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Het is het eenvoudige dat moeilijk te bereiken is. 

(Bertolt Brecht)

Geachte raadsleden,
Geachte raad van bestuur Sogent en Ivago,
Geachte lezer

Coulance. Dat was het woord in ons vorig jaarverslag waar een raadslid het nogal moeilijk mee had: hij begreep het 
niet en had het dus even in een woordenboek moeten opzoeken…Kortom: kon het niet vervangen worden? Heel erg 
inschikkelijk heb ik toen beloofd om een vervangwoord te zoeken voor het jaarverslag 2013.

Onbekend is onbemind. En nochtans draait ombudswerk net heel veel om het begrip ‘coulance’. Om binnen de 
regels toch wat meer inschikkelijk te zijn, wat meer toegeeflijker, wat soepeler ingesteld te zijn. Een eindje mee-
lopen met elkaar om zowel klager als overheid beter te begrijpen. En dat zit allemaal in het overigens mooi klinken-
de woord ‘coulance’.

Het is voor sommige Vlamingen een vreemd woord, maar begrijpen we daarom beter de Engelse term ‘goodwill’? 
Zijn we wat bang geworden van het woord coulance en verwarren we het soms met het Franse begrip ‘à la tête du 
client’? Een begrip waar ambtenaren terecht bang van zijn omdat dit het gelijkheidsbeginsel kan schaden. 
Maar betekent dit dat we meteen alle maatwerk moeten uitsluiten? Kunnen we niet meer vanuit de behoefte van 
burgers vertrekken, van doelgroepen, want dit lokt minder wrijvingen en dus minder (dure?) klachten uit? Ook voor 
politici is het begrip ‘inschikkelijkheid’ de jongste jaren een te mijden begrip, want het zou weleens kunnen verward 
worden met vriendjespolitiek, politiek dienstbetoon, buiten de regels, politiek incorrect, …

Coulance, dat net ietsje meer, iemand een plezier doen zonder er voor vergoed te moeten worden en zonder dat je 
eigenlijk buiten de regels kleurt. Het is soms een moeilijke evenwichtsoefening, maar niet altijd.

Samen met het ombudsteam heb ik dan ook besloten om het woord coulance te behouden omdat het een correct 
en mooi Nederlands woord is, dat we graag verduidelijken. Want dank zij het raadslid is ons duidelijk geworden dat 
niet iedereen het woord kent. Het is immers prettig een woord en vooral een begrip bij te leren.

Het gaat hier vooral om een begrip dat in tijden van besparingen wel eens in de verdrukking zou kunnen komen. 
Want niets meer doen dan het strikt noodzakelijke... het is verleidelijk als men altijd een voor de hand liggende 
reden zal kunnen inroepen: bezuinigingen. Daar waar coulance net betekent: eens iemand een plezier kunnen doen 
zonder dat je daarvoor een vergoeding opstrijkt of dat je meteen buiten de regels gaat kleuren. Het risico dat 
‘coulance’ zal lijden onder de hoge werkdruk is niet ondenkbeeldig.

In 2013 is dit beoordelingscriterium gebruikt. In welke context, dat komt u in dit jaarverslag te weten. U leest in dit 
rapport ook waar de burgers vorig jaar vooral tegen aan liepen in hun contacten met de Groep Gent (Stad Gent, het 
OCMW, Stadsontwikkelingsbedrijf en Ivago). We gebruiken van nu af aan ook het begrip Groep Gent.

Met respect

Rita Passemiers
Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW, Sogent en Ivago
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De Trends in 2013
Klachten zijn niet alleen interessante bronnen over de werking van de diensten maar kunnen ook recente informatie 
bevatten over maatschappelijke fenomenen zoals die door een aantal burgers worden ervaren. Op voorwaarde dat 
de klachten zorgvuldig worden getoetst aan een aantal criteria of kwaliteitsnormen om tot een beoordeling te ko-
men, of ze al dan niet gegrond zijn. Maar ook percepties kunnen interessante info bevatten. Voorts zijn klachten niet 
de enige bronnen waarop de overheid zich baseert om de werking al dan niet bij te sturen. Maar het valt op: het is 
pas de jongste jaren dat klachten ook meer en meer door overheden en dus ook door de administraties zelf worden 
gebruikt als bron om bij te sturen. Naast de klachten krijgt de Ombudsvrouw in Gent ook signalen over maatschap-
pelijke fenomenen waarover burgers toch ook hun bezorgdheid wensen uit te drukken.

In 2013 valt het volgende op: 

Daling en stijging.
Er was een daling van het aantal klachten over de werking van de administraties van de Groep Gent en tezelfdertijd 
zien we een stijging van de maatschappelijke signalen bij de Ombudsvrouw. 
De daling van het aantal klachten zien we zowel op eerstelijn (Gentinfo) als bij de Ombudsvrouw en ook andere col-
lega’s ombudslui zien die dalende tendens. Dit zou erop kunnen wijzen dat burgers mogelijk meer tevreden zijn over 
de werking van de administraties die in elk geval ook meer en meer bijsturen.
Tezelfdertijd is er een stijgend aantal signalen, meestal uitingen van ongenoegen over maatschappelijke fenomenen 
en dat komt mogelijk ook omdat, meer dan vroeger, burgers willen participeren en hun zeg willen doen. Ze richten 
zich ook meer en meer direct tot politici. We krijgen vooral signalen over de zorg om de school naar keuze, over 
dakloosheid en de lange wachtlijsten voor sociale woningen, over (im)mobiliteit en parkeerproblematiek, over de 
multiculturele samenleving en de angst om ‘in de minderheid te geraken in eigen land’, over de zorg om het behoud 
van democratische waarden en het behoud van de verzorgingsstaat. Reacties uit angst en zelfbehoud, die vooral 
gelinkt worden aan de laatste migratiegolven uit Oost-Europa. Voorts blijft de grootste ergernis, die elk jaar onveran-
derd terugkomt: het sluikstorten en de kostprijs daarvan. 

Grootste knelpunten en grootste keerpunten.

Trottoirs en wegdek en percepties.
Als we die klachten en opmerkingen over de administratieve werking oplijsten dan merken we dat er vooral wordt 
geklaagd over het uitblijven van herstellingen en over de uitgevoerde herstellingen die opnieuw mankementen 
vertonen. Er zijn veel vragen over de kwaliteit van de uitgevoerde werken: neem bijvoorbeeld het wegdek Zwijn-
aardsesteenweg, Sint- Pietersplein, en Sint Pietersnieuwstraat, daar zie je al opnieuw problemen met het wegdek en 
de rode fietspaden zijn al een lappendeken geworden (na uitvoering onmiddellijk opnieuw opengebroken stukken). 
Ook de trage herstellingen van het trottoir na de uitvoering van werken door nutsmaatschappijen en het ontbreken 
van coördinatie tussen al de verschillende actoren (door gebrek aan een ruim overzicht over dit openbaar domein, 
bij gebrek aan een inventaris van wie doet wat en op welk moment) zorgt voor klachten. Hier merken we in 2013 
het begin van een keerpunt: namelijk het project Odin. Een dergelijke inventaris die het beheer van het openbaar 
domein moet ondersteunen, kan leiden tot een meer overzichtelijk lokaal vergunningenbeleid.
Nogal wat burgers uit de deelgemeenten klagen erover dat ze wat de budgetten voor  openbare werken betreft, 
stiefmoederlijk worden behandeld. Alles wijst erop dat dit een perceptie is die door meer informatie en cijfermateri-
aal kan worden bijgestuurd.

Vooral klachten over regelgeving en te trage respons.
Klachten over regelgeving hebben meestal te maken met het onoverzichtelijke vergunningenbeleid. De versnippering 
van diensten en de soms ook ingewikkelde hogere regelgeving blijven een grote uitdaging om te vereenvoudigen. 
Te trage respons zagen we vooral in de afhandeling door Loket Migratie van de zogenaamde Sefordossiers (dat zijn 
dossiers van niet-Europese burgers die een beslissing krijgen van de Dienst Vreemdelingenzaken om het land te 
verlaten). Die dossiers bleven hangen op het lokale vlak. We merkten in 2013 dat die dossiers midden 2013 werden 
bijgebeend om opnieuw een achterstand op te bouwen en we kregen opnieuw klachten. De oorzaak was perso-
neelsgebonden. Eind 2013 merken we dat dit probleem structureel wordt aangepakt. Het is nog te vroeg om na te 
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gaan of het om een duidelijk keerpunt gaat. Wordt vervolgd. Want ook hier merken we dat dit een keerpunt zou 
kunnen zijn in het aantal klachten voor deze dienst. Opvallend is ook de bijsturing begin 2014 (eerste fase) van het 
digitaal versturen van woonstvaststellingen tussen de Dienst Burgerzaken en de Politie. Al jaren, en ook in 2013, zijn 
er hierover betwistingen die kunnen vermeden worden wanneer de koerier en de fax vervangen worden door de 
elektronische postduif. Extra aandacht voor de nodige beveiliging is hier aangewezen. 

Ontmoedigde wetenschappers en gezinshereniging.
Af en toe horen we dat wetenschappers aan UGent ontmoedigd worden door de, volgens hen, onredelijk zware bu-
reaucratische procedures die hen te wachten staan, indien ze hun partner en kinderen hier willen inschrijven tijdens 
hun verblijf. Hun gezinsleden vallen immers onder de procedure gezinshereniging die voor alle migranten wordt 
gevolgd, ook al blijven de meesten hier maar tijdelijk, maar wel langer dan hun visumperiode. Waarom kan dit echt 
niet eenvoudiger? 

Migrantendossiers en tewerkstelling.
Het valt op dat bij de bezoekers die zich rechtstreeks tot de Ombudsvrouw wenden, 40 procent Gentenaars van 
vreemde origine zijn. Dit geeft een heel goed beeld van wat er onder deze burgers leeft. Vooral voor Roma is het niet 
vanzelfsprekend dat ze de nodige ambtelijke documenten kunnen voorleggen. Sommige kinderen zijn ergens onder-
weg geboren en werden blijkbaar niet aangegeven of er kan niet uitgemaakt worden of het nu al dan niet over eigen 
kinderen gaat. Opvallend ook dat het hier bijna altijd om zeer kroostrijke gezinnen gaat, waarvan de ouders laag ge-
schoold zijn. Gevraagd naar hun beroepsopleiding dan gaat het vooral om ambachten die grotendeel ook verdwenen 
zijn (scharenslijpers, koperslagers, enz.) naast de opleiding van muzikant.
Voorts valt het op dat nog bij heel wat Gentenaars van Turkse afkomst, die hier vanaf de jaren 80 en 90 zijn geko-
men, ook hun kinderen opvallend erbarmelijk Nederlands blijven spreken niettegenstaande ze hier naar school zijn 
geweest. 
Voorts stellen we vast dat, alhoewel het voor een burger uit een Europese lidstaat voldoende is dat hij hier is gere-
gistreerd om aan werk te geraken in ons land (en dat gebeurt voor wie zich bij de Gentse administratie aanmeldt ook 
onmiddellijk), interimkantoren en sommige werkgevers in de praktijk nog altijd verblijfspapieren vragen. Die kunnen 
pas bekomen worden na samenstelling van een uitgebreid dossier en dat kan maanden duren. Vooral deze burgers, 
die hier langdurig wensen te verblijven, moeten kunnen aantonen dat ze hier werk hebben gevonden.

Nieuwe trend: kraken in residentiële wijken.
De tijd dat je krakers bijna uitsluitend kon vinden in volkrijke en dus ook heel kwetsbare buurten, is voorbij. Een aan-
tal krakers bevinden zich momenteel ook in luxueuze villa’s aan de Kortrijksesteenweg en aan de Sterre, in jarenlang 
leegstaande panden. Het gaat volgens de buren om zeer kroostrijke Roma- gezinnen.

Sociale panden.
Hoewel we niet meer bevoegd zijn voor de sociale huisvesting blijven we signalen krijgen over het laattijdig terugkrij-
gen van de huurwaarborg, klachten over de hinderlijke wooncultuur van sommige huurders in sommige blokken en 
de stijging van de gemeenschappelijke onkosten in sociale blokken waardoor een redelijk sociale huur ook vlug de 
hoogte in gaat. Het zal een uitdaging zijn om in de toekomst die gemeenschappelijke kosten binnen redelijke bedra-
gen te houden. We kregen ook enkele keren te maken met fouten in de afrekening voor de verwarming door Ista. 

Invorderingen door deurwaarder: klachten gekeerd?
Klachten over invorderingen gaan meestal over het invorderen van parkeerretributies. Hier is eind 2013 duidelijk een 
keerpunt na de invoering van de minnelijke deurwaardersbrief. Hierin krijgen burgers nog eens duidelijk een over-
zicht van wat ze moeten betalen om een dwangbevel te vermijden. Het maakt indruk en we zien de klachten in 2014 
dalen. Herinneren we eraan dat dit soort klachten het leeuwendeel uitmaakt van het aantal klachten voor het Mobi-
liteitsbedrijf. Mocht deze bijsturing, die we ook hebben aanbevolen, dit aantal klachten blijvend doen dalen, dan is 
dit zonder twijfel een efficiënte bijsturing in het voordeel van de burger. Op voorwaarde dat de burger, die meent dat 
hij onterecht een retributie heeft gekregen, dit ook onmiddellijk aankaart en niet onder druk van een deurwaarder 
toch betaalt.

