier: 201711-280)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster bezoekt op 31 oktober een begraafplaats en wil er naar het openbaar toilet gaan. Het
toilet is vuil. In alle hoeken hangen spinnenwebben.
Er ligt wc-papier en een plastieken fles op de grond.
Vers toiletpapier is er niet. Ook de muren en de
deur zijn vuil.
Ze spreekt een paar werklui aan die zeggen dat ze
zich niet kunnen herinneren wanneer er nog eens
een poetsvrouw langs is geweest. Verzoekster begrijpt dat er niet elke dag schoon gemaakt kan worden, maar met 1 en 2 november in het vooruitzicht
was dat toch gepast geweest.

ONDERZOEK:
Het schoonmaakprogramma voorziet dat het toilet
wekelijks op maandag gepoetst wordt en dat er bijzondere aandacht naar het toilet moet gaan voor de
feestdagen van Allerheiligen en Allerzielen.
De schoonmaakdienst wees de verantwoordelijke
schoonmaakster al eerder op bepaalde tekortkomingen. Dat was het geval begin oktober toen de
schoonmaakdienst bij een controle op de centrale
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begraafplaats vaststelde dat een openbaar toilet niet
proper was. De schoonmaakdienst gaf de poetsvrouw midden oktober een laatste kans om beter te
doen. Ze kreeg de opdracht om alle locaties waar ze
voor moet instaan, degelijk te poetsen.
Op 25 oktober maakte de schoonmaakdienst met de
poetsvrouw de afsprak dat zij het openbaar toilet op
de begraafplaats in kwestie een grondige beurt zou
geven omdat vastgesteld was dat de staat erbarmelijk was. De poetsvrouw beloofde dat te doen. De
schoonmaakdienst controleerde op 31 oktober het
toilet en stelde vast dat de poetsvrouw haar belofte
niet was nagekomen hoewel Allerheiligen en Allerzielen voor de deur stonden.
Op 6 november, dat was twee dagen voor de Ombudsman de klacht overmaakte, kreeg de poetsvrouw een allerlaatste verwittiging dat ze alle toiletten waarvoor ze verantwoordelijk was, perfect in
orde moest houden. Deed ze dat niet, dan zou ze
overgeplaatst worden naar locaties met een minder
gunstig uurrooster. De schoonmaakdienst controleerde op 7 november het toilet opnieuw en stelde
vast dat het proper was. Het functioneren van de
poetsvrouw wordt van dichtbij opgevolgd.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
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GEEN ZORGVULDIGHEID: de poetsvrouw ging
herhaaldelijk in de fout.
De klacht is gecorrigeerd: het toilet wordt schoon
gemaakt. De poetsvrouw wordt opgevolgd door de
schoonmaakdienst.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (11 december 2017).

als organisatorisch haar steentje bij zou willen dragen in het onderhoud.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.

OPVOLGING:
In afwachting van een afspraak met Club Brugge
verhoogt de dienst Patrimonium zelf de onderhoudsbeurten en stelt ze beter af op de thuismatchen van Club Brugge.

VUILE TOILETTEN
(dossier: 201704-101)

Ander oordeel
KLACHT:
De dienst Ombudsman krijgt in april 2017 een terugkerende klacht7 over de onhygiënische en vuile
toestand van de openbare toiletten aan de kerk van
Sint-Andries.

ONDERZOEK:
Het College van Burgemeester en Schepen besliste
midden januari 2014 om de toiletten op te knappen
en verder te laten onderhouden door de dienst Patrimonium. Er werd daarvoor een budget voorzien.
Sinds september 2014 werden de toiletten wekelijks
gepoetst.
Met de opening van de nieuwe bibliotheek in SintAndries was de wekelijkse schoonmaakbeurt niet
meer haalbaar met eigen personeel. Er werd een externe firma ingeschakeld die om de twee weken de
toiletten reinigt. Afgaand op de klachten is dat te
weinig.
Omdat de toiletten veel gebruikt worden na de
thuismatchen van Club Brugge en de vervuiling dan
het grootst is, stelt de dienst Ombudsman voor om
te polsen bij Club Brugge of zij zowel budgettair
7

Dossier 201312-287, Jaarverslag 2013, p. 79 en
dossier 201506-147, Jaarverslag 2015, p. 157158.
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PERSONEEL & ORGANISATIE

PERSONEEL & ORGANISATIE

SELECTIE

ONDERZOEK:

(dossier: 201702-049)

De dienst Personeel en Organisatie verwijst naar de
rechtspositieregeling. Over de samenstelling van de
jury schrijft deze voor dat selecties uitgevoerd worden door een selectiecommissie bestaande uit ten
minste twee leden en eventueel uit plaatsvervangers
die optreden bij afwezigheid van de persoon die zij
vervangen. Voor de selectieproef voor administratief medewerker werd gekozen voor drie juryleden.
Deze drie personen werden verdeeld over de drie
delen van de selectie. Het is niet verplicht om met
drie mensen in de jury te zitten. Twee is voldoende.
Wat de twijfel over de neutraliteit betreft, kan de
dienst Ombudsman enkel vaststellen dat iedere
kandidaat dezelfde vragen kreeg en dat dit gecontroleerd werd door de vakbonden.
Niet de mondelinge maar de schriftelijke proef van
verzoekster was doorslaggevend voor het eindresultaat. De schriftelijke proef werd gequoteerd zonder
inbreng van de jury.
Verzoekster wordt uitgenodigd voor een gesprek
over haar resultaten. Ze krijgt uitleg maar blijft met
een dubbel gevoel zitten.

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster muteerde naar een andere stadsdienst.
Om doorgroeimogelijkheden te hebben moest ze
deelnemen aan een externe selectie voor administratief medewerker. Omdat ze al een paar keer niet
door een selectie geraakte, stelt ze zich vragen over
de objectiviteit van de jury tijdens de mondelinge
proef. Ze doelt vooral op een personeelslid van de
dienst Personeel en Organisatie die vaak in de jury
zit.
Tijdens de jongste selectieproef stelde ze vast dat er
slechts twee juryleden op het mondeling aanwezig
waren, hoewel er in het selectieprogramma vermeld
staat dat de jury uit drie leden moet bestaan: een
leidinggevende, een consultant van een extern selectiekantoor en een expert rekrutering.
Verzoekster stelde na het consulteren van haar resultaten vast dat ze maar vier procent te kort kwam
om geslaagd te zijn. Ze kan niet geloven dat ze voor
het mondeling maar zestig procent haalde. Ze vroeg
een gesprek met de jury maar dat is nog niet gebeurd.
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BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek kan niet hard maken dat de selectieproef niet objectief zou zijn beoordeeld.
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PREVENTIE

PREVENTIE

BEOORDELING:

BUURTCHEQUES
(dossier: 201704-099)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker klaagt over de manier waarop zijn eerstelijnsklacht over een buurtcomité en het oneigenlijke gebruik van buurtcheques werd behandeld.
Volgens verzoeker nam de Preventiedienst hierin
geen enkel initiatief.

Ongegrond.
De dienst Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur noch onregelmatigheden vaststellen in het
dossier.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (3 juli 2017).

ONDERZOEK:
Noch de dienst Ombudsman, noch de Preventiedienst zijn bevoegd om tussen te komen in de discussie tussen verzoeker en buurtcomité. Verzoeker
verwachtte onterecht dat de Preventiedienst dat wel
zou kunnen doen.
Over de toekenning van de buurtcheques neemt de
dienst Ombudsman nota van de voorwaarden en de
controles erop. Zij kan niet hard maken dat de
buurtcheques onterecht uitgereikt zouden zijn. Uit
het onderzoek blijkt dat de Preventiedienst correct
handelde en antwoordde.
De dienst Ombudsman maakt het resultaat van het
onderzoek over aan verzoeker. Hij gaat niet akkoord.
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SECRETARIE

SECRETARIE

VERSLAGEN GEMEENTERAAD
(dossier: 201703-086)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat het gemiddeld vier tot acht
maanden duurt vooraleer de woordelijke verslagen
van de Gemeenteraad op de stedelijke website worden gepubliceerd. Ze uitte hierover al haar ongenoegen in de eerste lijn. Ze gebruikte hiervoor het
document ‘openbaarheid van bestuur’. Midden
maart 2017 vroeg de dienst Algemeen Bestuur haar
in een e-mail van welk document ze een kopie
wenste.
Verzoekster wil geen kopie. Ze wenst de verslagen
van de Gemeenteraad sneller op de website. Ze begrijpt niet waarom het zo lang duurt, precies omdat
het om woordelijke verslagen gaat.

ONDERZOEK:
De Secretarie staat in voor de verslagen en plaatst
ze op de website.
Volgens het huishoudelijk reglement wordt op basis
van een audio-opname een woordelijk verslag van
de Gemeenteraad gemaakt. Dat wordt het gemeenteblad genoemd. Het gemeenteblad wordt digitaal
ter beschikking gesteld van de raadsleden en het
publiek. Hoewel het reglement geen timing voor
JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

publicatie oplegt, dient dit binnen een redelijke
termijn te gebeuren.
Volgens het diensthoofd van de Secretarie kan het
woordelijk verslag pas na minimum twee maanden
klaar zijn voor publicatie op de website. Omdat er
geen personeel exclusief met deze taak belast is en
verschillende ambtenaren dit werk erbij nemen, kan
de timing van publicatie wisselen. Vooraleer te publiceren moet het ontwerpverslag nagelezen worden. Het wordt ook voorgelegd aan de gemeenteraadsleden die enkele dagen de tijd krijgen om
eventuele opmerkingen of aanvullingen door te geven.
Het verslag van de Gemeenteraad van december
2016 werd pas begin april 2017 gepubliceerd. Dat
is na bijna drie maanden. Volgens het diensthoofd
had de vertraging te maken met tijdelijk minder
personeel in de Secretarie en twee extra gemeenteraadszittingen in mei en oktober 2016. Het diensthoofd laat de achterstand wegwerken.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen redelijke termijn).
Dat de woordelijke verslagen vier tot zes maanden
onderweg waren, was te lang. Positief is dat de achterstand weggewerkt wordt.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2017).
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SPORT

VERKEERD ADRES

ONDERZOEK:

(dossier: 201707-180)

De Sportdienst geeft toe dat een en ander fout liep.
In september 2016 werd een nieuw digitaal reservatieprogramma in gebruik genomen waarbij verenigingen zelf de beschikbaarheid van sportinfrastructuur kunnen controleren en het gebruik kunnen
vastleggen. Het nieuwe systeem stuurt maandelijks
digitale facturen naar de gebruikers.
Bij het invoeren van de gegevens van de vereniging
werd een fout e-mailadres ingegeven. Daardoor
kreeg de club geen facturen. De Sportdienst kreeg
geen foutmelding als reactie op het gebruik van het
verkeerde e-mailadres. Het ging immers om een bestaand adres. Omdat niet gereageerd werd op de
herinneringen die ook via e-mail werden verstuurd,
contacteerde de Sportdienst de voorzitter van de
vereniging. Ook hier werd een verkeerd e-mailadres
gebruikt. Het bericht kwam bij de verkeerde persoon terecht.
Naar aanleiding van de vraag van verzoekster om
Sport Axi bonnen terugbetaald te krijgen, stuurde
de Sportdienst eind juni een e-mail naar haar persoonlijke adres met een overzicht van de nog openstaande facturen. De Sportdienst voegde duplicaten
van de facturen toe. Overeengekomen werd dat de
rekeningen gespreid betaald mochten worden met
de Sport Axi bonnen en de werkingstoelage.
Doordat de fouten in het computerprogramma werden gecorrigeerd, kreeg verzoekster naderhand toch
weer herinneringen die afweken van de afspraken
met het diensthoofd. Zij mag de automatisch ver-

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster is secretaris van een sportvereniging
die regelmatig sportinfrastructuur van de Stad gebruikt. Als de vereniging de uitbetaling vraagt van
Sport Axi bonnen, komt aan het licht dat facturen
voor het gebruik van sportinfrastructuur sedert oktober 2016 onbetaald bleven.
Eind juni 2017 vraagt de Sportdienst de openstaande rekeningen te vereffenen, maar verzoekster reageert dat ze nooit facturen kreeg. De Sportdienst
zou ze naar een foutief e-mailadres gestuurd hebben
dat lijkt op dat van de vereniging. Ook e-mails aan
de voorzitter gingen verloren omdat het e-mailadres
fout was.
Verzoekster is er niet over te spreken dat de vereniging alle rekeningen in een keer moet vereffenen.
Zij spreekt met het diensthoofd af dat ze de facturen
in schijven mag betalen.
Als verzoekster nadien toch weer aangemaand
wordt om de openstaande facturen zo snel mogelijk
te vereffenen, neemt ze contact op met de dienst
Ombudsman.
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stuurde herinneringen negeren en de facturen betalen zoals afgesproken.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: bij de ingebruikname
van het nieuwe digitale systeem slopen er fouten in
de ingevoerde gegevens. Daardoor kreeg verzoekster geen facturen. Ook het e-mailadres van de
voorzitter was verkeerd.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Sportdienst corrigeert de gegevens. Verzoekster mag de aanmaningen negeren. De vereniging krijgt de tijd om de
openstaande rekeningen te vereffenen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

De Sportdienst wijst erop dat de scheidsrechters al
die tijd de mogelijkheid hadden om zich om te kleden en te douchen in een kleine kleedkamer in de
sporthal.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie)
De Sportdienst liet na de melder op de hoogte te
brengen van het herstel.
Het herstel liet lang op zich wachten maar de Ombudsman kan niet zeggen dat de diensten nalatig
waren. Ze volgden het probleem op, maar het defect
was moeilijk te herstellen.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (8 mei 2017).

FACTUUR TENNISVELD

Akte genomen (16 oktober 2017).
(dossier: 201708-196)

MEER DAN ZESTIG DAGEN

Ongegrond

(dossier: 201703-090)

Terechte opmerking
KLACHT:
Eind januari 2017 meldt verzoeker via het Meldpunt dat in een stedelijk sportcomplex de centrale
verwarming in de kleedkamer van de scheidsrechter
al een paar maanden stuk is. Hij wijst erop dat de
voetbalclub hiervoor betaalt aan de Stad. Hij vraagt
zich af of de club een deel van dat geld terug kan
krijgen aangezien de infrastructuur niet in orde is.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De dienst Elektromechanica herstelde de centrale
verwarming al eind januari 2017, maar de Sportdienst liet dat pas eind maart aan de melder weten.
De Sportdienst bevestigt dat de eerste melding van
een defect dateert van midden november 2016. De
dienst Elektromechanica ging midden november en
begin december 2016 langs maar kon het probleem
niet oplossen. Een private firma werd gecontacteerd. Eind december gaf de Sportdienst het probleem opnieuw door aan de dienst Elektromechanica die eind januari 2017 langs ging. Midden
februari 2017 liet de dienst Elektromechanica aan
de Sportdienst weten dat de verwarming hersteld
was. Deze informatie werd niet overgemaakt aan de
melder.
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KLACHT:
Verzoeker protesteert tegen een factuur van vijf euro voor de huur van een tennisveld in een stedelijk
sportcomplex. Doordat er op het moment dat er getennist zou worden, een hevig onweer uitbrak, was
het veld onbespeelbaar. Verzoeker en zijn partner
beslisten niet te spelen en keerden naar huis terug.
Toch kreeg de partner van verzoeker voor de huur
van het veld een factuur van vijf euro. Hij protesteerde. Dat er niet gespeeld was, kwam door overmacht. De Sportdienst reageerde dat de factuur betaald moest worden omdat er minstens 48 uur
vooraf geen annulering was doorgegeven. Bovendien waren verzoekers niet aan de toezichter in de
sporthal gaan zeggen dat ze niet zouden spelen.
Verzoeker reageerde opnieuw dat het hier om een
geval van overmacht ging. Zij hadden helemaal niet
de bedoeling gehad om te annuleren. Toen ze toekwamen, brak het onweer los. Dat maakte het veld
onbespeelbaar. Naar binnen lopen was geen optie
omdat het water goot. Bovendien zou de toezichter
in dergelijke weersomstandigheden toch niet naar
buiten zijn gegaan.
Kort daarop krijgt verzoeker een herinnering dat hij
de factuur moet betalen. Hij reageert dat hij niet zal
betalen tot de dienst Ombudsman in de zaak een
uitspraak heeft gedaan.

ONDERZOEK:
De Sportdienst bevestigt dat verzoekers een tennisveld gereserveerd hadden. Aangezien zij zich niet
202
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aanmeldden bij de toezichter, registreerde deze verzoekers ‘afwezigheid zonder annulering’ in het reservatiesysteem. Conform het huishoudelijk reglement kregen verzoekers een factuur van 5 euro
wegens het niet tijdig annuleren.
Als er van overmacht sprake is, wordt verondersteld
dat de gebruikers de Stad daarvan op de hoogte
brengen, zegt de Sportdienst. Dat kan ter plaatse
door de toezichter op te zoeken in de sporthal, hem
op te bellen of te mailen. De toezichter kan een reservatie annuleren wegens tijdelijk onbespeelbaar
als hij daarop gewezen wordt door de gebruiker.
Dat hij door het onweer niet naar buiten zou zijn
gegaan, is slechts een veronderstelling. De gebruikers kunnen ook altijd de Sportdienst zelf of het
Huis van de Bruggeling contacteren om te melden
dat het veld onverwacht onbespeelbaar was. Verzoekers deden dat niet. Ze protesteerden pas toen ze
de factuur kregen. Op dat moment was het niet
meer mogelijk om te achterhalen of er effectief van
overmacht sprake was.
In het huishoudelijk reglement op de sportinfrastructuur van de Stad Brugge staat dat “door het betreden van de stedelijke sportinfrastructuur iedere
bezoeker onderworpen is aan het huishoudelijk reglement en de van toepassing zijnde wetgeving en
reglementen.” Verder vermeldt het reglement: “Gereserveerde gebruiken worden steeds gefactureerd,
tenzij de Sportdienst minstens 48 uur vooraf schrif-
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telijk van de annulering verwittigd werd.”
Het huishoudelijk reglement is raadpleegbaar in ieder sportcentrum en op de webpagina waarop verzoekers het veld reserveerden. Uit het overzicht van
de reserveringen blijkt dat verzoekers eerder al
twee keer een veld reserveerden en deze telkens tijdig annuleerden.
Gezien het resultaat van het onderzoek raadt de
Ombudsman verzoeker aan de factuur te betalen.
Hij doet dat met tegenzin.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman ziet geen reden waarom verzoekers
de factuur niet zouden betalen. Het lijkt logisch dat
verzoekers de toezichter hadden verwittigd, ofwel
onmiddellijk ofwel nadien, of dat zij de Sportdienst
of het Huis van de Bruggeling hadden geïnformeerd. Nu verlieten zij het veld zonder iets te laten
weten. Volgens het reglement blijft de huur van het
veld dan verschuldigd aangezien verzoekers niet
tijdig annuleerden.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (16 oktober 2017).
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STADSREINIGING

STADSREINIGING

AFGEBLAFT
(dossier: 201701-010)

Gegrond
KLACHT:
Als verzoeker in het containerpark piepschuim in
de zak gooit, wordt hij afgeblaft door een parkwachter. Hij had de stukken in kleinere stukken
moeten breken. zoals op het bord vermeld staat. De
medewerker verwijt hem dat hij nu harder zal moeten werken omdat verzoeker het piepschuim niet
correct aanbood. Verzoeker geeft toe dat hij het
bord niet opmerkte, maar reageert dat dit niet wil
zeggen dat hij op die manier behandeld moet worden.
Iets verder staan vier parkwachters te roken. Nochtans geldt op elke arbeidsplaats rookverbod. Dat is
volgens verzoeker zeker het geval voor containerparken omdat er zich brandbare fracties bevinden.
Hij vraagt zich af of de peuken in een asbak worden
gedoofd.

ONDERZOEK:
Het gedrag van de medewerker kan niet door de
beugel, vindt het diensthoofd van de cluster Openbaar Domein. Het gaat om een werkgestrafte die er
eerder al door de ploegbaas op gewezen was dat hij
de bezoekers klantvriendelijk moet ontvangen. Naar
aanleiding van de klacht krijgt hij een laatste ver-
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wittiging. Bij herhaling zal het diensthoofd vragen
om de werkstraf stop te zetten.
Volgens het diensthoofd pakt de dienst Stadsreiniging de problematiek van de klantgerichtheid van
het personeel op de containerparken aan door duidelijke instructies te geven. Bovendien krijgen ze
een opleiding in het omgaan met moeilijker klanten.
In de containerparken geldt geen algemeen rookverbod. Dat geldt alleen in de gebouwen en in de
buurt van de papier- en asbestcontainer en in de
KGA-zone. Er is een asbak voorzien. In het verleden werd het personeel al gevraagd het roken te beperken en niet te roken bij contacten met klanten.
Deze afspraken worden tijdens het werkoverleg opgefrist.
Het diensthoofd biedt zijn verontschuldigingen aan.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN CORRECTE BEJEGENING: een werkgestrafte medewerker reageerder ongepast. Al eerder
had hij een opmerking gekregen.
De klacht wordt gecorrigeerd: de medewerker krijgt
een laatste verwittiging. Tijdens het werkoverleg
worden de afspraken over het roken opgefrist. De
dienst biedt zijn verontschuldigingen aan.
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STADSREINIGING

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2017).

MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201702-040)

Gegrond

Dat gebeurde niet, waardoor de melder geen informatie kreeg over de reden van het uitstel. De melding werd daarna niet verder opgevolgd. Zij werd
pas opnieuw geactiveerd na de overname van het
dossier door de dienst Ombudsman.
De klacht is gecorrigeerd: de greppels en kolken
worden midden april gereinigd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

KLACHT:

Akte genomen (12 juni 2017).

Begin december 2016 meldt verzoeker via het
Meldpunt dat de greppels in de Pathoekeweg, van
de Kolvestraat tot aan de Stationsweg, vol zand,
aarde en steenslag liggen. Verschillende rioolkolken zijn verstopt.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

NIET VERWITTIGD

ONDERZOEK:

Verzoekster woont in de binnenstad. Ze vertrekt ’s
morgens met de fiets naar een cursus. Als ze ’s
avonds terugkeert, is in de hele straat parkeerverbod
ingevoerd voor de volgende dag. Alle bewoners
moeten in allerijl hun wagens verplaatsen. Verzoekster werd niet vooraf verwittigd.

De dienst Stadsreiniging controleerde en reinigde
begin januari 2017 de rioolkolken in de Pathoekeweg vanaf het begin (Sint-Pieters) tot voorbij het
kruispunt met de Kolvestraat. Tussen de Kolvestraat en de Stationsweg waren de greppels zo vuil
dat zij de Groendienst moest vragen om ze eerst te
vegen met de borstelmachine. Daarna zou de melding weer toegewezen worden aan de dienst Stadsreiniging die dan de rioolkolken zou reinigen.
Midden januari maakten beide diensten nieuwe afspraken: de Groendienst zou een tractor met onkruidborstels laten voorrijden om het onkruid en het
zand los te borstelen waarna de dienst Stadsreiniging zou volgen met de veegmachine om het zand
op te vegen.
Door een defect aan de machine van de Groendienst
kon deze afspraak niet nagekomen worden. De dossierbehandelaar bij de dienst Stadsreiniging liet na
de melding te parkeren. Ook later gebeurde dat niet
omdat ze meer dan een maand afwezig was door
ziekte. De melding werd niet verder opgevolgd
door een collega.
Midden april 2017 maken de Groendienst en de
dienst Stadsreiniging de greppels schoon en worden
de rioolkolken gereinigd.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de melding had geparkeerd moeten worden want er was
een gegronde reden waarom de greppels en kolken
midden januari 2017 niet gereinigd konden worden.
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(dossier: 201702-021)

Ander oordeel
KLACHT:

ONDERZOEK:
De dienst Stadsreiniging heeft een afspraak met de
Politie dat zij voor veegwerken en het reinigen van
de rioolkolken de dag voordien parkeerverbod kan
invoeren door de plaatsing van tijdelijke parkeerverbodsborden.
Als deze borden worden geplaatst worden alle
nummerplaten van de geparkeerde auto’s genoteerd
en doorgegeven aan de Politie. De Politie kan alleen die wagens verbaliseren die er niet stonden op
het moment dat het parkeerverbod werd ingevoerd.
Verzoekster zou geen boete gekregen hebben,
mocht ze haar wagen niet hebben verplaatst, al getuigt het volgens de dienst wel van burgerzin dat de
bewoners hun wagens verplaatsen als er tijdelijk
parkeerverbod voor de volgende dag wordt ingesteld.
Voor veegwerken wordt nooit vooraf een bewonersbrief verspreid omdat dit de procedure voor het
invoeren van het parkeerverbod sterk zou verzwaren. Het werk duurt nooit lang. Bovendien gebeurt
het soms dat van de planning moet worden afgeweken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
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MINDER DAN VIJF KILOGRAM?
(dossier: 201704-093)

Ander oordeel

binnen brachten, woog volgens verzoekster minder
dan vijf kilogram.
De dienst Stadsreiniging kan geen relevante informatie toevoegen aan het onderzoek. Zij kan slechts
vaststellen dat de versies verschillen.

KLACHT:

BEOORDELING:

Verzoekster en haar man gaan naar het containerpark. Ze lazen op de website dat ze per jaar driehonderd kilogram gratis afval binnen mochten
brengen en dat wie minder dan vijf kilogram bij
zich had, dat gratis mocht afleveren in de betalende
zone. De jongste tijd brachten zij kleine hoeveelheden van minder dan vijf kilogram binnen. Het ging
om afval uit het huis van haar moeder die naar een
rusthuis verhuisd was.
Als verzoekers dat op een zaterdagnamiddag opnieuw willen doen, worden ze teruggefloten door
een parkwachter op het moment dat ze opnieuw de
betalende zone te voet binnen willen gaan. Voor iedereen die het horen wilde, riep de parkwachter hen
toe dat het niet de bedoeling was dat ze met twee
personen binnen gingen. De man van verzoekster
reageerde dat hij dan alleen binnen zou gaan, maar
louter op het zicht schatte de parkwachter in dat het
afval meer dan vijf kilogram woog. De echtgenoot
mocht niet binnen en dat werd hem op een zeer onvriendelijke manier duidelijk gemaakt. Volgens
verzoekster was dat ten onrechte want volgens haar
woog het afval minder dan vijf kilogram. Ze is niet
opgezet met de manier waarop de parkwachter hen
behandelde.

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

ONDERZOEK:
Volgens de parkwachter waren verzoekster en haar
man al enkele keren naar het containerpark gekomen. Daarbij gingen ze telkens met een kleine hoeveelheid afval te voet de betalende zone binnen.
Dat probeerden ze ook die zaterdag.
De parkwachter had opgemerkt dat er nog meer afval voor de betalende zone in de auto lag. Hij
maakte verzoekers duidelijk dat het de bedoeling
was dat zij met hun auto over de weegbrug zouden
rijden. Verzoekster zou daarop gereageerd hebben
dat haar moeder in het rusthuis was opgenomen
waardoor zij haar gratis driehonderd kilogram afval
kwijt was.
De ploegbaas wijst er de parkwachter op dat hij
dergelijke gesprekken best altijd zo discreet mogelijk voert, voor zover dat niet gebeurd zou zijn.
De Ombudsman maakt het resultaat van zijn onderzoek over aan verzoekster maar zij gaat niet akkoord. Volgens haar lag er in de auto alleen nog
papier en karton. De parkwachter zou nooit in de
auto gekeken hebben. De hoeveelheid die ze te voet
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ONBELEEFD?
(dossier: 201706-167)

Ander oordeel
KLACHT:
Een hoogbejaard koppel gaat naar het containerpark. Als ze hun recupelafval in een bak gooien,
worden ze onbeleefd door een parkwachter toegeroepen: “Zie je giender te lui om te kieken, dè?”
Verzoekers stellen vast dat ze de verkeerde bak gebruikten. Ze zijn danig onder de indruk van de manier waarop ze behandeld werden.

ONDERZOEK:
In het containerpark blijkt niemand zich het incident te herinneren.
Omdat het niet de eerste keer is dat klachten over
onbeleefd gedrag van parkwachters gesignaleerd
worden, wordt onder het personeel een groepsgesprek georganiseerd. Hierbij engageert elk personeelslid zich om de klant op een correcte en beleefde manier aan te spreken. Ook op het werkoverleg
wordt aandacht aan het probleem besteed.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het specifieke voorval valt niet objectief te beoordelen. Wel neemt de dienst de verschillende signalen over onbeleefd gedrag mee in een groepsgesprek en tijdens het werkoverleg. Dat is positief.

VOLLE CONTAINER?
(dossier: 201708-199)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker brengt groenafval naar het containerpark. Hij merkt dat de groenafvalcontainer vol zit
en andere bezoekers het groen naast de container
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gooien. Hij spreekt hierover een parkwachter aan
die reageert: “Gooi het er maar bovenop”. Verzoeker vindt dat niet kunnen.

ONDERZOEK:
De dienst Stadsreiniging bevestigt dat sommige bezoekers aarzelen om hun groenafval in een schijnbaar volle container te gooien, hoewel er vaak nog
genoeg plaats is aan de zijkanten. De parkwachters
spreiden regelmatig met een riek het groenafval uit.
Het afval dat verzoeker op de grond zag liggen, was
gemorst. Dat is normaal. De aanmoediging van de
parkwachter was wel degelijk bedoeld om verzoeker ertoe aan te zetten zijn groenafval in de bijna
volle container te gooien.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking. Kennelijk
had verzoeker niet begrepen wat de parkwachter
bedoelde.
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MEER DAN ZESTIG DAGEN
(dossier: 201709-225)

Gegrond

wordt ook een vervanger aangeduid in geval van
afwezigheid.
De dienst formuleert een inhoudelijk antwoord dat
door de dienst Ombudsman overgemaakt wordt aan
verzoeker.

KLACHT:

BEOORDELING:

Eind juni meldt verzoeker verkeerschaos op de
Brugse Ring. Hij wil weten hoe dat komt en hij
vraagt het stadsbestuur hier lessen uit te trekken.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de dienst
Vergunningen nam de melding niet in behandeling.
De klacht wordt gecorrigeerd: de dienst neemt
maatregelen om haar meldingen beter op te volgen.

ONDERZOEK:
De melding werd toegewezen aan de dienst Vergunningen. Er gebeurde niets mee. De dienst excuseert zich.
De dienst geeft toe niet genoeg vertrouwd te zijn
met de opvolgingstool waarin de e-mails terecht
komen over de meldingen die aan de dienst toegewezen zijn. Slechts twee medewerkers volgden de
opleiding. In de grote vakantie was er ook zeer veel
werk waardoor alleen de meest dringende dossiers
behandeld werden.
Het diensthoofd belooft extra inspanningen te doen
om de opvolgingstool beter op te volgen. Op het
werkoverleg wordt afgesproken dat een medewerker elke dag de opvolgingstool consulteert. Er
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REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 januari 2018).

OVERLAST
(dossier: 201703-088)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster klaagde eind juli 2016 in een e-mail
aan de dienst Ombudsman en de wijkdienst van het
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Centrum over een evenement in de tuin van het
Groot Seminarie. Er was heel wat overlast. Fietsen
werden lukraak gestald hoewel er een fietsenstalling was voorzien op de site van het oud militair
hospitaal in de Peterseliestraat. Haar eigen auto liep
schade op door een omgevallen fiets. Verzoekster
suggereerde bij een volgende editie de bezoekers
actief te verwijzen naar de fietsenstalling. Bovendien was er nachtlawaai door een afterparty van de
organisatoren. De Ombudsman maakte de melding
over aan de dienst Vergunningen.
Eind maart 2017 neemt verzoekster opnieuw contact op met de dienst Ombudsman. De wijkinspecteur liet weten dat ze de klacht goed ontvangen had,
maar verzoekster kreeg nooit een antwoord van de
dienst Vergunningen.

ONDERZOEK:
De dienst Vergunningen maakte al begin augustus
2016 een ontwerp van antwoord op maar liet na dat
te versturen.
De dienst Vergunningen maakt het antwoord over
aan de Ombudsman die verzoekster informeert. De
organisator zal het gebruik van de fietsenstalling bij
een volgende editie beter begeleiden. Hij geeft toe
dat de artiesten en medewerkers achteraf nog nakaartten. Naar een volgende editie toe zal met de
opmerkingen over nachtlawaai rekening gehouden
worden.

aan de dienst Vergunningen of hij op dezelfde
plaats zal kunnen staan als zijn vader.
Volgens de dienst Vergunningen zal hij achteraan
moeten aansluiten omdat hij een nieuwe handelaar
is. Verzoeker reageert dat hij alleen de handel van
zijn vader overneemt, maar zijn argument wordt afgewimpeld.

ONDERZOEK:
De dienst Vergunningen herhaalt in eerste instantie
dat verzoeker achteraan zal moeten aansluiten omdat hij niet elke dag komt. De dienst Ombudsman
argumenteert dat verzoeker de ambacht van zijn
vader overneemt en aan het werk zal zijn op de
Vismarkt. Het gaat niet om een nieuwe standplaats,
maar om het delen van een bestaande standplaats.
Het College van burgemeester en schepenen beslist
midden maart om een vergunning toe te kennen aan
verzoeker en zijn vader voor het innemen van de
gebruikelijke standplaats.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

AMBACHTENMARKT (2)
(dossier: 201708-206)

Ander oordeel

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
De dienst Vergunningen maakte wel een antwoord
op maar liet na het over te maken.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster wordt
geïnformeerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (8 mei 2017).

AMBACHTENMARKT (1)
(dossier: 201702-024)

Ander oordeel
KLACHT:
De vader van verzoeker diende voor het seizoen
2017 zijn aanvraag in voor een standplaats op de
ambachtenmarkt op de Vismarkt. Door problemen
met zijn gezondheid zal hij niet altijd aanwezig
kunnen zijn. Verzoeker wil de taak van zijn vader
gedeeltelijk overnemen. Omdat hij eerst zekerheid
wil over de standplaats, vraagt hij begin februari
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KLACHT:
Verzoekster wil in juli een aanvraag indienen voor
een standplaats op de ambachtenmarkt op de Vismarkt. Als ze op de stedelijke website leest dat het
online aanvraagformulier ingediend moest zijn vóór
1 februari, belt ze met de dienst Vergunningen. Op
aanraden van een collega van de dossierbehandelaar
stuurt ze een e-mail met haar wensen. Enkele dagen
later krijgt ze als antwoord: “Er kan geen vergunning verleend worden want er zijn deze zomer geen
plaatsen meer vrij op de Vismarkt”.
Verzoekster is verbaasd. Sinds maart zou maar één
iemand een bijkomende vergunning gekregen hebben. Er zouden nog plaatsen vrij moeten zijn. Het
diensthoofd van de dienst Vergunningen en de dossierbehandelaar zijn met vakantie. Niemand kan
haar informatie geven over eventueel vrije standplaatsen.

ONDERZOEK:
Midden maart 2017 keurde het College van burgemeester en schepenen een lijst met standplaatsen
goed. Op dat moment waren er nog plaatsen vrij.
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Uit niets blijkt dat de dienst later ingediende aanvragen zou hebben voorgelegd aan het College.
De dienst Vergunningen verduidelijkt dat bijkomende aanvragen niet afzonderlijk voorgelegd hoeven te worden aan het College. In de collegebeslissing wordt het maximum aantal plaatsen vermeld.
De dienst kan autonoom standplaatsen toekennen
tot het maximum bereikt is. De Burgemeester tekende de voorbije maanden enkele bijkomende vergunningen waardoor het maximum bereikt is en er
geen plaats meer is voor verzoekster.
Volgens de dienst had verzoekster het officiële
aanvraagformulier moeten gebruiken, ook al werd
het na 1 februari ingediend. Als dat document correct ingevuld wordt, beschikt de dienst over alle informatie om de aanvraag te kunnen beoordelen.
Verzoekster dient een officiële aanvraag in. Toevallig zegt een standhouder zijn standplaats op. De
plaats wordt haar toegekend.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Tot haar verbazing krijgt ze toch een factuur van de
Stad voor het huren van een zaal in een wijkcentrum. De oorspronkelijke factuur is niet onmiddellijk terug te vinden, wel kreeg ze midden mei een
herinnering en eind mei een laatste waarschuwing
voor een factuur die midden april deels gecrediteerd
werd voor een bedrag van 115 euro. De leiding ontkent een bevestiging van de reservering of een gebruikscontract getekend te hebben voor de zaal.
Een leidster probeert te bellen met de dossierbehandelaar, maar dat lukt niet. Ze mailt en krijgt te
horen dat de jeugdvereniging de factuur moet betalen omdat ze de zaal gehuurd heeft en zonder verwittigen niet kwam opdagen. Onder druk van de
laatste waarschuwing waarin gedreigd wordt met
een deurwaarder, betaalt een van de leidsters de factuur.
Tijdens de nabespreking beslist de leiding contact
op te nemen met de dienst Ombudsman. Ze vraagt
een onderzoek en indien mogelijk ook een terugbetaling.

ONDERZOEK:

HUUR ZAAL
(dossier: 201706-162)

Ander oordeel
KLACHT:
Een jeugdvereniging gaat op zoek naar een zaal die
ze kan huren voor een activiteit die midden februari
2017 plaats vindt.
Een leidster vindt op de stedelijke website een online formulier voor het aanvragen van een zaal van
de Stad. Ze vult er drie in met de bedoeling te peilen naar de beschikbaarheid van deze zalen. Ze beschouwt dat niet als een definitieve boeking. Omdat
ze geen duidelijk antwoord krijgt binnen de te verwachten termijn, kiest ze uiteindelijk voor een private zaal.
JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

De webpagina blinkt niet uit in duidelijkheid. De
aanvrager moet op het online formulier aanvinken
dat hij akkoord gaat met de voorwaarden. Een sterretje verwijst naar deze voorwaarden maar een link
ernaartoe ontbreekt. Via een andere weg kan men
wel de gebruiksvoorwaarden vinden waarin staat
dat de aanvrager een optie kan nemen en binnen
veertien dagen moet bevestigen. De reservering is
pas definitief na ontvangst van een bevestigingsbrief van de Stad nadat voldaan werd aan de betalingsvoorwaarden.
In het dossier werd niet betaald. Een formele annulering is niet gebeurd. De dienst Vergunningen
geeft toe dat zij de betalingen niet nauwgezet kan
opvolgen door tijdsgebrek.
Voor de dienst Vergunningen betekent het invullen
van het online formulier meteen een reservering en
geen optie. De dienst bevestigt dat zij eind november 2016 drie online formulieren van de vereniging
binnen kreeg voor drie verschillende zalen. De
dienst stuurde een e-mail waarin stond welke zaal
nog vrij was. In de e-mail stond dat de zaal meteen
gereserveerd zou worden en dat er een factuur en
een bevestigingsmail verstuurd zouden worden. Dat
gebeurde midden januari 2017. De leiding zou deze
e-mail en deze factuur niet ontvangen hebben. Hoe
dat komt, blijft onduidelijk. De dienst Vergunningen verstuurt deze facturen niet meer met de post,
maar alleen nog digitaal.
Midden februari 2017 werd de dienst Vergunningen
opgebeld door de zaalbeheerder met de melding dat
er de dag voordien niemand was opgedaagd. De
volgende dag stuurde de dienst Vergunningen een
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e-mail naar de leiding om haar erop te wijzen dat ze
niet verwittigd had dat zij de zaal niet zou gebruiken. Aangezien de factuur voor de huur nog niet
was betaald, werd alleen de waarborg van 100 euro
aangerekend conform de gebruiksvoorwaarden.
Met de post werd midden april een creditnota opgestuurd.
Begin mei reageerde de leiding voor het eerst per email nadat verschillende pogingen om de dossierbehandelaar telefonisch te bereiken gedurende twee
weken niet waren gelukt. De dienst Vergunningen
kan hier geen verklaring voor geven. De leiding uitte in haar e-mail haar verontwaardiging over de factuur. Ze argumenteerde dat ze inderdaad gezocht
had naar zalen en hiervoor verschillende online
formulieren had ingevuld, maar dat ze nooit een
bevestiging had gekregen.
Rekening houdend met de vele onduidelijkheden
stelt de dienst Ombudsman voor om het bedrag van
115 euro terug te storten. De jeugdvereniging had
niet de bedoeling nalatig te zijn. De dienst Vergunningen gaat akkoord.

BEOORDELING:

lerijl verspreidde de organisator de donderdag en de
vrijdag in enkele cruciale zones nog een aantal bewonersbrieven. De Sportdienst polste bij de dienst
Communicatie en Citymarketing of er nog ruimte
was bij haar vaste leveranciers om de bewonersbrieven te verspreiden. Er bleek nergens nog ruimte
om een bedeling in te lassen voor zondag 18 juni.
De Stad communiceerde daarop extra via haar eigen digitale kanalen, maar dat kon niet vermijden
dat veel bewoners laattijdig op de hoogte geraakten
van de verkeersmaatregelen naar aanleiding van de
eerste Elfstedenronde.
De organisator en de dienst Vergunningen zijn zich
ervan bewust dat het de volgende keer beter moet.
De problemen met de bewonersbrief worden besproken tijdens de evaluatievergadering.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Er liep een en ander fout met de bewonersbrief, niet
zozeer bij de stadsdiensten maar wel bij de organisator. Volgende keer moet het beter, zeker omdat er
ook belangrijke repercussies waren op het openbaar
vervoer.

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

ELFSTEDENRONDE
(dossier: 201706-170)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster vond op vrijdag 16 juni tussen de reclame een bewonersbrief met de verkeersmaatregelen voor de eerste Elfstedenwielerronde die amper
twee dagen later plaats zou vinden. Ze had moeite
om de maatregelen te ontcijferen die voor haar
straat golden. Daarom belde ze naar de Politie. Een
vriendelijke agent zei dat hij overstelpt was met gelijkaardige vragen waarop hij niet kon antwoorden.
Veel buren van verzoekster bleken de bewonersbrief zelfs niet te hebben gekregen.

ONDERZOEK:
Bij een evenement als de Elfstedenronde is het aan
de organisator en niet aan de Stad Brugge om een
bewonersbrief op te maken en te verspreiden. Daarover bestaan sinds 2013 afspraken. De dienst Vergunningen houdt daar een oog op.
De organisator van de Elfstedenronde maakte een
bewonersbrief op. Maar er deed zich een communicatiestoornis voor tussen hem en de drukker waardoor de bewonersbrieven te laat klaar waren. In al-
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Klachten burgers
VERZAKTE HOOFDRIOLERING (1-2)
(dossiers: 201701-017, 201701-018)

Gegrond
KLACHTEN:
Ter hoogte van de huizen van verzoekers is de
hoofdriolering verzakt. Er werd een afbakening met
knipperlichten geplaatst, maar verder gebeurt er
niets. Dat is al twee jaar zo. Verzoekers belden al
vijf keer naar de Stad omdat de batterij van de
knipperlichten leeg was. Ze belden ook al drie keer
naar het kabinet van de bevoegde schepen. Er werd
telkens beloofd dat het in orde zou komen, maar het
herstel blijft uit.

ONDERZOEK:
Voor het herstel van de hoofdriolering maakte de
Wegendienst een aanbestedingsdossier op. De opmaak van het ontwerp en het bestek sleepte langer
aan dan verwacht.
De werken in verzoekers straat werden aanbesteed
samen met rioolherstellingswerken in een aanpalende straat, waar zich een verzakking in de rijweg
had voorgedaan. De totale kostprijs oversteeg het
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totaalbedrag van de aanbesteding waardoor alleen
het project in de aanpalende straat werd toegewezen. Daar was de hinder voor het verkeer groter. De
werken in verzoekers straat moesten opnieuw aanbesteed worden. Ze worden kort na de klacht toegewezen. De Wegendienst belooft dat het herstel in
het voorjaar van 2017 uitgevoerd zal worden.
Begin mei is het herstel nog altijd niet uitgevoerd
omdat de aannemer er geen tijd voor heeft. De
tweede aannemer wordt aangeschreven. Hij voert
het herstel voor de zomer uit.
Om dergelijke lange procedures te vermijden heeft
de Wegendienst de intentie een dossier ‘onderhoud
rioleringen’ uit te werken waarbij met een aannemer een raamcontract zou worden afgesloten. Op
die manier zouden dergelijke herstellingen uitgevoerd kunnen worden zonder dat de lange procedure van een openbare aanbesteding moet worden
doorlopen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klachten als gegrond maar gecorrigeerd.
De klachten zijn gegrond om volgende reden:
GEEN REDELIJKE TERMIJN: al in 2015 verzakte
de hoofdriolering in de straat van verzoekers. Pas
meer dan twee jaar later wordt het herstel uitgevoerd. Hoewel de Wegendienst toelicht hoe dat
komt, is dat zeer laattijdig.
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De klachten worden gecorrigeerd: de riolering
wordt in de zomer hersteld.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (12 juni 2017).

GEVELTUIN
(dossier: 201711-293)

Gegrond
KLACHT:
Als verzoekster verneemt dat de Stad toelating
geeft voor het aanleggen van geveltuintjes, dient zij
hiervoor midden mei een aanvraag in. Ze zou graag
enkele grote bloempotten tegen de gevel plaatsen,
samen met wat klimplanten en een zitbank.
De Wegendienst vraagt verzoekster een schets door
te sturen, wat ze eind juni ook doet. Omdat een toelating uitblijft, neemt ze begin augustus opnieuw
contact op. De Wegendienst laat haar enkele dagen
later weten dat gewacht wordt op een beslissing van
het College van burgemeester en schepenen. Begin
september dringt verzoekster opnieuw aan. Volgens
de Wegendienst zal haar vraag, samen met enkele
andere, midden september aan het College voorgelegd worden.
Omdat ze niets verneemt, vraagt verzoekster eind
oktober opnieuw naar een stand van zaken. Ze
wacht al vijf maanden op een beslissing en vindt
dat de redelijke termijn overschreden is. Een week
later antwoordt een medewerker van de Wegendienst dat hij zal informeren en verzoekster zo snel
mogelijk iets zal laten weten.
Verzoekster verneemt niets meer.

ONDERZOEK:
Al in het mei-nummer 2017 van BiS, het stedelijk
infoblad, verscheen een artikel over het aanplanten
van een geveltuin. Wie interesse had, kon een aanvraag indienen bij de Stad. Eenentwintig Bruggelingen gingen daar op in. Ook al in maart 2017 had
de Toekomst van Brugge over het initiatief gecommuniceerd. Ook in deze communicatie stond
dat geïnteresseerden een aanvraag konden indienen
bij de Stad.
De Wegendienst legde de aanvragen eind augustus
voor aan het College van burgemeester en schepenen. Tegelijk vroeg zij aan het College de machtiging om deze aanvragen in de toekomst autonoom
te mogen afhandelen op basis van een aantal criteria. Het College verklaarde het dossier nietig en gaf
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de opdracht om het dossier te vervolledigen met een
ontwerp van een basisreglement.
Door de hoge werkdruk en andere prioriteiten raakte dat ontwerp pas begin december afgewerkt.
Midden december keurt het College het dossier
goed. Eind december laat de Wegendienst verzoekster weten dat ze een geveltuintje mag aanleggen.
Een zitbank wordt niet toegelaten. Ook de andere
aanvragers worden ingelicht.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Wegendienst antwoordde niet inhoudelijk op de vraag van
verzoekster van 24 oktober. Er werd alleen een
antwoord in het vooruitzicht gesteld. Het was beter
geweest dat de Wegendienst verzoekster had geïnformeerd over de reden van de vertraging. Nu werd
ze in het ongewisse gelaten.
Het staat de Ombudsman voor dat ook wat te vroeg
werd gecommuniceerd dat burgers een aanvraag
konden indienen. In maart en mei was er nog geen
reglement met de voorwaarden voor het aanplanten
van een geveltuin op het openbare domein. Dat
moest nog geschreven worden. Werkdruk en andere
prioriteiten zorgden ervoor dat dat reglement pas in
december kon worden voorgelegd. Daardoor raakte
de redelijke termijn tussen het indienen van de aanvragen en de toekenning ervan overschreden.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster en de
andere aanvragers krijgen in december de toelating
voor een geveltuintje.

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

TOCH IN WIELSPOOR
(dossier: 201709-234)

Deels gegrond
KLACHT:
Voor het huis van verzoekster werd van april tot
augustus een middengeleider aangebracht. Ook de
riolering werd vernieuwd. Hoewel zij in april en
mei tot tweemaal toe de verzekering van de Wegendienst kreeg dat de putdeksels niet in de wielsporen zouden liggen, stelt verzoekster eind augustus vast dat dit voor de wielen van de vrachtwagens
wel degelijk het geval is. Dat zorgt voor geluidshinder en trillingen in huis.
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Eind augustus vraagt verzoekster aan de Wegendienst of hier iets aan gedaan kan worden. De Wegendienst gaat ter plaatse en laat verzoekster weten
dat de deksels perfect geplaatst zijn, zeer goed vastliggen en geen lawaai noch trillingen kunnen veroorzaken.
Verzoekster reageert begin september dat ze vooral
’s nachts en in de vroege morgen last heeft van lawaaihinder en trillingen als de vrachtwagens over
de deksels rijden. Dat komt niet door de deksels
zelf, wel doordat de trillingen zich via de rioolschouw verspreiden. Ze vraagt wie ze kan contacteren. De Stad verwijst haar naar de Administratie
Wegen en Verkeer (AWV), terwijl AWV haar verwijst naar de Stad.

ONDERZOEK:
De Wegendienst herhaalt in eerste instantie dat de
deksels perfect geplaatst zijn en er dan ook geen
lawaai- noch trillinghinder kan zijn. Er zijn paaltjes
gezet waardoor auto’s niet langer over de putdeksels rijden en vrachtwagens dat trager doen.
Verzoekster herhaalt dat ze vooral ’s nachts hinder
ondervindt. Ze blijft erbij dat de putdeksels niet geplaatst zijn volgens het plan. Ze maakt aan de dienst
Ombudsman foto’s over van tijdens de werken.
De dienst Ombudsman gaat ter plaatse. Zij constateert dat enkele putdeksels niet op de voorziene
plaats liggen en dat er aanpassingen zijn gebeurd
aan het wegdek waardoor deksels die oorspronkelijk buiten de wielsporen zouden liggen, er nu wel
in liggen.
De Wegendienst geeft toe dat het middelste deksel
tijdens de uitvoering verschoven werd naar het
midden van de rijweg omdat een onderliggende onderzoekschouw onverwacht niet geplaatst kon worden. Aanvankelijk was dat geen probleem omdat de
ontworpen middengeleider smaller was dan in werkelijkheid waardoor het deksel zelfs met de rioolverschuiving tussen de wielsporen kwam te liggen.
Op het laatste ogenblik werden de afmetingen van
de middengeleider gewijzigd door AWV. Bovendien besliste AWV in functie van de nodige wegbreedte om een reeds aangelegde klinkerstrook te
vervangen door asfalt met als gevolg dat ook een
tweede putdeksel in het wielspoor kwam te liggen.
De Wegendienst geeft enerzijds toe dat dit mogelijk
onvoldoende grondig gecommuniceerd werd met
verzoekster maar vindt anderzijds ook dat het niet
de bedoeling kan zijn dat zij alle details met de
aangelanden bespreekt. Ten gronde blijft ze erbij
dat er geen probleem is. De putdeksels zijn bestand
tegen druk en liggen perfect.
De Ombudsman verwijst verzoekster naar AWV.
De Stad trad op als bouwheer maar AWV is de
wegbeheerder. De nieuwe RWA-riolering valt on-
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der de verantwoordelijkheid van AWV. Vindt ze
daar geen gehoor, dan kan ze klacht indienen bij de
Vlaamse Ombudsdienst.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE INFORMATIEVERSTREKKING:
de Wegendienst had al eind augustus moeten uitleggen aan verzoekster hoe het kwam dat de putdeksels ondanks haar eerdere beloften toch in de
wielsporen waren komen te liggen. De Wegendienst beperkte haar communicatie tot het feit dat
de deksels perfect geplaatst waren, terwijl verzoekster met eigen ogen kon zien dat er wijzigingen aan
het plan waren aangebracht. Open in plaats van
verhullende communicatie was hier de beste optie
geweest.
De Ombudsman kan er zich niet over uitspreken of
verzoekster ten gronde gelijk heeft. Dat zou verder
onderzoek moeten uitwijzen.
De klacht wordt deels gecorrigeerd. Verzoekster
krijgt een duidelijke uitleg en wordt doorverwezen
naar AWV.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (11 december 2017).

VERZAKKING
(dossier: 201708-214)

Terechte opmerking
KLACHT:
De straat van verzoekster werd vorig jaar opnieuw
gevoegd in het kader van de onkruidbestrijding.
Vroeger liep het regenwater weg tussen de voegen,
nu niet meer. Gevolg is dat telkens het regent zich
een zeer grote plas vormt voor de voordeur van
verzoekster want daar is een verzakking. Ze moet
dan langs de gevel lopen om binnen te geraken.
De verzakking was er al voor de voegwerken. Ook
op andere plaatsen in de straat doet zich in bestaande verzakkingen plasvorming voor sinds de werken.
Al tijdens de werken wees verzoekster de aannemer
op het probleem, maar hij pakte het niet aan. Verzoekster meldde het probleem in november 2016
ook via het Huis van de Bruggeling maar ze zag
niets veranderen.

ONDERZOEK:
De Wegendienst antwoordde ontwijkend op verzoeksters melding van november 2016. Herstel
bleef uit. Diezelfde maand liep ook via een andere
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bewoner een gelijkaardige melding binnen. De Wegendienst antwoordde hem dat na het uitharden van
de voegvulling de rijweg gecontroleerd zou worden. Indien nodig zouden aanpassingen gebeuren.
Begin augustus 2017 meldde een derde bewoner
plasvorming ter hoogte van een pand in de straat.
De Wegendienst voerde onmiddellijk een plaatselijke herstelling uit.
Na de klacht controleert de Wegendienst de hele
straat. Zij geeft toe dat er ook op andere plaatsen
water stagneert. De nodige herstellingen worden
uitgevoerd.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen actieve dienstverlening).
De Wegendienst had actiever op de melding van
verzoekster moeten inspelen. De zaak werd blauw
blauw gelaten hoewel het probleem reëel was.
De klacht wordt gecorrigeerd: de verzakkingen
worden hersteld.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:

ONDERZOEK:
De Wegendienst reageert dat het dossier zeker niet
vergeten is. De aanbesteding wordt eind maart geopend.
Het dossier liep vertraging op door verschillende
oorzaken: er was een tijdlang geen tekenaar ter beschikking; er werd een nieuwe tekenaar aangeworven maar die moest opgeleid worden waardoor het
ontwerp pas vanaf maart 2016 opgemaakt kon worden; er was een uitgebreide studie van de riolering
nodig; er waren problemen met de nutsleidingen
waardoor het plan herhaaldelijk aangepast moest
worden.
Als gevolg van de klacht laat de Wegendienst begin
april een bewonersbrief verspreiden met eerste info
over het geplande werk dat voor de zomer 2017
uitgevoerd zal worden. Het plan wordt meegestuurd. Zodra de informatie concreter is, zullen de
bewoners met een nieuwe bewonersbrief ingelicht
worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

Akte genomen (2 oktober 2017).

NIEUWE HOOFDRIOLERING (2)
NIEUWE HOOFDRIOLERING (1)

(dossier: 201708-205)

(dossier: 201703-065)

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHT:
KLACHT:
Verzoeker verwijst naar zijn deels gegronde klacht
uit 2015 over de slechte staat van de hoofdriolering
in zijn straat8. Tijdens het onderzoek van deze
klacht beloofde de Wegendienst dat de hoofdriolering volledig vernieuwd zou worden in de loop van
2016. Verzoeker zag niets gebeuren.
Ondertussen deed zich verder in de straat opnieuw
een uitspoeling voor. Ze werd door de Wegendienst
afgezet, maar het probleem wordt weer niet aangepakt. Er is niet onmiddellijk een probleem voor de
buurman maar de situatie sleept al een paar maanden aan zonder dat er iets gebeurt.
Verzoeker neemt begin maart 2017 contact op met
de dienst Ombudsman.

8

Dossier 201510-221, Jaarverslag 2015,
p. 173-174.
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Verzoeker is niet te spreken over het dossierverloop
voor de heraanleg van de riolering in zijn straat.
In 2015 diende hij klacht in bij de dienst Ombudsman naar aanleiding van een uitspoeling voor zijn
oprit die maar niet hersteld geraakte. De Wegendienst beloofde toen dat de hoofdriolering volledig
vernieuwd zou worden in de loop van 2016. Dat
gebeurde niet. Verzoeker nam in maart 2017 opnieuw contact op met de dienst Ombudsman nadat
er zich een eind verder in de straat weer een uitspoeling had voorgedaan. De Wegendienst reageerde dat het dossier vertraging had opgelopen: er was
een uitgebreide studie van de riolering nodig geweest, er waren problemen met de nutsleidingen
geweest en er was een tijdlang geen tekenaar beschikbaar geweest. Eind maart, begin april verspreidde de Stad een bewonersbrief waarin aangekondigd werd dat de heraanleg van de riolering
voor de zomer van 2017 zou zijn.
Midden augustus neemt verzoeker opnieuw contact
op met de dienst Ombudsman. Ondanks de beloften
zijn de werken nog altijd niet gestart. Hij kreeg wel
een brief van de Wegendienst waarin hem gevraagd
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werd tegen begin oktober de juiste ligging van de
huisaansluiting door te geven. Dat betekent, concludeert verzoeker, dat het dossier opnieuw uitgesteld werd.

ONDERZOEK:
De Wegendienst herhaalt dat het dossier in de beginfase een half jaar vertraging opliep. Al in september 2015 werd het voorontwerp opgestart maar
dat moest tussen oktober 2015 en april 2016 stop
worden gezet als gevolg van de afwezigheid en de
verandering van dienst van een tekenaar, en de
loopbaanonderbreking van een andere tekenaar. Het
voorontwerp kon pas worden hervat in de tweede
helft van april 2016 nadat een nieuwe tekenaar in
dienst was getreden.
Voor de rest liep het dossier vrij vlot, meent de
Wegendienst. Ze toont dit aan met een gedetailleerd
overzicht van de chronologie van het dossier.
Volgens de Wegendienst startten de voorbereidende
werkzaamheden door de nutsmaatschappijen al begin mei 2017. Omdat deze werken zouden lopen tot
eind juni 2017, vond de Wegendienst het niet opportuun om de wegenis op te breken net voor het
bouwverlof. Daarom besliste zij om pas na het
bouwverlof te starten.
Elia zorgde onverwacht voor vertraging doordat zij
eerst geen werken zou uitvoeren, maar na de coördinatievergadering met de aannemer van de Stad
plots wel aanpassingen wilde doen. Gezien de impact op het net en als gevolg van de leveringstermijnen van het materieel konden deze werken pas
uitgevoerd worden in de laatste twee weken van
september. Gevolg hiervan is dat de aannemer pas
begin oktober kan starten in plaats van half augustus zoals eerst voorzien.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
Het is juist dat bij het begin van het traject een half
jaar verloren ging. Voor de rest blijkt er geen noemenswaardige tijd verloren te zijn gegaan, al is het
natuurlijk wel zo dat er aan een openbare aanbesteding en een dergelijk werk heel wat wettelijke procedures en overleg te pas komen die hun tijd nemen. Daar is weinig aan te doen. Dat de
Wegendienst besliste de wegenis pas na het bouwverlof op te breken, vindt de Ombudsman een logische beslissing. Dat Elia voor anderhalve maand
vertraging zorgde, kan niet op de rekening van de
Wegendienst worden geschreven.

JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

WEGEN

OPVOLGING:
De werken startten uiteindelijk pas midden oktober
omdat de aannemer vergat zijn vergunning bij de
Politie aan te vragen.