Parkeerdruk en gehandicapte burgers.
Klachten over parkeerdruk zijn vooral het gevolg van het stijgend aantal auto’s. Klachten duiken vooral op wanneer 
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werven een aantal parkeerplaatsen innemen en in het bijzonder als het gaat om voorbehouden bewonersplaatsen 
en plaatsen voor gehandicapte burgers die op een andere plaats niet worden gecompenseerd of ook na de wer-
ken pas na tussenkomsten opnieuw worden opnieuw aangebracht. Ook hier is er in 2013 een keerpunt. Er volgt de 
verplichting om deze gehandicaptenplaatsen tijdens de werken te compenseren. Gehandicapte burgers gaan er ook 
steeds verkeerdelijk vanuit dat ze op bewonersplaatsen mogen staan met hun gehandicaptenkaart. Maar ze wijzen 
er op dat de toegang tot de stad en sommige wijken, waar er ook geen ondergrondse parkeerplaatsen zijn, onmo-
gelijk wordt wanneer er onvoldoende voorbehouden plaatsen voor gehandicapten zijn. Misbruik van kaarten blijft 
gelinkt aan het gratis bovengronds parkeren voor gehandicapte burgers. Kortom, het is aangewezen om na te gaan 
of de stad wel voldoende toegankelijk blijft voor de minst mobiele burgers en dit een specifiek parkeerbeleid vraagt 
om herziening, vooral ook omdat blijkt dat het toekennen van gehandicaptenplaatsen ook rechtsgrond mist. Ook bij 
langdurige inname van bewonersplaatsen moet zoveel mogelijk naar een oplossing worden gezocht. Er moet vooral 
vermeden worden dat aannemers meer innemen dan werd vergund.

Werven.
Er waren in Gent in 2013 grote werven in synergie met heel wat actoren. Hoe meer actoren, hoe meer klachten over 
communicatie, coördinatie en gebrek aan controle.

Gebrekkige communicatie.
Klachten duiden heel goed aan waar het communicatieproces bij grote werven mank loopt. We komen hierop terug 
in het hoofdstuk ‘ Co-actoren’.
De coördinatie van werken kan verbeterd worden door bijsturing van het Coördinatiecomité. Er is behoefte aan een 
meer efficiënte vorm van overleg. Het klassieke model van de periodieke en fysieke bijeenkomst is niet afdoende.
In Gent ontbreekt een systematische controle op de signalisatie bij werven. Controle is duur en de Ombudsvrouw 
merkt op dat het niet altijd om onwil gaat maar er ontbreekt ook soms bij aannemers en mogelijk ook bij de veilig-
heidscoördinator voldoende kennis over het correct aanbrengen van signalisatie op het openbaar domein. 

Het jaar van de fietsdiefstallen.
In 2012 vielen vooral de klachten over woningdiefstallen op, maar in 2013 vielen vooral de fietsdiefstallen op. Het 
was opmerkelijk. De Politie paste tijdens de loop van het jaar al zijn aanpak aan maar de signalen bleven komen. In 
Gent worden nogal wat fietsen gestolen maar in 2013 was het buitenmaats. Ook de gele studentenfietsen verdwe-
nen als sneeuw voor de zon. En we kregen ook meldingen van doorgeknipte fietssloten in de Fietsenstalling onder 
Sint-Michiels. Het ging vooral om fietsdiefstallen van dure fietsen op klaarlichte dag. Burgers wensen ook te partici-
peren in het zoeken naar hun gestolen voorwerpen via internet. Daarvoor hebben zij behoefte aan een steunpunt 
bij de Politie dat meteen ook samen met de burger dit op het internet gevonden voorwerp kan controleren en 
eventueel ook vlug tot actie kan overgaan. Nu moet de burger veelal zelf op zoek gaan naar de inspecteur die het 
proces-verbaal heeft opgesteld en die is niet altijd onmiddellijk bereikbaar. Een blijvend aandachtspunt voor Politie 
blijft de onzorgvuldig opgestelde pv’s.

Agressieve meeuwen.
Opvallend is dat we meer en meer klachten krijgen over de invasie van meeuwen in onze stad. Deze klachten zijn 
nauw gelinkt aan het gedrag van burgers, aan sluikstorten, afval en het voederen van deze dieren. Zo zijn er vooral 
klachten rond de Poezenboot en zie je wekelijks ook heel wat meeuwen die zich storten op het afval van de Over-
poort. Het voederen van meeuwen is onzin omdat deze dieren heel goed in staat zijn om hun plan te trekken en 
vooral ook vrij agressief zijn en andere kleinere vogelsoorten verdringen.

De absolute blijver: sluikstorten.
Zien we in zowat alle klachten en signalen een evolutie, een elan, soms lokken bijsturingen ook wel eens nieuwe 
klachten uit in zowat de grootste ergernis van heel wat Gentenaars: in de verloedering van het straatbeeld door 
sluikstorten komt er geen beterschap, integendeel de klachten blijven stijgen. Burgers delen mee dat het in wezen 
heel behoorlijke principe ‘de vervuiler betaalt’ hier eigenlijk niet opgaat en dat een totaal nieuwe aanpak  noodzake-
lijk is. Dat het probleem zowel te maken heeft met opvoeding en gedrag als met armoede maakt het moeilijk oplos-
baar. In elk geval is het probleem toegenomen sinds er moet betaald worden voor de zakken. Er komen suggesties, 
zoals laat burgers zelf hun huishoudelijk afval in ondergrondse containers brengen, om de vervoerprijs te reduceren 
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Cijfers en Grafieken

Een dalende trend.
Voor het vierde jaar op rij blijven de tweedelijnsklachten dalen. Ruim 16% van alle tussenkomsten van het ombuds-
team zijn duidelijk klachten waar de burger er niet uitgeraakt met de diensten. De overige 84% zijn vooral signalen, 
suggesties van burgers over maatschappelijke fenomenen, meldingen en klachten die nog door de diensten zelf 
werden opgepakt.
Daarbij zien we dat er steeds meer tweedelijnsklachten komen over parkeerretributies. In 2013 gaat maar liefst een 
op de drie tweedelijns dossiers over een parkeerretributie.

In 2013 waren er in totaal 1831 tussenkomsten en bij 1252 daarvan maakten we ook een dossier op. Van alle tussen-
komsten werden er 293 tweedelijnsklachtendossiers gemaakt.

Bij 579 tussenkomsten ging het om een onmiddellijke tussenkomst die gebeurde via telefoon (214) of bij een bezoek 
(365). Burgers worden op dat moment direct verder geholpen en daar is dan geen neerslag van in een dossier. 
Meestal ging dit om klachten waar burgers niet wisten bij welke instantie ze terecht moesten. We zijn immers een 
vrij ingewikkeld land met diverse overheidsstructuren. Dankzij het uitgebreid netwerk van ombudslui konden heel 
wat burgers geholpen worden. Hoewel we ook voor de zitdagen een sterke daling zien bij de Ombudsman voor de 
Pensioenen en in 2013 waren er geen zitdagen meer van de Vlaamse Ombudsman.

evolutie totaal aantal tussenkomsten en tweedelijnsdossiers

0

1000

2000

3000

4000

5000

921

1998   1999    2000   2001    2002   2003   2004   2005   2006   2007    2008   2009    2010    2011   2012   2013

767 765 719 690 742 719 737 680

514
611

471 500
356 299 293

2344

3809
3705 3704

3519

3453

3882
4037

3477

3541

1867

2942

2275
2359

2264

1831

Per mail en op bezoek
De meeste verzoeken gebeuren via e-mail (719 – 39%). Daarna volgen de bezoeken op ons kantoor (666 – 36%) en 
de telefoons (359 – 20%). Een klein deel van de tussenkomsten gebeurt via brief of fax (87 – 5%). Het valt op dat er 
zeer weinig burgers gebruik maken van het klachtenformulier dat de Ombudsdienst via de website van de Stad ter 
beschikking stelt. Er zijn ook opmerkingen dat de Ombudsdienst via de website van de Stad moeilijk te vinden is en 
dat het formulier een echte zoektocht is. De burger gebruikt duidelijk liever e-mail dan een formulier waar hij naar 
moet zoeken.
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E-mails leiden in 26,5% van de gevallen tot een tweedelijns klachtendossier, bij brieven of faxen is dat 15%. Bij be-
zoeken en telefoons is dat telkens slechts 9%.
Dat komt vooral omdat bij een rechtstreeks contact misverstanden meteen rechtgezet kunnen worden, en omdat de 
jarenlange ervaring van het ombudsteam het ook mogelijk maakt burgers meteen te helpen of correct te verwijzen.
Bij bezoekers wordt slechts in ongeveer de helft van de gevallen een dossier gemaakt en daarvan is slechts 3% een 
tweedelijnsklacht. Minder mondige en kwetsbare burgers die vaak de weg kwijt zijn in de administratieve molen 
proberen we namelijk vaak op een weinig bureaucratische manier verder te helpen.

Tot nu toe maakte de Ombudsvrouw geen gebruik van sociale media zoals Facebook omdat discretie en vertrouwen 
belangrijk zijn bij de behandeling van tweedelijnsklachten. In 2014 zullen we toch werken aan een Facebookpagina, 
vooral om flexibel informatie over de dienst te kunnen meedelen, maar ook om de bekendheid van de Ombuds-
vrouw te bevorderen (vooral bij groepen die we nu minder bereiken).

Allemaal tussenkomsten, soms klachten
We onderscheiden vier soorten dossiers: het informatie- of verwijzingsdossier, het meldingsdossier, het eerstelijns-
dossier en het (tweedelijns) klachtendossier.
Bij een eerstelijnsdossier hebben verzoekers wel een klacht, maar die hebben ze nog niet gemeld aan de diensten 
zelf. Dit soort dossiers geven we dan ook door aan onze contactpersonen binnen de diensten voor verdere behande-
ling. In een aantal gevallen volgen we dit soort dossiers toch ook op.
Bij een (tweedelijns) klachtendossier heeft de verzoeker al contact gehad met de dienst en is hij niet tevreden over 
de afhandeling van zijn klacht. Op dat moment onderzoeken wij de klacht onafhankelijk en gaan we ook een oordeel 
geven. In een aantal gevallen gaat het wel om een klachtendossier, maar zijn we niet bevoegd omdat het bijvoor-
beeld niet om een stadsdienst gaat. In dat geval gaan we ook geen oordeel geven.

In 2013 ging het bij 24% van de geregistreerde verzoeken (dus niet de onmiddellijke tussenkomsten) effectief om een 
tweedelijns klachtendossier.
Bij 23% van de dossiers ging het om een eerstelijns klacht, bij 26% om een informatievraag of een doorverwijzing en 
bij 27% om een melding.

 info/doorverwijzing                   melding/signaal                              eerstelijn                                    tweedelijn
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Als we ook de onmiddellijke tussenkomsten meetellen, komen dus vijf op de zes burgers te snel bij de Ombudsdienst 
terecht.
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Kort op de bal?
Van de 293 klachtendossiers was 85% na twee maanden afgesloten. 8% Van de dossiers werd pas na meer dan twee 
maanden afgesloten. (Bij 7% van de dossiers was het onderzoek nog niet afgesloten bij de opmaak van dit rapport.)

Dossiers duren onder andere langer omdat er lang bemiddeld wordt of omdat de diensten zelf eerst een grondig 
onderzoek moeten voeren vooraleer ze kunnen reageren.
Jammer genoeg duren dossiers ook langer omdat we bij sommige diensten verschillende keren moeten aandringen 
op een antwoord of omdat we helemaal geen antwoord meer krijgen.

Van de dossiers die eigenlijk niet voor de Ombudsdienst zijn (infovragen, meldingen, eerstelijnsklachten) duurde het 
bij 323 dossiers (26% van alle dossiers) toch nog een maand of langer voor we ze afsloten.
Een groot deel daarvan, iets meer dan een vierde, gaat niet over stadsdiensten. Vaak is er geen Ombudsdienst die dit 
soort klachten opvolgt en dus nemen wij die op.
De Ombudsdienst steekt met andere woorden niet alleen veel tijd in tweedelijnsdossiers, maar ook in dossiers die 
eigenlijk voor andere stadsdiensten bedoeld zijn. Dit blijft dus ondanks het uitwerken van een eerstelijns klach-
tensysteem een aandachtspunt.

Meestal opgelost
Van alle gesloten klachtendossiers in 2013 beoordeelden we 93% als opgelost. Een oplossing wil niet per se zeggen 
dat een klager gelijk krijgt. Het betekent wel dat er duidelijkheid wordt geschapen of dat een probleem opgelost 
wordt of ten minste op een gecoördineerde manier aangepakt wordt.

Als een dossier niet opgelost werd (7%), waren daar verschillende redenen voor. Soms was er onvoldoende informa-
tie om een degelijk onderzoek te voeren, of was het een woord tegen woord situatie. In andere gevallen bleven de 
standpunten van de diensten, de burger en de Ombudsvrouw onverzoenbaar, of er kwam gewoon geen reactie meer 
van een dienst of een burger. Een andere reden waarom dossiers niet opgelost worden, is dat ze in handen worden 
gegeven van het Parket of dat er een rechtszaak wordt gestart. Op dat moment is de Ombudsvrouw niet meer be-
voegd en wordt het dossier gesloten.

50% gegronde klachten
Bij de beoordeling van een klacht zijn er vijf mogelijkheden:
• 1. Gegrond

• 2. Gedeeltelijk gegrond

• 3. Gegrond maar gecorrigeerd

• 4. Ongegrond

• 5. Geen oordeel
In 2013 was 50% van de afgesloten klachtendossiers op een of andere manier gegrond (1, 2 en 3), 42% van die klach-
tendossiers werd ongegrond verklaard en bij 8% hadden we geen oordeel. De Ombudsvrouw toetst de hardnekkige 
klachten aan de zogenaamde ombudscriteria. 

Indeling volgens criteria
Klachtendossiers worden onderzocht aan de hand van een aantal criteria. Bij één dossier kan een medewerker tot 
drie verschillende criteria kiezen. Deze criteria zijn in feite kwaliteitsnormen waaraan een behoorlijk werkende lokale 
overheid moet voldoen. 
Hieronder een overzicht van het aantal keer dat de criteria gebruikt werden in 2013.

overeenstemming met regelgeving 81

redelijke termijn 64

zorgvuldigheid - procedure 64

klachtenmanagement 35

adequate communicatie 34

efficiëntie en effectiviteit 33

Hoofdstuk 1 - Trends en cijfers in 2013



13

coulance 25

zorgvuldigheid - fouten 24

actieve informatieverstrekking 22

professionaliteit 15

vertrouwen 9

afdoende motivering 7

consequent handelen 7

zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing 7

coördinatie 6

doorschuifgedrag 5

flexibiliteit 5

inventieve houding 4

fair play 3

privacy en discretie 3

proactief handelen 3

rechtszekerheid 3

billijkheid 2

continuïteit 2

gelijkheid 2

hoffelijkheid 2

hoorplicht 2

onpartijdigheid 2

passieve informatieverstrekking 2

redelijkheid en evenredigheid 2

toegankelijkheid en bereikbaarheid 2

duurzaamheid 1

integriteit - machtsafwending 1

proactief handelen 1

Eigenlijk worden door de jaren heen voornamelijk dezelfde criteria gekozen en de eerste tien doen soms wel eens 
haasje-over, maar blijven toch grotendeels dezelfde.
Verhoudingsgewijs zien we echter dat de medewerkers in 2013 meer onderzoek deden naar regels en procedures 
dan vorig jaar. Ook klachtenmanagement wordt steeds vaker onderzocht.