LOSLIGGEND RIOOLDEKSEL (1)
(dossier: 201705-124)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster meldt midden april 2017 dat een riooldeksel ter hoogte van haar huis rammelt. Ze wordt
er wakker van.
Verzoekster ziet enige tijd later dat werklui van de
Wegendienst rubbertjes onder het deksel steken. Ze
spreekt hen aan en wijst hen erop dat niet het deksel
maar het raam errond wikkelt. “We zullen het melden”, zeggen de werklui. Verzoekster ziet niets
meer gebeuren. Begin mei krijgt ze een brief van de
Wegendienst waarin staat dat het herstel werd uitgevoerd en de melding werd afgehandeld.
Het probleem is helemaal niet opgelost. Het riooldeksel rammelt nog altijd.

ONDERZOEK:
De Wegendienst gaat opnieuw ter plaatse en stelt
vast dat er in de buurt van verzoeksters huis vier
deksels liggen. Er werden wel degelijk deksels hersteld maar één deksel kwam opnieuw los.
Het deksel duurzaam herstellen is niet meer mogelijk. Het moet vernieuwd worden. In afwachting
maakt de Wegendienst het nog eens tijdelijk vast.
Het herstel wordt uitgevoerd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

LOSLIGGEND RIOOLDEKSEL (2)
(dossier: 201707-185)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldde een losliggend riooldeksel voor
zijn deur. De Wegendienst kwam enkele dagen later
langs. Hij kreeg een bericht dat zijn melding was
afgehandeld, maar verzoeker stelt vast dat het probleem maar gedeeltelijk opgelost is. Hij merkte op
dat een eind verder in de straat een losliggend ri-

216

DOSSIERS 2017 IN DETAIL

WEGEN

ooldeksel werd vervangen. Hij begrijpt niet waarom
het deksel voor zijn huis niet werd vernieuwd.

De Wegendienst gaat opnieuw ter plaatse en stelt
vast dat het herstel niet voldoet. Er is nog altijd lawaaihinder. Begin augustus wordt het riooldeksel
vernieuwd. Waar nodig pakt een aannemer ook de
andere riooldeksels aan.

lering werd gecontroleerd en er werden geen onregelmatigheden vastgesteld.
De Wegendienst bevestigt dat er één maal een contact was met de opzichter in het bijzijn van de aannemer. Dat er gezegd zou zijn dat de aannemer niet
wilde luisteren, wordt ontkend.
De dienst Ombudsman raadt verzoekers aan opnieuw contact op te nemen, mochten er toch problemen opduiken, en daar ook foto’s van te nemen.

BEOORDELING:

BEOORDELING:

Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen of de nieuwe riolering naar behoren werkt of niet. De Wegendienst
ontkent de problemen.

VERGETEN SLIKPUT? (1-2)

WATER IN DE KELDER

(dossiers: 201705-133 en 201705-139)

(dossier: 201708-202)

ONDERZOEK:

Ander oordeel

Ander oordeel
KLACHTEN:

KLACHT:

Twee buren uit een pas heraangelegde straat vrezen
voor wateroverlast mocht het hevig regenen. De
aannemer zou nagelaten hebben een slikput terug te
plaatsen.
De eerste verzoekster stelde vast dat bij een fikse
regenbui de nieuwe riolering het water niet kon
slikken. Voor haar garage vormde zich een grote
plas. Ze is bang voor wateroverlast mocht het erger
regenen. Ze sprak al enkele keren de opzichter van
de Wegendienst aan. Die zei dat hij het probleem
kende maar dat de aannemer niet wilde luisteren.
Verzoekster vraagt zich af of de Wegendienst de
aannemer niet kan aanporren, nu hij nog bezig is in
een aanpalende straat.
De buren van verzoekster bevestigen dat er ook na
de heraanleg problemen zijn met de riolering. Die
waren er vroeger ook, maar de toestand is er alleen
maar op verslechterd. Tijdens een zware regenbui
klotste het water over de wc-bril. Bij de buurvrouw
liep er rioolwater in de regenput. De week voordien
stond een flink stuk van de straat onder water.

Verzoeker woont in Zeebrugge. Ondanks de grote
droogte in juni heeft hij bijna een meter water in
zijn kelder. Omdat zijn eigen pomp al dat water niet
aankan, liet hij de Brandweer de kelder leeg pompen. De Brandweer liet uitschijnen dat het om insijpeling van rioolwater ging. Ook Farys was dezelfde
mening toegedaan.
Sinds de heraanleg van de riolering in de Heiststraat
zijn er problemen. Om het water de baas te kunnen
heeft verzoeker een dompelpomp geïnstalleerd. Het
toestel moet zoveel werken dat het om de zes
maanden vervangen moet worden. Het gebruik ervan kost hem extra elektriciteit. Aan materiaal in
zijn kelder is er duizend euro schade. De verzekering wil niet tussenkomen.
De kelder verdichten heeft volgens gespecialiseerde
firma’s geen zin omdat zij niet kunnen garanderen
dat de insijpeling erdoor zal stoppen. De kelder
dempen is geen optie want de gas- en watermeter
staan er en die moeten altijd bereikbaar zijn.
Verzoeker begrijpt niet waarom de Wegendienst
zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Als het probleem door grondwater wordt veroorzaakt, zoals de
dienst hem liet weten, waarom werden tijdens de
werken in de Heiststraat dan geen drainagebuizen
gestoken? Nu wordt het probleem afgewenteld op
de bewoners.

ONDERZOEK:
De Wegendienst ontkent de problemen. Bij de heraanleg van de straat werd de riolering gedeeltelijk
vernieuwd. Straatkolken werden geplaatst op de
laagste punten en op regelmatige afstanden. Er
werden geen straatkolken vergeten. Volgens de
Wegendienst werd ter hoogte van het huis van de
eerste verzoekster een straatkolk geplaatst. Het is
mogelijk dat het water er bij hevige regenval even
stagneert vooraleer weg te vloeien. De nieuwe rio-
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ONDERZOEK:
Na verzoekers melding van eind juni ging de Wegendienst langs. Die stelde vast dat de hoofdriolering normaal werkte. De waterinsijpeling situeert
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zich op grote afstand van de huisaansluiting. Zij
wordt volgens de dienst veroorzaakt door een combinatie van een hoge grondwaterstand en een niet
waterdichte kelder. Na het vernieuwen van een lekke hoofdriolering wordt het grondwater niet meer
gedraineerd via deze riool. Dat geeft aanleiding tot
een hogere grondwaterstand met waterinsijpeling
tot gevolg in de niet waterdichte kelders in de omgeving.
De Wegendienst verwees verzoeker door naar zijn
verzekeringsmaatschappij.
Verzekeringsmaatschappijen komen evenwel in dergelijke dossiers
zelden tussen omdat het aan de eigenaar is om ervoor te zorgen dat de kelder waterdicht is. Mocht de
riool gebroken zijn op het terrein van verzoeker,
dan is het herstel sowieso ten laste van de eigenaar.
De dienst Ombudsman raadt verzoeker aan om een
aannemer aan te spreken die het probleem kan oplossen.

BEOORDELING:

ONDERZOEK:
De Wegendienst geeft de schadeveroorzaker altijd
eerst de kans om de schade zelf te herstellen. De
aannemer reageerde snel op de aangetekende brief
maar het herstel bleef uit. De Wegendienst zou
meermaals aangedrongen hebben op snel herstel
maar kan hier geen bewijzen van voorleggen. De
Wegendienst zegt begrip te hebben voor het ongeduld van de klager maar meent dat zij ook de rechten van de schadeverwekker moet respecteren en
menselijk moet blijven.
In november, een maand na de klacht bij de dienst
Ombudsman en een jaar na verzoekers eerste melding, wordt het herstel uitgevoerd. Midden november worden alle kolken in de straat gereinigd door
de dienst Stadsreiniging. Dat kadert in de jaarlijkse
onderhoudsbeurt.
De Wegendienst geeft toe dat de communicatie met
de melder niet correct verliep.

BEOORDELING:

Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

Overgenomen meldingen
MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)
(dossier: 201710-253)

Gegrond
KLACHT:
Eind oktober 2016 meldde verzoeker dat een aannemer bouwafval had gedumpt in de rioolkolk voor
zijn deur. De Wegendienst antwoordde hem dat de
aannemer via een aangetekende brief aangemaand
was om de schade te herstellen.
De melding werd geparkeerd.
Een half jaar later, midden mei 2017, herhaalde
verzoeker zijn melding omdat er nog altijd geen actie ondernomen was. Hij meldde ook dat de rijweg
verzakt was. Vrachtwagens die er ’s nachts over reden, haalden hem uit zijn slaap.
De melding werd meteen door de Wegendienst op
afgehandeld gezet.
Begin augustus meldde verzoeker opnieuw dat aannemers nog altijd bouwafval in de rioolkolk dumpten. Zestig dagen later komt deze melding bij de
dienst Ombudsman terecht omdat de behandelingstermijn overschreden is.
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De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: verzoeker
kreeg geen antwoord op zijn meldingen van midden
mei en begin augustus. Hij werd niet op de hoogte
gehouden van de stand van zaken tussen de Wegendienst en de aannemer.
GEEN REDELIJKE TERMIJN: de Wegendienst
gunde de firma wel erg veel tijd om het herstel zelf
uit te voeren. Ze toonde veel begrip voor de aannemer, begrip waarop verzoeker, ondanks de hinder
die hij ondervond, niet kon rekenen. Misschien was
het ambtshalve uitvoeren van het herstel met aanrekening van de kosten aan de aannemer minder tijdrovend geweest.
De klacht wordt gecorrigeerd: het herstel wordt uitgevoerd.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (5 februari 2018).

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)
(dossier: 201711-287)

Terechte opmerking
KLACHT:
Midden september meldt verzoekster een verstopping in de riolering. De melding wordt overgemaakt
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aan de dienst Stadsreiniging die de hulp van de
Wegendienst inroept.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst ging het om een ingewikkeld probleem. De dienst Stadsreiniging en de Wegendienst hadden verschillende interventies nodig
vooraleer het probleem definitief opgelost kon worden.
De melding wordt door de Wegendienst midden
november afgehandeld, weliswaar buiten de reglementaire termijn, maar volgens de dienst verantwoord door de complexiteit van het probleem.

BEOORDELING:

ruim- en reinigingsfirma reinigde de riolering. De
Wegendienst houdt er rekening mee dat het probleem het gevolg is van de aansluiting van het
zwembad van de buren op de riolering. Om meer
duidelijkheid hierover te krijgen zou een aannemer
de straat moeten openbreken, maar de dienst zoekt
liever eerst zelf verder naar de oorzaak. De melder
is hiervan op de hoogte.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Wegendienst pakte de melding aan en communiceerde erover met de melder. Het enige wat achter bleef, was de administratieve afwerking van de
melding.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (4)

Terechte opmerking (geen goede dossieropvolging).
De Ombudsman begrijpt dat het probleem niet onmiddellijk opgelost kon worden. Maar als er een
goede reden bestaat waarom een oplossing niet mogelijk is binnen de reglementaire termijn, dient de
melding geparkeerd te worden. Op die manier
wordt de melder op de hoogte gehouden van de
stand van zijn dossier en wordt de melding niet als
onafgewerkt doorgestuurd naar de dienst Ombudsman.

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

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)
(dossier: 201705-143)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldt in maart 2017 een verstopping van
de riolering in de omgeving van zijn woning.
De dienst Stadsreiniging kan geen verstopping vinden. De melding wordt overgemaakt aan de Wegendienst.
Na zestig dagen komt ze als onafgewerkt bij de
dienst Ombudsman terecht.

(dossier: 201709-237)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekers meldden dat het voetpad rond hun
nieuw gebouwde woning in slechte staat is. Zij
vroegen of het trottoir heraangelegd kon worden.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
Volgens de Wegendienst ging ze kort na de melding ter plaatse en sprak ze met de bewoners. Zij
konden aantonen dat het voetpad al in slechte staat
was voor de bouw van hun woning en dat ze hun
aannemer hadden gevraagd rijplaten te leggen. De
Wegendienst besliste tijdens het bezoek om zelf in
te staan voor het herstel. Dat werd in samenspraak
met de bewoners ingepland.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Wegendienst ging ter plaatse en informeerde
verzoekers mondeling. Alleen de administratieve
afhandeling van de melding bleef achterwege.

ONDERZOEK:
De Wegendienst behandelde de melding en communiceerde er mondeling over met de melder.
Ze kon op het eerste zicht geen problemen met de
riolering noch geurhinder vaststellen. De regieploeg
ging verschillende keren ter plaatse en een private
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GOUDEN BOOMSTOET
(dossier: 201708-209)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker klaagt dat hij als Spaanse toerist met een
handicap geen recht heeft op gratis zitplaatsen voor
de Gouden Boomstoet voor hem en zijn begeleider.
Hij nam contact op met de dienst Welzijn waar hij
te horen kreeg dat alleen Bruggelingen met een
handicap onder bepaalde voorwaarden konden genieten van twee gratis tickets voor een zitplaats.
Verzoeker protesteerde en zei dat hij als Europees
burger op dezelfde manier behandeld wilde worden
als de Bruggelingen van wie de handicap officieel
was erkend. De medewerkster reageerde dat zij
slechts het reglement toepaste.
Verzoeker vindt het reglement discriminerend voor
niet-Bruggelingen met een officieel erkende handicap.

ONDERZOEK:
De dienst Welzijn bevestigt dat alleen Bruggelingen
met een beperking samen met hun begeleider twee
gratis zitplaatsen konden krijgen voor de Gouden
Boomstoet. Zij moesten een officiële erkenning van
de FOD Sociale Zaken voorleggen.
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Niet-Bruggelingen konden niet genieten van gratis
tickets. Zij moesten betalen voor hun zitje ofwel
langs het parcours gaan staan. Verzoeker had een
Spaanse erkenning als persoon van een handicap
maar voldeed niet aan de voorwaarden.
Volgens de dienst Welzijn wordt door de Europese
Unie gewerkt aan een Europese kaart voor personen
met een handicap waarmee zij in de deelnemende
landen zouden kunnen genieten van interessante
toegangstarieven. Zodra de kaart in voege is, is de
dienst bereid haar voorwaarden te herbekijken.
De Ombudsman vraagt advies aan Unia of verzoeker al dan niet gediscrimineerd werd. Unia wil de
klacht bespreken met de Stedelijke Adviesraad voor
Personen met een Handicap en de dienst Welzijn.
De adviesraad wijst de vraag af omdat zij niet uitgaat van een stedelijke dienst. Unia vraagt de dienst
Welzijn de kwestie voor te leggen aan de Stedelijke
Adviesraad voor Personen met een Handicap. Wil
de raad deze niet behandelen, dan zal Unia rechtstreeks met de dienst Welzijn onderhandelen om te
komen tot een constructieve oplossing.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het onderzoek loopt nog.
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Klachten van burgers
GEEN KOPIE
(dossier: 201702-046)

Gegrond
KLACHT:
De zus van verzoekster, die in Nederland woont,
wordt van haar portemonnee beroofd. Ze doet hiervan aangifte in het Politiehuis. De agent noteert
haar relaas en geeft haar een kopie ervan.
De volgende dag wordt ze opgebeld door dezelfde
agent die haar zegt dat de portemonnee teruggevonden is, weliswaar zonder het geld. Ze mag hem
komen ophalen.
Verzoekster en haar zus worden in het Politiehuis
ontvangen door een andere agente. De zus overhandigt de agente de kopie van haar relaas. In ruil
krijgt ze haar portemonnee terug.
Als zij de kopie van haar relaas terugvraagt, weigert
de agente. De zus heeft het document nodig voor
haar reisverzekeringsmaatschappij. De agente geeft
haar een attest van klachtneerlegging maar daar
staat inhoudelijk niets in.
Op het einde van de tekst van het attest staat: “Indien u een verzekering hebt afgesloten is het aan te
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raden uw verzekeraar te contacteren en hem een
kopie van uw verhoor te bezorgen.” Als verzoekster
opnieuw naar de kopie van het verhoor vraagt, zegt
de agente dat er geen ‘verhoor’ is afgenomen maar
dat het om een ‘relaas’ ging. De verzekeringsmaatschappij moet zich wenden tot het Parket in Brugge.
Verzoekster wil een kopie van het proces-verbaal.

ONDERZOEK:
De Ombudsman behandelde in 2015 een gelijkaardige klacht9. Gevolg hiervan was dat het Parket
West-Vlaanderen met ingang van 1 januari 2016
een nieuwe richtlijn uitvaardigde die het de Politie
mogelijk maakte om in dossiers van verzekerde
schade een kopie van het vereenvoudigd procesverbaal (VPV) te overhandigen aan de benadeelde.
De Politie bevestigt dat de zus van verzoekster aangifte deed van de diefstal van haar portemonnee.
Daarvan werd een VPV opgemaakt. Hierbij werd
van de vrouw geen verklaring afgenomen. Er werd
wel een algemeen attest afgeleverd dat de aangifte
bewees van het verlies of de diefstal van officiële
documenten. Op het moment dat de portemonnee
werd teruggegeven, had het attest geen waarde
meer en werd het ingehouden. Volgens de Politie
werd het attest van klachtneerlegging dat aan de zus
9

Dossier 201509-190, Jaarverslag 2015, p. 191192.
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overhandigd was, wel teruggegeven. Met dit attest,
waarop het dossiernummer van het Parket vermeld
staat, kan de verzekeringsmaatschappij bij het Parket om informatie vragen over het dossier.
De Politie geeft evenwel toe dat de politiemedewerkers de nieuwe parketrichtlijn, van kracht sinds
1 januari 2016, niet volgden. Als de verklaring van
het slachtoffer niet op een apart verhoorblad werd
genoteerd, dan kan op eenvoudig verzoek een kopie
van het volledige VPV afgeleverd worden. Van de
zus van verzoekster werd alleen haar relaas genoteerd. Zij heeft recht op een kopie van het VPV.
De Politie bezorgt de zus van verzoekster de kopie.
De politiemedewerkers krijgen een opfrissing van
de parketrichtlijn.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
NIET CORRECT TOEPASSEN REGELGEVING:
de politiemedewerkers pasten de nieuwe parketrichtlijn niet toe.
De klacht wordt gecorrigeerd: een kopie wordt
overgemaakt. De parketrichtlijn wordt opgefrist.

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201703-059)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt eind november 2016 een onveilige
verkeerssituatie ter hoogte van de fietsstallingen in
de Hendrik Brugmansstraat. Zijn melding wordt in
het Huis van de Bruggeling geregistreerd. Enkele
dagen later krijgt verzoeker een e-mail van het Huis
van de Bruggeling waarin staat dat zijn melding
werd afgehandeld. Hij zal via e-mail een antwoord
krijgen van de Verkeersdienst van de Politie.
Ruim anderhalve maand later heeft verzoeker nog
altijd geen reactie gekregen. Hij stuurt een e-mail
naar het Huis van de Bruggeling en de Politie waarin hij herinnert aan zijn melding. Ook nu blijft een
antwoord uit.
Eind februari 2017 neemt verzoeker contact op met
de dienst Ombudsman.

massa. De Verkeersdienst formuleert een antwoord
dat door de dienst Ombudsman overgemaakt wordt
aan verzoeker.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Verkeersdienst verloor de melding uit het oog. Bovendien duurde het na het openen van het klachtdossier
nog eens vijf maanden vooraleer de Verkeersdienst
een antwoord overmaakte aan de dienst Ombudsman.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
antwoord, zij het na acht maanden.

AANBEVELING:
“De Verkeersdienst van de Politie moet binnen een
redelijke termijn antwoorden op de meldingen en
klachten die haar worden overgemaakt.”

OPVOLGING:
De Korpschef wijst erop dat de werklast bij de Verkeersdienst van de Politie exponentieel toegenomen
is, onder meer als gevolg van de uitvoering van het
mobiliteitsplan, het ontwikkelen en uitrollen van
een verkeersveiligheidsbeleid rond de schoolpoorten en de opvolging van complexe openbare werken. De Politie wordt geconfronteerd met een toevloed aan reacties, klachten en meldingen in
verband met verkeer, hoewel ze al het mogelijke
doet om de hinder tot een minimum te beperken.
Daarbij wordt, gezien de beperkte personeelscapaciteit, de voorrang gegeven aan het daadwerkelijk
oplossen van de problemen en pas in tweede orde
aan het communiceren met de melder. Volgens de
Korpschef bestaat absolute perfectie bij dat laatste
niet en wordt al eens uitzonderlijk, gelet op de vele
meldingen, een communicatie gemist. Nog meer
medewerkers op de Verkeersdienst zetten voor de
behandeling van meldingen en klachten is niet
haalbaar omwille van de vele andere politieopdrachten en het algemene capaciteitstekort.

VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATS
(dossier: 201704-098)

Gegrond

ONDERZOEK:
Pas na herhaald aandringen via de dienst Intern
Toezicht en een tussenkomst van de Korpschef zelf
krijgt de dienst Ombudsman begin augustus een
antwoord van de Verkeersdienst. De dossierbehandelaar geeft toe dat de melding verloren ging in de
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KLACHT:
Verzoeker vraagt eind februari 2017 aan de dienst
Verkeersbelemmeringen van de Politie voor midden maart een voorbehouden parkeerplaats aan ter
hoogte van zijn woning. Een firma komt die dag
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zonnepanelen plaatsen. Verzoeker gaat persoonlijk
naar de dienst waar hij de nodige papieren krijgt.
Hij vult ze in en mailt ze door.
Op 6 en 8 maart vraagt hij aan de dienst Verkeersbelemmeringen hoe ver het staat met zijn vergunning. Hij krijgt telkens te horen dat men ermee bezig is. Op 10 maart neemt hij opnieuw contact op.
De dienst antwoordt dat de vergunning nog diezelfde dag opgestuurd zal worden. Verzoeker ontvangt
de vergunning niet.
Een maand later krijgt hij van de Politie een rekening van 20 euro voor de vergunning die hij nooit
ontving. Hij neemt contact op met de dienst Verkeersbelemmeringen die hem zegt dat de vergunning naar de firma werd gestuurd. Verzoeker weigert te betalen voor een vergunning die hij nooit
kreeg.

ONDERZOEK:
De Politie bevestigt dat verzoeker eind februari zijn
aanvraag indiende. De vergunning werd op 10
maart opgemaakt.
Als de aanvrager niet de uitvoerder van de werkzaamheden is, wordt de vergunning normaal gezien
zowel naar de aanvrager als naar de uitvoerder opgestuurd. In het geval van verzoeker maakte de
dossierbeheerder de vergunning alleen over aan de
firma.
Omdat de dienst Verkeersbelemmeringen een fout
maakte, hoeft verzoeker de factuur niet te betalen.

ONDERZOEK:
De vraag om eenrichtingsverkeer in te voeren werd
al in de Stedelijke Werkgroep Verkeer van eind
april behandeld. Dat gebeurde niet op basis van de
melding van verzoekster, maar op basis van een
melding van een andere bewoner die al dateerde
van begin 2017.
Het advies van de Werkgroep luidde dat gewacht
moest worden met een beslissing omdat in de omgeving ingrijpende wegwerkzaamheden zouden
starten en de straat van verzoekster een cruciale rol
zou spelen in de omleiding van het verkeer. Midden
juni keurde het College van burgemeester en schepenen het advies van de Stedelijke Werkgroep Verkeer goed.
Alleen de naam van de initiële melder stond in het
dossier. Alleen hij werd door de Politie ingelicht.
De Politie liet na ook verzoekster in te lichten.
De Ombudsman maakt de collegebeslissing over
aan verzoekster.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: de Politie liet
na de collegebeslissing ook aan verzoekster over te
maken.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoekster krijgt
een inhoudelijk antwoord.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEEN ZORGVULDIGHEID: de dossierbeheerder
stuurde de vergunning per abuis niet naar verzoeker.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker hoeft niet
te betalen.

EENRICHTINGSVERKEER
(dossier: 201708-212)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster stuurt begin mei 2017 een e-mail naar
de Politie waarin ze in naam van de bewoners
vraagt om in een stuk van de straat eenrichtingsverkeer in te voeren.
Tegen midden augustus heeft ze nog altijd geen
antwoord gekregen.
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VERGETEN HUISSLEUTELS
(dossier: 201701-004)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker wordt thuis door de Politie opgepakt en
overgebracht naar het Politiehuis waar hij een nacht
in de cel moet doorbrengen. Om zes uur ’s morgens
wordt hij vrijgelaten en door de patrouille in de
buurt van zijn huis afgezet. De Politie had bij zijn
arrestatie zijn huissleutels afgenomen. Die had hij
van de patrouille niet teruggekregen toen zij hem
afzette. Gelukkig geraakte hij dankzij zijn buurvrouw zijn appartement binnen.
Verzoeker nam contact op met zijn wijkinspecteur
met de vraag of de Politie zijn sleutels terug kon
brengen. Pas na tien dagen kwam de Politie langs.
Hij ondervond al die tijd problemen om zijn huis
binnen te geraken.
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ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

Bij de arrestatie sloot een agent het appartement af
omdat verzoeker daar zelf niet meer toe in staat
was. De inspecteur stak verzoekers huissleutels in
zijn kogelwerende vest maar vergat ze af te geven
in het cellencomplex omdat de overbrenging niet
vlot verliep. Toen de inspecteur enkele dagen later
zijn dienst hernam, vond hij de sleutels in zijn vest.
Hij bracht ze terug naar verzoeker.
Volgens de Politie weigerde verzoeker bij zijn opsluiting elke medewerking. Vooraleer iemand in de
cel opgesloten wordt, worden zijn persoonlijke bezittingen genoteerd op een arrestantenfiche en bewaard in een plastieken doos. De betrokkene wordt
gevraagd de fiche te ondertekenen zodat er achteraf
geen discussie kan bestaan over wat er in bewaring
werd genomen. Verzoeker weigerde deze fiche te
ondertekenen. Mocht hij deze wel ondertekend
hebben, dan had hij kunnen zien dat zijn huissleutels daarop niet vermeld stonden, meent de Politie.
Toen verzoeker bij zijn vrijlating naar zijn sleutels
vroeg, konden de agenten alleen maar vaststellen
dat daarvan op de arrestantenfiche geen sprake was
en dat de sleutels evenmin in de plastieken doos zaten. Toen de wijkinspecteur enkele dagen later opbelde, kon evenmin duidelijkheid over de sleutels
gegeven worden. Pas toen de inspecteur zijn kogelwerende vest weer aantrok, werden de sleutels
teruggevonden.

De eigenaar, tevens schrijnwerker, kreeg doorlopend van midden januari 2015 tot 15 februari 2017,
de start van het nieuwe parkeerplan, een parkeervergunning voor een werfvoertuig. Hij vroeg zelf
geen verlenging meer aan na 15 februari 2017.
Een inbreuk op het reglement is er niet, maar de
dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie stelt
zelf ook vast dat dit een zeer lange periode was, zeker omdat ook de weekends erin begrepen zaten en
de voorbehouden parkeerplaatsen vaak oningevuld
bleven. Met de toenmalige parkeerdruk in de binnenstad was dit niet te motiveren. Waarom de parkeervergunning gedurende twee jaar probleemloos
kon worden verlengd, kan het onderzoek niet achterhalen omdat het betrokken personeelslid niet
meer op de dienst werkt.

BEOORDELING:

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen redelijke termijn).
Hoewel er geen inbreuk op het reglement kan worden vastgesteld, deelt de dienst Ombudsman de
mening van de Politie dat de periode van het parkeerverbod zeer lang was. Meer dan twee jaar permanent drie parkeerplaatsen laten blokkeren, was
geen goed signaal naar de buurt, zeker omdat de
parkeerdruk er hoog was.

OVERHANGEND GROEN
(dossier: 201705-130)

Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
De inspecteur vergat in het cellencomplex verzoekers huissleutels af te geven. Toch draagt ook verzoeker verantwoordelijkheid. Mocht hij de arrestantenfiche ondertekend hebben, dan had hij kunnen
zien dat zijn huissleutels er niet op vermeld stonden.

PARKEERVERGUNNING
(dossier: 201702-051)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker woont in de binnenstad. Hij klaagt dat de
eigenaar van een pand in zijn straat al meer dan
twee jaar doorlopend een parkeervergunning krijgt
van de Politie. Permanent worden hierdoor drie
parkeerplaatsen geblokkeerd. Meestal worden ze
door de eigenaar niet gebruikt, maar soms wel door
zijn echtgenote. De lange duur van de vergunning,
gecombineerd met de parkeerdruk in de straat,
stoort de bewoners. Vaak moeten ze daardoor hun
auto’s verder weg parkeren.
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Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker meldt in april 2017 aan de Politie van
Assebroek dat de struiken langs het voetpad langs
de ring tussen de Katelijnepoort en de Gentpoort,
ter hoogte van de voorsorteerstrook naar Assebroek, zo ver uitgegroeid zijn dat ze de vrije doorgang belemmeren. Een maand later is er nog altijd
niets veranderd. Hij kreeg geen enkele reactie van
de Politie.
Verzoeker gebruikt het voetpad regelmatig. Hij zag
schoolkinderen over de vangrail springen om de
natte takken te ontwijken. Ze liepen aan de rand van
de rijweg en beseften het gevaar niet.

ONDERZOEK:
De Ombudsman stelt ter plaatse vast dat de struiken
dringend gesnoeid moeten worden. De takken hangen over het voetpad.
De Politie van Assebroek bevestigt dat verzoeker
het probleem eind april kwam melden. De melding
werd geregistreerd in het elektronisch bezoekersre-
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gister maar door de drukte van het moment gaf de
medewerkster ze niet onmiddellijk door. Daarna
verloor ze de melding uit het oog. Ze verontschuldigt zich hiervoor.
Na de klacht maakt de Politie de melding over aan
het Agentschap Wegen en Verkeer dat de wegbeheerder is.
De Politie geeft alleen feedback aan een melder als
hij daar expliciet om vraagt.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
Het gaat om een menselijke fout. De medewerkster
vergat de melding door te geven.

OPVOLGING:
Verzoeker laat enkele maanden later weten dat er
nog altijd niets veranderd is. De Ombudsman geeft
de melding opnieuw door aan de Administratie
Wegen en Verkeer die eind juli laat weten dat de
overhangende takken in september gesnoeid zullen
worden. Ook het onkruid op het voetpad zal worden
verwijderd. Uiteindelijk duurt het tot begin oktober
vooraleer het werk wordt uitgevoerd. Tegen dan is
het voetpad volledig overwoekerd en onbruikbaar.

dochtertje weggefietst was van het huis van haar
papa. Haar broertje was haar achterna gereden. Op
zijn weg was hij een patrouille tegengekomen. Ze
waren naar het huis van verzoekers gereden waar
het meisje zich bevond. De agenten waren het huis
binnen gegaan. De papa was ondertussen toegekomen en die had het kind meegenomen.
Later vernamen verzoekers dat de vader onder begeleiding van de Politie in hun huis was binnengelaten om zijn dochtertje mee te nemen. Verzoekers
kunnen dat niet accepteren.
Verzoekers hebben het er ook moeilijk mee dat de
patrouille de moeite niet deed om hen voor of tijdens de interventie op te bellen. Pas op het einde
van de interventie vroegen ze of iemand het nummer van verzoekster had. Haar zoontje gaf het aan
de Politie. Pas bij aankomst in het politiekantoor
belden de agenten haar één keer op zonder een
boodschap achter te laten. Mochten verzoekers zich
geen zorgen hebben gemaakt en niet zelf op onderzoek uit zijn gegaan, dan zouden ze van niets geweten hebben.

ONDERZOEK:

Verzoekster heeft twee kinderen met haar ex-man.
De regeling voorziet dat beide kinderen, een jongetje van acht en een meisje van zes, om de twee weken bij de vader verblijven van de woensdagmiddag
tot de zondagavond.
Eind april waren beide kinderen bij de papa. Toen
verzoekster ’s avonds met haar echtgenoot thuis
kwam, merkte ze dat ze een gemiste oproep op haar
gsm had gekregen, afkomstig van een vast toestel.
Het nummer was hen onbekend. Omdat er geen
boodschap ingesproken was en er geen tweede oproep was gebeurd, beschouwden ze de oproep als
niet belangrijk.
Omdat het dochtertje twee weken voordien uit
school weggefietst was naar het huis van verzoekers in plaats van naar het huis van haar papa, begonnen verzoekers zich de volgende dag toch zorgen te maken over de gemiste telefoonoproep. Ze
belden ernaar en kwamen bij de Politie terecht.
De Politie wist niets af van het telefoontje. Pas na
aandringen werd er intensiever gezocht en kwam
een interventieverslag boven waarin stond dat het

De patrouille werd langs de weg aangesproken door
een wenend jongetje op een fiets. Hij zei dat zijn
zusje weggereden was naar het huis van haar mama, terwijl ze bij haar papa moest zijn. Samen reden ze naar het huis van verzoekers.
Het huis was op slot. Ze hoorden het meisje wenen
maar het weigerde de deur open te doen. Het jongetje kende de code van de garage. De patrouille ging
binnen en vond het meisje. Ze reageerde niet op de
vragen van de agenten. De patrouille vroeg daarop
aan de dispatching of een van de ouders gecontacteerd kon worden. Korte tijd later deelde de dispatching mee dat zij erin geslaagd was de vader te contacteren. Hij zou ter plaatse komen. De papa ging
samen met de agenten naar de slaapkamer waar het
meisje naartoe gelopen was. Hij kon haar kalmeren
en haar overtuigen om met hem mee te gaan.
Vlak voor zijn vader toekwam, gaf het jongetje het
telefoonnummer van zijn mama door aan de agenten. Terug in het Politiehuis probeerde een van de
agenten verzoekster op te bellen. Hij kwam op een
voicemail terecht. Hij sprak geen boodschap in.
Volgens de Politie is het best mogelijk dat men de
volgende dag niet op de hoogte was van deze oproep omdat verzoekster bij andere politiemensen terecht kwam. Niet alle telefoongesprekken worden
automatisch geregistreerd.
Een familielid, ook een politie-inspecteur, nam de
volgende dag contact op met de politie-inspecteur
die bij de interventie betrokken was. De inspecteur
gaf hem alle informatie door. Het familielid zou
verzoekers briefen. Vijf dagen later stuurde het fa-
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KLACHT:
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milielid naar de inspecteur een sms met de vraag
verzoekster op te bellen. De inspecteur was op dat
moment niet met dienst en verloor de vraag uit het
oog.
Volgens de Korpschef gaf de patrouille prioriteit
aan het welzijn van het meisje en handelden de
agenten om het kind, dat in nood was, zo vlug mogelijk te helpen. Uitstel van optreden was geen optie, ook al moest de ex-man van verzoekster daarvoor de woning betreden.
Waarom en door wie tijdens de interventie naar de
papa en niet naar de mama werd gebeld, kan het
onderzoek niet achterhalen.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (gebrekkige communicatie).
De inspecteur die mee de tussenkomst verrichtte,
maakte een fout bij de nazorg en de communicatie
naar verzoekster toe. Hij sprak geen bericht in op
haar voicemail en verloor de vraag uit het oog om
haar op te bellen.
Ten gronde ging de patrouille niet in de fout. Integendeel, zij handelde in het belang van het kind,
wat de enige juiste houding was. De agenten lieten
de vader terecht binnen in het huis van zijn exvrouw, zodat hij zijn dochtertje kon kalmeren en
haar kon overtuigen om met hem mee te gaan. Beide minderjarige kinderen bevonden zich in een
emotioneel zeer belastende situatie waar de patrouille professioneel en gepast op reageerde.

GEEN PROCES-VERBAAL
(dossier: 201705-128)

Ongegrond

schade al dateerde van acht maanden geleden. Zij
was ondertussen al hersteld door de huisvestingsmaatschappij. Verzoeker toonde een brief van de
huisvestingsmaatschappij waarin stond dat hij de
factuur voor de nieuwe brievenbus moest betalen.
De huisvestingsmaatschappij zou bij niet betaling
verdere stappen zetten, tenzij verzoeker kon aantonen dat hij van de schade aangifte had gedaan bij de
Politie. Dat was de reden waarom verzoeker de Politie had gebeld. De patrouille kon geen procesverbaal opmaken omdat de schade aan de brievenbus ondertussen al hersteld was.
Verzoeker zei de agenten dat hij telkens een nieuw
slot op zijn kelderdeur moest steken omdat het telkens door iemand beschadigd werd. De patrouille
controleerde de deur. Die kon zonder probleem
open en dicht. Toen de patrouille vroeg te demonstreren dat er een probleem was met het afsluiten
van de deur, bleek verzoeker niet over de correcte
sleutel te beschikken.
De patrouille concludeerde dat verzoeker aangifte
probeerde te doen van oude, reeds herstelde schade
met de bedoeling deze niet te hoeven betalen aan de
huisvestingsmaatschappij.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Het is logisch dat de patrouille geen
proces-verbaal opmaakte van feiten van maanden
geleden die ze niet meer kon vaststellen. Verzoeker
formuleerde een loze klacht tegen de Politie.

PARKEERVERGUNNING VRACHTWAGENS
(1)
(dossier: 201702-037)

KLACHT:
Verzoeker stelt vast dat een sleutelkastje aan zijn
buitengevel vernield is. In de gemeenschappelijke
delen van het appartementsgebouw zijn zijn brievenbus en zijn kelderdeur beschadigd. Verzoeker
vermoedt dat zijn bovenbuurman dat gedaan heeft.
Verzoeker belt naar de sociale huisvestingsmaatschappij die hem aanraadt bij de Politie aangifte te
doen. De verzekering van de huisvestingsmaatschappij kan dan tussenkomen voor het vergoeden
van de schade.
Verzoeker belt naar de Politie maar de patrouille
weigert vaststellingen te doen en een proces-verbaal
op te maken. De agenten spotten met hem.

Ander oordeel
KLACHT:

De patrouille kon ter plaatse geen beschadiging van
de brievenbus vaststellen. Verzoeker gaf toe dat de

Verzoeker baat een ruim- en reinigingsfirma uit. De
firma koos voor een doorlopende vergunning om in
de binnenstad gedurende één jaar vijftig keer op betalende parkeerplaatsen te kunnen parkeren. Verzoeker betaalde hiervoor 750 euro.
Eind december 2016 blijkt dat verzoeker 57 keer
een interventie aan de Politie meldde. Hierdoor
komt hij in een hogere schijf van ‘51-100 meldingen’ terecht waardoor hij nog eens 750 euro moet
bijbetalen.
Verzoeker vindt het overdreven dat hij voor zeven
extra interventies zoveel moet bijbetalen. Bovendien vervallen op het einde van het jaar de 43 resterende vergunningen. Zij kunnen niet gerecupereerd
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worden. Eén keer bijkomend parkeren kost hem
meer dan 107 euro. Hij kan die kost niet doorrekenen aan zijn klanten.
Verzoeker heeft er geen probleem mee dat hij moet
betalen maar vraagt zich af of de zeven boventallige
interventies niet per stuk kunnen worden betaald.

Verzoeker heeft het er moeilijk mee dat bepaalde
firma’s geen vergunning nodig hebben in de binnenstad. Hij vraagt zich af of hier sprake is van ongelijkheid, ook al omdat hij van collega’s hoorde
dat ze niet meer welkom zouden zijn in de binnenstad.

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

De Politie heeft begrip voor de klacht van verzoeker.
De firma beschikt over een doorlopende vergunning
voor vijftig meldingen en betaalde hiervoor 750 euro. Bij het afsluiten van het boekjaar bleek verzoeker 57 meldingen te hebben ingediend waardoor hij
in een hogere schaal terecht kwam. De schaal van
51-100 meldingen kost 1.500 euro per jaar. Om in
orde te zijn, betaalde verzoeker 750 euro extra.
De Politie vindt ook dat de kost voor de zeven extra
meldingen onaanvaardbaar hoog ligt in vergelijking
met de kost per individuele vergunning. Zij beslist
om in dergelijke gevallen de meldingen in bovental
te tariferen als individuele vergunningen (20 euro
per dag). Zij herberekent de factuur van verzoeker
waardoor hij 610 euro terugkrijgt.

De Politie heeft begrip voor de klacht van verzoeker maar merkt op dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen het gebruik van de openbare
weg in het kader van werkzaamheden en in het kader van leveringen.
Voor het leveren van goederen is er geen vergunningsplicht, ongeacht of het gaat om drankleveranciers, leveranciers van kledingwinkels of andere
handelszaken. De vergunningsplicht geldt alleen
voor de inname van het openbaar domein bij het
uitvoeren van werkzaamheden, inclusief de leveringen in het kader van die werkzaamheden.
In het tariefreglement zijn de verschillende tarieven
duidelijk vermeld, zowel voor individuele als voor
doorlopende vergunningen. Deze prijzen zijn voor
iedere aanvrager gelijk en elke aanvrager kan vrij
kiezen welke formule hij kiest. De firma koos voor
een doorlopende vergunning waarbij zij maximum
500 keer kon parkeren in de binnenstad. Hiervoor
betaalde verzoeker 2.600 euro.
Verzoeker had ook een andere formule kunnen kiezen. Opteerde hij voor louter individuele aanvragen,
dan had hij voor 117 interventies 2.340 euro moeten betalen. Indien hij had gekozen voor een combinatie van een doorlopende vergunning tot maximum 100 interventies en 17 individuele
vergunningen, dan zou hem dat maar 1.840 euro
gekost hebben
Volgens de Politie moet de aanvrager zelf nagaan
welke formule voor hem het voordeligst is.
Hoewel verzoeker geen aanvraag indiende om een
andere formule toe te passen, meldt de Politie dat
vanaf het najaar 2017 alle firma’s met een doorlopende vergunning zullen gecontacteerd worden en
ze ingelicht zullen worden over de mogelijkheid om
een andere formule te kiezen in geval van een overschrijding van het eerder aangevraagde pakket. De
aanvrager blijft verantwoordelijk voor de keuze die
hij maakt. Als er voor het einde van het boekjaar
geen vraag binnen komt om van formule te veranderen, zal automatisch de formule van de doorlopende vergunning worden toegepast.
Wat de opmerking van verzoeker betreft dat er uitzonderingen zouden gemaakt worden voor bepaalde
categorieën van zware transporten, merkt de Politie
op dat dit wellicht te maken heeft met een afwijking
op de tonnagebeperking in de binnenstad sinds 16

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De Politie paste het tariefreglement correct toe
maar dat had een ongunstig neveneffect. Positief is
dat de Politie dit neveneffect corrigeert, niet alleen
voor verzoeker maar ook voor alle firma’s die zich
in een gelijkaardige situatie bevinden.

VERGUNNING VRACHTWAGENS (2)
(dossier: 201702-042)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker baat een ruim- en reinigingsfirma uit.
Omdat de firma heel wat opdrachten in de binnenstad uitvoert, koos de zaakvoerder voor een doorlopende vergunning om in de binnenstad gedurende
één jaar tussen de 100 en 500 keer betalende parkeerplaatsen te kunnen innemen. Hij betaalde hiervoor 2.600 euro.
Eind december 2016 stelt verzoeker vast dat hij
slechts 117 keer gebruik maakte van zijn vergunning. De 383 resterende vergunningen kunnen noch
gerecupereerd noch overgedragen worden naar het
volgende jaar. Verzoeker vindt het overdreven dat
hij zoveel moet betalen. Hij kan die kost niet doorrekenen aan zijn klanten.
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februari 2017. Deze uitzonderingen staan los van de
vergunningsplicht.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De Politie paste het tariefreglement correct toe,
maar werkt naar de toekomst toe een oplossing uit.

Politie tonen evenwel geen prangend structureel
probleem aan.
De Ombudsman kan niet stellen dat de Politie geen
oren had naar de opeenvolgende meldingen van
verzoekster.

GENEGEERD VERBODSBORD?
(dossier: 201703-085)

Ander oordeel

RUBENSLAAN
(dossier: 201703-083)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster klaagt dat de auto’s in de Rubenslaan
te snel rijden hoewel de straat in een zone 30 ligt.
Ze diende al vijf keer klacht in bij de schepen van
Mobiliteit. Veel gevolg werd er niet aan gegeven.
Er werd eens een snelheidspreventiebord geplaatst
maar dat haalde weinig uit omdat de bestuurders het
al van heel ver zagen staan. De bewoners weten niet
meer wat ze kunnen doen om de snelheid naar beneden te halen.

ONDERZOEK:
Op vraag van verzoekster plaatste de Politie in juni
2016 een eerste keer een telapparaat. Daaruit bleek
dat 85 procent van de bestuurders trager reed dan
39 km/uur. Verzoekster werd van deze resultaten op
de hoogte gebracht en haar werd meegedeeld dat
geen verdere stappen ondernomen zouden worden.
Los daarvan plaatste de politieregio Oost in augustus 2016 het preventief snelheidsindicatiebord. Ook
nu reed 85 procent van de bestuurders trager dan 37
km/uur.
Begin december 2016 klaagde verzoekster opnieuw. De Politie besliste opnieuw het telapparaat
te plaatsen. Dat gebeurde in februari 2017. De resultaten toonden opnieuw aan dat 85 procent van de
bestuurders trager reed dan 37 km/uur.
De Politie concludeert dat zij geen nieuwe tellingen
meer zal uitvoeren omdat het aanvoelen van verzoekster niet gestaafd wordt door objectieve meetresultaten.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het is moeilijk voor de Ombudsman om te besluiten dat verzoekster helemaal ongegrond zou klagen
over de snelheid in de Rubenslaan want tussen de
bestuurders kunnen altijd enkele snelheidsduivels
zitten die het onveiligheidsgevoel van verzoekster
aanwakkeren. De objectieve meetresultaten van de
JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

KLACHT:
Verzoeker klaagt dat de Politie niet optreedt tegen
de vele autobestuurders die op het kruispunt van de
Peterseliestraat en de Haarakkerstraat het verbodsbord zouden negeren en tegen de rijrichting in door
zouden rijden tot aan de Potterierei.
Verzoeker verwittigde de wijkinspecteur in september 2016. Er gebeurde niets. Hij sprak de gemeenschapswachten aan, waarna een Victor Veilig
werd geplaatst. Dat haalde niets uit. Eind december
2016 meldde hij het probleem via het Huis van de
Bruggeling. Zijn bericht kwam bij de Verkeersdienst van de Politie terecht. Verzoeker klaagt dat
hij nooit een antwoord van de Politie kreeg. Hij
dient in maart 2017 klacht in bij de Ombudsman.

ONDERZOEK:
Begin januari 2017 antwoordde de Politie aan verzoeker dat zij zijn melding goed had ontvangen en
dat zijn vraag werd overgemaakt aan de bevoegde
politiedienst voor het uitvoeren van controles.
Het kruispunt werd op de knelpuntenlijst van de
motorrijders geplaatst van midden januari tot eind
mei. Tussen januari en het moment dat verzoeker
klacht indiende, werden slechts twee onmiddellijke
inningen uitgeschreven. De Politie had nog niet inhoudelijk geantwoord op de melding omdat de controleperiode nog liep.
Volgens de Politie is het vaststellen van mogelijke
inbreuken op het kruispunt zeer arbeidsintensief
omdat zij er getuige van moet zijn dat de bestuurder
het verbodsbord effectief negeert. De Politie kan
zich op het kruispunt niet verdekt opstellen. Er zijn
te weinig aanwijzingen dat er zich een ernstig probleem zou voordoen om de huidige verkeersreglementering te wijzigen.
Verzoeker protesteert dat de Politie zich verdekt
moet opstellen op de hoek van de Potterierei met de
Peterseliestraat en de overtreders daar moet onderscheppen. Volgens hem wil de Politie niet regelmatig controleren, terwijl ze dat op andere plekken wel
doet.
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De Korpschef reageert dat er belangrijker prioriteiten zijn. Het niet is omdat een burger iets als een
cruciaal verkeersprobleem ervaart, dat dit ook door
de Politie als prioriteit moet worden overgenomen.
De Politie wenst geen verdere prioriteit te geven
aan het controleren van het mogelijk negeren van
het verbodsbord. De gegevens waarover de Politie
beschikt, wijzen niet uit dat zich op de hoek van de
Peterseliestraat en de Haarakkerstraat een cruciaal
verkeersprobleem zou voordoen.
Verzoeker blijft protesteren.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen of het verbodsbord op het kruispunt voortdurend zou worden genegeerd. Hij heeft er wel begrip voor dat de Politie
dit punt niet continu kan controleren. De inspanningen die de Politie zou moeten leveren om eventuele
overtreders op een wettige manier te onderscheppen, zou niet in verhouding staan met de ernst van
het verkeersprobleem. Er zijn geen aanwijzingen
dat er zich op het kruispunt een ernstig verkeersprobleem zou voordoen.

VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN
(dossier: 201704-097)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster heeft een parkeerkaart voor een persoon met een handicap maar vindt zelden plaats in
de Westmeers waar twee voorbehouden parkeerplaatsen voorzien zijn. De parkeerplaatsen worden
heel vaak bezet door foutparkeerders.
Verzoekster belde hiervoor al verschillende keren
naar de Politie. De Politie komt wel altijd, de bestuurders krijgen een proces-verbaal maar de wagens worden niet getakeld. Daardoor blijft het probleem voor verzoekster bestaan. Ze moet dan elders
een parkeerplaats zoeken, maar de parkeerdruk in
de omgeving is hoog. Verzoekster is moeilijk te
been.
Verzoekster vindt dat de Politie meer zou moeten
controleren, of fout geparkeerde wagens op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap
zou moeten takelen. Mogelijk zou het al kunnen
helpen mochten de voorbehouden plaatsen beter
geaccentueerd worden, want nu zijn ze niet goed
zichtbaar.
Er is ook sprake van om een derde voorbehouden
parkeerplaats te voorzien, maar daar gelooft verzoekster zelf niet in. Ook deze plaats zou in de
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kortste keren door foutparkeerders ingenomen worden.

ONDERZOEK:
In 2016 maakte de Politie zeven pv’s op voor foutparkeren op de voorbehouden plaatsen in de Westmeers. Tegen eind oktober 2017 waren al acht pv’s
opgemaakt. In dergelijke gevallen wordt niet getakeld. Foutgeparkeerde voertuigen worden alleen getakeld als ze voor een gevaarsituatie zorgen, wat in
de Westmeers niet het geval is. Het aantal vaststellingen wijkt niet af van deze op andere voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap.
Na de klacht neemt de Politie contact op met de
Wegendienst met de vraag de wegmarkering van de
voorbehouden parkeerplaatsen te vernieuwen zodat
de bestuurders beter zouden zien dat het om voorbehouden parkeerplaatsen gaat.
Volgens de Politie was het verzoekster zelf die via
het kabinet van de Burgemeester om een extra
voorbehouden parkeerplaats in de Westmeers
vroeg. Het advies van de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap was negatief omdat dit de
problematiek niet zou oplossen. Ook de Stedelijke
Werkgroep Verkeer adviseerde negatief omdat er in
de onmiddellijke omgeving van de Westmeers voldoende voorbehouden parkeerplaatsen zijn. Het
College van burgemeester en schepenen volgde dat
advies.
De Politie wijst erop dat verzoekster met haar parkeerkaart overal gratis kan parkeren in de binnenstad.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door bemiddeling.
Hopelijk kan het opnieuw inschilderen van de
voorbehouden parkeerplaatsen ervoor zorgen dat er
minder foutgeparkeerd wordt.

SMAL ZIJSTRAATJE
(dossier: 201705-138)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster woont in een smal zijstraatje in de binnenstad. Als een vracht- of bestelwagen bij haar
moet leveren, dan moet ze vooraf aan de dienst
Verkeersbelemmeringen van de Politie vragen om
enkele parkeerplaatsen langs de hoofdstraat te
blokkeren zodat de voertuigen haar straat in kunnen
draaien. Dat kan niet als er in de hoofdstraat tot tegen aan de hoek geparkeerd wordt. Probleem is dat
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ze deze vergunning minstens tien dagen op voorhand moet aanvragen en dat zij nu ook moet betalen
voor de twee vrijgehouden parkeerplaatsen.
Verzoekster vroeg eerder al aan de Politie om de
twee parkeerplaatsen in de hoofdstraat te schrappen, maar een antwoord blijft uit. Verzoekster dient
in mei klacht in.

ONDERZOEK:
Midden februari 2017 vroeg verzoekster aan de Politie om twee parkeerplaatsen te schrappen in de
hoofdstraat. Diezelfde dag maakte de Politie een
dossier op voor de Stedelijke Werkgroep Verkeer.
Een ontvangstmelding sturen vond de Politie niet
nodig aangezien zij tijdens het telefoongesprek beloofd had de mogelijkheden te zullen onderzoeken.
Het dossier werd eind april aan de Stedelijke Werkgroep Verkeer voorgelegd en kreeg een positief advies.
Het College van burgemeester en schepenen keurt
het dossier midden juni goed. Verzoekster wordt
midden juli door de Politie ingelicht. De Wegendienst krijgt begin september de opdracht signalisatie aan te brengen.
De Politie geeft toe dat het parkeerverbod frequent
genegeerd wordt. Daarom is het als knelpunt op de
toezichtlijst geplaatst. Indien nodig zal de Wegendienst gevraagd worden bijkomende wegmarkeringen aan te brengen om de zone beter te accentueren.
Volgens de Politie wordt er pas gecommuniceerd
over een verkeerstechnisch dossier nadat de definitieve beslissing is gevallen. Over openstaande dossiers correspondeert zij niet.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.

LANGPARKEREN
(dossier: 201706-152)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster baat een wassalon uit. Al meer dan een
maand staat een auto voor haar uitstalraam. Ze kan
de eigenaar niet vinden en vraagt de Politie naar
een oplossing. De wijkinspecteur belt verzoekster
op. Zij weet van wie de wagen is. De agente legt uit
dat ze de wagen al liet verplaatsen omdat hij lange
tijd ongebruikt in een zijstraat geparkeerd stond.
Opnieuw tussenkomen wil ze niet. Als verzoekster
protesteert en wijst op de hinder voor haar zaak,
haakt de inspecteur in.
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ONDERZOEK:
De wijkinspecteur bevestigt dat de auto eigendom
is van een vzw die een paar huizen verder gevestigd
is. Een drietal weken voor het telefoontje van verzoekster klaagde een andere buurtbewoner dat de
wagen lange tijd in een zijstraat op een rioolrooster
geparkeerd stond waardoor het water niet meer
wegliep. De inspecteur nam toen contact op met de
eigenaars en vroeg om het voertuig te verplaatsen.
Ze vroeg ook hoe het kwam dat de auto een hele
tijd ongebruikt op dezelfde plaats bleef staan. Een
medewerkster van de vzw deelde mee dat het voertuig alleen sporadisch gebruikt werd voor huisbezoeken. Men beloofde de wagen meteen te verplaatsen.
Tijdens het telefoongesprek met verzoekster probeerde de inspecteur de situatie uit te leggen en
duidelijk te maken dat het voertuig reglementair
geparkeerd stond, maar verzoekster had hier geen
oren naar en bleef erbij dat de auto daar niet mocht
staan. Ze eiste dat het voertuig zou verplaatst worden omdat haar zaak onvoldoende zichtbaar was.
Een redelijk gesprek bleek niet mogelijk omdat
verzoekster steeds kwader werd. De inspecteur nam
afscheid en haakte in.
De wijkinspecteur nam meteen contact op met de
vzw. Dezelfde medewerkster beloofde het voertuig
te verplaatsen en zou het probleem ook voorleggen
aan haar chef. Intussen vroeg de inspecteur om de
wagen minstens één keer per week te verplaatsen
om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Hoe het gesprek tussen verzoekster en de wijkinspecteur verliep, kan niet objectief beoordeeld worden. Het gaat om een woord-tegen-woordsituatie.
Niettemin blijkt dat de inspecteur meteen reageerde
op de klacht van verzoekster en het nodige deed om
het voertuig te doen verplaatsen.

INTIMIDEREND?
(dossier: 201706-163)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is niet te spreken over de houding van
een agent die het verkeer aan het regelen was op het
Zand ter hoogte van de Hauwerstraat.
Zij en haar man kwamen uit de Hauwerstraat gereden en wilden met hun wagen over het Zand rijden.
Dat was twee dagen eerder probleemloos gelukt.
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Nietsvermoedend reden ze achter een auto en een
bus.
Plots sprong een agent voor hun auto. Hij begon
verzoekers af te blaffen dat ze niet door mochten
zonder doorgangsbewijs. Volgens verzoekster was
hij zeer onbeschoft en intimiderend. Uiteindelijk
kon ze toch zeggen dat ze twee dagen eerder wel
over het Zand had kunnen rijden.
Ze stelde vast dat er een bord stond om te melden
dat alleen voertuigen met een doorgangsbewijs door
mochten, maar de agent had ervoor gestaan zodat
zij en haar man de waarschuwing niet hadden opgemerkt.

ONDERZOEK:
Volgens de inspecteur stond hij naast een schraag
die opgesteld stond aan de Vrijdagmarkt. Terwijl
hij informatie gaf aan een motorrijder, kwam een
lijnbus aangereden. Onmiddellijk daarna volgde het
voertuig van verzoekers. De agent had gezien dat
de wagen voortdurend op de tweede rijstrook reed,
bestemd voor het verkeer richting vesten. Het voertuig had verschillende auto’s ingehaald die in de file stonden te wachten op het kruispunt van de
Hauwerstraat met de Vrijdagmarkt.
Omdat de inspecteur wilde controleren of verzoekers een doorgangsbewijs hadden, verplaatste hij
zich naar de andere kant van de schraag. Hoewel de
chauffeur tijd genoeg had om op een normale manier te stoppen, reed hij tot aan de benen van de
agent die schrok en daardoor zijn stem verhief.
Volgens de inspecteur maakte hij de man van verzoekster attent op zijn overtreding en op zijn rijgedrag. Daarop haalden verzoekers verbaal naar hem
uit. Daarop reageerde de agent dat de chauffeur een
boete riskeerde, waarna verzoekster begon te discussiëren dat zij enkele dagen eerder probleemloos
door had kunnen rijden. De inspecteur benadrukte
dat alleen wie een doorgangsbewijs had, door
mocht. Een dergelijk bewijs konden verzoekers niet
voorleggen. Ze moesten de omleiding volgen.
Daarmee waren ze niet opgezet. De inspecteur ontkent dat hij zich intimiderend gedragen zou hebben.
De Korpschef verzekert dat de klacht geregistreerd
blijft. Mochten er meer gelijkaardige klachten over
de inspecteur worden geuit, dan zal opgetreden
worden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen. Het
onderzoek mondt uit in een woord-tegenwoordsituatie.
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BEZOEKRECHT
(dossier: 201706-165)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is uit de echt gescheiden. Het is een
vechtscheiding. Haar ex-man maakt heel vaak geen
gebruik van zijn bezoekrecht. Dat gaat ze telkens
melden aan de Politie. Dat is belangrijk omdat haar
ex-man zeer geregeld klacht tegen haar indient omdat zij hem het contact met zijn kind zou weigeren.
Verzoekster heeft een nieuw gezin. Ze zorgt voor
twee kinderen en haar partner heeft onregelmatige
uren. Daardoor heeft ze weinig tijd. Gevolg is dat
ze de meldingen over het bezoekrecht soms groepeert.
Midden juni ging ze naar het Politiehuis om drie
meldingen te doen van twee feiten in januari en één
feit in mei. Aan de balie begon een inspecteur haar
de les te spellen. Hij zei dat ze niet geloofwaardig
overkwam als ze drie meldingen in één keer deed.
Verzoekster probeerde zich te verdedigen door te
zeggen dat het door haar gezinssituatie niet altijd
gemakkelijk was om langs te komen. Ze voelde
zich onder druk gezet. Zodra ze haar meldingen had
gedaan, wilde ze zo snel mogelijk weg. Maar toen
begon ook de inspecteur die haar meldingen genoteerd had, haar de les te spellen. Omdat ze dat niet
meer aankon, liep ze weg.
Thuis stelde ze vast dat ze haar vonnis had laten
liggen in het Politiehuis. Ze keerde terug waar de
tweede inspecteur vroeg waarom ze weggelopen
was. Hij begon haar opnieuw de les te spellen. Hij
verweet haar niet te hebben willen luisteren naar
zijn advies en noemde haar ongemanierd. Tot slot
zei hij dat hij het incident zou noteren in het dossier. Verzoekster begon te huilen en ging naar huis.
Ze is bang dat het incident in haar dossier zal worden opgenomen. Dat kan een slechte indruk maken
op de onderzoeksrechter.