1 op 3 gaat over Parkeren
In de eerste plaats zijn burgers vooral bezig met mobiliteit en dan vooral met parkeren (1 op 3). Daarna komt het 
openbaar domein (putten, straatverlichting en sluikstorten). Gevolgd door de klachten en vragen over huisvesting, 
OCMW, Politie en facturen.

Als we per wijk kijken welke onderwerpen er aan bod komen, krijgen we onderstaand beeld.

Wijk Aantal Meest voorkomende klachten

Gentbrugge 67
Parkeren, Wegdek en trottoirs, Ruimtelijke ordening, Complexe 
samenlevingshinder, Straatverlichting

Sint-Amandsberg 62 Parkeren, Wegdek en trottoirs, Ivago

Kuip 59 Parkeren, Huisvesting, Stedenbouwkundige vergunningen

Brugse Poort 56 OCMW, Parkeren, Vreemdelingenzaken

Zuid en Kouterbuurt 50 Parkeren, Wegdek en trottoirs

Burgstraat-Coupure 49 Wegdek en trottoirs, Burgerzaken, OCMW, Afval

Ledeberg 47 Parkeren, Wegdek en trottoirs, Huisvesting, Subsidies en premies

Wondelgem 45 Wegdek en trottoirs, Ivago, Groen, Huisvesting, Parkeren

Hoofdstuk 1 - Trends en cijfers in 2013
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Universiteitsbuurt 41 Parkeren, Huisvesting

Tolhuis-Sluizeken 39 Complexe samenlevingsproblemen, Vreemdelingenzaken

Drongen 36 Wegdek en trottoirs, Parkeren, Ruimtelijke ordening

Ekkergem-Watersportbaan 35 Wegdek en trottoirs, Huisvesting, Afval

Sint-Pieters-Buiten 35 Afval, Parkeren, Straatverlichting

Keizerpoort-Vlaamse Kaai-Heernis 34 Huisvesting, Parkeren, Politiewerking

Zwijnaarde 31 Wegdek en trottoirs, Afwatering

Bloemekenswijk 29 OCMW, Nutsvoorzieningen, Parkeren

Stationsbuurt 27 Mobiliteit

Rabot 25 Huisvesting, OCMW, Burgerzaken

Oostakker 24 Groen

Nieuw Gent 23 Huisvesting, OCMW

Dampoort-St-Macharius 22 Huisvesting, Afval

Mariakerke 21 Huisvesting

Sint-Denijs-Westrem 19 Parkeren, Huisvesting, Politiewerking

Muide-Meulestede 18 Stedenbouwkundige vergunningen

Strop 14 Wegdek en trottoirs, Parkeren

Havengebied 12 Stadsontwikkelingsprojecten

Het grootste deel van de mensen dat contact opneemt met de Ombudsdienst, komt nog altijd uit Gent-centrum 
(49%), dan uit de deelgemeenten met 29% en 9% komt van buiten Gent. Bij 13% van de verzoekers was de herkomst 
onbekend.

Als we dit echter enkel voor de tweedelijnsklachten bekijken krijgen we een heel ander beeld. Het grootste deel 
komt nog steeds uit Gent-centrum (36,5%), maar daarna volgen de klagers van buiten Gent met maar liefst 32,5%. 
Het grote aantal tweedelijns klachten over parkeerretributies is hier zeker niet vreemd aan.
Verder komt bij de tweedelijnsdossiers 31% van de klagers uit de deelgemeenten, voor uit Gentbrugge en 
Sint-Amandsberg. 

Indeling volgens departement
Hier vindt u een kort en algemeen overzicht van het aantal (tweedelijns) klachtendossiers per departement.

Departement RUMODO 154

Departement Bevolking en Welzijn 35

Lokale Politie Gent 27

Ivago 25

Departement Milieu, Groen en Gezondheid 11

Departement Cultuur en Sport 10

OCMW 6

Departement Communicatie en Promotie 5

Kabinetssecretariaten 5

Diensten van de Stadssecretaris 4

Stadsontwikkelingsbedrijf 4

Departement Brandweer 2

Departement Facility Management 2

Departement Financiën 2

Departement HR 1

Departement Onderwijs en Opvoeding 1

Departement Werk en Economie 0

Ten opzichte van 2012 zien we verhoudingsgewijs een sterke toename van het aantal tweedelijns klachtendossiers 
voor Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein (RUMODO) en voor Ivago.
Voor Departement RUMODO is dat vooral te wijten aan de klachten over parkeerretributies, bij Ivago komt dat om-
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dat we pas recent bevoegd zijn voor de klachtenbehandeling in tweede lijn. 
Bij Departement Bevolking en Welzijn en het OCMW zien we verhoudingsgewijs een daling van het aantal tweede-
lijns klachtendossiers.

Aantal aanbevelingen in 2013
In 2013 deden we 103 aanbevelingen om de werking bij te sturen en om dus klachten te vermijden. 

De klagers
Sinds het ontstaan van de Dienst Ombudsvrouw consulteren meer mannen dan vrouwen de Ombudsvrouw. Het gaat 
om 58% mannen, 40% vrouwen en 2% echtparen of zaakvoerders van firma’s. Ook bij de collega’s (waar de Ombuds-
man ook een man is…) is meestal dezelfde trend merkbaar. 

Leeftijd
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De meeste klagers zijn tussen de 30 en de 50 jaar. Toch merken we dat de groep van 20- tot 30-jarigen, veel minder 
tot bij de Ombudsdienst geraakt of ook minder klachten hebben. 

Mattheuseffect?
We hebben te weinig gegevens om hier een correcte analyse te geven. Burgers delen niet spontaan hun opleiding 
mee. Er van uit gaan dat, wie een mail schrijft ook een hogere opleiding heeft, is te kort door de bocht. Dat blijkt ook 
uit de manier waarop sommige mails worden geformuleerd.
Wel is duidelijk dat, door het zeer toegankelijke systeem van bezoek in de Mammelokker, met of zonder afspraak, 
ook de meest onmondige burgers bereikt worden, of zij die bijvoorbeeld geen adres hebben (zoals de daklozen), 
migranten die hun weg nog zoeken of de mensen zonder of met een lage scholingsgraad. Om een correct beeld te 
hebben van de opleiding van al wie ons contacteert, zouden we dit expliciet moeten vragen en hopen dat wij de 
correcte info krijgen. We stellen vast dat vooral wie hoogopgeleid is daar geen probleem mee heeft om dit mee te 
delen. Voor wie weinig scholing heeft genoten is dit soms toch een pijnlijke vraag. Van de 11%, die het hebben inge-
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vuld, blijkt dat er iets meer (5,75%) met een lagere opleiding (dus humaniora of lager of geen scholing) ons hebben 
gecontacteerd dan met een hogere opleiding (5,51%) maar dit cijfer kan vertekend zijn omdat vooral bezoekers de 
vraag over een opleiding beantwoorden en dat net die burgers de Ombudsvrouw bezoeken omdat ze het moeilijker 
schriftelijk kunnen doen of omdat ze niet de financiële middelen hebben om zich een computer aan te schaffen. Van 
belang is toch wel dat we ook deze groepen (die dikwijls niet in enquêtes worden bevraagd) bereiken. 

lagere school (0,56%)

onbekend (88,74%)

middelbare school (4,95%)

hoger onderwijs (5,51%)

geen opleiding (0,24%)

Netwerk van ombudslui

De Ombudsman voor de Pensioenen
In 2013 waren er 6 zitdagen van de Ombudsman voor de Pensioenen. Tijdens die zitdagen kwamen er 10 mensen op 
bezoek.
Ten opzichte van 2012 valt het op dat er minder mensen van binnen Gent op de zitdag komen. In 2013 kwamen 5 
bezoekers uit Gent en deelgemeenten en 5 bezoekers kwamen van buiten Gent.

Federale Ombudsdienst
De Federale Ombudsdienst had 9 zitdagen en ontving 29 bezoekers. Bezoekers komen hier vooral uit Gent-centrum 
(16) en de deelgemeenten (7). Andere bezoekers komen uit Aalst (1), Zomergem (1), Oudenaarde (1), Brugge (1), De 
Klinge (1) en Wingene (1). Het meest werd er geklaagd over FOD Vreemdelingenzaken (12) en over de personenbe-
lasting (6). Andere onderwerpen waren RVA en successierechten.
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Ons budget
Artikel Verdeelbaar budget Besteed budget Resterend budget

ECON 1350800/12301 € 1.352,00 € 0,00 € 1.352,00

ECON 1350800/12401 € 66,00 € 0,00 € 66,00

EJ 1040400/12248 € 1.020,00 € 0,00 € 1.020,00

EJ 1040400/12301 € 2.321,00 € 498,76 € 1.822,24

EJ 1040400/12306 € 8.368,00 € 0,00 € 8.368,00

EJ 1040400/12316 € 505,00 € 434,53 € 70,47

EJ 1040400/12319 € 5.303,00 € 1.104,47 € 4.198,53

EJ 1040400/12348 € 1.667,00 € 1.380,75 € 286,25

EJ 1040400/12401 € 25,00 € 0,00 € 25,00

EJ 1040400/12402 € 303,00 € 0,00 € 303,00

EJ 1320800/12307 (jan/dec) € 1.885,00 € 978,89 € 906,11

EJ 10498OM/12316 € 116,00 € 0,00 € 116,00

EJ 1040400/33248 € 558,00 € 83,00 € 475,00

€ 23.489,00 € 4.480,40 € 19.008,60

Conclusie: 

Meer tevredenheid of klachtmoeheid?
De tweedelijnsklachten dalen voor het vierde jaar op rij. De reden daarvan kan verschillende oorzaken hebben. Eerst 
en vooral zijn we zelf veel strenger op het bepalen van het soort dossier. Toen er geen echte eerstelijnswerking was, 
namen we sommige dossiers toch op als een tweedelijnsklacht. Dat gebeurt nu minder en minder.
Het uitwerken van een eerstelijnsklachtensysteem is een andere mogelijke verklaring voor de daling. Zowel intern, 
binnen Stad Gent, als extern naar de burger toe is het duidelijker wat men moet doen met een klacht en die wordt 
ook vlotter opgevolgd. Op het internet (tegenwoordig toch de belangrijkste bron van informatie) vindt men ook al 
snel contactgegevens en procedures voor klachten in eerstelijn. Naar de Ombudsvrouw is het al wat meer zoeken… 
De klachtenbehandeling is door de splitsing in eerste- en tweedelijn ook voor een burger iets complexer geworden. 
Meestal maakt die ook geen onderscheid en ook al is hij tevreden over de eerstelijnsklachtenbehandeling, toch 
kent hij nog onvoldoende de weg naar de beroepsinstantie die met uitzondering van het OCMW niet systematisch 
vermeld wordt in de antwoorden van de dienst op een klacht. De meeste burgers zijn geen hardnekkige klagers en 
haken soms onderweg af. De Ombudsvrouw wijst wel systematisch naar de interne klachtenbehandeling en Gentin-
fo. Dit is een aandachtspunt zowel voor de Ombudsvrouw als voor de interne klachtenbehandeling. 

Anderzijds merken we tegelijkertijd op dat de diensten en het bestuur ook via aanbevelingen en signalen duidelijk 
bijsturingen doen, wanneer de klachten betrekking hebben op de werking van de ambtenaren. Daardoor verdwijnen 
ook klachten. Meldingen worden veel overzichtelijker, centraal geregistreerd en opgevolgd, waardoor er minder 
klachten ontstaan. Wie toch nog een klacht heeft kan bij Gentinfo terecht zonder het risico te lopen dat zijn klacht 
kwalijk wordt genomen. Ook bij Gentinfo merken we een daling van de eerstelijnsklachten. Kortom, het komt er 
vooral op aan om de klachten te vermijden want zeker in tijden van besparingen, want klachtenbehandeling kost 
geld en klachten zijn frustrerend, ontmoedigend voor alle partijen zeker als ze er nog eens bovenop komen en moge-
lijk in de toekomst in het aantal personeelseden zal bespaard worden.

De Ombudsvrouw stuurt, sinds 2013, ook heel het jaar door rechtstreeks aanbevelingen naar de diensten zodat die 
ook korter op de bal kunnen reageren. Er wordt ook rekening gehouden met de analyses in het jaarrapport van de 
Ombudsvrouw. Zo zien we eind 2013 een bijsturing van de invorderingsprocedure door deurwaarders en zien we de 
eerste maanden van 2014 een daling van dit soort veelvoorkomende tweedelijnsklachten. Of die zich doorzet zullen 
we pas eind 2014 kunnen vaststellen. Ook de problemen met de zogenaamde Sefordossiers en de uitbouw van 
digitale dossiers zijn in een beginfase van aanpak. Ook al stijgen de eerstelijnsklachten bij de diensten zelf, ze worden 
ook opgevangen en meestal ook opgevolgd, wat getuigt van betrokkenheid. Kortom, de daling van de klachten kan 
er ook op wijzen dat burgers in Gent in het algemeen vrij tevreden zijn over de werking van de administratie. Wel 
stijgt het aantal klagers van buiten Gent en dat heeft te maken met het feit dat 1 op de 3 klachten over parkeren 
gaat. Maar dit betekent ook dat de Dienst Ombudsvrouw ook bij niet-Gentenaars bekend is. Er zijn aanwijzingen dat 
niet alleen hooggeschoolde maar ook laag opgeleide Gentenaars, burgers zonder adres, mensen die niet overweg 
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kunnen met een computer of niet de nodige middelen hebben en ook burgers van vreemde origine, hun weg vinden 
naar de Mammelokker. En dat vooral via persoonlijke contacten in de Mammelokker. Ook de zitdagen van de colle-
ga’s van de Pensioenen en de Federale Ombudsman dragen hiertoe bij. 

Meer maatschappelijke signalen dan klachten.
Voorts merken we een daling van de tweedelijnsklachten maar de signalen over maatschappelijke fenomenen ne-
men toe. Daarvoor stappen burgers rechtstreekser naar hun politieke vertegenwoordigers en staat de Ombudsvrouw 
soms in kopie. 

Aandacht voor deelgemeenten.
Als we de indeling van de klagende burgers zien per wijk, dan valt vooral het ongenoegen op uit de deelgemeenten 
Gentbrugge en Sint-Amandsberg. De klachten van deze deelgemeenten zouden meer in beeld moeten gebracht wor-
den om ze op te lossen. Het gaat ook om wegeniswerken maar ook om maatschappelijke problematiek van bijvoor-
beeld sluikstorten in Sint-Amandsberg. 

Profiel van de meest voorkomende klager. 
Als we een profiel zouden maken op basis van de cijfers dan zou dit als volgt eruit zien: de burger die met een hard-
nekkige klacht bij de Ombudsvrouw komt is een man uit Gent-Centrum (ook al volgen Gentbrugge en Sint-Amands-
berg op de voet), meestal tussen de 30 en 50 jaar oud, veel kans dat die een klacht heeft over parkeren of over zijn 
straat en dat hij via mail of bezoek contact opneemt met de dienst. Er is voor de helft kans dat zijn klacht gegrond is 
(50%) en dat hij zeker ten laatste binnen de twee maand, maar meestal veel vlugger, een duidelijk antwoord krijgt 
op zijn gegronde klacht die meestal ook wordt opgelost. Maar de klacht kan ook ongegrond zijn en dan krijgt hij ook 
tekst en uitleg. 
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Ik hoop dat ze op die wagen met reclame ‘Gent Schone Stad’ de reclame vervangen 
door ‘Aos we goeste eing’. Ik zie dat als mijn plicht u dat mee te delen.
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Ombudslui beoordelen klachten aan de hand van de zogenaamde ‘ombudscriteria’. Het toetsen aan die criteria 
houdt altijd een interpretatie in en is inderdaad geen exacte wetenschap. Maar de criteria liggen op voorhand vast 
en de interpretatie gebeurt binnen een duidelijk kader. Zo worden de klachten altijd getoetst aan de ‘ombudscri-
teria’. Dit zijn kwaliteitsnormen waaraan het handelen van het lokaal bestuur wordt getoetst. Het gaat zowel om 
normen die te maken hebben met rechtmatigheid, beginselen van behoorlijk bestuur als met afleveren van een 
goede service: heeft de burger een antwoord gekregen binnen een redelijke termijn, was dit antwoord wel duide-
lijk? Daarnaast houdt de Ombudsman er rekening mee dat een lokale overheid geen zelfbedieningszaak is en dat de 
relatie overheid-burger ook tweerichtingsverkeer is. 

Het Gentse ombudsteam vertrekt van de eenvoudige vraag: had de werking van de dienst beter (efficiënter, zorgvul-
diger, vlugger,…) gekund en had de klacht vermeden kunnen worden of kan dat in elk geval in de toekomst? Zo ja, op 
welke manier? En mogelijk wordt er dan een aanbeveling gegeven wanneer de klachten gegrond zijn. En dat laatste 
is het geval in ongeveer de helft van het aantal tweedelijnsklachten. Sinds eind 2013 worden de aanbevelingen nu 
kort na de afhandeling van de klacht ook aan de diensten overgemaakt. Wat leidt tot meer feedback.

‘Hou het eenvoudig’ is van bij de opstart van de Gentse Ombudsdienst een leidmotief. Ook al omdat burgers net 
vrij dikwijls met klachten komen die het gevolg zijn van een onoverzichtelijke regelgeving en ingewikkelde proce-
dures. Er wordt altijd ook gezocht naar een duidelijk antwoord voor de burger, waar mogelijk een zo vlug mogelijke 
en pragmatische oplossing voor de burger, een aanbeveling voor de diensten en, op iets langere termijn, ook naar 
structurele oorzaken van klachten. Een jaarverslag maakt het mogelijk om een wat ruimere analyse te maken en om 
ook tussen de bomen het bos te zien.
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Aantal dossiers
2013 evolutie

88 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

35 33 6 14

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

18 (51%) 15 (43%) 2 (6%)

Oplossingsgraad*
wel niet

32 (91%) 3 (8,5%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Vreemdelingenzaken 28

2.  Huwelijken 13

3.  Inschrijving in registers 12

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Vreemdelingenzaken 9 

2. Huwelijken
 Identiteitskaarten

2

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 12

2.  Zorgvuldigheid - fouten 8

3.  Efficiëntie en effectiviteit
 Zorgvuldigheid - procedure

5

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 8

2.  Zorgvuldigheid - fouten 7

3.  Actieve informatieverstrekking
 Coördinatie
 Efficiëntie en effectiviteit
 Professionaliteit
 Zorgvuldigheid - procedure

2

Meest bevraagde diensten 1.  Dienst Burgerzaken 79

2.  Dienst Sociale Voorzieningen 4

3.  Jeugddienst 3

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1. Dienst Burgerzaken 18

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Departement Bevolking en Welzijn

EEN OVERZICHT

Er is een daling van het aantal klachten De meest bevraagde dienst blijft de Dienst Burgerzaken en in het bijzonder 
Loket Migratie. Maar in het algemeen zijn de klachten gedaald. Vreemdelingenzaken en huwelijken blijven het ge-
voeligst voor tweedelijnsklachten.

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid 0 0 0 0

Dienst Burgerzaken 13 5 29 32

Dienst Buurtwerk 0 0 0 0

Dienst Sociale Voorzieningen 1 0 0 3

Dienst Straathoekwerk 0 0 1 0

Integratiedienst 0 0 0 0

Jeugddienst 0 1 2 0

Seniorendienst 0 0 1 0

INTERESSANTE SIGNALEN

De ambtshalve afschrijving: teken van armoede?
Er komen meer en meer klachten over ambtshalve afschrijvingen. Die komen vooral van burgers van vreemde 
origine en mensen met een laag inkomen die menen dat ze onterecht werden afgeschreven. Maar ze kunnen ook 
komen van eigenaars van woningen die plots vaststellen dat er nog iemand in hun woning is ingeschreven die er niet 
woont. Het is van belang dat er grondig onderzoek gebeurt vooraleer een burger af te schrijven, want de gevolgen 
zijn dramatisch: inschrijvingen duren lang en ondertussen bestaat de burger niet meer voor deze maatschappij. 
Anderzijds is het van belang voor de eigenaar en de maatschappij dat enkel zij zijn ingeschreven die er ook effectief 
wonen. Burgers zelf moeten bij verhuis hun nieuw adres meedelen maar sommigen vinden niet onmiddellijk een 
nieuw adres of leven hier en daar bij vrienden. Of hebben niet onmiddellijk een nieuw referentieadres en hebben er 
zelf voordeel bij om op hun oud adres ingeschreven te blijven. Het zou interessant zijn om na te gaan of het aantal 
ambtshalve afschrijvingen toeneemt en op wie die afschrijvingen vooral betrekking hebben. En hoe die cirkel, die 
heel wat bureaucratie meebrengt zowel voor de diensten als voor de burger, kan doorbroken worden. 

Integratie.
Ook in 2013 bleek uit een aantal gegronde klachten dat de betekening van de beslissing door DVZ (Dienst Vreem-
delingenzaken in Brussel) blijft hangen bij Loket Migratie. Burgers krijgen een brief van DVZ met de mededeling dat 
een beslissing werd genomen en dat de gemeente hen verder op de hoogte zal brengen. Dit duurt doorgaans nog 
een aantal maanden en dat zijn maanden van onzekerheid. Als burgers informeren bij Loket  Migratie dan krijgen ze 
enkel de mededeling dat ze op een afspraak moeten wachten. Dat zorgt voor frustratie en klachten. Vooral afspraken 
die te maken hebben met het verlengen van verblijfsvergunningen laten soms op zich wachten waardoor werkende 
burgers van vreemde origine, die het meestal al moeilijk hebben om werk te vinden, hun werk verliezen. Ook werk-
gevers worden op die manier geconfronteerd met de administratieve rompslomp voor werknemers met buitenland-
se nationaliteit en dit is een belangrijke reden waarom ook werkgevers niet altijd zo geneigd zijn om buitenlanders in 
dienst te nemen.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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We stellen dus vast dat bij Dienst Burgerzaken en in het bijzonder bij Loket Migratie de klachten vooral gaan over te 
trage respons en regelgeving. Het op afspraak werken maakt meteen duidelijk dat het ritme bepaald wordt door de 
ambtenaar en niet meer door de burger zelf. Bovendien wordt Loket Migratie, en dus ook de burger, geconfronteerd 
met een vlug veranderende en complexe regelgeving, vooral omtrent het verblijfsrecht van vreemdelingen, wat in-
terne organisatie en bijsturing lokaal moeilijker maakt, maar niet onmogelijk. De burger en soms ook de ambtenaar 
krijgen daardoor het gevoel dat de regels er zijn om de regels en ze missen de zin ervan. Ook regelmatige afwezighe-
den van een aantal personeelsleden op die dienst en dit soms met meerdere medewerkers terzelfdertijd, vertraagt 
de afwerking van de dossiers. Het is aangewezen om deze afwezigheden nog meer te kaderen. Van burgers krijgen 
we af en toe de opmerking dat de dienst vrij apart ligt van de andere diensten en dit niet echt de integratie bevor-
dert.

Digitale ondersteuning.
Uit klachten blijkt dat burgers van vreemde origine vooral de stand willen kennen van hun dossier. Tot op dit mo-
ment is het niet mogelijk voor burgers om hun dossier zelf digitaal in te kijken en zelf gewoon op te volgen aan de 
hand van hun dossiernummer. Dit zou ook tijdbesparend zijn voor de ambtenaren. Kortom, hier ontbreekt de digita-
le ondersteuning. En dat leidt ook tot onzorgvuldigheden.

Per fax in 2013.
De procedure voor woonstvaststelling zorgt nog af en toe voor discussies. Los van het feit dat sommigen moeilijk 
bereikbaar zijn (drukke werk- en vrijetijdsagenda’s), is er vooral een probleem met de manier van communiceren 
tussen Politie en Dienst Burgerzaken. Alles gebeurt nog op papier en via fax. Er is weinig zicht op de stand van zaken. 
Wanneer burgers informeren, als een antwoord uitblijft, dan verwijst de ene dienst naar de andere. Uit de klachten 
die bij ons toekwamen, bleek dat het probleem voornamelijk ligt bij de Dienst Burgerzaken. Politie is vragende partij 
voor een beveiligde digitale verwerking van de woonstvaststellingen. Dit zou tijd en energie sparen en overzicht en 
controle mogelijk maken.

Oneerlijke handelspraktijk?
Er zijn bij herhaling gegronde klachten over de kostprijs van een nieuwe identiteitskaart. Die kostprijs wordt terecht 
in vraag gesteld omdat men niet krijgt waarvoor men betaalt: namelijk een burger betaalt een bepaalde prijs voor 5 
jaar geldigheid van het document. Maar de burgers krijgen bijna nooit de volle periode, maar bijvoorbeeld 2 maan-
den minder. De oude identiteitskaart is immers nog niet vervallen wanneer ze hun nieuwe al moeten aanvragen en 
ontvangen. Bij klachten verwijst de lokale overheid hiervoor naar de federale overheid. Burgers begrijpen dat men 
op tijd start met de vernieuwing van dit document maar waarom wordt daar bij de prijsberekening geen rekening 
mee gehouden? Of kan men de duur van het nieuwe document niet met bijvoorbeeld twee maanden verlengen?

Duidelijker communicatie alstublieft.
In 2013 waren er enkele herhaalde signalen die betrekking hadden op de dienstencentra. Zo vroegen burgers ook in 
Wondelgem om een volgnummersysteem en graag ook een openbaar toilet. Het is op zijn minst verwonderlijk dat 
dit toilet niet openbaar is. Ook is een duidelijker communicatie in de pers en op de website over de vakantierege-
ling in de dienstencentra een aanbeveling. De communicatie in 2013 gaf aanleiding tot verwarring. We merken ook 
op dat we zo goed als geen opmerkingen kregen over de werking in de dienstencentra. Het mobiele kantoor kreeg 
positieve opmerkingen.

Contant is niet altijd cash.
Naast Burgerzaken zijn er ook enkele signalen te registreren voor de diensten die te maken hebben met het ‘Welzijn’ 
van de burgers.
Activiteiten waarvoor burgers moeten betalen en dan denken we ook aan activiteiten of uitleendiensten, georgani-
seerd voor senioren en jongeren, worden best op voorhand betaald en liefst ook contant bij de inschrijvingen, zeker 
als het om kleine bedragen gaat. Invorderingen met deurwaarders om kleine bedragen, ook al ligt de oorzaak bij de 
burger zelf, kunnen hierdoor vermeden worden. Een telefoontje ter herinnering komt over als zeer klantvriendelijk. 
De minnelijke brief ingevoerd sinds september 2013 is hier eveneens klantvriendelijker dan een dwangbevel. Maar 
beter dit alles voorkomen dan genezen. Contant betalen via een automaat (en dus niet cash) op het moment van de 
inschrijving was een aanbeveling ter beveiliging en ter controle ook van en voor de ambtenaar maar is voorlopig niet 
aanvaard om financiële redenen.
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AANBEVELINGEN
Digitale dossiers, zeker bij Loket Migratie, zouden heel wat telefonische vragen overbodig maken zodat de burger zelf 
de stand van het dossier kan volgen. Ook zou dit een meer overzichtelijke opvolging mogelijk maken.