ONDERZOEK:
Volgens de inspecteurs was hun advies om elk feit
onmiddellijk te melden, goed bedoeld. Zij hadden
niet de bedoeling verzoekster van de wijs te brengen. Verzoekster zou onterecht verwacht hebben
dat zij een pv zouden opstellen omdat dit altijd gebeurt als haar ex-man tegen haar klacht indient.
Geen gebruik maken van het bezoekrecht is evenwel geen strafbaar feit. Er kan alleen melding van
worden gemaakt, wat in verzoeksters geval ook gebeurde.
De Politie bevestigt dat in deze melding de moeilijke communicatie met verzoekster werd opgenomen.
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Dat komt omdat aanbevolen wordt dat politieagenten zo gedetailleerd mogelijk hun interventies registreren.
Volgens de tweede inspecteur liep verzoekster weg
toen hij nog uitleg aan het geven was. Toen zij terugkeerde, vroeg hij haar waarom ze weggelopen
was. Hierop begon verzoekster te huilen en zei ze
dat ze een slechte dag had. De inspecteur gaf nog
verder advies maar verzoekster zou gereageerd
hebben dat hij haar de les niet hoefde te spellen en
dat ze klacht zou indienen. Daarop liep verzoekster
weer weg.
Agenten die verschillende klachten krijgen over
hun manier van communiceren, worden opgevolgd.
De tweede inspecteur was nog maar pas in dienst.
Eerdere klachten over hem waren er nog niet.

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

niet vertrouwde. Omdat de patrouille al vertrokken
was, verwees de inspecteur verzoekster door naar
de hulpdiensten mocht ze de jongeman terug zien.
Volgens de inspecteur ging verzoekster hiermee
akkoord en ging ze weg. Er zou op geen enkel moment gesproken zijn van een agressieve jongeman
die geroepen zou hebben. Dan zou de inspecteur
wel een patrouille ter plaatse hebben gevraagd.
Volgens de inspecteur zou hij op geen enkel moment de raad gegeven hebben de zaak te laten voor
wat ze was.
De Korpschef stelt vast dat het onderzoek uitmondt
in een woord-tegen-woordsituatie maar verzekert
dat de klacht geregistreerd blijft. Mochten er meer
klachten over de inspecteur binnen lopen, dan zal
ingegrepen worden.
Verzoekster betreurt dat de inspecteur de feiten
verdraait.

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

AGRESSIEVE JONGEMAN
ONTERECHT OPGEPAKT?

(dossier: 201706-173)

Ander oordeel

(dossier: 201708-211)

Ander oordeel

KLACHT:
Verzoekster gaat samen met haar twee kinderen en
drie vriendinnetjes op een zaterdagavond in juni om
kwart voor tien nog een wandelingetje maken in
een bosje in Assebroek. Het is nog niet donker. Het
gezelschap wordt er tegengehouden door een jongeman die hen agressief toeroept dat ze weg moeten
gaan. Verzoekster voelde dat het menens was en
maakte rechtsomkeer met de kinderen.
Verzoekster stapte onmiddellijk naar de Politie in
AC Daverlo. Zij kwam een politie-inspecteur tegen
die net naar buiten kwam. Op zijn vraag deed verzoekster hem haar relaas, maar ze kreeg als antwoord: "Ik heb net gedaan met werken en mijn collega's ook. Laat het voor wat het is".
Verzoekster drong niet verder aan maar betreurt deze reactie. Zij had minstens verwacht dat de agent
een collega zou verwittigen om een patrouille naar
het bosje te sturen.

KLACHT:

Volgens de inspecteur deed verzoekster haar verhaal zonder te zeggen dat ze van het bos recht naar
het politiebureau was gestapt. Ze zei alleen dat ze
de Politie wilde inlichten omdat ze in het bos een
man had gezien die zich vreemd gedroeg en die ze

Verzoeker is niet te spreken over de manier waarop
hij midden in de nacht werd opgepakt op het Zand.
Daar was heisa ontstaan met een jongeman. Verzoeker kende de betrokkene en probeerde hem te
kalmeren. De Politie kwam erbij.
Op een bepaald moment snauwde de chef van de
patrouille verzoeker zonder reden agressief toe of
hij misschien dacht dat de Politie haar job niet kende. Verzoeker reageerde wat kwaad dat hij alleen
maar wilde helpen en de jongeman wilde kalmeren.
Daarop gaf de chef het bevel: "Pak hem maar
mee!" Verzoeker werd naar de combi geleid waar
hem de les werd gespeld. Verzoeker bleef naar eigen zeggen kalm en werkte mee. Hij hoorde de
agenten aan de dispatching vragen of hij in de politiesystemen bekend was. Dat bleek niet het geval.
Na enige tijd mocht hij beschikken.
De chef gaf hem het bevel onmiddellijk naar huis te
gaan. Omdat verzoeker een vrij man is en niets verkeerds had gedaan, reageerde hij dat het niet aan de
Politie was om hem te zeggen wat hij moest doen.
Daarop beval de chef om verzoeker in de boeien te
slaan en hem af te voeren. Verzoeker kreeg van de
andere agenten te horen: "Dat komt ervan als je te-
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gen de chef ingaat." Verzoeker werd opgesloten in
de cel en werd pas om 8.30 uur vrijgelaten.
Er werd geen pv opgemaakt maar hij kreeg wel te
horen dat hij zou moeten betalen voor het combivervoer. Verzoeker gaat hier niet mee akkoord.
Volgens hem werd hij ten onrechte meegenomen.
Hij deed niets verkeerds toen hij de jongeman probeerde te kalmeren. Aangezien hij niets verkeerds
deed, was het niet aan de Politie om hem te bevelen
om naar huis te gaan. Verzoeker is student en voor
hem is 100 euro combitaks veel geld.

Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet oordelen omdat de Politie
zich beroept op haar beroepsgeheim.

toen al voorbij en verzoeker zat naar de televisie te
kijken. De inspecteur zou hem verbaal bedreigd
hebben door te zeggen dat hij voor de rechtbank
zou verklaren dat verzoeker voortdurend dronken
is. Toen verzoeker vroeg of hij hiervoor dan geen
bewijzen nodig had, zou de agent gezegd hebben
dat de rechtbank hem zou geloven en verzoeker
niet. Vervolgens zou de agent hem beledigd hebben
door hem een luierik en een dronkaard te noemen.
Verzoeker begreep niet waarom de Politie bij hem
aan huis kwam en hoe zij op de hoogte was van de
lopende rechtszaak.
Kort daarop kreeg verzoeker een telefoon van dezelfde inspecteur. Verzoeker was naar de speeltuin
geweest met zijn vierjarige zoontje en was daarna
nog eens langs geweest bij een vriend. De agent zou
hem het bevel gegeven hebben om onmiddellijk
naar huis te komen om een verslag te ondertekenen.
Toen verzoeker hem vroeg om een andere afspraak,
kreeg hij het bevel: “Je gaat nu komen”. Verzoeker
ging naar huis en weigerde het verslag te ondertekenen. Daarop zou de agent gezegd hebben: “Als ik
nog eens opgebeld wordt, is het gedaan met jou. Ik
zal er alles aan doen om je hier binnen de 14 dagen
buiten te zetten.” Verder zou de inspecteur hem gezegd hebben dat het niet gepast was dat hij om 20
uur nog op straat liep met een kind van vier jaar en
dat zijn zoontje om 19.30 uur in zijn bed zou moeten liggen.

HOUDING AGENT

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:
De Politie reageert dat verzoeker terecht bestuurlijk
werd aangehouden, maar wenst wegens haar beroepsgeheim geen verdere details te geven. Omdat
verzoeker geen strafrechtelijke feiten pleegde, werd
geen proces-verbaal opgesteld. Gaat verzoeker niet
akkoord met de combitaks, dan kan hij hiertegen
beroep aantekenen.
De Ombudsman verwijst verzoeker naar de Algemene Inspectie van de Federale en Lokale Politiediensten of naar het Comité P.

BEOORDELING:

Verzoeker vindt dat twee politie-inspecteurs partij
trekken voor zijn partner in de relatieproblemen
waar hij mee kampt.
Verzoekers partner werd opgeroepen om voor de
rechtbank te verschijnen als tegenpartij. Een van
verzoekers eisen is dat zij de woning zou verlaten.
Volgens verzoeker zou zijn partner verslaafd zijn
aan chatten. Om verzoeker uit te dagen zou ze via
een chatprogramma contacten onderhouden met
andere mannen, onder wie een politieagent. Verzoeker kon een gesprek onderscheppen toen de gsm
van zijn partner open lag. Daarin raadde een agent
haar af naar de Politie te bellen bij relatieproblemen. Ze moest naar hem bellen. Hij zou dan zijn
collega’s opbellen.
Verzoeker wil ook tegen een andere inspecteur
klacht in te dienen. Op een bepaald moment zou
verzoeker in discussie geraakt zijn met zijn dochter.
Plots stond de Politie aan de deur. De discussie was

Het valt niet te achterhalen wie de agent is die met
verzoekers partner zou chatten.
Over de eerste interventie werd een pv opgemaakt.
De inspecteur ontkent dat hij verzoeker verwijten
zou hebben toegestuurd en hem bedreigd zou hebben. De tweede interventie was een gevolg van de
eerste. Daarbij moest een verklaring afgenomen
worden van verzoeker en zijn partner in verband
met het pv dat was opgesteld. Omdat alleen zijn
partner thuis was, belde de inspecteur verzoeker op
met de vraag naar huis te komen om een verklaring
af te leggen. Verzoeker zou meteen gezegd hebben
dat hij naar huis kwam. De inspecteur nam eerst de
verklaring af van de partner. Omdat verzoeker tegen dan nog niet thuis was, belde de inspecteur hem
opnieuw op om te vragen waar hij bleef. Hij ontkent dat hij verzoeker een bevel gaf.
De partner zei aan de inspecteur dat verzoeker normaal pas om 23 uur zou thuiskomen met haar zoontje. De agent geeft toe dat hij bij verzoekers thuiskomst gezegd heeft dat het geen werk was om nog
zo laat met een kind op straat te lopen.
Toen verzoeker zei dat hij al naar de vrederechter
was geweest om zijn partner buiten te zetten, repliceerde de inspecteur dat hij de uitspraak van de
rechtbank zou afwachten. Dat zou kwaad bloed ge-
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zet hebben bij verzoeker. Hij weigerde een verklaring af te leggen en te ondertekenen.
Verzoeker licht tegenover de dienst Ombudsman
toe dat hij nooit met zijn zoontje om 23 uur op
straat zou lopen. Dat is nooit vastgesteld. Volgens
hem zou zijn partner er alles aan doen om hem tegenover de Politie in een slecht daglicht te plaatsen.
Haar bedoeling zou zijn de rechtszaak te beïnvloeden.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Wie de agent was die met de partner van verzoeker
zou chatten, blijft onduidelijk.
De gesprekken tussen de inspecteur en verzoeker
zijn voor het grootste deel objectief niet te reconstrueren. Het gaat om een woord-tegenwoordsituatie. Het is wel aan te raden dat inspecteurs die betrokken geraken bij relatieproblemen,
voorzichtig omgaan met uitspraken van de beide
partners en ze niet zomaar voor waar aannemen.
Deze uitspraken kunnen subjectief zijn, zeker als
een rechtszaak hangende is. Als men in dergelijke
gevallen toch meegaat in een bewering van een van
beide partners, kan men als partijdig overkomen bij
de andere partner.

AANHANGWAGEN

ONVRIENDELIJKE AGENTE?
(dossier: 201709-244)

Ander oordeel
KLACHT:
Een taxichauffeur parkeert zijn taxi op het Zand.
Hij moet er een klant ophalen die moeilijk te been
is en geen grote afstanden te voet kan afleggen.
Door de werkzaamheden op het Zand zou verzoeker zijn taxi moeten parkeren op de Vrijdagmarkt,
maar dat is te ver voor zijn klant.
Terwijl verzoeker staat te wachten wordt hij door
een politieagente aangemaand zijn auto te verplaatsen. Verzoeker reageert dat de agente meer rekening zou moeten houden met minder mobiele mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. De agente
maant hem opnieuw aan om te vertrekken, anders
zal ze een proces-verbaal uitschrijven.
Verzoeker is niet te spreken over de reactie van de
agente. Hij vindt dat er ook tijdens werkzaamheden
rekening zou moeten gehouden worden met mensen
die een taxi nodig hebben. Hij vraagt zich af waarom er geen speciale vergunningen afgeleverd worden voor taxi’s. Ook aan de houding van de agente
zou moeten geschaafd worden, vindt hij.

ONDERZOEK:
(dossier: 201709-235)

Ander oordeel
KLACHT:
Een anonieme verzoeker klaagt dat de eigenaar van
een aanhangwagen het voertuig al meer dan een
jaar parkeert op de parkeerzone in de straat. Daardoor neemt hij continu een parkeerplaats in. Dit zou
al verschillende keren gemeld zijn aan de Politie.
Toch gebeurt er niets.

ONDERZOEK:
De dienst Ombudsman gaat enkele keren ter plaatse. De aanhangwagen staat niet op de openbare
weg, maar telkens op de oprit van de eigenaar.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Het dossier wordt stop gezet.

De agente was belast met het toezicht op het verkeer tijdens de zaterdagmarkt. Door de werkzaamheden aan het Zand werd de rijweg ter hoogte van
de Vrijdagmarkt versmald en voorbehouden voor
De Lijn en plaatselijk verkeer. Toen ze merkte dat
de taxi half op het plein, half op de rijweg parkeerde, en de chauffeur naast zijn wagen ging staan,
maande zij hem via gebaren aan om te vertrekken.
Nadat ze een burger had geholpen, zag ze dat de
taxi nog altijd niet vertrokken was. Ze wees verzoeker er op dat hij het verkeer hinderde en dat ze
hem al tien minuten voordien aangemaand had zijn
auto te verplaatsen. Ze zei dat ze een proces-verbaal
zou uitschrijven als hij niet vertrok. Op dat moment
kwam een persoon met een handicap toe. Zodra die
ingestapt was, reed de taxi weg.
Het behoort tot de discretionaire bevoegdheid van
een agent om al dan niet een proces-verbaal op te
stellen bij een verkeersinbreuk. Over de houding
van de agente doet de Politie geen uitspraak. In zijn
klacht had verzoeker wel niet vermeld dat de agente
hem al aangemaand had om te vertrekken.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
De Ombudsman kan niet objectief oordelen. Het
gaat om een woord-tegen-woordsituatie.
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AANHANGWAGENS

Verzoekster begrijpt er niets van: “Waarom geeft
de Politie mij geen blad papier zodat ik alles kan
opschrijven en plaatst men er geen stempel op voor
ontvangst? Men zou dan alles kunnen inscannen.
Dat zou klantvriendelijker zijn.”

(dossier: 201710-246)

Ander oordeel

ONDERZOEK:

KLACHT:
Verzoekster klaagt dat er al maanden twee aanhangwagens geparkeerd staan op de vroegere mobilhomeparking langs de Baron de Maerelaan in
Zeebrugge. Af en toe komt de eigenaar de banden
oppompen. Ze hinderen de Groendienst bij het onderhoud van het groen. Achter de aanhangwagens
wordt wildgeplast.
Volgens verzoekster kent de wijkinspecteur het
probleem maar zou hij er niets tegen kunnen doen.
Verzoekster begrijpt dat niet. Op de aanhangwagens staat een adres.

ONDERZOEK:
De wijkinspecteur ontkent dat hij over de aanhangwagens gecontacteerd werd.
Na de klacht contacteert de Politie de eigenaar die
de aanhangwagens weghaalt.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

GEEN AFSPRAAK
(dossier: 201710-257)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster loopt binnen in het Politiehuis. Een
medewerkster aan het onthaal registreert haar identiteit en vraagt naar de reden van haar bezoek. Verzoekster formuleert drie meldingen over fietsvoorzieningen in de buurt en gaat ervan uit dat de
onthaalmedewerkster alles noteert. De dame belooft
iemand van de Verkeersdienst te roepen. Ze mag
plaats nemen in de wachtruimte.
Kort daarop wordt verzoekster aangesproken door
een man en een vrouw die haar vragen of ze een afspraak heeft gemaakt. Dat gebeurt met een zeker
machtsvertoon. Verzoekster reageert dat ze spontaan binnenliep en dat ze niet meteen een antwoord
op haar meldingen verwacht. De man en de vrouw
zeggen: “Wij reageren niet op mondelinge of telefonische meldingen. U kan een afspraak maken of
een klacht indienen, online of via e-mail”.
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Dezelfde dag dat verzoekster klacht indient bij de
dienst Ombudsman, maakt ze haar meldingen nog
eens via e-mail over aan de Verkeersdienst van de
Politie. De Politie reageert nog dezelfde dag dat
haar meldingen werden overgemaakt aan het
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die telkens
de wegbeheerder is, en dat de Politie haar op de
hoogte zal houden van het advies van het ministerie.
Verzoekster vraagt zich tegenover de dienst Ombudsman af waarom de Politie haar in het Politiehuis niet gewoon haar vragen liet stellen waarna ze
meteen had kunnen antwoorden dat haar meldingen
tot de bevoegdheid van AWV behoorden. Dan was
een klacht bij de dienst Ombudsman niet nodig geweest.
Volgens de Politie had de registratie van verzoeksters identiteit niets te maken met de meldingen die
ze wilde doen. Nadat verzoekster was geregistreerd,
werd zij aangesproken door twee administratieve
medewerkers van de Verkeersdienst die toevallig in
de lobby van het Politiehuis aanwezig waren. Zij
stelden de gebruikelijke vraag of verzoekster een
afspraak gemaakt had met de Verkeersdienst. Op
deze dienst is het meestal heel druk. Die dag was de
dienst bovendien onderbemand als gevolg van de
flitsmarathon. Verzoekster kreeg de raad haar opmerkingen via e-mail over te maken om de behandeling van het dossier te bespoedigen. Dat is de
normale manier van werken bij niet dringende meldingen. De medewerkers hadden niet de indruk dat
verzoekster ontevreden was met dit antwoord. Ze
ging ermee akkoord om een e-mail te sturen, wat ze
diezelfde dag ook deed.
De Verkeersdienst stuurde verzoeksters e-mail door
naar AWV. Op korte termijn krijgt ze een antwoord
van AWV.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Over de gesprekstoon die de politiemedewerkers
tegenover verzoekster gebruikten, kan de Ombudsman niet oordelen.
Voor de rest is de klacht ongegrond. De medewerkers volgden de procedure. De Verkeersdienst reageerde correct op de meldingen die verzoekster
doorstuurde. Bovendien kreeg ze binnen een redelijke termijn een antwoord ten gronde.
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handtas bij zich hield tot verzoekster hem kwam
ophalen.

HANDTAS
(dossier: 201711-277)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster vertrekt omstreeks 10.15 uur met de
fiets naar de Brugse binnenstad. Daar aangekomen
stelt ze vast dat ze haar handtas verloren is die ze
op haar bagagedrager had gebonden. Ze keert terug
maar vindt haar handtas niet. Ze verwittigt Card
Stop en gaat bij de Politie in de Kartuizerinnenstraat melden dat ze haar handtas onderweg verloren is. Ze moet lang wachten. Pas om 13.15 uur kan
ze het politiekantoor verlaten.
Ze gaat eten in de stad en ziet op facebook dat iemand haar handtas gevonden heeft. Om 13.45 uur
gaat verzoekster aan de Politie in de Kartuizerinnenstraat melden dat haar handtas teruggevonden
is. Ze belt met de eerlijke vinder.
Verzoekster gaat haar handtas ophalen. De dame,
die met een vreemd accent spreekt, zegt dat ze de
handtas al kort na 10.15 uur vond en onmiddellijk
naar de Politie belde.
Verzoekster vindt het eigenaardig dat de Politie in
de Kartuizerinnenstraat nog van niets wist toen ze
omstreeks 11 uur het verlies kwam melden. Ze was
tot 13.15 uur in het politiekantoor. Ook toen ze om
13.45 uur terug ging, bleek de Politie nog altijd niet
op de hoogte. Ze heeft vragen bij de onderlinge
communicatie tussen de politieafdelingen.

ONDERZOEK:
De Politie onderzoekt alle telefoongesprekken die
die voormiddag op het algemene nummer toekwamen tussen 9 en 12 uur en vindt een gesprek terug
om 11.06 uur waarbij een dame met een vreemd accent naar de dienst Verloren Voorwerpen vraagt. Ze
maakt zich niet bekend. Ze wordt doorgeschakeld.
De gesprekken met de dienst Verloren Voorwerpen
worden niet opgenomen. Het personeelslid van deze dienst herinnert zich het telefoongesprek niet
meer.
De Politie registreert gevonden voorwerpen pas op
het moment dat ze effectief binnengebracht worden.
Bij een telefonische melding is het onmogelijk voor
de Politie om zich te vergewissen van de juistheid
van de informatie. De vinder wordt daarom altijd
aangeraden het voorwerp zo snel mogelijk in te leveren bij een politiedienst naar keuze. Het voorwerp wordt daar dan geregistreerd.
Bij een aangifte van verlies wordt het register van
gevonden voorwerpen altijd geraadpleegd. Ook de
inspecteur in de Kartuizerinnenstraat deed dat, maar
het nazicht was negatief aangezien de vindster de
JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door informatieverstrekking.
Het onderzoek brengt geen volledige duidelijkheid.
Dat de dame die met de dienst Verloren Voorwerpen belde, de eerlijke vindster was, is waarschijnlijk maar niet honderd procent zeker. Als zij de
vindster was, blijft het onduidelijk wat er tijdens het
gesprek met het personeelslid van de dienst Verloren Voorwerpen is gezegd.
Voor zover nagegaan kan worden, volgde de Politie
de voorgeschreven procedures en gaat het om een
ongelukkige samenloop van omstandigheden.

GEBLOKKEERD
(dossier: 201711-279)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker kan op een morgen niet uit zijn garage.
Een vrachtwagen met een kraan erop staat aan de
overkant geparkeerd. Daar geldt normaal gezien
parkeerverbod. Verzoeker belde de Politie. De firma kon een vergunning voorleggen. Verzoeker
neemt het niet dat hij niet op voorhand verwittigd
werd dat hij niet in of uit zijn garage zou kunnen.

ONDERZOEK:
De firma beschikt over een vergunning voor negen
dagen. Daarin staat dat de kraanwagen mag laden
en lossen aan de overkant. In de algemene vergunningsvoorwaarden staat dat inritten naar garages bereikbaar moeten blijven tenzij technisch onmogelijk
en dat ze niet langer dan nodig onderbroken mogen
worden. De vergunninghouder moet de bewoners
minstens 24 uur op voorhand verwittigen over de
tijdelijke toegangsproblemen.
De firma verwittigde verzoeker niet op voorhand.
Volgens verzoeker parkeert de vrachtwagen er continu en gaat het niet om laden en lossen. Tijdens
twee plaatsbezoeken stelt de dienst Ombudsman
vast dat de kraan op de vrachtwagen staat.
Na de klacht worden afspraken gemaakt tussen verzoeker en de firma.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoeker heeft gelijk dat hij niet op voorhand
werd verwittigd. Maar niet de Politie ging in de
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fout, wel de firma. Voor de firma is de dienst Ombudsman niet bevoegd.
Of de kraanwagen er effectief heel de vergunningsperiode geparkeerd stond, zoals verzoeker beweert,
of slechts om er te laden en te lossen, zoals de Politie schrijft, kan de dienst Ombudsman niet objectief
beoordelen.

De Ombudsman kan niet oordelen over het contact
tussen verzoeker en de politie-inspecteur. Beide
versies komen niet overeen. Over de oorzaak van
de schade spreekt hij zich niet uit.

SCHADE AAN GSM

MEER DAN ZESTIG DAGEN (1)

(dossier: 201712-303)

(dossier: 201708-210)

Overgenomen meldingen

Ander oordeel

Gegrond

KLACHT:

KLACHT:

In het kader van een gerechtelijk onderzoek wordt
de gsm van verzoeker in beslag genomen. Hij moet
uitgelezen worden. Op dat moment werkte het toestel volgens verzoeker nog perfect.
Twee maanden later krijgt verzoeker zijn gsm terug. Hij is kapot. Verzoeker gaat naar de winkel
waar hij te horen krijgt dat er foute software opgeladen werd. Het herstel kost 360 euro. De garantie
telt niet omdat het apparaat verkeerd gemanipuleerd
werd.
Verzoeker neemt contact op met de Politie. Zij reageert dat het toestel al stuk was en dat zij niet zal
tussenkomen in de herstelkosten. Verzoeker wil
zich niet zomaar bij dit verdict neerleggen.

Verzoeker woont boven een fitnesscenter. Begin
juni meldt hij via het Meldpunt dat er buitenactiviteiten georganiseerd worden die voor geluidshinder
zorgen. Hij klaagt over het ongeordend parkeren in
zijn straat. Verzoeker vraagt zich af of de uitbaters
een vergunning hebben om in een residentieel complex een fitnesscentrum uit te baten.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De Politie bevestigt dat de gsm in beslag genomen
werd in het kader van een gerechtelijk onderzoek.
Welke onderzoeksdaden op de gsm werden verricht, staat beschreven in het proces-verbaal. De Politie kan de Ombudsman hierover geen details geven.
De politie-inspecteur ontkent dat hij verzoeker niet
geholpen zou hebben. Hij zou zich grondig over het
dossier geïnformeerd hebben en verzoeker de raad
gegeven hebben om bewijsstukken bij het gerechtelijk dossier te voegen. Verzoeker zou daar niet op
hebben willen ingaan en zou gezegd hebben dat alle
bewijsstukken al in het bezit waren van zijn advocaat die de zaak verder zou opvolgen.
Verzoeker kan zich met zijn schade-eis nog altijd
wenden tot het Parket. Het Parket zal dan op basis
van het proces-verbaal oordelen over de opportuniteit om bijkomende inlichtingen op te vragen bij de
Politie. Verzoeker kan ook klacht indienen bij het
Comité P. of hij kan naar de rechtbank stappen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.
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ONDERZOEK:
De melding werd door het Huis van de Bruggeling
overgemaakt aan de Politie en van daaruit overgemaakt aan de regio Noord van de Politie.
Op de zestigste dag herinnert de dossierbehandelaar
de regio Noord aan de melding waarop ze nog geen
reactie kreeg. Ze parkeert de melding met een bericht aan verzoeker dat een herinnering werd gestuurd naar de betrokken regio.
Uit het onderzoek blijkt dat de wijkinspecteur van
de regio Noord contact opnam met de uitbater. Hij
had enkele fitnessoefeningen gegeven maar toen hij
vernam dat de buren klachten hadden over lawaaihinder, was hij daarmee gestopt.
Na het overnemen van de melding door de dienst
Ombudsman stuurt de wijkinspecteur eind september een herinnering naar de bouwcontroleur die ze
een paar weken eerder had gecontacteerd. Begin
oktober laat de bouwcontroleur weten dat hij geen
bouwovertredingen had kunnen vaststellen. De
wijkinspecteur maakt deze informatie over aan de
dossierbehandelaar.
Nog eind september neemt de wijkinspecteur ook
opnieuw contact op met de firma. De accountant
speelt gegevens door in verband met het bedrijf. De
wijkinspecteur maakt ook deze gegevens over aan
de dossierbehandelaar.
De dienst Ombudsman wijst er de Politie midden
oktober op dat uit haar antwoord blijkt dat de melder nog altijd niet werd ingelicht over de bevindin237
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gen van de Politie. Ook met zijn opmerkingen over
het parkeren lijkt niets te zijn gebeurd.
Eind november geeft de wijkinspecteur toe dat er
soms dubbel geparkeerd wordt, vermoedelijk door
klanten die samen komen trainen. Ze zal hierop extra toezicht houden. Ze belooft contact op te nemen
met de melder over het resultaat van haar onderzoek.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: volgens
het reglement moet een melding binnen de zestig
dagen afgewerkt zijn. Dat was niet het geval. De
melding werd pas op de zestigste dag geparkeerd
door de dossierbehandelaar die pas op die dag een
herinnering stuurde naar de regio Noord.
De wijkinspecteur ondernam wel actie. Ze sprak
met de uitbater maar koppelde dat niet terug naar de
dossierbehandelaar binnen de reglementaire termijn
van zestig dagen. Ze vroeg informatie op bij de
bouwcontroleur en bij de firma. Deze informatie
liep evenwel pas binnen na het verstrijken van de
maximale behandelingstermijn van de melding.
Pas eind november laat de Politie weten dat de
wijkinspecteur contact zal opnemen met de melder.
Dat is meer dan vijf maanden nadat verzoeker zijn
melding indiende.
De klacht wordt gecorrigeerd: de melder wordt geinformeerd.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (2)
(dossier: 201712-299)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster stelt midden september een vraag over
de rijrichting in haar straat naar aanleiding van de
heraanleg van het Zand.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd overgemaakt aan de Verkeerdienst van de Politie waar ze alleen geaccepteerd
werd.
De Politie geeft toe dat de vraag bleef zitten tussen
alle andere meldingen over de heraanleg van het
Zand.
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Eind januari 2018 belt de Politie verzoekster op om
zich te verontschuldigen. Ze krijgt informatie over
de heraanleg van het Zand en de invloed ervan op
het verkeer in de omgeving.

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 van zestig dagen.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Politie neemt contact op met verzoekster, geeft info en verontschuldigt zich.