In de loop van 2013 merken we nog altijd de achterstand van de Sefor-dossiers. Ook de telefonische onbereikbaar-
heid van de dienst valt op. Vooral de regelmatige afwezigheid van een aantal personeelsleden valt op. Een overzich-
telijk personeelsbeleid is blijvend aangewezen. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Aantal dossiers
2013 evolutie

7 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

2 2 1 2

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

2 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1. Facturen 3

2. Interventie Brandweer 2

3.  Lawaaihinder
 Openbare Veiligheid

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Interventie Brandweer 2
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Adequate communicatie
 Overeenstemming met regelgeving
 Zorgvuldigheid – fouten
 Zorgvuldigheid - procedure

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Adequate communicatie
 Overeenstemming met regelgeving
 Zorgvuldigheid – fouten

1

Meest bevraagde diensten 1.  Dienst Administratie 4

2.  Operationeel Personeel Brandweer 2

3.  Dienst Technisch Logistieke Ondersteuning 1

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Dienst Administratie
 Operationeel Personeel Brandweer

1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Departement Brandweer

EEN OVERZICHT

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Dienst Administratie 1 0 2 1

Dienst Technisch Logistieke Ondersteuning 1 0 0 0

Hulpcentrum 100 0 0 0 0

Operationeel Personeel Brandweer 0 1 0 1

INTERESSANTE SIGNALEN

Er zijn zelden klachten over de werking van de Brandweer. Is er al eens een spanningsveld dan gaat het over een 
factuur. Klachten die grotendeels kunnen vermeden worden door goed mondeling en schriftelijk te communiceren 
op voorhand over wat je wel en niet doet, of wat wel en niet moet betaald worden.
Een verzoek over zandzakjes maakte duidelijk dat burgers niet van pier naar pol moeten gestuurd worden voor het 
bekomen van een zandzakje maar dat burgers het waarderen dat ze daar bij de Brandweer voor terecht kunnen. We 
krijgen ook sporadisch vragen binnen over wat te doen bij stormschade en voor welke schade moet je bij wie zijn. 
Ook informatie over rook– en CO2-detectoren zou gewaardeerd worden. Bij een ambtshalve evacuatie (zoals bij een 
bommelding) en als er een ambulance aan te pas komt, is het aangeraden dat met eigen ambulances te doen om de 
burger niet nodeloos op kosten te jagen. 

AANBEVELINGEN

Bekijk het scenario bij rampen of evacuaties waarbij ook vervoer per ambulance aan te pas kan komen (bijvoorbeeld 
voor gehandicapte burgers). Privé-ambulances worden in dergelijke gevallen niet terugbetaald door het ziekenfonds. 
Schakel eigen ambulances in. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Aantal dossiers
2013 evolutie

20 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

5 5 4 6

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

4 (80%) 1 (20%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

5 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Feesten en evenementen 5

2. Wegdek en trottoirs 3

3. Markten en Foren
 Publicaties en website

2

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Feesten en evenementen
 Publicaties en website
 Sociale tegemoetkomingen
 Wegdek en trottoirs

1
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Klachtenmanagement 3

2.  Adequate communicatie
 Redelijke termijn

2

3.  Actieve informatieverstrekking
 Zorgvuldigheid - fouten

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Klachtenmanagement
 Adequate communicatie

2

2.  Actieve informatieverstrekking
 Redelijke termijn
 Zorgvuldigheid - fouten

1

Meest bevraagde diensten 1.  Dienst Onthaal 9

2.  Dienst Evenementen en Feesten 8

3.  Dienst Toerisme 3

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Dienst Onthaal 2

2.  Dienst Evenementen en Feesten
 Dienst Toerisme

1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Departement Communicatie en Promotie

EEN OVERZICHT

Vrij weinig klachten voor dit departement dat toch instaat voor de organisatie van heel wat evenementen waaronder 
de Gentse Feesten. De weinige tweedelijnsklachten laten toch toe om toch wat bij te sturen.

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Dienst Communicatie 0 0 0 0

Dienst Evenementen en Feesten 0 3 4 1

Dienst Onthaal 5 1 1 2

Dienst Toerisme 1 0 0 2

INTERESSANTE SIGNALEN

Structurele onderbemanning.
Een klacht was het gevolg van een structurele onderbemanning tijdens de verlofperiode en de Gentse Feestendruk-
te. Dit kan opgevangen worden door de integratie van verschillende uitleendiensten. Die reorganisatie is gestart in 
2013.

Er komen weinig tweedelijnsklachten binnen over de Gentste Feesten omdat de klachten op eerste lijn opgevangen 
worden. Wel horen we al jaren ongenoegen over, volgens klagers, te lange opbouw- en afbraakperiode van het Pole 
Pole festival op de Gras- en Korenlei. De klachten komen vooral van handelaars die er op wijzen dat het voor hen op 
die manier 5 weken Gentse Feesten wordt. En dat er ook met hun ongenoegen rekening moet gehouden worden 
want dat dit een invloed heeft op hun verkoop. 
Het is ook van belang dat na het organiseren van evenementen de tijdelijke borden en materialen zo vlug mogelijk 
worden weggenomen. Kortom, dat er een overzicht is van wat waar staat en wie het wanneer moet wegnemen en 
dat de opvolging verzekerd wordt.

Ongevraagde buffer voor de Ombudsdienst.
Klachten waarbij de burger uitdrukkelijk vraagt om ze naar de Ombudsvrouw te sturen, moeten ook bij de Ombuds-
vrouw komen. Dit bleek in 2013 niet het geval. Een Ombudsdienst kan slechts onafhankelijk en discreet werken als 
ze voldoende garanties krijgt en er voldoende doorzichtig wordt gewerkt. Onafhankelijkheid kan enkel gegarandeerd 
worden als geen andere diensten inzage krijgen in de klachten die de burgers aan de Ombudsvrouw willen voor-
leggen. Burgers worden aangeraden om geen omwegen te gebruiken als ze een beroep willen doen op de Dienst 
Ombudsvrouw van de Groep Gent maar ook zelf eerst na te gaan of ze al contact hebben gehad met de dienst zelf. 
Ook na onze tussenkomst merken we dat het klachtenformulier slechts zelden gebruikt wordt naar de Ombudsdienst 
toe en het is ook moeilijk te vinden via de website van de Stad. Over dit laatste kregen we terechte opmerkingen. 
Kortom, hier kan het onthaal van de burger een stuk betrouwbaarder. Beslis ook niet in de plaats van de burger als 
die een duidelijk verzoek heeft. Dit alles is bijgestuurd.
Het is duidelijk dat Gentinfo een belangrijke rol speelt in het vermijden van klachten vooral door de vlotte opvolging 
van de meldingen en centralisatie van de eerstelijnsklachten. Burgers uiten hierover hun tevredenheid bij de Om-
budsvrouw. Ook het persoonlijk onthaal in het Administratief Centrum zorgt er voor dat de burgers hun weg vinden 
in het gebouw. 
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AANBEVELINGEN
Voor de Dienst Toerisme is het belangrijk om informatie op de website tijdig bij te sturen en het e-mailcontact goed 
te verzorgen.

Wanneer komt de uniforme signalisatie in het Administratief Centrum daar waar de signalisatie nog altijd onder-
maats is? 

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Ik wou u even melden dat op Oostakkerdorp de bakken (op Oostakker noemen 
we ze de doodskisten) die midden in het centrum staan, reeds van na de kermis 

van eind augustus nog steeds niet op hun ‘plaats’ staan. 
Waarom moeten wij dit zien en hierover klagen?
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Aantal dossiers*
2013 evolutie

19 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

10 8 1 0

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

4 (44%) 5 (55,5%) 0 (0%)

Oplossingsgraad**
wel niet

9 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Bibliotheek
 Sport en recreatie

5

2.  Cultuur
 Informatieverstrekking

3

3.  Publicaties en website
 Toerisme

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Sport en recreatie 2
 

2.  Cultuur
 Informatieverstrekking
 Publicaties en website

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Efficiëntie en effectiviteit
 Zorgvuldigheid - procedure

3

2.  Actieve informatieverstrekking
 Consequent handelen
 Flexibiliteit

2

3. Billijkheid
 Klachtenmanagement
 Overeenstemming met regelgeving
 Redelijke termijn

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Actieve informatieverstrekking
 Consequent handelen
 Efficiëntie en effectiviteit
 Flexibiliteit
 Redelijke termijn
 Zorgvuldigheid - procedure

1

Meest bevraagde diensten 1.  Sportdienst 9

2.  Bibliotheek 5

3.  Historische Huizen Gent 2

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Sportdienst 2

2.  Dienst Cultuurparticipatie
 Dienst Monumentenzorg en Architectuur

1

* Bij de opmaak van dit rapport was 1 klachtendossier nog niet afgesloten.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Departement Cultuur en Sport

EEN OVERZICHT

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Bibliotheek 0 0 2 3

Cultuurcentrum 0 0 1 0

Design Museum 0 0 0 0

Dienst Cultuurparticipatie 0 0 0 1

Dienst Monumentenzorg en Architectuur 0 0 0 1

Dienst Stadsarcheologie 0 0 0 0

Gent Cultuurstad/Erfgoedcel Gent 0 0 0 0

Historische Huizen Gent 0 0 2 0

Museum voor Industriële Archeologie en Textiel 0 0 0 0

Museum voor Schone Kunsten 0 0 0 1

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 0 0 0 0

Sportdienst 0 1 3 4

Stadsarchief 0 0 0 0

STAM 0 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN
In het totaal 10 tweedelijnsklachten, wat opvallend weinig is voor een departement dat toch dagelijks met heel wat 
burgers in contact komt. Binnen het beperkt aantal tweedelijnsklachten zijn de klachtgevoeligste onderwerpen: de 
invordering van bibliotheekboetes via deurwaarders en enkele klachten over de werking van het zwembad Rozen-
broeken dat beheerd wordt door een externe partner. De klachten gaan vooral over de veiligheid in het schotelbad, 
de hygiëne en het onvriendelijk onthaal. Het beheer is in handen van een privéfirma maar de Stad blijft eigenaar. In 
het zwembad Rooigem zijn er opmerkingen over de defecte lift. Dit zwembad wordt door TMVW beheerd. 
Het valt op dat we bij de Sportdienst herhaaldelijk moeten aandringen op een antwoord op de klachten waardoor 
we op tweedelijn de klachten trager kunnen behandelen, wat frustratie opwekt. 

AANBEVELINGEN
Blijf het beheer van de zwembaden opvolgen. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw

Departement Facility Management
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Aantal dossiers
2013 evolutie

11 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

2 4 5 0

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

2 (100%) 2 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Monumenten 3

2.  Wegdek en trottoirs 2

3.  Gebruik materieel
 Geurhinder
 Onderwijs
 Openbare veiligheid
 Taalgebruik
 Verkeer

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Monumenten 1
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1. Adequate communicatie
 Redelijke termijn
 Zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Adequate communicatie
 Redelijke termijn

1

Meest bevraagde diensten 1.  Dienst Onderhoud Gebouwen 5

2.  Dienst Service en Logistiek 4

3.  Dienst Bouwprojecten
 Dienst Vastgoedbeheer

1

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Dienst Onderhoud Gebouwen 1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Departement Facility Management

EEN OVERZICHT
Een opvallende daling van het aantal klachten en dat heeft vooral te maken met overhevelen van de sociale stads-
woningen naar de Huisvestingsmaatschappij WoninGent. 

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Dienst Aankoopbeheer 0 0 0 0

Dienst Bouwprojecten 0 1 0 0

Dienst FM-Ondersteuning 0 0 0 0

Dienst Onderhoud Gebouwen 0 3 1 1

Dienst Service en Logistiek 0 1 2 1

Dienst Vastgoedbeheer 0 0 1 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Verminderde en verdwenen klachten.
De overgangsfase van de overheveling van de stadswoningen naar WoninGent is voorbij en de daling van dit soort 
klachten, die vooral gingen over herstellingen en leegstand van sociale woningen, is opvallend. Dit betekent niet dat 
dergelijke klachten verdwenen zijn. Helemaal niet maar die komen vooral terecht bij de klachtenbehandelaar van 
WoninGent. Wel verdwenen zijn de gegronde klachten over sneeuwruimen voor openbare gebouwen, hier wordt nu 
een duidelijke procedure gevolgd.

Niet verdwenen, er wordt aan gewerkt.
Al jaren wordt er geklaagd over een gebrek aan duidelijke en uniforme signalisatie in de Gentse openbare gebou-
wen. Er is een project lopende samen met het departement Communicatie en Promotie. De klachten worden voor 
de burgers grotendeels opgevangen in het AC door de onthaalbalie waar elke burger zich eerst moet melden en 
wegwijs wordt gemaakt. Maar het aanbrengen van duidelijke signalisatie in de gemeentelijke openbare gebouwen 
is blijkbaar een project van lange adem. We krijgen af en toe opmerkingen hierover van externe actoren die op zoek 
gingen naar een vergaderruimte in het AC en de weg kwijt raakten. Ook al zijn al wat gedrukte aanduidingen aange-
bracht… deze signalisatie is nog altijd ondermaats. We kregen enkele opmerkingen over de vrouwentoiletten in het 
stadhuis waar al maanden de verlichting niet zou werken. 

Onveilig
In een vorig jaarverslag meldden we een onveilige toestand voor bezoekers van het druk bezochte Gravensteen. Er 
was vooral de opmerking dat het vrij lang duurde vooraleer dit probleem werd opgelost. We kregen een signaal van 
een burger over een gevaarlijke put voor bezoekers van het museum Vanderhaeghen. Waarom moeten burgers dit 
signaleren vroegen we ons af en kan dit niet vermeden worden? En vooral: kan hier kort op de bal worden gespeeld?

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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AANBEVELINGEN
Blijf samen met de Dienst Communicatie de signalisatie in openbare gebouwen opvolgen. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw

Departement Financiën

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Wij hebben al bijna 2 jaar een staanplaats in Oostakker, als mobiele frituur. Nu 
hebben wij korte tijd geleden te horen gekregen dat wij onze activiteiten moeten 

stopzetten en onze frituur moeten verwijderen. Nochtans hadden wij in april 2012 
een vergunning ontvangen van de Dienst Foren voor de uitbating van onze mobiele 

frituur. Maar van de Bouwpolitie mag de frituur daar niet staan. 
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Aantal dossiers
2013 evolutie

3 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

2 1 0 0

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

0 (0%) 2 (100%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

2 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Facturen 2

2.  Deurwaarder (niet parkeren) 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Coulance
 Zorgvuldigheid - procedure

1

Meest bevraagde diensten 1.  Dienst Invorderingen 3

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Departement Financiën

EEN OVERZICHT
Twee klachten, maar geen enkele gegronde klacht.

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Dienst Boekhouding 0 0 0 0

Dienst Financiële Planning 0 0 0 0

Dienst Invorderingen 0 0 1 2

INTERESSANTE SIGNALEN

Bijsturing in 2013.
Niettegenstaande er heel wat betwistingen zijn over de invorderingen van retributies en boetes door deurwaarders 
zijn de tweedelijnsklachten over de werking van deze Dienst Invorderingen bijzonder laag (2). Er is geen enkele 
gegronde klacht bij. Betwistingen over invorderingen ontstaan meestal in een andere dienst van waaruit de boete/
retributie vertrekt en worden door het Ombudsteam dan ook bij de betrokken dienst geregistreerd. Dit is namelijk 
de dienst die in eerste lijn de klacht behandelt en het is van belang dat de klacht opgelost is vooraleer er wordt 
ingevorderd. Er zijn geen klachten over invorderingen van belastingen en dat komt vooral omdat de invordering 
van een belasting heel duidelijk wettelijk geregeld is en dat voor een aangetekende herinnering enkel de prijs voor 
de aangetekende zending wordt aangerekend. De Dienst Invordering vertrekt ook voor de invordering van allerlei 
facturen vanuit een onderbouwde procedure en is ook bereid om steeds elke discussie over de invordering grondig 
te analyseren en zo nodig bij te sturen of duidelijk te motiveren waarom ze bij haar standpunt blijft. Zo is in 2013 de 
procedure tot invordering (retributies, bibliotheekboetes, enz.) via deurwaarder verfijnd naar de burger toe nadat 
bleek dat heel wat burgers bleven klagen, vooral na invordering van parkeerretributies door deurwaarders. De min-
nelijke brief van de deurwaarder heeft in elk geval het aantal tweedelijnsklachten hieromtrent sinds eind vorig jaar 
doen dalen. De vlugge en gemotiveerde reactie door de Dienst Invorderingen maakt het mogelijk om de tweedelijns-
klachtenbehandeling op korte termijn af te sluiten en een duidelijk antwoord aan de burger te formuleren. Dit is een 
noodzaak omdat hier ook deurwaarders mee gemoeid zijn en er een tijdsdruk is, ook voor de burger.

AANBEVELINGEN
De meeste deurwaardersfacturen blinken niet uit door duidelijkheid en doorzichtigheid. Het is aan te raden om zeker 
bij klachten na te gaan of er geen onterechte kosten worden aangerekend en bij terechte klachten uit te zoeken of 
het al dan niet om een eenmalige actie gaat. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw

Departement HR

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Aantal dossiers
2013 evolutie

5 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

1 1 3 0

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

1 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Rekrutering en selectie 3

2.  Sodiganda
 Informatieverstrekking

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Sodiganda 1
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Zorgvuldigheid - procedure 1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Zorgvuldigheid - procedure 1

Meest bevraagde diensten 1.  Dienst Rekrutering en Selectie 4

2.  Sodiganda 1

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Sodiganda 1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Departement HR

EEN OVERZICHT
Er was slecht 1 tweedelijnsklachtendossier dat gegrond was en dit ging over Sodiganda. Een vergissing waarvoor 
verontschuldigingen werden aangeboden. Er kwamen geen tweedelijnsklachten over Rekrutering en Selectie, wel 4 
tussenkomsten waarbij we van oordeel waren dat het vooral om meldingen ging. 
De Ombudsvrouw is niet bevoegd voor klachten van personeelsleden over personeelszaken. We kregen wel een 
klacht van familieleden van een personeelslid van Onderwijs, een klacht uit 2013, die nog in behandeling is maar 
waar we onze bevindingen ook zullen overmaken aan het departement HR na afsluiting.

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming 0 0 0 0
Dienst Personeelsbeheer 0 0 0 0
Dienst Rekrutering en Selectie 0 3 1 0
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming 
op het Werk

0 0 0 0

Sodiganda 0 0 0 1

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Aantal dossiers*
2013 evolutie

50 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

11 10 20 9

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

6 (60%) 1 (10%) 3 (30%)

Oplossingsgraad**
wel niet

7 (70%) 3(30%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Groen 6

2.  Afval - Dieren - Geurhinder
 Openbare werken
 Wegdek en trottoirs

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Groen 4
 

2.  Afval
 Openbare werken

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 3

2.  Adequate communicatie
 Klachtenmanagement
 Professionaliteit
 Zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing

2

3.  Afdoende motivering - Coördinatie
 Doorschuifgedrag - Duurzaamheid
 Efficiëntie en effectiviteit - Flexibiliteit
 Overeenstemming met regelgeving

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Adequate communicatie 2

2.  Afdoende motivering - Coördinatie
 Efficiëntie en effectiviteit - Flexibiliteit
 Overeenstemming met regelgeving
 Redelijke termijn
 Zorgvuldigheid – Weloverwogen beslissing

1

Meest bevraagde diensten 1.  Groendienst 36

2.  Gezondheidsdienst 8

3.  Dienst Milieutoezicht
 Milieudienst

3

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Groendienst 6

* Bij de opmaak van dit rapport was 1 klachtendossier nog niet afgesloten.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Departement Milieu, Groen 
en Gezondheid

EEN OVERZICHT
In het totaal 50 tussenkomsten waarvan 11 duidelijke tweedelijnsklachten. Er is hier een dalende trend. Klachten die 
te maken hebben met subsidies kwamen in 2013 niet meer voor. Van de tweedelijnsklachten waren iets meer dan de 
helft gegronde klachten. 

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Dienst Milieutoezicht 1 0 1 1
Gezondheidsdienst 5 1 1 1
Groendienst 1 18 8 9
Medisch Sociaal Opvangcentrum 0 0 0 0
Milieudienst 2 1 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Groen.
De meeste tussenkomsten hadden te maken met de Groendienst. Hier ging het vooral om meldingen en discussies 
over openbaar groen die weinig te maken hadden met de werking van de dienst, wel met het feit dat bomen nu 
eenmaal bladeren en takken hebben en die ook liefst regelmatig moeten gesnoeid worden omdat te hoge bomen 
volgens sommige burgers “het licht afnemen” en elektriciteit duur is geworden. Sommige van die vragen druisen in 
tegen de principes die de Groendienst hanteert met het oog op het vakkundig onderhouden van het groen en dat 
groen waarde heeft voor het ecologische evenwicht. Kortom, alleen wanneer duidelijk is dat er bijvoorbeeld opval-
lend lang is gewacht om te snoeien of als echt gevaarlijke situaties ontstaan wat de openbare verlichting betreft, ko-
men we tussen. De juiste keuze van openbaar groen blijft een voortdurende uitdaging. We kregen in 2013 ook meer 
opmerkingen over de parken in Gent, duidelijk een gevoelig onderwerp voor de Gentenaars die ook lof hebben als 
een park wordt opgeknapt. Klachten ontstaan ook omdat het niet altijd duidelijk is wie wat moet opruimen en dan 
gaan de discussies vooral tussen Ivago en de Groendienst om afval in een openbaar park. Bijvoorbeeld: glasscherven 
in het Duifhuispark 

Duiven en meeuwen.
Een ander punt van ergernis zijn de stadsduiven en vooral de uitwerpselen. Meer en meer krijgen we ook klachten 
over meeuwen die vooral te vinden zijn waar er veel afval voorkomt zoals in de Overpoort of op plaatsen waar de 
dieren gevoederd worden bijvoorbeeld in de buurt van de Poezenboot. Meeuwen zijn vrij agressief en sterk vervui-
lend en verdringen de kleinere vogels. 

Milieutoezicht.
Het valt op hoe weinig Gentenaars eigenlijk klagen over ernstige milieuhinder en toezicht hierop. De enige signalen 
die we herhaaldelijk opvangen is vooral trillings– en geluidshinder van piepende trams wanneer die een bocht ma-
ken. Of van trillingshinder van verkeer, vooral in straten met heel wat putten .

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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AANBEVELINGEN
Hou die toename van meeuwen in de gaten. 

Sluikstorten blijft de grootste ergernis voor de Gentenaars en een blijvende grote uitdaging. Overweeg een totaal 
andere aanpak.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw

Departement Onderwijs en Opvoeding

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Op de Nieuwevaart ter hoogte van de aldaar gelegen ‘poezenboot’ blijven ze maar 
etensresten, brood en andere strooien alsof het in hun tuin gebeurt. Het is niet 

meer te dulden dat die meeuwen en ander gevogelte onze eigendommen volsch… 
Aub. Niet alleen onze huizen, maar ook dito voetpaden, auto’s, enzovoort. Nu, voor 
de tweede maal, zelf geraakt door poep van die meeuwen en geloof mij, dit is geen 

cadeau.
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Aantal dossiers
2013 evolutie

12 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

1 7 3 1

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

1 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Onderwijs 4

2.  Kinderopvang 2

3.  Afval
 Dieren
 Lawaaihinder
 Personeel – evaluaties, loon e.a.
 Studenten

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Kinderopvang 1
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Klachtenmanagement
 Zorgvuldigheid - fouten

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Klachtenmanagement
 Zorgvuldigheid - fouten

1

Meest bevraagde diensten 1.  Onderwijsinstellingen (incl. CLB) 8

2.  Dienst Kinderopvang 3

3.  Dienst Administratie Onderwijs 1

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Dienst Kinderopvang 1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Departement Onderwijs en Opvoeding

EEN OVERZICHT
In het totaal slechts 12 tussenkomsten en dat is een daling tegenover vorig jaar. Er is maar 1 tweedelijnsklacht. 

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Dienst Administratie Onderwijs 1 0 0 0

Dienst Kinderopvang 0 0 2 1

Educatieve diensten 0 0 0 0

Onderwijsinstellingen (incl. CLB) 0 3 5 0

Pedagogische begeleidingsdienst 0 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Verdwenen.
Hoewel we in het algemeen vrij veel klachten krijgen over discussies over invorderingen van facturen, zijn er in 2013 geen 
klachten meer over invorderingen van schoolrekeningen. Dit in tegenstelling tot 2012. Onbetaalde schoolrekeningen zijn 
een zorg zowel voor de ouders als voor de school zelf. Klachten over invordering via vredegerecht en deurwaarder komen op 
tweedelijn niet meer voor in 2013. Het is duidelijk dat, mochten die er nog zijn, ze binnen Onderwijs worden opgelost en dat 
er ook inspanningen worden geleverd om de grootte van de schoolrekeningen te beheersen en dat stappen naar deurwaar-
ders en vrederechters  worden vermeden door zorgvuldiger facturen en afbetalingsplannen. Er was wel een hardnekkige 
klacht over facturering van de Dienst Kinderopvang: twee kinderen met identiek dezelfde naam en bijna dezelfde leeftijd 
maar elk in een andere stedelijke kinderopvang werden mogelijk met elkaar verward. Maar dit is uiteindelijk rechtgezet.
Ook de klachten over wachtlijsten voor kinderopvang  en communicatie hierover van de Dienst Kinderopvang komen in 
2013 bij de Ombudsvrouw niet meer voor. Evenmin krijgen we nog klachten over lawaaioverlast van studenten. Die worden 
op eerstelijn opgevangen en blijkbaar met resultaat want ze komen niet meer in tweede lijn naar de Ombudsvrouw.

Nieuwe inwijkelingen en scholen.
We krijgen wel maatschappelijke signalen van ouders die ons meedelen dat ze niet meer echt de vrije keuze hebben 
waar ze hun kind willen laten schoollopen. Soms moeten ze zich tevreden stellen met hun derde ‘keuze’ van school. 
Zij merken op dat het aanbod van scholen in de deelgemeenten Mariakerke en Wondelgem te beperkt is en niet 
mee evolueert met de uitbouw van deze nieuwe wijken met jonge gezinnen en dat de lokale overheid hier mogelijk 
te kort zou schieten. Wat het aantal beschikbare plaatsen in Wondelgem en Mariakerke betreft, is die opmerking 
niet gegrond en zijn er extra plaatsen bij gekomen. Het is van belang dat burgers, die van de ene wijk naar een 
andere verhuizen, ook weten waar ze zich nog beter hierover kunnen informeren bijvoorbeeld via de website. Ook al 
worden heel wat inspanningen in dit verband geleverd.

Studenten en sneeuwruimen.
Er zijn nogal wat klachten over studenten die ‘vergeten’ sneeuw te ruimen voor hun studentenpanden. Normaal 
krijgen ze een herinneringsbrief maar in 2012 was die er niet gekomen. De klachten dateren vooral van de winter 
2012/2013. Een helpende hand van studenten ook voor oudere buren wordt door de Gentenaars, daar waar het wel 
gebeurt, heel erg op prijs gesteld en ook daar krijgen we signalen over.

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Kinderen van Roma’s.
We kregen vooral eind 2013 en 2014 vragen van buren van kraakpanden of de kinderen uit die kraakpanden niet 
leer- of schoolplichtig zijn. De vragen kwamen vooral uit residentiële wijken (Kortrijksesteenweg, de Sterre)  waar 
men niet meteen dergelijke kraakpanden zou verwachten. Het gaat meestal om grote alleenstaande panden  Dit 
zou er kunnen op wijzen dat door de instroom van nieuwe Roemeense en Bulgaarse gezinnen, waaronder toch een 
aantal Roma’s met een groot aantal kinderen, vooral voor onderwijs nog extra inspanningen nodig zijn. 

AANBEVELINGEN

Communicatie naar inwijkelingen (bijvoorbeeld nieuwe wijkbewoners in deelgemeenten) blijven verzorgen en her-
halen, ook via digitale weg.

Het in beeld brengen van het aantal kinderen in kraakpanden, die niet altijd ingeschreven geraken, vraagt ondersteu-
ning. 

Het beheersen van de omvang van de schoolrekening en het  aanbieden van afbetalingsplannen leiden duidelijk tot 
minder klachten, kortom dit blijft een uitdaging.