MEER DAN ZESTIG DAGEN (3)
(dossier: 201712-301)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker meldt eind september dat hij last heeft
van zwaar verkeer in zijn straat.
Zestig dagen later komt de melding als onafgewerkt
bij de dienst Ombudsman terecht.

ONDERZOEK:
De melding werd overgemaakt aan de Verkeersdienst van de Politie. Ze werd er geaccepteerd,
maar verder gebeurde er niets mee.
Volgens de Politie ontsnapte de melding aan de
aandacht tussen de vele meldingen die bij de Verkeersdienst binnen komen.
Eind januari 2018 neemt de Verkeersdienst contact
op met verzoeker. Ze verontschuldigt zich en verzekert hem dat het nodige zal gebeuren om zijn
klacht te behandelen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de Verkeersdienst van de Politie nam de melding niet in
behandeling.
De klacht wordt gecorrigeerd: de Politie neemt contact op met de melder.
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3. OCMW

Verzoekster vindt geen vergelijk met het OCMW
over het herstellen van een gemene muur op de perceelsgrens tussen haar eigendom en een OCMWbeluik.
De muur verkeert al jaren in slechte staat. Al in
2006 had verzoekster alarm geslagen bij het
OCMW omdat de muur afbrokkelde. De hoofdarchitect van het OCMW kwam toen ter plaatse.
Maar meer dan het weghalen van enkele stenen gebeurde toen niet. De stenen zouden opnieuw gebruikt worden bij het herstel, maar dat werd nooit
uitgevoerd.
Eind oktober 2016 laat verzoekster voor de eerste
keer per brief aan het OCMW weten dat de muur in
zo’n slechte staat verkeert dat hij een gevaar vormt
voor de omwonenden en de toeristen op de Reien.
Hij hangt op sommige plaatsen nog alleen samen
met klimop. De kop van de muur is beschadigd
door de golfslag van het reiewater.
De muur werd aan de kant van verzoekster al gestut
en deels op haar kosten hersteld om erger te voorkomen. Volgens verzoekster is de oorzaak van de

averij de nooit onderhouden klimop aan de kant van
het beluik. In de muur groeien vuistdikke wortels.
Een medewerker van de Technische Dienst kwam
de situatie bekijken en leek begripvol. Iets later aan
de telefoon was dat begrip ver te zoeken. Verzoekster vroeg dat het OCMW voor de helft zou tussenkomen in het al uitgevoerde en nog uit te voeren
herstel. Er vond overleg plaats met het OCMW en
er leek bereidheid om tussen te komen in de kosten.
Verzoekster maakte de factuur van de aannemer
over die in haar opdracht al een deel van het herstel
had uitgevoerd. Verzoekster kon niet akkoord gaan
met het tegenvoorstel van het OCMW om het laatste stuk van de muur te vervangen door draad en
planten. Ze wil de muur over de volledige lengte
behouden omwille van haar privacy en veiligheid.
Eind februari 2017 krijgt verzoekster een brief van
het OCMW. Hierin staat dat de Wegendienst en de
dienst Monumentenzorg akkoord gaan met de afbraak van de muur voor zover dit nodig is voor de
stabiliteit. De voorwaarden voor de heropbouw
worden opgesomd en ook dat verzoekster een
bouwaanvraag met eenvoudige dossiersamenstelling moet indienen.
In de brief schuift het OCMW de volledige verantwoordelijkheid voor de instabiliteit van de muur af
op verzoekster. Een uitstulping in de muur aan de
kant van het OCMW-beluik zou veroorzaakt zijn
door een nu gekapte boom op het eigendom van
verzoekster. Over de aantasting van de muur door
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GEMENE MUUR
(dossier: 201706-157)

Gegrond
KLACHT:
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de klimop aan de OCMW-kant wordt niets gezegd.
Het OCMW wil niet tussenkomen in het herstel.
Verzoekster gaat niet akkoord.

ONDERZOEK:
Volgens het Burgerlijk Wetboek is het herstellen en
opnieuw opbouwen van een gemene muur ten laste
van allen die op de muur recht hebben, en dit naar
evenredigheid van ieders recht.
Zowel verzoekster als het OCMW zijn allebei eigenaar van de muur en beschuldigen elkaar al maanden over wie verantwoordelijk is voor het afbrokkelen en bijna instorten van de muur. Het is niet aan
de dienst Ombudsman om zich uit te spreken over
de aansprakelijkheid en de oorzaak van de schade.
Met het oog op het vermijden van een rechtszaak
organiseert de dienst Ombudsman drie bemiddelingsgesprekken. Er wordt een overeenkomst bereikt. Voor het nog te herstellen gedeelte zal het
OCMW via een openbare aanbesteding aan drie
aannemers een offerte vragen. Deze kosten zullen
evenredig verdeeld worden. Voor het reeds uitgevoerde herstel kan er geen openbare aanbesteding
meer uitgevoerd worden. Het OCMW betaalt verzoekster midden januari 2018 als dadingsovereenkomst 2.500 euro als bijdrage in dat herstel.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
SCHENDING FAIR-PLAYBEGINSEL: het was
niet fair van het OCMW dat het de kosten voor het
herstel van de gemene muur volledig op verzoekster probeerde af te wentelen en als oorzaak van de
schade alleen sprak over een boom aan haar kant en
niet over de klimop aan de kant van het OCMW. In
het verleden waren er al contacten geweest tussen
verzoekster en het OCMW over de lamentabele
toestand van de muur. Verzoekster had te goeder
trouw en bij hoogdringendheid zelf een aannemer
aangesproken om de muur deels te herstellen.
De klacht wordt gecorrigeerd: het OCMW komt financieel tussen in het herstel van de gemene muur.

ze signaleert. Er vallen brokstukken uit de gevel.
De voordeur en het raam in de voorgevel zijn dringend aan vernieuwing toe. De Technische Dienst
zou dat beaamd hebben, maar het herstel blijft uit.
Het buitenschrijnwerk moet dringend geschilderd
worden. Langs de zolder komt koude lucht naar
binnen. Dat werd voorlopig opgelost met mousse.
De regenpomp is gebroken. De Technische Dienst
gaf toe dat hij hersteld moest worden, maar ook dat
gebeurde niet. In de tuinmuur werd vroeger een gat
gemaakt naar een grotere, achterliggende tuin. Het
OCMW zou deze tuin onderhouden. Dat gebeurt
niet. Er groeien onkruid en distels. Het poortje is
rot.
Haar maatschappelijk werkster stuurde verschillende e-mails naar de Technische Dienst waarin zij de
gebreken meldde. Ze bleven zonder gevolg.

ONDERZOEK:
Een plaatsbezoek bevestigt de gebreken.
Na de klacht worden tussen half juni en begin december alle herstellingen en werken uitgevoerd.
Het leggen van enkele tegels in de tuin wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2018. Het tweede deel
van de tuin zal opnieuw afgesloten worden met een
poortje en onderhouden worden door het OCMW.
Op de vraag waarom er geen gevolg gegeven werd
aan de meldingen van verzoekster of haar maatschappelijk werkster wordt niet geantwoord.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: pas na de
klacht bij de dienst Ombudsman geeft de Technische Dienst van het OCMW gevolg aan de meldingen van verzoekster. Sommige daarvan waren al
verschillende jaren oud.
De klacht wordt gecorrigeerd: de herstellingen
worden uitgevoerd.

GEEN ANTWOORD
(dossier: 201710-250)

ONDERHOUD WONING

Gegrond

(dossier: 201706-161)

Gegrond
KLACHT:
Verzoekster woont al twaalf jaar in een OCMWwoning. De woning wordt niet goed onderhouden.
De Technische Dienst herstelt de gebreken niet die
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KLACHT:
Verzoeker stuurt midden september een e-mail naar
het OCMW. Hij vraagt of enkele bejaardenwoningen van het OCMW te koop zijn voor particulieren.
Hij krijgt geen ontvangstmelding noch een inhoudelijke reactie. Een week later herhaalt hij zijn vraag.
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Tegen het einde van de maand heeft hij nog altijd
geen enkele reactie gekregen.

ONDERZOEK:
Het OCMW verdeelt dagelijks de inkomende emails. Als de vraag niet binnen een korte termijn
kan beantwoord worden, wordt een ontvangstmelding gestuurd. Het OCMW heeft geen richtlijnen
binnen welke termijn een ontvangstmelding of een
antwoord ten gronde moet worden verstuurd.
De vraag van verzoeker werd per vergissing niet
onmiddellijk beantwoord. Het antwoord werd wel
intern besproken maar niet overgemaakt aan verzoeker. Kort na de klacht beantwoordt het OCMW
de e-mail.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: het OCMW
stuurde twee keer geen ontvangstmelding en liet na
het inhoudelijke antwoord over te maken aan verzoeker.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
antwoord.

WASREK
(dossier: 201712-300)

Gegrond
KLACHT:
Verzoeker vroeg eind oktober 2017 via het CAW
hulp van de klusjesdienst WOK om bij hem thuis
een wasrekje op te hangen.
Een week later herhaalde hij zijn vraag via de maatschappelijk werkster van het OCMW. Zijn vast telefoonnummer, zijn gsm-nummer en zijn emailadres werden doorgegeven. WOK zou hem
contacteren.
Op 22 november meldde verzoeker op de zitdag
van de maatschappelijk werkster dat hij nog altijd
niemand had gezien.
Op 5 december nam hij opnieuw contact op met het
CAW omdat WOK nog altijd niet had gereageerd.
De begeleidster van het CAW nam contact op met
WOK waar ze hoorde dat men hem opgebeld had
op zijn vast toestel maar dat hij niet had opgenomen. Verzoeker vraagt zich af waarom WOK niet
op zijn gsm belde. Hij heeft geen gemiste oproepen.
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ONDERZOEK:
De maatschappelijk werkster van het OCMW gaf
de vraag van verzoeker op 8 november door aan
WOK. De aanvraag werd niet onmiddellijk behandeld en kwam pas op 23 november toe bij de klusjesdienst. Het zou vaker voorkomen dat de verwerking van de post enige tijd in beslag neemt. Op het
aanvraagformulier stond geen datum.
WOK wist pas achteraf dat verzoeker vaak uithuizig is en liever op zijn gsm werd opgebeld. Via
mail werd geen contact opgenomen. Dit is niet gebruikelijk.
Bij de klusjesdienst geldt een gemiddelde wachttijd
van drie maanden. Alleen dringende aanvragen
worden sneller afgewerkt. Wie een aanvraagformulier indient, zou een brief krijgen waarin staat dat er
een wachttijd is. Volgens verzoeker kreeg hij geen
brief.
WOK is bereid de communicatie te verbeteren en
de klanten in de toekomst in te lichten over de werkelijke wachttijd.
Het wasrek wordt midden december opgehangen.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond
maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende redenen:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: er had beter
met verzoeker gecommuniceerd kunnen worden
over de wachttijd bij WOK. WOK beschikte over
het gsm-nummer en het e-mailadres van verzoeker.
Toch maakte ze daar geen gebruik van, toen bellen
op zijn vast toestel niet lukte. Het ziet ernaar uit dat
verzoeker geen brief ontving, hoewel er een aanvraagformulier bestaat.
GEEN REDELIJKE BEHANDELINGSTERMIJN:
het duurt anderhalve maand vooraleer WOK iemand stuurt om het wasrek op te hangen. Dat gebeurde pas na bemiddeling door de dienst Ombudsman.
De klacht wordt gecorrigeerd: het wasrek wordt
opgehangen. WOK is bereid in de toekomst beter te
communiceren over de werkelijke wachttijd.

KAMER LEEGMAKEN
(dossier: 201705-136)

Deels gegrond
KLACHT:
Twee broers dienen klacht in over de manier waarop de kamer van wijlen hun zus ambtshalve werd
ontruimd op bevel van de directie van een WZC.
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Hun zus overleed op 18 april in de avond. Verzoekers meldden zich op 26 april om 10 uur aan om de
kamer leeg te maken. Die bleek al ambtshalve ontruimd op bevel van de directie. Alle persoonlijke
spullen waren opgeborgen in een apart lokaal. Volgens het personeel zou dat al voor 26 april gebeurd
zijn.
Verzoekers klagen dat een verrekijker verdwenen is
en dat ze niet weten of alle ander persoonlijke goederen van hun zus op een correcte manier uit de
kasten werden gehaald. De sociale dienst wist dat
zij op zoek waren naar geschikt vervoer om de grotere stukken te verhuizen. Verzoekers menen dat de
kamer ontruimd werd binnen de zeven kalenderdagen na het overlijden. Een ambtshalve ontruiming
mag pas na zeven dagen gebeuren. Ze betreuren dat
ze niet verwittigd werden en suggereren om de zeven kalenderdagen te vervangen door zeven werkdagen. Dat zou de familie in tijden van rouw meer
ademruimte geven.

GEBREKKIGE COMMUNICATIE: over het al
dan niet respecteren van de zeven kalenderdagen
biedt het onderzoek geen duidelijkheid. Duidelijk is
wel dat de communicatie tussen het WZC en de
familie beter had gekund. Waren verzoekers verwittigd geweest, dan hadden zij kunnen verduidelijken
dat ze op zoek waren naar geschikt vervoer. Een
ambtshalve ontruiming was dan wellicht niet nodig
geweest.
De klacht wordt gecorrigeerd: het OCMW neemt
maatregelen om gelijkaardige klachten in de toekomst te vermijden.

ONDERZOEK:

Verzoeker woonde in een OCMW-woning en verhuisde onlangs naar een andere OCMW-woning.
Begin maart werd een uitgaande plaatsbeschrijving
opgemaakt. Midden april kreeg hij een brief van het
OCMW dat er een aantal opmerkingen waren. De
gebreken zouden hersteld worden door de technische dienst, maar de kosten zouden van zijn huurwaarborg worden afgehouden.
Verzoeker reageerde enkele dagen later schriftelijk
en weerlegde een aantal opmerkingen. Hij argumenteerde dat het OCMW zelf gedurende jaren het
huisje slecht onderhouden had. Zo werd er niets gedaan aan het vochtprobleem dat hij en zijn buren
signaleerden.
Het OCMW antwoordt niet. Verzoeker neemt begin
augustus contact op met de dienst Ombudsman.

Volgens de verblijfsvergunning kan de kamer
ambtshalve door het OCMW ontruimd worden als
hij niet leeg gemaakt wordt binnen de zeven kalenderdagen na het overlijden. Het OCMW neemt de
goederen in bewaring voor maximum negentig dagen en rekent een vergoeding aan van 175 euro.
Volgens het OCMW had de familie tijd tot en met
25 april om de kamer te ontruimen.
De directeur zou pas op 26 april de opdracht gegeven hebben om de kamer leeg te maken. Dat betekent dat de ontruiming vóór 10 uur gebeurd zou
moeten zijn. Dat was nodig omdat de kamer al op
28 april ingenomen zou worden door een nieuwe
bewoner. Hij moest schoon gemaakt, hersteld en
opnieuw geschilderd worden. Er werd geen vergoeding aangerekend voor de ambtshalve ontruiming.
De ontruiming moet gebeurd zijn door de eigen
klusjesdienst van het WZC. Een werkbon is er niet.
Het OCMW stelt dat de verrekijker al eerder verdwenen kon zijn.
Het OCMW wil niet ingaan op de suggestie om zeven kalenderdagen te vervangen door zeven werkdagen. In de praktijk zou dat betekenen dat een kamer tot twaalf kalenderdagen leeg zou kunnen
staan. Rekening houdend met de wachtlijsten vindt
het OCMW dit onaanvaardbaar.
Het OCMW deelt de mening van de dienst Ombudsman dat de communicatie met de familie beter
had gekund. In de toekomst zullen de WZC’s ofwel
telefonisch ofwel per e-mail de familie verwittigen
vooraleer ambtshalve te ontruimen.

BEOORDELING:

HUURWAARBORG
(dossier: 201708-208)

Deels gegrond
KLACHT:

ONDERZOEK:
Het OCMW antwoordt eind augustus. Ze verontschuldigt zich voor het laattijdige antwoord, maar
het onderzoek vergde een zekere tijd. Het verantwoordt waarom de gebreken toch aan verzoeker
aangerekend zullen worden voor een bedrag van
160 euro.
Verzoeker stapt naar de Vrederechter.

BEOORDELING:
De klacht is deels gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE COMMUNICATIE: al vergde het
dossier wat onderzoekswerk, dan nog is het onbehoorlijk om pas na meer dan vier maanden te antwoorden op de bezwaren van verzoeker.
De klacht wordt gecorrigeerd: verzoeker krijgt een
antwoord.

De klacht is deels gegrond om volgende reden:
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Over de teruggave van de huurwaarborg werd de
dienst Ombudsman onbevoegd omdat de zaak verder behandeld werd door de Vrederechter.

TEKENEN VOOR ONTVANGST

AANBEVELING:
“Maak interne afspraken over het aftekenen van
documenten voor ontvangst als burgers daar expliciet om vragen.”

OPVOLGING:

(dossier: 201708-215)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoeker heeft een afspraak met een maatschappelijk werkster en haar diensthoofd. Hij wil fraude
melden. Een voormalige OCMW-cliënte zou ten
onrechte leefloon ontvangen hebben omdat ze inkomsten uit het buitenland zou hebben verzwegen.
Verzoeker wil hierover documenten overhandigen
en vraagt dat iemand voor ontvangst zou tekenen.
De maatschappelijk werkster en haar diensthoofd
houden ruggenspraak met de juridische dienst. Zij
weigeren de documenten te aanvaarden. Verzoeker
moet ze aangetekend versturen.

ONDERZOEK:
Volgens het OCMW had verzoeker documenten op
naam van de betrokkene mee waarmee hij zijn verklaringen wilde staven. Hij wilde niet zeggen hoe
hij aan deze documenten geraakt was. Hij kreeg wel
de mogelijkheid om zijn verhaal te doen. Hij zou
geëist hebben dat de maatschappelijk werkster voor
ontvangst van de documenten tekende.
Het OCMW zou niet geweigerd hebben om de documenten te aanvaarden en ze verder te onderzoeken. Het OCMW vond het niet nodig dat de
maatschappelijk werkster persoonlijk aftekende
voor ontvangst. Omdat verzoeker de documenten
niet wilde afgeven zonder ontvangstbewijs, werd
hem aangeraden ze aangetekend op te sturen.
Op de vraag waarom een maatschappelijk werkster
niet voor ontvangst zou mogen tekenen, verwijst
het OCMW naar artikel 88 van het OCMW-decreet.
Dat zegt dat de OCMW-secretaris de behandeling
van de briefwisseling organiseert.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen actieve dienstverlening).
De dienst Ombudsman ziet niet in waarom verzoeker geen ontvangstbewijs kon krijgen bij het afleveren van de documenten. Artikel 88 belet dat niet.
Burgers alleen de mogelijkheid geven om dergelijke documenten aangetekend te versturen, getuigt
niet van een actieve dienstverlening.
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Het OCMW gaat akkoord met de geformuleerde
aanbeveling. Er worden concrete afspraken gemaakt over het aftekenen van documenten voor
ontvangst.

INLOOPVERBOD
(dossier: 201704-100)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker bezoekt al enkele jaren een inloopcentrum van het OCMW. Hij doet er ook een beroep
op individuele gesprekken. Hij ging er iets vragen
maar werd weggestuurd omdat hij maar één keer
per week gebruik kan maken van de individuele begeleiding. Een week later ging hij terug en kreeg hij
te horen dat hij het volgende half jaar niet meer
mocht komen. Verzoeker begrijpt niet waarom.

ONDERZOEK:
Volgens het OCMW is verzoeker perfect op de
hoogte van de reden van zijn schorsing. Hij werd in
de afgelopen jaren meermaals aangesproken op zijn
gedrag. Het was geregeld respectloos en grensoverschrijdend en veranderde niet. Elke bezoeker van
het inloopcentrum moet zich houden aan bepaalde
afspraken en regels.
Ook tijdens de individuele gesprekken hield verzoeker zich vaak niet aan de afspraken. Deze bezoeken gingen dagelijks door, wat niet haalbaar was
omdat de hulpverlening voor andere bezoekers
hierdoor in het gedrang kwam. In de teamvergadering werd daarom besloten om verzoeker te schorsen voor zes maanden. Deze beslissing werd door
verschillende medewerkers gemotiveerd aan verzoeker toegelicht.
Na zijn schorsing zal een gesprek met verzoeker
plaats vinden. Verloopt dat positief, dan kan hij opnieuw langs komen.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De dienst Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur vaststellen bij het inloopcentrum. Verzoeker
moet zich gedragen en zich aan de afspraken houden.
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Dat strookt niet met de huurovereenkomst en het
reglement van inwendige orde.

BUDGETBEHEER
(dossier: 201701-009)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster is in budgetbeheer bij de dienst Budget- en Schuldhulpverlening. Ze zou geen toestemming noch geld krijgen om incontinentiemateriaal
aan te kopen. Dat materiaal zou nochtans door de
dokter voorgeschreven zijn.

ONDERZOEK:
Volgens de dienst verloopt het budgetbeheer niet
gemakkelijk omdat er weinig financiële ruimte is en
verzoekster niet altijd de afspraken nakomt. Ze
bouwde een schuldenlast op van 400 euro in de
winkel waar ze het incontinentiemateriaal koopt.
De aankoop van het materiaal komt daardoor in het
gedrang. Ook het leveren is vaak moeilijk. Verzoekster zou niet altijd thuis zijn op de afgesproken
dag.
De maatschappelijk werkster kan verkrijgen dat
verzoekster toch nog incontinentiemateriaal kan
kopen in de winkel. Er wordt per week vijf euro
van haar leefgeld afgehouden om de schuld af te
lossen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
De dienst Budget- en Schuldhulpverlening stelt alles in het werk om de levering van het incontinentiemateriaal te verzekeren.

ONDERHOUD

ONDERZOEK:
Volgens het SVK zijn er in het gebouw al verschillende jaren problemen met het onderhoud van de
gemeenschappelijke delen. De verantwoordelijke
van het SVK werd hierover al geregeld aangesproken door de eigenaar. Het SVK schreef de huurders
hierover al vijf keer een brief tussen 2012 en 2017.
Tussen oktober 2015 en maart 2016 werd de hal op
initiatief van de eigenaar gerenoveerd. Na de werkzaamheden werd de hal door hem gepoetst. Na de
renovatie controleerde het SVK of de huurders de
hal poetsten. Dat bleek niet het geval. De beurtrol
werd niet gerespecteerd.
Volgens het SVK kregen de huurders voldoende
kansen om zelf in te staan voor het onderhoud.
Vandaar dat het SVK hen in maart inlichtte over de
start van een poetsdienst vanaf 1 april. Volgens het
huurcontract is het onderhoud van de gemeenschappelijke delen ten laste van de huurders. Als de
huurders deze afspraken niet nakomen, is het aan
het SVK als hoofdhuurder om maatregelen te nemen. Het inschakelen van de poetsdienst zal jaarlijks afgerekend en geëvalueerd worden. De huurders zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.
Een evaluatie zal plaats vinden in het voorjaar van
2018.
Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende
het sociaal huurstelsel zegt: “De kosten en lasten
welke ten laste van de huurder vallen, zijn verbonden aan het gebruik, het genot en de woning, meer
bepaald: het normaal onderhoud en het schoonmaken van de gemene delen en de groenruimten, met
inbegrip van werkingskosten van de verhuurder betreffende de organisatie ervan en de kost van kuismateriaal”

BEOORDELING:

(dossier: 201705-135)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker huurt een appartement bij het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK) van het OCMW. In maart
2017 kregen alle huurders van het SVK een brief
waarin stond dat zij de gemeenschappelijke delen
niet schoon maakten volgens de afgesproken beurtrol.
Verzoeker voelt zich beledigd en argumenteert dat
de gemene delen heel vuil waren als gevolg van renovatiewerken in het pand. Hij vindt het niet kunnen dat het SVK meteen 25 euro boven de huurprijs
aanrekent als voorschot op de onderhoudskosten.
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Ander oordeel.
Opgelost via informatieverstrekking.
Het OCMW heeft het recht om een bedrag aan te
rekenen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen.
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4. INTERCOMMUNALES

EANDIS

GEEN STROOM

ONDERZOEK:

(dossier: 201711-285)

Bij geplande onderbrekingen moet Eandis de bewoners verwittigen. Bij ongeplande onderbrekingen
worden alleen grote professionele gebruikers zo
veel mogelijk op de hoogte gebracht zodat automatische deuren, roltrappen enz. niet plots uitvallen.
In een aanpalende straat deed zich een individuele
panne voor. Eandis stelde vast dat er een zekering
in de cabine gesprongen was. Dat vergde verder
onderzoek. Daardoor moest de stroom gedurende
twee uur onderbroken worden.
De medewerker van Eandis bevestigt dat hij uitleg
gaf aan verzoekster over de reden van de onderbreking. Hij zou niet gezegd hebben dat hij de stekker
had uitgetrokken.
Volgens Eandis maakte haar medewerker een beoordelingsfout. Hij had niet gelet op het naambord
van de tandartsenpraktijk. Daardoor liet hij na verzoekster te verwittigen van de onverwachte stroomonderbreking.
Tijdens het werkoverleg vraagt Eandis de medewerkers om meer aandacht te hebben voor professionele klanten met subtiele verwijzing van hun activiteit aan de voorgevel. Ze verontschuldigt zich
voor het voorval.

Terechte opmerking
KLACHT:
Om 9 uur viel de stroom in de straat van verzoekster onverwacht uit. Ze heeft een tandartsenpraktijk.
Om 8.30 uur kwam haar eerste klant toe. Midden in
de behandeling viel de elektriciteit uit. Ze ging naar
buiten en vroeg aan een medewerker van Eandis
wat er aan de hand was. “Ik heb de stekker uitgetrokken”, luidde het.
Verzoekster belde naar Eandis. De nutsmaatschappij beloofde haar verder te informeren over de onderbreking. Dat gebeurde niet.
Verzoekster stuurde haar eerste klant noodgedwongen met een half afgewerkte tand naar huis. Ook al
haar andere klanten moest ze die morgen afbellen.
Ze vindt het onbehoorlijk dat ze niet op voorhand
verwittigd werd.
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Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
De medewerker van Eandis merkte niet op dat er in
de straat een tandartsenpraktijk was. Daardoor
kwam verzoekster onverwacht zonder stroom te zitten.
Eandis trekt lessen uit de klacht.

euro. De meter werd niet verzegeld. Zij hoefde niet
te betalen voor de mogelijk latere heraansluiting
omdat het ging om een reguliere verhuizing, ze
geen betalingsachterstand had, en er geen overnemer was op dat moment.
Er is geen spoor terug te vinden van een belofte van
Eandis over de terugbetaling van een zogenaamd
onterecht aangerekend bedrag.

DUBBELE BETALING?

BEOORDELING:

BEOORDELING:

(dossier: 201705-140)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoeker huurt een appartement. Enkele jaren geleden vroeg hij Eandis om het aardgas af te sluiten.
Eandis kwam langs, draaide de toevoerkraan dicht
en verzegelde die. Kort nadien kreeg hij een rekening van 250 euro voor het afsluiten van de aardgasteller. Verzoeker betaalde de factuur.
Twee jaar geleden kwam zijn dochter bij hem inwonen. In overleg met haar vader vroeg zij aan
Eandis om de woning opnieuw aan te sluiten op het
aardgasnet. De dochter betaalde voor de aansluiting
en voor het verbruik. Toen ze een jaar later vertrok,
liet ze de aardgaskraan opnieuw dichtdraaien door
Eandis. Ook hiervoor zou zij betaald hebben. Dit
keer werd de toevoerkraan niet verzegeld.
Als verzoeker alles narekent, stelt hij vast dat hij
dubbel betaalde. Hij betaalde zowel de afsluiting als
de aansluiting op het aardgasnet. Hij vraagt Eandis
om uitleg. De medewerker geeft hem gelijk. Hij had
niet hoeven te betalen voor het opnieuw aansluiten
op het net. Toch wil Eandis niet ingaan op zijn
vraag om het bedrag terug te krijgen. Verzoeker
verhuist binnenkort. Hij twijfelt of de afrekening
correct zal verlopen.

ONDERZOEK:
De aardgasmeter werd in 2012 niet op vraag van
verzoeker maar op vraag van de private energieleverancier afgesloten wegens het niet betalen van
openstaande rekeningen. Zoals gebruikelijk kreeg
verzoeker van Eandis een rekening voor het afsluiten van het gas maar ook voor de mogelijk latere
heraansluiting. Verzoeker moest 265 euro betalen.
De meter werd verzegeld.
In februari 2014 vroeg de dochter van verzoeker om
het appartement opnieuw aan te sluiten op het aardgasnet. Hiervoor hoefde ze niet te betalen. Verzoeker had hiervoor al betaald in 2012.
Verzoekers dochter vroeg begin augustus 2015 om
het aardgas opnieuw af te sluiten omdat ze zou verhuizen. Ze kreeg een afrekeningsfactuur van 156
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Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Eandis factureerde correct aan verzoeker en zijn dochter.
De situatie waarin vader en dochter zich bevonden
was niet gelijk.

HOGE SLOTFACTUUR
(dossier: 201704-092)

Onbevoegd
KLACHT:
Verzoekster woonde in 2015 gedurende drie maanden in Brugge. Ze kreeg toen van Eandis een tussentijdse factuur van 96 euro. Omdat zij een week
later weer zou verhuizen, nam ze contact op met
Eandis in verband met de slotfactuur. De medewerker zei dat ze de tussentijdse factuur niet hoefde te
betalen en dat hij verrekend zou worden in de slotfactuur. Deze factuur bedroeg 108 euro.
Verzoekster geeft toe dat ze door allerlei omstandigheden de factuur niet betaalde. Het dossier werd
overgemaakt aan een incassobureau.
Ondanks de afspraak met Eandis blijft het incassobureau de tussentijdse factuur vorderen. Verzoekster gaf al verschillende keren de meterstanden door
aan het incassobureau. Ze belde al verschillende keren met Eandis maar werd telkens doorverwezen
naar het incassobureau.