Studenten in een strenge winterperiode overtuigen dat ze meer aandacht moeten besteden aan het sneeuwruimen 
voor hun panden en mogelijk ook voor dat van hun oudere buren, dit zou het aantal klachten hierover verminderen 
en de relatie met de buren nog verbeteren.

Het mogelijke  tekort aan plaatsen in de scholen binnen Gent heeft een grote impact op jonge gezinnen. Bestudeer 
die impact. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw

Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit 

Hoofdstuk 2 - Achter de cijfers en grafieken
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Ik heb weer een klacht over sluikstort op de parking in de Warandestraat. Praktisch 
iedere nacht worden er zakken afgezet. Dit duurt al jaren. Ik heb al naar de om-

budsvrouw gebeld, maar het probleem geraakt niet opgelost. Als Ivago dat komt 
opruimen, staan er ’s anderendaags opnieuw zakken, ook tegen mijn muur die ik 

onlangs opnieuw bezet heb, maar die weer vochtig wordt. 
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Aantal dossiers*
2013 evolutie

350 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

154 64 111 21

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

67 (47,5%) 67 (47,5%) 7 (5%)

Oplossingsgraad**
wel niet

134 (95%) 7 (5%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Parkeren 140

2.  Wegdek en trottoirs 80

3.  Stedenbouwkundige vergunningen 28

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Parkeren 30
 

2.  Wegdek en trottoirs 14

3.  Stedenbouwkundige vergunningen 5

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Overeenstemming met regelgeving 67

2.  Zorgvuldigheid - procedure 42

3.  Redelijke termijn 29

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Overeenstemming met regelgeving
 Redelijke termijn

21

2.  Klachtenmanagement 17

3.  Adequate communicatie
 Zorgvuldigheid - procedure

14

Meest bevraagde diensten 1.  IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 173

2.  Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 106

3.  Dienst Administratie 49

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 36

2.  Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 19

3.  Dienst Administratie 10

* Bij de opmaak van dit rapport waren 13 tweedelijns klachtendossiers nog niet afgesloten. 
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Departement Ruimtelijke Planning,
Mobiliteit en Openbaar Domein

EEN OVERZICHT
Het aantal tussenkomsten is in 2013 gestegen van 312 tot 350. Het leeuwendeel van de klachten gaat vooral over 
parkeren en die klachten zijn gestegen tegenover vorig jaar (97 in plaats van 88 tweedelijnsklachten). We zien ook 
een lichte stijging van klachten die gelinkt kunnen worden aan een aantal grote werven (vooral Brusselsesteenweg, 
Zwijnaardsesteenweg, Pagas ) waar de Stad slechts 1 van de actoren was. De toestand van trottoirs en wegdek blijft 
de burgers frustreren en er zijn ook de klachten over de stedenbouwkundige vergunningen die vooral te maken 
hebben met het toch wel complex vergunningenbeleid voor een burger (de ongeschiktverklaringen, bouwovertre-
dingen, de discussies over de voorbesprekingen bij stedenbouwkundige vergunningen en de nodige vergunningen bij 
innames openbaar domein).
Minder dan de helft van de tweedelijnsklachten hieromtrent zijn gegrond, dat is onder het gemiddelde (51 procent).

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Dienst Administratie 5 15 6 23
Dienst Coördinatie 0 3 1 0
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 4 3 0 2
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 3 65 11 27
Dienst Wonen 2 1 1 5
IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent 7 24 45 97

INTERESSANTE SIGNALEN

Beheer van het openbaar domein.
We schreven het al in 2012: het beheersen van het openbaar domein is een bijzonder grote uitdaging. In 2013 kreeg 
het project Odin meer en meer vorm. Dit is een interne inventaris die registreert wie wat op het openbaar domein 
uitvoert en meteen ook voor de eerste keer een duidelijk beeld geeft van de versnippering. Het is de eerste keer in 
ruim 15 jaar dat er duidelijk een begin is gemaakt van een totaal overzicht over dit openbaar domein. Dit kan een 
keerpunt betekenen vooral wat betreft vereenvoudiging en coördinatie van de werken en het bezorgen van interes-
sante info aan actoren zoals Ivago (huisvuilophaling in werfzones) en andere nutsmaatschappijen. We krijgen immers 
ook klachten die te maken hebben met de gebrekkige coördinatie. De manier van werken van het Coördinatiecomité 
is mogelijk ook aan een reorganisatie toe: meer en meer werken gebeuren in synergie met co-actoren, de klassieke 
periodieke bijeenkomst van diverse actoren is niet meer efficiënt genoeg. Bovendien merken we ook op dat actoren 
zoals bijvoorbeeld Infrabel soms afwezig blijven (bijvoorbeeld jarenlange werken langs de spoorweg in Drongen met 
ook signalen over gebrekkige communicatie).

Invordering parkeerretributies.
We registreerden eind 2013 ook een keerpunt in de parkeerklachten door het bijsturen van de invorderingsprocedu-
re. Zoals ook in vorig jaarverslag gemeld: de meeste ergernissen over parkeren bij de Ombudsvrouw gaan niet over 
de parkeerdruk maar wel over de invordering van de parkeerretributies door deurwaarders. De klachten komen van 
burgers die zelden de retributie betwisten en zich dus ervan bewust zijn dat ze niet volgens de - ondertussen wel 
gekende regels - hebben geparkeerd en meestal ook niet tijdig of slechts met een gedeeltelijke betaling (enkel de 
retributie en niet de aanmaningskosten) hebben gereageerd op de twee aanmaningen waaronder een aangeteken-
de. Het moet gezegd: een aanmaningskost van 20 euro voor een retributie lijkt op het eerste gezicht een onredelijke 
hoge kost voor een aangetekende brief, maar er is ook de kost van opvolging). En die kost had kunnen vermeden 
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worden door de burger zelf omdat hij ook een gratis aanmaning krijgt. Die administratieve kost doorschuiven naar 
de gemeenschap lijkt ons ook niet rechtvaardig. Maar ook de overheid moet er alles aan doen om tegelijkertijd con-
sequent in te vorderen, de democratisch vastgestelde regels te handhaven en ook klachten te vermijden. Omdat de 
klachten blijven komen en we ook vaststellen dat er in een aantal gevallen ook echt iets is misgelopen en de burger 
niet bereikt werd, is de procedure (ondermeer op onze aanbeveling) herzien en verfijnd en krijgt de burger ook van 
de deurwaarder een laatste minnelijke schikking vooraleer over te gaan tot een dwangbevel. Dit heeft sinds septem-
ber het aantal discussies omtrent invorderingen drastisch doen dalen. Ook de mogelijkheid om een afbetalingsplan 
te krijgen juichen we toe. 

Wie echter meent dat er echt een onrechtvaardigheid is gebeurd neemt zo vlug mogelijk contact op met het Mobili-
teitsbedrijf  en zo nodig met de Ombudsvrouw. Het is van belang dat burgers ook door de diensten  spontaan op de 
hoogte worden gesteld van deze beroepsinstantie als de betwisting blijft duren.

Gehandicapten en parkeren.
Parkeerdruk en dus gebrek aan een parkeerplaats wordt, vooral door burgers die zich heel moeilijk kunnen verplaat-
sen, als bijzonder ergerlijk ervaren. Er komen al jaren herhaaldelijk klachten hierover van gehandicapte burgers: zij 
willen op het openbaar domein voldoende voorbehouden plaatsen. Omdat ze niet op bewonersplaatsen mogen 
staan komt het voor dat ze zich te ver (bijvoorbeeld meer dan 500 meter) moeten verplaatsen om een vrije plaats 
te vinden, als ze er al één vinden. Gehandicapte burgers mogen niet op bewonersplaatsen parkeren en hierover zijn 
er heel wat misverstanden. Omdat ze gratis bovengronds mogen parkeren menen ze dat ze met hun gehandicapten-
kaart ook op bewonersplaatsen mogen staan. Dat is niet het geval maar in de onmiddellijke omgeving van bewo-
nersplaatsen zijn niet altijd voorbehouden plaatsen voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart beschikbaar. 
Klachten komen er vooral wanneer er door werven gehandicaptenplaatsen verdwijnen en die niet gecompenseerd 
worden. We zijn herhaaldelijk moeten tussenkomen om de voorziene gehandicaptenplaatsen na de werken ook 
terug aan te brengen. In 2013 werd, tijdens de behandeling van dit soort klachten, ook in het bestek van de werken 
opgenomen dat er voor dergelijke plaatsen ook een compensatie moet komen in de buurt. Ook de huidige procedu-
re voor het toekennen van voorbehouden parkeerplaatsen op vraag van de gehandicapte burgers is aan herziening 
toe en mist een rechtsgrond. Zo is hieromtrent geen gemeenteraadsbesluit teruggevonden. De klachten blijven zich 
herhalen en de vraag kan worden gesteld of zich geen andere aanpak opdringt.

Bewoners en parkeren.
Klachten van bewoners over het gebrek aan bewonersplaatsen krijgen we vooral wanneer, ten gevolge van werven, 
er parkeerplaatsen worden ingenomen. Inname voor een nieuwe Kiss&Ride-zone aan de Hubert Frère-Orbanlaan 
lokt tot op vandaag nog klachten uit van de bewoners omdat die volgens hen meestal leeg is en er een grote par-
keerdruk heerst voor de bewoners ook al ten gevolge van werken.
Voorts is het voor bewoners die ver buiten het centrum gaan wonen bijvoorbeeld aan de Loop onbegrijpelijk dat 
daar waar er volgens hen voldoende ruimte is, geen parkeerplaatsen aan hun woning worden voorzien. Sommigen 
zijn juist daar gaan wonen om de parkeerdruk in de stad te ontvluchten en volgens hen zou juist die ruime parkeer-
mogelijkheden aan hun woning een troef zijn om stadsvlucht tegen te gaan.

Dienst Administratie.
Vooral de afdeling Bouw- en Woontoezicht kreeg enkele klachten. Aan de ene kant horen we burgers die de dienst 
verwijten niet op te treden maar aan de andere kant krijgen we van andere te horen dat ze te streng optreden. Voor-
al wat de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen betreft zijn er discussies. De gevolgen voor de burger zijn hier 
ook groot. Daaruit valt vooral af te leiden dat de dienst goed moet toezien dat bij dergelijke ingrijpende beslissingen 
er altijd een hoorplicht is. De regels en procedures zijn mogelijk heel duidelijk voor de administratie maar niet altijd 
voor de burger die in dergelijke gevallen soms overspoeld wordt met papieren. Het is van belang dat de Ombuds-
dienst bij dergelijke klachten van de afdeling Bouw- en Woontoezicht een duidelijk en vlug antwoord krijgt zodat 
frustraties zo vlug mogelijk kunnen worden weggenomen.

Kafka en de Belgische friet
Nooit gedacht dat er zoveel administratie achter onze nationale trots, namelijk een pakje friet, kan schuilen. 
Maar we geven het toch even mee om u de ingewikkeldheid van het vergunningenbeleid op het lokale vlak even te 
duiden.  
Zo is er onduidelijkheid wanneer twee verschillende diensten en regelgeving elkaar kruisen: bijvoorbeeld in verband 
met het uitbaten van frituren. Voor de uitbating van een mobiele frituur op privédomein heeft men een vergunning 
nodig, afgeleverd door de Dienst Markten en Foren. Op openbaar domein speelt de wet op de aanbestedingen maar 
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als men de frituur op openbaar domein uitbreidt en bijvoorbeeld op een sokkel plaatst dan speelt stedenbouw weer 
mee en is de Dienst Stedenbouw betrokken. Zeer verwarrend en vandaar het grote belang van een eenvoudiger 
vergunningenbeleid en een adequate communicatie.

Ledeberg Leeft.
Bij de Dienst Wonen: opvallend weinig klachten en zijn die er toch dan worden die vlug opgenomen door de dienst 
zelf. Wel heeft het project Ledeberg Leeft in 2013 voor herhaalde discussies gezorgd. Er zijn premies geweigerd (via 
de Dienst Administratie) of teruggeëist omdat de voorwaarden en procedure niet of verkeerd werden begrepen. 
Deze overigens pijnlijke klachten zijn te vermijden door nog duidelijker te communiceren op voorhand en uit te 
zoeken waar het is misgelopen.

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning.
Zoals reeds in een vorig jaarverslag geschreven: de voorbesprekingen voor een stedenbouwkundige vergunning 
duren lang en zijn kostelijk voor alle partijen. Volgens sommige klagers heeft dit vooral te maken met de volgens hen 
onwrikbare houding van de dienst bij bepaalde voorstellen. En gaat het niet om discussies over vastgelegde regels 
maar wel over wat ze noemen ‘de interpretatiezones’. Concreet gaat het over het nieuwe toetsingskader dat de 
Dienst Stedenbouw hanteert: dit is juist een poging tot objectivering van de beoordeling van projecten maar is op 
zichzelf geen wetgeving. Het feit dat dit nieuw is en, alhoewel ook naar buiten gecommuniceerd is, is die toets bij de 
burger niet algemeen gekend en heeft ze voor frustratie gezorgd. Maar nogmaals: dit is juist een poging tot objecti-
vering en het spreekt vanzelf dat dit toetsingskader nog kan bijgestuurd worden mochten er terechte opmerkingen 
komen. Er is ook vraag naar een duidelijker kader voor sommige lang aanslepende dossiers en waar er ondertussen 
een evolutie is wat de bestemming van de gronden betreft.

Stiefmoederlijk behandeld? 
De klacht vanuit de deelgemeenten namelijk dat ze vooral door de Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen al jaren 
stiefmoederlijk worden behandeld en dat alle aandacht en centen gaan naar de centrumstad is door de Ombuds-
vrouw onderzocht. Ze komt tot het besluit dat kort na de fusie bleek dat heel wat van die deelgemeenten beschikten 
over een erbarmelijk wegennet. In sommige ontbrak zelfs een rioleringsnet. Kortom, er moest heel wat worden 
bijgebeend en dat is ook grotendeels gebeurd. Als we ook de recente budgetten bekijken voor een aantal deelge-
meenten dan zijn de opmerkingen eerder percepties dan gegronde opmerkingen. Maar er kan nog altijd duidelijker 
over gecommuniceerd worden.
De toestand van trottoirs en wegdek, de signalisatie van werven en het gebrek aan controle erop blijven klachten 
uitlokken.