ONDERZOEK:
De factuur waarnaar verzoekster verwijst, is geen
factuur van Eandis maar van haar private energieleverancier. Eandis is niet betrokken bij de invordering door het incassobureau.
De dienst Ombudsman van de Stad Brugge is niet
bevoegd voor klachten over de private energieleveranciers. De Ombudsman verwijst verzoekster door
naar de Ombudsman voor de Energie.
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BEOORDELING:

kerk. Eandis voert het herstel eind april uit.

Onbevoegd.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.

SCHAKELKAST
(dossier: 201704-094)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker meldt eind september 2016 via het
Meldpunt dat een schakelkast aan de gevel van de
kerk van Ver-Assebroek los hangt. Deze kast wordt
gebruikt voor extra verlichting op het kerkplein,
bijvoorbeeld tijdens de eindejaarsdagen. De eerste
melding komt niet terecht.
Begin januari 2017 herhaalt verzoeker zijn melding.
Het Meldpunt laat hem weten dat het waarschijnlijk
om een kast van Eandis gaat. De melding wordt aan
de nutsmaatschappij overgemaakt.
Eind maart laat verzoeker aan het Meldpunt weten
dat het herstel nog altijd niet uitgevoerd is. Het
Meldpunt maakt de melding over aan de Ombudsman.

ONDERZOEK:
Wat er met de eerste melding gebeurde, blijft onduidelijk.
Eandis vindt geen spoor terug van verzoekers tweede melding van januari 2017. Wat ermee gebeurd
is, is onduidelijk.
Na de overname van het dossier door de dienst
Ombudsman stelt de nutsmaatschappij ter plekke
vast dat een openbaar verlichtingskastje kapot is en
vervangen moet worden. De elektriciteitskast zal
weer vastgemaakt worden aan de zijgevel van de

Foto: Eandis
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FARYS

SLAPENDE METER
(dossier: 201703-073)

Ongegrond
KLACHT:
Verzoekster, die een kapsalon runt, krijgt begin
maart 2017 een jaarfactuur van Farys van meer dan
2.000 euro. Ze belt naar de watermaatschappij waar
ze te horen krijgt dat een slapende watermeter de
oorzaak is. Hij registreerde geen verbruik meer
sinds 2011.
Als verzoekster vraagt hoe het komt dat Farys dat
niet eerder opmerkte, reageert de watermaatschappij dat het aan verzoekster was om vast te stellen
dat haar meter al die jaren stil was blijven staan.
Verzoekster vindt Farys even verantwoordelijk. Ze
vraagt een financiële tegemoetkoming want per
kwartaal moet zij nu 240 euro betalen. Ondertussen
kwam Farys een nieuwe watermeter plaatsen. Ze
vertrouwt het toestel niet omdat de meter zo snel
vooruit gaat.

en technische voorschriften die hij redelijkerwijze
kan vaststellen.
Farys wijst erop dat zij haar klanten elk jaar uitnodigt om de meterstand door te geven. Daarop wordt
de vorige meterstand vermeld. Op de jaarfactuur
worden telkens de vorige en de meest recente meterstanden vermeld. Verzoekster signaleerde de
voorbije jaren nooit enige onregelmatigheid hoewel
ze moet hebben gezien dat haar meterstand op nul
bleef staan. Ze runt een kapsalon. Voor de watermaatschappij is een nulverbruik niet uitzonderlijk
omdat panden niet bewoond kunnen zijn. Farys
concludeert dat de jaarfactuur correct is.
Een test door Farys van de nieuwe watermeter wijst
uit dat deze correct werkt.

BEOORDELING:
Ongegrond.
De Ombudsman kan geen onbehoorlijk bestuur
vaststellen. Verzoekster signaleerde nooit dat er een
nulverbruik was. Het waterverkoopreglement zegt
dat het de verantwoordelijkheid is van de klant om
de exploitant daarvan op de hoogte te brengen.

ONDERZOEK:
Het Algemeen Waterverkoopreglement zegt dat de
klant zelf Farys onmiddellijk op de hoogte moet
brengen van elke onregelmatigheid, beschadiging,
afwijking of strijdigheid met de gangbare wettelijke
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Verzoeker kreeg van Farys een hoge jaarfactuur
van meer dan 700 euro voor zijn waterverbruik tussen begin maart 2016 en eind januari 2017. Hij
woont sinds midden december 2015 met vier personen op het adres. Toch zijn zij niet in rekening
gebracht voor de periode maart-december 2016, alleen voor de periode van 1 tot en met 27 januari
2017.
Volgens verzoeker verzekerde Farys hem in 2015
dat het aantal gedomicilieerden op het adres automatisch zou worden doorgegeven aan de watermaatschappij. Toen hij recent naar Farys belde over
de hoge jaarfactuur, kreeg hij te horen dat de watermaatschappij de informatie over het aantal gedomicilieerden ieder jaar in november doorkrijgt.
Deze gegevens worden dan toegepast vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Verzoeker kreeg eind december 2016 voor het waterverbruik op zijn vorige adres een ingebrekestelling van Farys voor een bedrag van 80 euro. Of hij
deze factuur betaalde, is niet duidelijk.
Begin januari 2017 kreeg hij voor zijn nieuwe adres
een tussentijdse factuur van 105 euro voor de periode van eind september 2016 (de dag van zijn verhuizing) tot eind december 2016. Of hij deze factuur betaalde, is evenmin duidelijk.
Begin april 2017 kreeg hij van Farys een herinnering omdat hij nog 170 euro moest betalen. Dit keer
sloeg de factuur op het waterverbruik voor de periode van begin tot midden maart 2017, aangevuld
met administratiekosten.
Midden juli 2017 kreeg hij opnieuw een factuur van
Farys van 234 euro, dit keer voor de periode van
eind januari tot eind juni 2017. Daarvoor sprak hij
met Farys een afbetalingsplan af van telkens 46 euro voor de maanden augustus tot en met december
2017. Toen verzoeker in juli naar Farys belde omdat de tussentijdse factuur veel hoger ligt dan op
zijn vorige adres, stelde de medewerkster hem voor
in het vervolg 80 euro per maand te betalen. Verzoeker begrijpt er niets meer van.

ONDERZOEK:

ONDERZOEK:

Het onderzoek van verzoekers klacht op de eerste
lijn liep nog toen hij al contact opnam met de Ombudsman.
Farys lost het probleem op in de eerste lijn. Verzoeker maakt de watermaatschappij een attest van
de dienst Bevolking over waarmee hij bewijst dat
zijn gezin eind december 2015 op het adres werd
ingeschreven. Farys annuleert de jaarfacturen van
maart 2015 – maart 2016 en deze van maart 2016 januari 2017 en past ze aan aan het feit dat sinds
eind december 2015 vier gedomicilieerden op het
adres wonen.

Farys laat weten dat alle facturen voor het vorige
adres betaald zijn.
De tussentijdse factuur van 105 euro werd na het
versturen van een herinnering betaald op 1 maart
2017. De jaarfactuur van 170 euro werd na het versturen van een herinnering betaald op 14 april 2017.
De factuur van 234 euro is de eerste tussentijdse
factuur van de lopende verbruiksperiode. Omdat
verzoeker dit bedrag niet in één keer kon betalen,
sprak hij met Farys een afbetalingsplan af. Hij zou
de factuur in vier schijven van 46 euro afbetalen.
Volgens Farys was het verzoeker zelf die vroeg om
de tussentijdse factuur te verlagen tot 80 euro. De
watermaatschappij bevestigt dat verzoeker op zijn
nieuwe adres veel meer water verbruikt dan op zijn
oude adres. Hoe dat komt, is niet duidelijk.
Farys verlaagt de tussentijdse factuur van 234 euro
naar 200 euro. Deze mag afbetaald worden in drie
schijven van telkens 66 euro, van augustus tot en
met oktober 2017. In plaats van driemaandelijkse
tussentijdse facturen start Farys vanaf september
2017 met maandelijkse tussentijdse facturen van
telkens 80 euro. Farys wijst er verzoeker op dat zijn
verbruik hoog ligt. De watermaatschappij legt hem
uit hoe hij kan nagaan of hij een onzichtbaar lekverlies zou hebben.
Verzoeker betaalt voor de afbetaling van de factuur
van 200 euro als eerste schijf slechts een bedrag
van 46 euro af in plaats van 66 euro. De Ombudsman legt hem uit dat hij niet langer het oude maar

HOGE JAARFACTUUR
(dossier: 201703-082)

Ander oordeel
KLACHT:

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Farys lost de klacht op in de eerste lijn.

TAALBARRIÈRE
(dossier: 201707-189)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker is vreemdeling en geraakt niet meer wijs
uit zijn waterfacturen. Een taalbarrière tijdens zijn
telefoongesprekken met Farys speelt daarin een belangrijke rol.
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FARYS

het nieuwe afbetalingsplan dient te volgen. Verzoeker had dat verkeerd begrepen.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Bijgestuurd door informatieverstrekking.

Foto: Farys
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IVBO

GROF HUISVUIL
(dossier: 201705-141)

Terechte opmerking
KLACHT:
Verzoekster belt begin mei naar IVBO om een afspraak te maken voor het ophalen van grof huisvuil.
De medewerkster legt de afspraak vast voor eind
mei.
Verzoekster zet het afval tijdig buiten maar op de
afgesproken dag is IVBO tegen 16 uur nog altijd
niet langs geweest. Ze belt naar de huisvuilmaatschappij en komt er volgens haar bij dezelfde medewerkster terecht. Zij ontkent dat verzoekster begin mei opbelde en dat er een afspraak werd
vastgelegd. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt
voor midden juli. Verzoekster moet het grof vuil
weer binnen nemen.
Volgens verzoekster reageerde de medewerkster
onbeleefd en haakte ze in voor het gesprek afgerond
was. Verzoekster kan in het logboek van haar gsm
terugvinden dat ze begin mei met IVBO belde.

rectie kan geen registratie van een afspraak voor het
ophalen van grof vuil op het adres van verzoekster
terugvinden.
De directie bevestigt dat verzoekster eind mei terugbelde. De medewerkster die haar te woord
stond, was niet dezelfde persoon van het eerste gesprek. Zij onderzocht samen met een collega het
computersysteem om te zien of er een fout zou zijn
gemaakt. Zij kon in de computer geen spoor van het
gesprek van begin mei terugvinden. Daarop werd
een nieuwe afspraak gemaakt voor midden juli. De
medewerkster ontkent dat zij inhaakte voor het gesprek was afgerond. Volgens haar collega’s verliep
het gesprek op een professionele manier.
De directie van IVBO besluit dat zij de nietregistratie van begin mei niet kan verklaren, maar
verontschuldigt zich voor het ongemak.

BEOORDELING:
Terechte opmerking (geen zorgvuldigheid).
De Ombudsman meent dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de afspraak die begin mei werd gemaakt, niet geregistreerd werd waardoor IVBO eind
mei niet kwam opdagen.

ONDERZOEK:
De directie bevestigt dat verzoekster de huisvuilmaatschappij begin mei opbelde, maar de inhoud
van het gesprek kan niet achterhaald worden. De di-
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VERKOOP HUISVUILZAKKEN
(dossier: 201703-072)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoeker runt een supermarkt. Hij krijgt een
goedkeuring van de dienst Stadsreiniging om in zijn
winkel vuilniszakken van IVBO te verkopen. Begin
februari 2017 vraagt hij aan IVBO om zo snel mogelijk een grote voorraad huisvuilzakken van alle
types te leveren. Na een maand is zijn bestelling
nog altijd niet geleverd. Nochtans stuurde hij de
coördinaten voor de facturatie door.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Verzoeker heeft gelijk dat het faillissement van de
ene firma niet als argument gebruikt kan worden
om geen huisvuilzakken meer te leveren aan de andere firma. Anderzijds heeft de Ombudsman ook
begrip voor IVBO. De huisvuilmaatschappij heeft
geen vertrouwen meer in verzoeker en in zijn toekomstige betaalpatroon. Vertrouwen is essentieel in
een handelsrelatie. Verzoeker schaadde in het verleden dat vertrouwen.

GROENAFVAL
(dossier: 201707-184)

Ander oordeel

ONDERZOEK:
Verzoeker was eerder al zaakvoerder van een supermarkt die midden februari 2017 failliet ging.
Deze supermarkt verkocht sinds 2012 huisvuilzakken. Volgens IVBO werden de facturen bijna altijd
te laat betaald, in zoverre dat de leveringen medio
2016 al eens stop gezet werden tot alle achterstallige betalingen vereffend waren. Toen de supermarkt
failliet ging, had IVBO een openstaande vordering
van zo’n 4.100 euro. De hoofdmoot van dit bedrag
werd gevormd door de stedelijke retributies die geheven worden op de doorverkoop van de huisvuilzakken. Daarom is IVBO niet bereid om zomaar
vuilniszakken te leveren aan verzoekers nieuwe supermarkt.
Verzoeker argumenteert dat beide supermarkten gerund werden/worden door twee verschillende firma’s met twee verschillende btw-nummers. Hij
meent dat het faillissement van de ene firma niet als
argument gebruikt kan worden om geen huisvuilzakken meer te leveren aan de andere firma.
IVBO bevestigt dat niet betaalde vorderingen op de
ene firma niet geëist kunnen worden van de andere
firma, maar ze wijst er wel op dat verzoeker als natuurlijke persoon achter beide firma’s zit. De maatschappelijke zetels bevinden zich op hetzelfde adres
en verzoeker is telkens de hoofdaandeelhouder.
Gevolg is dat IVBO weinig vertrouwen heeft in de
firma die de nieuwe supermarkt runt. Zij vreest dat
hetzelfde betaalpatroon zich zal herhalen.
IVBO is alleen bereid huisvuilzakken aan de nieuwe supermarkt te leveren als verzoeker het bedrag
telkens vooraf overschrijft op de rekening van de
huisvuilmaatschappij. Verzoeker kan zich ook bevoorraden via de dienst Leefmilieu maar ook daar
geldt dat eerst betaald wordt vooraleer geleverd
wordt.
De Ombudsman raadt verzoeker aan een van beide
opties te kiezen.
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KLACHT:
Verzoeker ondervindt terugkerende problemen met
het ophalen van het groenafval. Drie keer na elkaar
moest hij bellen of mailen omdat zijn afval vergeten
werd.

ONDERZOEK:
IVBO vindt maar één melding terug.
Op 15 juni werd het groen in verzoekers straat opgehaald. De volgende dag kreeg IVBO via de Stad
verzoekers melding doorgespeeld dat het groenafval was blijven liggen. De melding werd onmiddellijk doorgestuurd naar de juiste sector. Omdat deze
sector de vrijdagnamiddag niet werkt, werd het afval pas de maandag opgehaald.
De ophaalploeg wordt gevraagd om bij de volgende
ophaalbeurten extra aandacht te besteden aan het
adres van verzoeker.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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INTERPARKING

5. CONCESSIEHOUDERS

INTERPARKING

AVONDTARIEF?
(dossier: 201705-122)

Ander oordeel
KLACHT:
Verzoekster parkeert haar auto omstreeks 16 uur in
de ondergrondse parking onder ’t Zand. Als ze iets
na 18 uur terugkomt, moet ze 3,70 euro betalen.
Hoewel ze maar iets meer dan twee uur parkeerde,
moet ze toch voor meer dan drie uur betalen. Verzoekster is niet te spreken over deze gemakkelijke
manier van geld verdienen.

ONDERZOEK:
Sinds de invoering van het nieuwe parkeerplan op
16 februari 2017 paste Interparking haar prijzen
voor het ondergronds parkeren aan. Wie tussen
18.00 en 5.00 u zijn wagen parkeert, betaalt hiervoor een voordelig avondtarief. Per uur parkeren
betaal je één euro. Vanaf drie uur betaalt men niet
meer dan 3 euro.
Volgens de gegevens van verzoekster parkeerde zij
haar voertuig om 15.55 uur. Het dagtarief, berekend
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per 15 minuten, werd aangerekend tot 18.09 uur
(1ste schijf van 15.55 tot 17.54 uur = 2 uur (2,40 euro), 2de schijf van 17.55 tot 18.09 uur = kwartier
(0,30 euro), samen 2,70 euro). Tussen 18.10 en
18.12 u werd het avondtarief aangerekend (1ste
schijf = 1 euro voor het 1ste uur). Verzoekster betaalde daardoor 3,70 euro, hoewel ze maar twee
minuten parkeerde tegen avondtarief.
Volgens Interparking had verzoekster het ongeluk
dat zij in een nadelige combinatie terechtkwam. De
directeur geeft toe dat dit ingaat tegen de geest van
het avondtarief. Daarom bezorgt hij verzoekster een
aantal gratis parkeerbonnen die ze kan gebruiken
bij een volgend bezoek. Hij geeft toe dat het parkeren per minuut dergelijke problemen zou vermijden, maar deze manier van betalen zit er voorlopig
niet in.

BEOORDELING:
Ander oordeel.
Opgelost door bemiddeling.
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DEEL 5

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
(dossier: 201506-135 – Jaarverslag 2015, p. 126-127)
Dienst: Financiën (Financiële Administratie)

KLACHT EN ONDERZOEK:
Een vereniging organiseert jaarlijks een muzikaal evenement in Brugge. Voor deze organisatie heeft ze recht op
een contractsubsidie van de Stad en een toelage van het Vlaamse Gewest. Omdat Vlaanderen talmt met de uitbetaling van haar toelagen – de tweede schijf van de premie wordt maar op het einde van het jaar volgend op de
manifestatie uitbetaald – raakt de vereniging achterop met de betaling van haar facturen voor de logistieke steun
die ze van de Stad krijgt.
De vereniging en de dienst Financiële Administratie treffen een regeling om dat op te lossen, maar beide raken
de draad kwijt, zowel wat het vereffenen van de facturen als het uitbetalen van de toelagen betreft. De vereniging
heeft de indruk dat zij enkele toelagen mist maar de dienst ontkent dat. De vereniging vraagt in juni 2015 bemiddeling aan de dienst Ombudsman.
Het dossier sleept twee jaar aan. Uit het onderzoek blijkt dat een groot aantal facturen vereffend werd via ingehouden subsidies. De dienst Ombudsman concludeert op basis van eigen berekeningen dat twee toelagen van het
Vlaamse Gewest niet doorgestort werden aan de vereniging.
Na onderzoek bevestigt de dienst Financiële Administratie dat de vereniging nog recht heeft op 1.200 euro subsidies.

BEOORDELING:
De Ombudsman beoordeelt de klacht als gegrond maar gecorrigeerd.
De klacht is gegrond om volgende reden:
GEBREKKIGE DOSSIEROPVOLGING: de afspraken, gemaakt met de vereniging, om openstaande facturen
voor logistieke steun te betalen via de te verwachten subsidies werden niet goed opgevolgd door de dienst Financiële Administratie. Dat was deels het gevolg van de manier waarop het Vlaamse Gewest de subsidies uitbetaalde, deels het gevolg van de ingebruikname van een nieuw boekhoudprogramma door de dienst Financiën.
De klacht wordt gecorrigeerd: de vereniging krijgt de toelagen uitbetaald.

REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN:
Akte genomen (15 mei 2017).

STROOIWEIDE
(dossier: 201605-097 – Jaarverslag 2016, p. 80)
Dienst: Groendienst

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoeker stelt in mei 2016 vast dat op de begraafplaats van Ver-Assebroek naamplaatjes van overledenen opgehangen werden aan de achterzijde van de gedenkzuil op de strooiweide. Niemand kan ze lezen want het is verboden de strooiweide te betreden. De Groendienst belooft de zuil te verplaatsen naar de verharde zone voor de
strooiweide en daar ook een tweede zuil bij te plaatsen. Aangekondigd wordt dat het werk uitgevoerd zal worden
in het najaar van 2016.

OPVOLGING:
Eind oktober 2017 laat verzoeker weten dat het werk nog altijd niet uitgevoerd is. De Groendienst reageert dat de
opdracht toegewezen werd aan een aannemer maar dat het onmogelijk bleek om de gedenkzuil te verplaatsen
omdat hij in de grond verankerd zit. Er wordt voor geopteerd de gedenkzuil in de strooiweide te laten staan en de
naambordjes die aan de achterzijde hangen, op een nieuwe gedenkzuil te hangen die buiten de dolomietzone
wordt geplaatst. Daar worden ook twee extra gedenkstenen gezet. Het werk wordt eind 2017 afgerond.
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ONTOEGANKELIJKE ACADEMIE
(dossier: 201612-268 – Jaarverslag 2016, p. 75)
Diensten: Academie, Onderwijs, Patrimonium

KLACHT EN ONDERZOEK:
Verzoekster is rolstoelgebruiker. Ze volgt een opleiding aan de Academie (DKO). Om gezondheidsredenen ruilt
ze haar rolstoel voor een groter exemplaar. Daardoor kan ze in de school niet meer tot bij de toiletten geraken.
Ook de toegankelijkheid van het gebouw is problematisch. De verdieping kan ze niet bereiken want er is geen
lift. Nochtans vindt daar een verplicht aanvullend atelier plaats.
De Ombudsman verklaart de klacht op 6 maart 2017 gegrond en beveelt aan: “Er moet verder werk gemaakt
worden van redelijke aanpassingen aan de schoolgebouwen van de Academie in de Katelijnestraat zodat ze beter toegankelijk worden voor personen met een handicap”. De aanbeveling wordt door het College van burgemeester en schepenen goedgekeurd.

OPVOLGING:
De diensten nemen de aanbeveling ter harte. Inter krijgt de opdracht een toegankelijkheidsstudie voor de Academie op te maken. Er wordt een knelpuntenanalyse opgemaakt voor het hoofdgebouw en de nieuwbouw. Daarop werken de diensten verder.
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1.

DEEL 6

De dienst Ombudsman is verhuisd

De dienst Ombudsman verhuisde op donderdag 30 en vrijdag 31 maart 2017 van zijn oude kantoren in
de Braambergstraat 15 naar zijn nieuwe kantoren in de Hoogstraat 9 in Brugge. De verhuizing verliep
zeer vlot, net als de aanpassing aan de nieuwe stek. Hoogstraat 9 is een OCMW-gebouw dat de dienst
Ombudsman deelt met de dienst Intake van het OCMW en enkele stadsdiensten (Noord-Zuiddienst en
Diversiteitsdienst).

Hoewel de dienst Ombudsman zich aan de straatzijde bevindt en dat ook kenbaar maakt met een resem
affiches achter de ruiten, lijkt het erop dat de Bruggeling geneigd is om minder gemakkelijk binnen te
lopen bij de dienst Ombudsman, hoewel de gemeenschappelijke onthaalbalie in het gebouw uitstekend
werk levert. Dat zou afgeleid kunnen worden uit het feit dat beduidend minder tweedelijnsklachten geformuleerd werden via een bezoek aan het kantoor en dat het aantal burgers dat zich voor onmiddellijke dienstverlening aan de balie van de dienst Ombudsman aanmeldde, daalde met maar liefst 45 procent. Dat kan betekenen dat de dienst Ombudsman, sinds de verhuizing, door de Bruggeling als
minder toegankelijk en door sommigen misschien zelfs als minder onafhankelijk wordt gepercipieerd.
Dat is een evolutie die in het oog gehouden moet worden.
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De opdracht van de dienst Ombudsman

Het optreden van de dienst Ombudsman heeft een aantal specifieke kenmerken.

Bemiddelen bij onbehoorlijk optreden
De dienst Ombudsman bemiddelt bij mogelijk onbehoorlijk bestuur van de administratieve diensten
waarvoor zij bevoegd is. Onbehoorlijk optreden kan veel gedaanten aannemen. Het kan gaan om een
foutieve of onwettige handelswijze, om abnormale traagheid, het uitblijven van initiatief, slechte wil,
onbeleefd reageren, enz. De dienst Ombudsman stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op tijdens het
onderzoek en in de beoordeling van een klachtdossier. Zij onderzoekt niet alleen de wettelijkheid van
het optreden maar ook of het redelijk en rechtvaardig was in de gegeven situatie.

Tweedelijnsfunctie
De dienst Ombudsman heeft een tweedelijnsfunctie. De voornaamste opdracht bestaat er niet in de
burgers te informeren over reglementen en voorschriften. Evenmin is het haar taak elke mogelijke
vergissing na te pluizen en recht te trekken. Deze informatieverstrekking en eerstelijnsklachtenbehandeling zijn taken van de stadsdiensten en het OCMW zelf. De dienst Ombudsman komt normaal gezien maar op de proppen als de burger na een eerder contact met de diensten geen oplossing vond voor
zijn probleem.
De dienst gaat soepel om met deze regeling. Kan uit de klacht opgemaakt worden dat de burger een
eerste contact heeft gehad met de dienst zonder het beoogde resultaat, dan wordt een klachtdossier geopend.
Soms wordt rechtstreeks een dossier geopend, bijvoorbeeld als de burger zich onrechtvaardig behandeld voelt door een dienst of een ambtenaar waardoor zijn klacht moeilijk in de eerste lijn opgelost
kan worden.
Verder kan de dienst Ombudsman ook op eigen initiatief een onderzoek starten.

Aanbevelingen
Als een klacht gegrond of terecht is, kan de Ombudsman een aanbeveling formuleren. Zo probeert hij
te voorkomen dat de diensten in de toekomst nog dezelfde fout maken. Een aanbeveling kan zowel
slaan op een structureel probleem als op het optreden van een dienst of een ambtenaar in een individueel dossier. De Ombudsman legt deze aanbeveling ter goedkeuring voor aan het College van burgemeester en schepenen of hij maakt ze over aan de Voorzitter van het OCMW. Als het College of de
Voorzitter het niet eens zijn met deze aanbeveling, brengen zij de Ombudsman daarvan op de hoogte,
met vermelding van de redenen. Aanbevelingen voor de lokale Politie worden overgemaakt aan de
Burgemeester en de Korpschef die hierop kunnen reageren. Aanbevelingen voor de intercommunales
waarvoor de Ombudsman bevoegd is, worden aan deze organisaties overgemaakt.
De Ombudsman is geen rechter. Dat betekent dat hij geen beslissingen kan opleggen of schorsen. Een
aanbeveling is slechts een advies. Toch kan een aanbeveling niet zomaar onder de mat geveegd worden, aangezien het College van burgemeester en schepenen of de Voorzitter van het OCMW ze moet
goedkeuren.
Als de Ombudsman vaststelt dat hij na verloop van tijd geen feedback van de diensten krijgt over de
uitvoering van de aanbeveling, informeert hij zelf bij deze diensten. Van deze navragen bij de stadsdiensten wordt de Stadssecretaris als hoofd van het Managementteam op de hoogte gebracht.

Onafhankelijk
De Ombudsman is onafhankelijk. Hij kan niet door het bestuur onder druk gezet worden om dingen
wel of niet te onderzoeken of om bepaalde standpunten in te nemen of in te trekken.
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Jaarverslag
De dienst Ombudsman publiceert elk jaar in april een jaarverslag. Dat verslag is openbaar en kan door
iedereen geraadpleegd worden.

3.

De bevoegdheid van de dienst Ombudsman

Algemeen principe
Iedereen die klachten heeft over de manier waarop hij door een dienst van de Brugse stedelijke administratie, de lokale Politie of het OCMW werd behandeld, heeft het recht zich tot de dienst Ombudsman te wenden. De klager hoeft niet noodzakelijk een inwoner van Brugge te zijn.

Beperkingen
Toch zijn er enkele beperkingen op de ontvankelijkheid en bevoegdheid.
De dienst Ombudsman kan beslissen een klacht niet te behandelen als de identiteit van de klager onbekend is of als de klacht betrekking heeft op feiten of gedragingen die zich voordeden één jaar voor
de klacht.
De dienst Ombudsman is niet bevoegd klachten te behandelen die betrekking hebben op:






algemeen geldende voorschriften en reglementeringen
het algemene beleid van het stadsbestuur en het OCMW
de verhouding tussen werknemers van het stadsbestuur of van het OCMW en hun werkgever
handelingen die buiten de bevoegdheidssfeer vallen van de gemeente of van het OCMW
aangelegenheden waarvoor de klager het initiatief nam tot een burgerlijke rechtsvordering of waarvoor een strafrechtelijke procedure is ingesteld
 werkzaamheden en handelingen door de lokale Politie in haar hoedanigheid van gerechtelijke Politie
 beslissingen inzake individuele dienstverlening door het OCMW
 alle aangelegenheden die onder het medisch beroepsgeheim vallen.

4.

De werkwijze van de dienst Ombudsman

De klacht
Burgers kunnen een klacht mondeling formuleren, via een bezoek aan het kantoor of via de telefoon.
Schriftelijk kan het per brief, fax en e-mail of via het online klachtenformulier op de website van de
Stad Brugge. De klant kan zich door een raadsman laten bijstaan. De dienst Ombudsman zal de klacht
registreren en de klager zo snel mogelijk een ontvangstmelding sturen.
De dienst Ombudsman houdt de drempel bewust laag. De kantoren zijn elke dag open, met ruime en
klantvriendelijke openingsuren. Klanten kunnen ook altijd een afspraak maken. Er zijn weinig of geen
procedurevoorschriften. De tussenkomst is gratis.

De termijn
In principe moet een klacht volledig behandeld zijn binnen de drie maanden. Als het dossier niet tijdig
afgewerkt geraakt, kan de dienst Ombudsman de behandelingstermijn met drie maanden verlengen.
Sommige klachten zijn in enkele dagen opgelost. Bij moeilijke of delicate klachten kan de behandeling maanden in beslag nemen.
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Het onderzoek
De Ombudsman en zijn team onderzoeken de klacht. Zij kunnen alle documenten die nuttig zijn voor
het onderzoek, opvragen en inzien. De dienst Ombudsman kan schriftelijk en mondeling alle inlichtingen en ophelderingen vragen en alle betrokkenen uitnodigen voor een gesprek daarover.

De bemiddeling
De eerste taak van de dienst Ombudsman is bemiddelen. Heel wat klachten worden op deze manier
opgelost. Voorwaarde is dat er aan beide zijden goede wil is om tot een vergelijk te komen. De dienst
kan een voorstel doen om de zaak recht te zetten of de geleden schade te compenseren. In heel wat gevallen kan de klager al best tevreden zijn met een degelijke uitleg of met verontschuldigingen van de
betrokken dienst of ambtenaar.
Het College van burgemeester en schepenen of de Voorzitter van het OCMW kunnen de Ombudsman
vragen te bemiddelen. Hij kan ook uit eigen beweging een onderzoek voeren naar de wijze waarop een
dienst zich heeft gedragen.

Inzagerecht en privacy
Het ‘gemeentelijk reglement op een behoorlijk en open bestuur’ is van toepassing op de dossiers die
ter inzage worden opgevraagd. De klant kan het dossier over de behandeling van zijn klacht(en) inkijken. Anderzijds is de dienst Ombudsman verplicht een ambtenaar te laten weten dat tegen hem of haar
een klacht werd ingediend die bezwarend kan zijn. De ambtenaar heeft het recht verklaringen af te
leggen en het dossier in te zien.
De Ombudsman en zijn adjuncten respecteren de verplichtingen inzake privacy en discretie. De identiteit van de klagers of van personeelsleden kan niet bekend gemaakt worden als zij daartegen bezwaar
hebben.

5.

Beoordelingscriteria

De Ombudsman onderzoekt niet alleen klachten, hij moet ze ook beoordelen. Daarvoor kan hij terugvallen op beoordelingscriteria.
De criteria worden onderverdeeld in vier categorieën.

Wet en regelgeving
1. Overeenstemming met de regelgeving: de overheid moet handelen in overeenstemming met de
normen en verplichtingen zoals deze door een wettelijke regeling op alle niveaus werden vastgelegd. Het overheidshandelen moet in overeenstemming zijn met de rechtsregels. Wat onwettig is,
is onbehoorlijk.
2. Specifieke regelgeving:
2.1.

Gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen moeten op een gelijke manier en onpartijdig behandeld
worden. Een variant van dit principe is het niet-discriminatiebeginsel. Het gelijkheidsbeginsel
verbiedt dat personen die zich in eenzelfde situatie bevinden, op een verschillende manier behandeld worden. Het gelijkheidsbeginsel houdt niet in dat incidentele fouten in andere vergelijkbare gevallen herhaald moeten worden.

2.2.

Motiveringsplicht: de overheid moet haar beslissingen ten aanzien van de burger motiveren
door haar argumenten op een afdoende manier toe te lichten en te verduidelijken in een verstaanbare taal. Het gebruik van standaardformules of te algemene formuleringen is ontoereikend. Een bondige motivering volstaat als ze duidelijk is en op maat van de burger.
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2.3.

Openbaarheid van bestuur: de overheid moet haar passieve en actieve informatieverstrekking
verzorgen. Als de burger informatie vraagt, moet hij die krijgen, tenzij de wet daarop uitzonderingen heeft voorzien (passieve informatieverstrekking). De overheid moet het publiek uit
eigen beweging zo duidelijk, objectief en uitgebreid mogelijk voorlichten binnen de grenzen
die de wet stelt (actieve informatieverstrekking). Deze informatie moet correct, volledig, duidelijk, doeltreffend en actueel zijn.

2.4.

Deontologie: de ambtenaar moet integer zijn. Hij moet handelen volgens de deontologische
code en/of zijn statuut. Hij heeft een voorbeeldfunctie. Hij mag niet aan machtsmisbruik doen.
Hij mag zich niet laten verleiden tot belangenvermenging. Hij moet onpartijdig zijn.

2.5.

Interne klachtenbehandeling: elke administratie moet in staat zijn om klachten van burgers op
een correcte manier te behandelen. Belangrijke aspecten daarbij zijn een redelijke behandelingstermijn, een ernstig feitenonderzoek en een degelijke motivering van eventuele reacties.
De burger heeft een klachtrecht.

2.6.

Respect voor de persoonlijke levenssfeer: ambtenaren moeten de privacy van de burger respecteren.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Het gaat hierbij om een verzameling van principes die algemeen aanvaard worden als normen om het
overheidshandelen te beoordelen. Deze criteria gaan verder dan de strikte wettelijkheid. Zij proberen
de rechten van de burger tegenover het handelen van de overheid te waarborgen.
1. Rechtszekerheidsbeginsel: de overheid moet duidelijkheid en zekerheid over de rechtsnormen
waarborgen. De burger moet duidelijk weten wat zijn rechten en plichten zijn. De burger moet
kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid van de regelgeving en van de administratieve
praktijken.
2. Vertrouwensbeginsel: de overheid moet de door haar gewekte en gerechtvaardigde verwachtingen
kunnen inlossen. De burger moet weten wat hij kan verwachten van de overheid, die consequent
moet handelen.
3. Redelijkheidsbeginsel: de overheid moet blijk geven van redelijkheid, gevoel voor juiste maat,
evenredigheid en evenwichtige verhoudingen. Het resultaat van elke beslissing moet redelijk zijn.
In de afweging van keuzemogelijkheden geeft de overheid voldoende gewicht aan de belangen
van de burger. De overheid beperkt de nadelen van een beslissing voor de burger zoveel mogelijk.
Een gekozen sanctie moet in verhouding staan tot de begane misstap van de burger.
4. Zorgvuldigheidsbeginsel: dit is het meest algemene beginsel. Het slaat zowel op het eigen handelen van de overheid, dat plichtsbewust en nauwgezet moet zijn bij de voorbereiding en in het nemen van een besluit, als op de interactie met de burger. Daar moet de overheid vriendelijk en
zorgzaam zijn. Elke overheidsdienst dient nauwkeurig te werken, de dossiers deskundig op te volgen, oplossingsgericht te reageren en fouten tijdig te herstellen. Ook bij de uitbesteding van taken
aan derden is de dienst verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole.
5. Zuinigheidsbeginsel: zuinigheid verwijst naar voorzichtig financieel beheer, waaronder het verminderen van de kosten door efficiëntere processen en besparingen, zonder dat de kwaliteit van de
output of de doelstellingen wordt aangetast. Het beginsel schrijft voor dat de door de overheid ingezette middelen tijdig beschikbaar gesteld worden in de gepaste hoeveelheid en kwaliteit tegen
de beste prijs.
6. Fair-play-beginsel: de overheid treedt open en eerlijk op, houdt geen informatie achter of zet de
burger niet ongeoorloofd onder druk. Een gebrek aan fair-play kan blijken uit een overdreven
traagheid of spoed. Dit abnormaal tempo kan de rechten van de burger bemoeilijken of beknotten.

JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE

267

DE OPDRACHT VAN DE DIENST OMBUDSMAN

DEEL 6

7. Onpartijdigheidsbeginsel: de overheid of ambtenaar mag niet vooringenomen zijn en zich niet
door persoonlijke belangen, voorkeur of genegenheid laten leiden bij zijn oordeel. Een ambtenaar
mag niet betrokken zijn bij een beslissing waarbij hijzelf of een van zijn naasten belang heeft of
lijkt te hebben.
8. Redelijke behandelingstermijn: elk dossier wordt binnen de opgelegde, wettelijke voorziene termijnen behandeld of anders binnen een redelijke termijn. De redelijke termijn wordt voor elk concreet geval beoordeeld in functie van het spoedeisende karakter van de vraag, van haar complexiteit en van de mogelijke negatieve gevolgen die een laattijdig antwoord kan hebben voor de
burger.
9. Hoorplicht: de overheid kan tegen niemand een ernstige maatregel nemen die gegrond is op zijn
persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn persoonlijke belangen zwaar aan te tasten, zonder dat
hij de gelegenheid heeft gehad om op een nuttige wijze zijn standpunt schriftelijk of mondeling
aan de overheid bekend te maken. De hoorplicht impliceert dat het bestuur de betrokken burger
hoort voor zij haar gemotiveerde eindbeslissing neemt en dat de burger vooraf afdoende kennis
heeft van de feiten en van de maatregel die het bestuur van plan is te nemen. De hoorplicht geldt
enkel bij overheidsmaatregelen met een individuele strekking. In sommige strikt omlijnde gevallen kan afgeweken worden van de hoorplicht (bij vaststaande feiten, hoogdringendheid, enz.).

Dienstverleningsnormen
1. Correcte bejegening: de ambtenaar moet zich fatsoenlijk, hoffelijk, beleefd en hulpvaardig gedragen ten aanzien van de burger.
2. Soepelheid: de ambtenaar moet zich, indien dit mogelijk is binnen het reglementaire kader, soepel
en flexibel opstellen.
3. Actieve dienstverlening: de burger heeft recht op een goede service. De ambtenaar mag zich niet
afstandelijk opstellen en moet inzet en goede wil tonen om de burger voort te helpen, ook als hij
bij hem niet aan het juiste adres is. De ambtenaar dient proactief te handelen en problemen binnen
het reglementaire kader inventief en constructief op te lossen of te vermijden. Elke ambtenaar
neemt zijn verantwoordelijkheid en doet niet aan doorschuifgedrag.
4. Coördinatie: overheidsdiensten, van welk niveau ook, moeten efficiënt met elkaar communiceren
en samenwerken.
5. Toegankelijkheid en bereikbaarheid: een overheidsdienst moet bereikbaar zijn, zowel fysisch, digitaal als telefonisch. De gebouwen moeten vlot toegankelijk zijn. De openingsuren moeten ruim
en publieksgericht zijn.
6. Adequate communicatie: de burger mag op zijn brief, e-mail of fax binnen een redelijke termijn
een antwoord verwachten, of minstens een ontvangstmelding. Een ontvangstmelding moet een inhoudelijke opvolging krijgen. De brief moet een contactpersoon vermelden.
7. Degelijke dossieropvolging: de burger mag van de ambtenaar verwachten dat hij zijn dossier goed
opvolgt, dat hij de stand van zijn dossier kent en bijhoudt. De burger mag erop vertrouwen dat de
ambtenaar de nodige kennis heeft om zijn functie naar behoren uit te voeren. De burger mag erop
rekenen dat de continuïteit van de dienstverlening verzekerd blijft.
8. Consequent gedrag: de overheid of de ambtenaar dienen consequent te handelen. Dat wil zeggen
dat zij toezien op eenzelfde manier van handelen en informeren in gelijkaardige gevallen. Er dient
eenheid van beleid te zijn.

Billijkheid
Er blijven steeds situaties over waarin vriendelijk, correct en volgens de regels werd gehandeld maar
waarbij men met het gevoel blijft zitten dat de uitkomst toch niet goed is. Het gaat altijd om uitzonde-
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ringssituaties waar de bestaande regels niet in (konden) voorzien. Billijkheid kan alleen ingeroepen
worden in strikt uitzonderlijke situaties en als daardoor geen schade aan derden wordt berokkend.

6.

De beoordelingscategorieën

Aan het eind van zijn onderzoek velt de Ombudsman een oordeel over de klacht. Een oordeel is niet
het eerste doel. Belangrijker is dat het probleem opgelost wordt en dat pijnpunten aan de oppervlakte
komen.
Toch is een goed afgewogen oordeel zinvol voor de diensten. Zij kunnen via de klachtenbehandeling
leren uit de minder goede ervaringen van hun klanten. Met zijn oordeel geeft de Ombudsman een
aanwijzing over de ernst van de klacht. Ook voor de klant zelf kan het oordeel van de Ombudsman belangrijk zijn, al was het maar omdat het hem enige genoegdoening kan geven, bijvoorbeeld als het om
een ernstige fout gaat.
De Ombudsman werkt met vijf beoordelingscategorieën:
1. Gegronde klacht: dat zijn klachten waarbij na onderzoek gebleken is dat de betrokken dienst de
regelgeving niet heeft gevolgd of in één of ander opzicht bepaalde beginselen van behoorlijk bestuur en/of dienstverleningsnormen (manifest) heeft geschonden. Sommige klachten zijn zo complex dat slechts bepaalde elementen van de klacht gegrond zijn. Zij krijgen dan de beoordeling
deels gegrond mee. Sommige klachten worden gegrond maar gecorrigeerd verklaard. Dat wil
zeggen dat de klacht gegrond is maar dat hij al tijdens het onderzoek spontaan door de dienst gecorrigeerd werd. Als de Ombudsman een klacht gegrond verklaart, kan hij een aanbeveling doen.
2. Terechte opmerking: daarmee worden klachten bedoeld waarbij na onderzoek gebleken is dat de
betrokken dienst in één of ander opzicht onzorgvuldig heeft gehandeld maar die onvoldoende ernstig zijn om ze als gegrond te bestempelen. Ook klachten waarbij doorslaggevende verzachtende
omstandigheden kunnen worden aangevoerd, kunnen de beoordeling ‘terechte opmerking’ krijgen.
De Ombudsman formuleert hierbij in principe geen aanbeveling maar kan dat doen als hij dat zinvol acht.
3. Ongegrond: dat zijn klachten waarbij na onderzoek blijkt dat de dienst de wet- of regelgeving niet
heeft geschonden, noch behoorlijkheids- of dienstverleningsnormen heeft overtreden, en/of waarbij de burger zelf (manifest) in de fout ging.
4. Ander oordeel: heel wat dossiers krijgen het label ‘ander oordeel’ omdat ze na onderzoek onvoldoende duidelijk blijven, bijvoorbeeld omdat er een woord-tegen-woordsituatie ontstaat, of omdat de Ombudsman tegenover het dossier enige twijfel overhoudt of al dan niet beter bestuurd had
kunnen worden, of omdat de fout te klein is om hem in aanmerking te nemen. Ook dossiers die
opgelost worden door eenvoudige bemiddeling of informatieverstrekking worden op deze manier beoordeeld. Dat geldt ook voor dossiers die door of in samenspraak met de klant stopgezet
worden.
5. Onbevoegd: klachten krijgen het label ‘onbevoegd’ als tijdens het onderzoek blijkt dat de Ombudsman onbevoegd is of zijn bevoegdheid verliest.
Als een klacht (deels) gegrond of terecht is, meldt de Ombudsman dat aan het College van burgemeester en schepenen of aan de Voorzitter van het OCMW. Aan de klager wordt binnen de maand een afschrift gestuurd. Ook de betrokken dienst(en) worden ingelicht. Als een klacht ongegrond is, deelt de
Ombudsman dat mee aan de klager en motiveert hij zijn oordeel. Een afschrift van dat verslag wordt
bezorgd aan het College van burgemeester en schepenen of de Voorzitter van het OCMW, en aan de
betrokken dienst(en).
Gegronde en ongegronde klachten en terechte opmerkingen over de Politie worden ter kennisgeving
overgemaakt aan de Burgemeester en de Korpschef. Ook de intercommunales worden op de hoogte
gebracht van hun gegronde of ongegronde klachten en terechte opmerkingen.
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Doorheen het jaar licht de dienst Ombudsman systematisch de diensten in over de klachten die het label ‘ander oordeel’ meekregen.
De beoordelingen van de Ombudsman zijn geen zuivere wiskunde. Bepaalde elementen in ogenschijnlijk gelijkaardige dossiers kunnen ertoe leiden dat klachten anders beoordeeld worden.
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Reglement op de Ombudsfunctie
Artikel 1
De functie van ombudsman/ombudsvrouw wordt ingesteld. Zijn of haar taak is om te bemiddelen bij
onbehoorlijk optreden van diensten van de Stad en het OCMW (en andere instanties zoals voorzien in
artikel 14). De ombudsman/ombudsvrouw is bij de uitoefening van zijn/haar taak onafhankelijk van
enig gemeentelijk gezag.

Artikel 2
Kunnen voor de aanstelling tot ombudsman/ombudsvrouw in aanmerking komen, de kandidaten die:
1. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. lichamelijk geschikt zijn in functie van het uit te oefenen ambt;
4. de Belgische nationaliteit bezitten;
5. een universitair of gelijkgesteld diploma hebben;
6. vijf jaar ervaring hebben in een door het College van Burgemeester en Schepenen als dusdanig
beoordeelde leidinggevende administratieve of sociale functie met contact met het publiek;
7. geslaagd zijn voor een gewone selectieproef, die minstens twee delen omvat en waarvan de modaliteiten door de Gemeenteraad bepaald worden;
8. luisterbereid en sociaal vaardig zijn, sociale belangstelling hebben, over organisatorische capaciteiten beschikken en onderlegd zijn op het vlak van bureautica; deze vaardigheden en bekwaamheden moeten blijken uit de selectieproef;
9. een woonplaats hebben die de normale uitoefening van het ambt mogelijk maakt.

Artikel 3
De ombudsman/ombudsvrouw mag geen andere beroepsactiviteit of een politiek mandaat uitoefenen.

Artikel 4
De ombudsman/ombudsvrouw wordt door de Gemeenteraad met 2/3 van de uitgebrachte stemmen
aangesteld voor een hernieuwbare termijn van zes jaar waarvan de eerste zes maanden als proeftijd
gelden.

Artikel 5
De ombudsman/ombudsvrouw legt ten overstaan van de Gemeenteraad in handen van de Burgemeester de formele belofte af dat hij/zij zijn/haar opdracht getrouw en overeenkomstig de bepalingen van
dit reglement zal vervullen en dat hij/zij geen voordelen zal aanvaarden die zijn/haar activiteiten zouden kunnen beïnvloeden.

Artikel 6
De functie van ombudsman/ombudsvrouw kadert in het contractueel statuut. De wet van 3 juli 1978
inzake arbeidsovereenkomsten is van toepassing.
Bepalingen die op het stadspersoneel van toepassing zijn en die de onafhankelijkheid in het gedrang
zouden kunnen brengen, gelden niet voor de ombudsman/ombudsvrouw. De bruto-jaarwedde van de
ombudsman/ombudsvrouw wordt vastgesteld in de schaal A5 (1.125.000-1.725.000 BEF (27.888,02JAARVERSLAG 2017 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE
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42.761,63 euro) – spilindex 138,01). Voor de toekenning ervan wordt rekening gehouden met de duur
van de beroepservaring die bij de werving in aanmerking genomen wordt en met de bepalingen van
het geldelijk statuut.

Artikel 7
De ombudsman/ombudsvrouw wordt door de Gemeenteraad uit zijn/haar functie ontslagen in volgende gevallen:
1. op eigen verzoek van de ombudsman/ombudsvrouw;
2. bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar;
3. wegens niet-naleving van de onverenigbaarheid van functies, zoals beschreven in artikel 3;
4. wanneer zijn/haar gezondheidstoestand de uitoefening van het ambt ernstig belemmert;
5. wanneer de Gemeenteraad bij geheime stemming met ¾ van de uitgebrachte stemmen akkoord
gaat over het niet-functioneren van de ombudsman/ombudsvrouw.

Artikel 8
De ombudsman/ombudsvrouw krijgt van het College van Burgemeester en Schepenen de beschikking
over:
1. begrotings- en werkingsmiddelen om onafhankelijk te kunnen werken. Per kwartaal wordt hiertoe
een budget toegekend, waarover autonoom door middel van bestelbons kan worden beschikt. Het
bedrag van een bestelbon wordt begrensd door het per kwartaal uitgetrokken krediet. Het verder
verloop van de uitgaveprocedures gebeurt zoals voor de andere stadsdiensten gebruikelijk is;
2. een passend ingericht kantoor, gescheiden van de stedelijke administratie;
3. hij/zij kan er voor opteren ook “spreekuren” te houden in de deelgemeenten;
4. minstens twee medewerk(st)ers, in principe gedetacheerd uit de stadsdiensten of het OCMW. De
ombudsman/ombudsvrouw selecteert hen op basis van door hem/haar bepaalde criteria en draagt
hen voor aan het College van Burgemeester en Schepenen. Zij werken onder zijn/haar hiërarchisch
gezag. Zolang zij ter beschikking staan van de ombudsman/ombudsvrouw behouden zij hun statutaire situatie.

Artikel 9
Zowel privé- als rechtspersonen die klachten hebben over een onbehoorlijk optreden van de Stads- en
de OCMW-administratie hebben het recht zich tot de ombudsman/ombudsvrouw te wenden. De tussenkomsten van de ombudsman/ombudsvrouw zijn in principe gratis. De betrokkene kan de klacht
zowel mondeling als schriftelijk indienen en kan zich door een raadsman van zijn/haar keuze laten bijstaan. De ombudsman/ombudsvrouw herformuleert schriftelijk de mondeling ingediende klacht, laat
dit klachtendocument ondertekenen door de klager en geeft er hem afschrift van.

Artikel 10
De ombudsman/ombudsvrouw kan beslissen een klacht niet te behandelen:
1. wanneer de identiteit van de klager hem/haar onbekend is;
2. wanneer de klacht betrekking heeft op feiten en gedragingen die zich voordeden:
ofwel 1 jaar voor de klacht;
ofwel 1 jaar voor de inwerkingtreding van dit reglement.

Artikel 11
De ombudsman/ombudsvrouw is niet bevoegd klachten te behandelen die betrekking hebben op:
1. algemeen geldende voorschriften en reglementeringen;
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2.
3.
4.
5.

het algemeen beleid van het Stadsbestuur en van het OCMW;
de verhouding tussen werknemers van de Stad of van het OCMW en hun werkgever;
handelingen die buiten de bevoegdheidssfeer vallen van de Stad of van het OCMW;
aangelegenheden waarvoor de klager het initiatief nam tot een burgerlijke rechtsvordering of
waarvoor een strafrechtelijke procedure is ingesteld;
6. werkzaamheden en handelingen door de gemeentepolitie in haar hoedanigheid van gerechtelijke
politie;
7. beslissingen inzake individuele dienstverlening;
8. alle aangelegenheden die onder het medisch beroepsgeheim vallen.

Artikel 12
Zodra de ombudsman/ombudsvrouw een klacht niet of niet verder in behandeling neemt, meldt hij/zij
dit schriftelijk aan de klager met vermelding van de reden.

Artikel 13
Een klacht wordt binnen de drie maand volledig behandeld. De ombudsman/ombudsvrouw beslist
over een eventuele verlenging van maximaal drie maand.
Indien een klacht volgens de ombudsman/ombudsvrouw geheel of gedeeltelijk gegrond is, meldt
hij/zij dit volgens het geval aan het College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het
OCMW en zendt hiervan een afschrift aan de klager, binnen de maand na de kennisgeving aan het
College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW. Zo mogelijk geeft de ombudsman/ombudsvrouw aanbevelingen aan het College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW om de oorzaken die aanleiding geven tot de klacht in de toekomst weg te nemen. Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW het niet
eens is met deze aanbevelingen brengt het de ombudsman/ombudsvrouw daarvan op de hoogte, met
vermelding van de redenen.
Indien een klacht volgens de ombudsman/ombudsvrouw ongegrond is, deelt hij/zij dit mee aan de klager in een met redenen gestoffeerd schriftelijk verslag. Hiervan wordt een afschrift bezorgd aan het
College van Burgemeester en Schepenen of de Voorzitter van het OCMW.

Artikel 14
De ombudsman/ombudsvrouw bemiddelt omtrent het optreden ten opzichte van de burgers door het
Brugs Stadsbestuur en het OCMW, door de intercommunales, concessiehouders en
privépersonen aan wie een stedelijke dienstverlening is toevertrouwd. Deze bemiddeling gebeurt hetzij
naar aanleiding van een klacht, hetzij op verzoek van het College van burgemeester en schepenen of
de Voorzitter van het OCMW.
De ombudsman/ombudsvrouw is bevoegd uit eigen beweging een onderzoek in te stellen naar de wijze
waarop een dienst zich in een bepaalde situatie heeft gedragen en daar rond een advies te formuleren.
Hij/zij stelt hiervan het College van burgemeester en schepenen of de Voorzitter van het OCMW in
kennis.

Artikel 15
De ombudsman/ombudsvrouw en zijn/haar medewerk(st)ers respecteren de verplichtingen inzake privacy en discretie. De identiteit van de klagers of van bepaalde personeelsleden kan niet bekend gemaakt worden indien zij daartegen bezwaar hebben.
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Artikel 16
De ombudsman/ombudsvrouw kan alle documenten nodig/nuttig voor het onderzoek opvragen. Hij/zij
kan schriftelijk alle inlichtingen en ophelderingen vragen, die hij/zij op hun waarheidsgetrouwheid kan
toetsen, en iedereen uitnodigen voor een gesprek ter zake.

Artikel 17
Het gemeentelijk reglement op een behoorlijk en open bestuur is van toepassing op de dossiers die ter
inzage werden opgevraagd. De klager kan het dossier over de behandeling van zijn/haar klacht(en) inkijken.

Artikel 18
De ombudsman/ombudsvrouw is verplicht aan een ambtenaar te laten weten dat tegen hem een klacht
werd ingediend die bezwarend kan zijn.
De ambtenaar heeft vervolgens het recht ter zake mondelinge of schriftelijke verklaringen af te leggen
en voorts inzage te nemen van het dossier dat door de ombudsman/ombudsvrouw werd aangelegd.

Artikel 19
Jaarlijks, voor eind april, overhandigt de ombudsman/ombudsvrouw aan de Gemeenteraad en de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn het schriftelijk verslag over zijn/haar werkzaamheden.
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Reglement op de werking van het stedelijk Meldpunt voor de behandeling van meldingen en klachten
Artikel 1. Oprichting stedelijk Meldpunt
In 2009 is het stedelijk Meldpunt opgericht. De bestaande systemen voor meldingen zijn hierin geïntegreerd. Op die manier ontstaat een gecoördineerd geheel dat meldingen en klachten van burgers bij
stedelijke diensten goed en tijdig behandelt.

Artikel 2. Centrale coördinatie- decentrale behandeling
Het stedelijk Meldpunt ressorteert onder het Huis van de Bruggeling.
Het Contactcenter in het Huis van de Bruggeling zorgt voor de centrale coördinatie en opvolging van
de meldingen en voor de bewaking van de antwoordtermijnen.
De inhoudelijke behandeling van de meldingen en de beantwoording ervan gebeurt decentraal in de
diensten zelf. Daarvoor worden alle stadsdiensten aangesloten op een softwaresysteem. Elke stadsdienst zet een interne organisatie op voor de behandeling van meldingen. Het diensthoofd is hiervoor
verantwoordelijk en duidt indien nodig één of meerdere personeelsleden aan voor de behandeling.

Artikel 3. Definities
Vraag of informatievraag: een eenvoudige vraag naar wie, wat, waar, wanneer, waarom, welke of
hoe.
Suggestie: een beleidsidee of voorstel om de leefbaarheid en/of de efficiënte werking van de stad te
verbeteren, dat een burger of een groep burgers ter kennis geeft aan het stadsbestuur.
Melding: de burger signaleert op een neutrale manier een situatie, een gebrek of een tekortkoming,
zonder dat hij ontevreden is, en waarbij de tussenkomst van een stadsdienst of een dienst aangeboden
door derden mogelijks noodzakelijk is.
Klacht: een manifeste uiting waarbij een burger – schriftelijk of digitaal - klaagt over een door de
overheid al dan niet verrichte prestatie of handeling. De toon is niet neutraal, de burger uit een ongenoegen.
Bij klachten wordt een onderscheid gemaakt tussen:
Eerstelijnsklacht: een klacht die rechtstreeks tegenover de dienst zelf of in het Contactcenter geformuleerd wordt.
Tweedelijnsklacht: een klacht voor de ombudsman over mogelijk onbehoorlijk bestuur door een
stadsdienst. De burger zocht contact met de stadsdienst – rechtstreeks of onrechtstreeks via het Contactcenter - maar stelt vast dat zijn vraag, melding of klacht niet of niet afdoende opgelost geraakt.
Deze definities kennen is belangrijk, maar het subtiele onderscheid tussen de verschillende soorten oproepen is niet altijd gemakkelijk. In eerste instantie worden al deze oproepen daarom benoemd als
‘meldingen’. In de verdere verwerking van de oproep door het Meldpunt wordt zo nodig een onderscheid gemaakt tussen meldingen, eerste- of tweedelijnsklachten.
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Artikel 4. Behandeling van een melding
Na de ontvangst wordt de melding geregistreerd: de gegevens (identiteit van de melder, beknopte inhoud van de melding, bevoegde dienst, datum) worden ingevoerd in de software van het Meldpunt. Dit
gebeurt door het Contactcenter, een stadsdienst of de Gemeenschapswachten.
Deze persoon voert daarna enkele controles uit in onderstaande volgorde:
* Als de melding onontvankelijk is, dan wordt de melding niet behandeld en het dossier meteen afgesloten. Een melding is onontvankelijk als de identiteit van de melder niet bekend is.
* Als de melding een tweedelijnsklacht is, dan wordt hij doorgegeven aan de dienst Ombudsman.
* Als de melding over een bevoegdheid gaat die onder een ander bestuur (niet stedelijk) valt, dan
wordt de melding rechtstreeks overgemaakt aan die instantie.
* Als de melding een bevoegdheid is van een andere stadsdienst, dan wordt hij rechtstreeks overgemaakt aan die dienst.
De bevoegde dienst opent het dossier. De dienst stuurt een ontvangstmelding naar de melder. De bevoegde dienst doet de inhoudelijke behandeling van de melding.
De melder ontvangt een antwoord binnen 30 kalenderdagen. Indien de bevoegde dienst niet binnen de
30 kalenderdagen antwoordt, dan stuurt het Meldpunt een herinnering. Is er na 60 kalenderdagen nog
steeds geen antwoord, dan kan de melding, na een ultieme contactname van het Meldpunt met de bevoegde dienst, een tweedelijnsklacht worden en naar de dienst Ombudsman gaan.
Nadat de melder een antwoord gekregen heeft, wordt het dossier afgesloten. Indien de melder meer info wenst over het antwoord, kan hij contact opnemen met de bevoegde dienst.
Er wordt gerapporteerd over de meldingen. Bedoeling van de rapportering is om structuur te brengen
in de meldingen en zo de dienstverlening te verbeteren. De diensten staan zelf in voor deze rapportering en de conclusies, met behulp van de software. Het jaarverslag van het Meldpunt wordt voorgelegd
aan de gemeenteraad.

Artikel 5. De dienst Ombudsman in de tweede lijn
Het stedelijk reglement op de Ombudsfunctie, goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 mei 1996,
blijft onverminderd van kracht. De dienst Ombudsman vormt het sluitstuk in de behandeling van bepaalde meldingen en klachten.
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