Werven, communicatie. 
De klachten omtrent enkele grote werven in 2013 zijn duidelijk samen te vatten in: gebrekkige communicatie 
(Brusselsesteenweg en Zwijnaardsesteenweg) en gebrek aan controle op de signalisatie van de werven (PAGAS). De 
communicatie kan duidelijk verbeterd worden als men rekening houdt met de info uit de klachten. Hoe meer acto-
ren, hoe belangrijker dat de communicatie door de opdrachtgever gecentraliseerd en gestuurd wordt en dat er niet 
van de ene naar de andere wordt verwezen. Klachten komen er als er te onvolledig op voorhand wordt gecommuni-
ceerd en dat duidelijk op voorhand in te schatten zaken niet tijdig werden meegedeeld. Zo kregen we altijd klachten 
wanneer burgers vaststelden dat er parkeerplaatsen verdwenen, wat niet op voorhand was aangekondigd. Het is van 
belang om zoveel mogelijk op voorhand in te schatten. Iedereen kan onverwachte omstandigheden begrijpen maar 
niet dat men niet communiceert over de inname van tien parkeerplaatsen voor de inname van het materiaal van 
een aannemer. Het is van belang te communiceren naar al wie een duidelijke impact ondervindt van de werf en dat 
kunnen ook de zijstraten zijn waar er weliswaar geen werken gebeuren maar wel parkeerplaatsen verdwijnen. Laat 
de verspreiding van informatie niet  alleen aan de aannemer over.
Over de werf aan de Sterre kregen we geen gegronde klachten. Die werf was ook twee maanden eerder klaar dan 
gepland.

Controle op de signalisatie
Er is geen automatische controle op de signalisatie van werven. Enkel na klachten wordt er opgetreden. Ons valt het op 
dat burgers niet zoveel klagen als men wel eens beweert en dat, als we tussenkomen, een onveilige toestand soms al 
maanden heeft aangesleept. We merken dat het soms ook door gebrek aan kennis is van de aannemers en de veilig-
heidscoördinatoren dat de signalisatie onvolledig of gebrekkig is geplaatst. Waarom hier geen infosessies voorzien? 
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Fietsen
2013 lijkt wel het jaar van de klachten met als onderwerp: ‘de fiets’. Zowel klachten van fietsers over signalisatie bij 
werven, als klachten over weggeknipte fietsen, onbehoorlijke termijn van respons bij aanvraag stallingen als over de 
hinder van fietsers op het trottoir.

AANBEVELINGEN
Overweeg om:
• percepties in de deelgemeenten bij te sturen;

• het vergunningenbeleid te vereenvoudigen;

• het Coördinatiecomité te reorganiseren;

• de communicatieprocessen met co-actoren bij te sturen;

• het parkeerbeleid voor gehandicapten te herbekijken;

• de signalisatie te optimaliseren door meer kennisdeling met aannemers en veiligheidscoördinatoren;

• budgetten vrij te maken voor herstellingen van trottoirs.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw 

Departement Werk en Economie
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Aantal dossiers*
2013 evolutie

3 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

0 2 1 0

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Middenstand 2

2.  Markten en foren 1

Meest bevraagde diensten 1.  Dienst Economie 2

2.  Dienst Markten en Foren 1
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Departement Werk en Economie

EEN OVERZICHT

We kregen geen enkele tweedelijnsklacht over dit departement. Waar vorig jaar de actie ‘Gent Verwent’ enkele 
tweedelijnsklachten ontlokte, was daar in 2013 duidelijk bijgestuurd en bleven die klachten achterwege. We kunnen 
dan ook erg beknopt zijn in dit overzicht.

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Dienst Economie 0 1 1 0
Dienst Markten en Foren 0 1 0 0
Dienst Werk 0 0 0 0
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Aantal dossiers
2013 evolutie

45 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

4 9 26 6

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

2 (50%) 2 (50%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

4 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Afval
 Complexe samenlevingshinder

10

2.  Wegdek en trottoirs 6

3.  Belastingen
 Dieren
 Gemeentelijke Administratieve Sancties

3

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Afval
 Belastingen

1
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Adequate communicatie
 Zorgvuldigheid - procedure

2

2.  Efficiëntie en effectiviteit
 Passieve informatieverstrekking
 Zorgvuldigheid - fouten

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Adequate communicatie
 Passieve informatieverstrekking
 Zorgvuldigheid - fouten

1

Meest bevraagde diensten 1. Dienst Gemeenschapswachten 19

2.  Lokale Preventie en Veiligheid 14

3.  Juridische Dienst en Kennisbeheer 8

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Dienst Belastingen
 Juridische Dienst en Kennisbeheer

1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Diensten van de Stadssecretaris

EEN OVERZICHT

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Dienst Belastingen 1 0 1 1

Dienst Bestuursondersteuning 0 0 0 0

Dienst Gemeenschapswachten 2 14 3 0

Dienst Interimmanagement 0 0 0 0

Dienst Interne Audit 0 0 0 0

Dienst Organisatieontwikkeling 0 0 0 0

Dienst Protocol en Logistiek 0 0 1 0

Gebiedsgerichte Werking 0 0 0 0

Juridische Dienst en Kennisbeheer 3 0 3 2

Lokale Preventie en Veiligheid 0 12 1 1

Meldpunt Discriminatie 0 0 0 0

Stedelijke Vernieuwing 0 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN

Belastingen en informatie.
Niet alleen de burger maar ook de dienst is erbij gebaat dat een burger die informatie zoekt over een gemeentelijke 
belasting, die ook zo vlug mogelijk vindt en dat er dus zo weinig mogelijk ruis zit op de informatiedoorstroming. 
Zo hebben we ons zelf eens in de plaats gezet van een burger die een aanhangwagen met reclame wil plaatsen 
binnen de stad Gent Het kan toch nog wat eenvoudiger.

Lokale Preventie en Veiligheid.
Het valt op dat we in 2013 herhaaldelijk signalen kregen over hinder en vandalisme op pleintjes in de stad: het Fra-
tersplein, het Churchillplein en het Baviaanpleintje. De problemen zouden er al jaren duren; dit blijft een aandachts-
punt voor de Dienst Preventie. Ook Buurtwerk is hier van op de hoogte. Burgers klagen niet over de werking van de 
dienst wel dat de aanpak in 2013 nog niet tot een afdoende oplossing heeft geleid.

Juridische Dienst.
In het kader van een langdurig aanslepende klacht over premies voor merkwaardige panden heeft de Ombudsvrouw 
haar verwondering geuit over het feit dat ze geen inzage heeft gekregen in het advies van de dienst naar het college 
waar de Juridische Dienst wel inzage kreeg in het advies van de Ombudsvrouw aan het college. Dit gebrek aan open-
heid wekt op zijn minst verwondering op. Tot nu toe is deze klacht nog altijd hangende na meer dan een jaar en is er 
nog geen definitieve beslissing. 
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AANBEVELINGEN
Ga na of de informatiedoorstroming over de belastingen in Gent nog kan verbeterd worden.

Openheid en een duidelijk antwoord binnen een redelijke termijn hoort thuis in een democratie.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/

ombudsvrouw

Kabinetssecretariaten College Burgemeester en 
Schepe
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Ongeveer twee jaar geleden ontstond het idee om mijn ‘functionele’ aanhangwa-
gen te voorzien van reclame en ik belde naar een algemeen telefoonnummer van 
de Stad (wat ik op de website vond). Na ruim een half uur was ik nog steeds niet 

bij iemand die mij uitleg kon verschaffen betreffende reclame op aanhangwagens 
en het zag er niet naar uit dat ik die snel zou aan de lijn krijgen. Ik ben dus maar te 

rade gegaan bij jan en alleman die eventueel iets over dit thema kon weten…
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Aantal dossiers
2013 evolutie

12 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

5 0 6 1

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

4 (80%) 1 (20%) 0 (0%)

Oplossingsgraad*
wel niet

5 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Verkeer 3

2.  Complexe samenlevingsproblemen 2

3.  Afval
 Cultuur
 Fietsers
 Lawaaihinder
 Signalisatie
 Stadseigendommen
 Wegdek en trottoirs

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Verkeer 2
 

2.  Lawaaihinder
 Stadseigendommen

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 4

2.  Actieve informatieverstrekking
 Zorgvuldigheid - fouten

2

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 3

2.  Actieve informatieverstrekking
 Zorgvuldigheid - fouten

1

Meest bevraagde diensten 1.  Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 5

2. Kabinet burgemeester 3

3.  Kabinet schepen van Milieu, Klimaat, Energie 
                en Noord-Zuid

2

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare Werken 2

2.  Kabinet schepen van Milieu, Klimaat, Energie en    
                Noord- Zuid
 Kabinet schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

1

* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Kabinetssecretariaten College 
van Burgemeester en Schepenen

EEN OVERZICHT

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Kabinet burgemeester 0 3 0 0

Kabinet schepen van Burgerzaken en Protocol 0 0 0 0

Kabinet schepen van Cultuur, Toerisme en 
Evenementen

0 1 0 0

Kabinet schepen van Financiën, Feesten, 
Middenstand en Innovatie

0 0 0 0

Kabinet schepen van Haven, Economie en 
Ondernemen

0 0 0 0

Kabinet schepen van Milieu, Klimaat, Energie 
en Noord-Zuid

1 0 0 1

Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare 
Werken

0 2 0 3

Kabinet schepen van Onderwijs, Opvoeding en 
Jeugd

0 0 0 1

Kabinet schepen van Personeelsbeleid, 
Facility Management en Administratieve 
Vereenvoudiging

0 0 0 0

Kabinet schepen van Stadsontwikkeling, Wonen 
en Openbaar Groen

0 0 0 0

Kabinet schepen van Welzijn, Gelijke kansen, 
Gezondheid en Sport

0 0 0 0

Schepen van Seniorenbeleid, Werk en 
Armoedebestrijding

0 0 0 0

INTERESSANTE SIGNALEN
Het aantal tweedelijnsklachten is beperkt tot 5 en komt meestal neer op het niet beantwoorden van een vraag van 
een burger binnen een redelijke termijn. 4 van de 5 klachten waren gegrond. Maar het valt ons op dat meer en meer 
burgers rechtstreeks en vooral via mail meer en meer de bevoegde bestuurders en hun kabinetten aanschrijven.  
Meer en meer burgers wensen mee te denken met het bestuur en hebben opmerkingen over beleidskeuzes, vooral 
wat mobiliteit en openbaar domein betreft. Alleen wanneer er dan geen antwoord komt of geen antwoord binnen 
een redelijke termijn dan klopt men aan bij de Ombudsvrouw. De Ombudsvrouw is niet bevoegd over het beleid 
maar wel over de werking van de diensten en kabinetten. Kortom we komen enkel tussen op basis van ombuds-
criteria. Wij stellen vast dat burgers die mailen er vanuit gaan dat ze binnen de week een antwoord krijgen, ook al 
vraagt dat antwoord enig opzoekingswerk. Een ontvangstmelding kan vlug, voor een onderbouwd antwoord moet 
men toch minstens drie weken rekenen en kan men hierover ook duidelijk communiceren met een burger. Wie ons 
aanschrijft, vooraleer de termijn van drie weken is verlopen, vragen we meer geduld. Ook een burger moet zich re-
delijk opstellen. Want wat is de zin van een vlug maar nietszeggend antwoord? De Ombudsvrouw rekent drie weken 
tot een maand vooraleer een klacht over non respons of geen antwoord binnen een redelijke termijn, gegrond te 
verklaren. Een goed registratiesysteem is hier zeer ondersteunend. Vooral om een overzicht te krijgen van mails die 
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nog niet werden beantwoord binnen een redelijke termijn. Overbevraging kan echter ook leiden tot frustraties bij 
diensten en tot energieverlies. Veel gestelde vragen kan men misschien via de sociale media beantwoorden? 

AANBEVELINGEN
Maak een analyse van de vragen en overweeg om pro-actief te handelen en herhaalde vragen via sociale media te 
beantwoorden.

Burgers waarderen een vlugge ontvangstmelding. Maar zeg er meteen bij wanneer het om een verzoek gaat dat ver-
der moet onderzocht worden en dat er dus geduld wordt gevraagd. Dat een redelijke termijn drie weken is als alles 
loopt zoals gepland.

Hou de opvolging bij. Een overzichtelijk registratiesysteem kan hierbij helpen

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Dienst Ombudsvrouw

We kregen een interessante eerstelijns klacht binnen via de burgemeester en de stadsecretaris die betrekking had op 
de werking van onze dienst . Het ging om een betwisting over de bevoegdheid van de Ombudsvrouw inzake klachten 
over de Huisvestingmaatschappij de Volkshaard. We hebben hierop uitvoerig geantwoord naar de directeur en de 
voorzitter van deze maatschappij. Deze uitvoerige klacht heeft ons de gelegenheid gegeven om misverstanden recht 
te zetten, onze relatie met een co-actor binnen onze stad te verbeteren en dus onze werking bij te sturen. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Aantal dossiers*
2013 evolutie

162 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

26 46 67 23

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

10 (45,5%) 8 (36%) 4 (18%)

Oplossingsgraad**
wel niet

20 (91%) 2 (9%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Parkeren 51

2.  Politiewerking 45

3.  Verkeer 19

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Parkeren 5
 

2.  Politiewerking 4

3.  Verkeer 1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Efficiëntie en effectiviteit 9

2.  Redelijke termijn 7

3.  Overeenstemming met regelgeving
 Zorgvuldigheid – procedure

4

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 7

2.  Professionaliteit
 Zorgvuldigheid – fouten

2

3.  Adequate communicatie - Doorschuifgedrag
 Efficiëntie en effectiviteit - Fair play
 Flexibiliteit - Klachtenmanagement
 Zorgvuldigheid – procedure
 Zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing

1

Meest bevraagde diensten 1.  Directie Operaties - Wijkdienst 71

2.  Directie Operaties - Verkeersdienst 57

3.  Directie Operaties - Interventiepolitie 23

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Directie Operaties - Verkeersdienst 4

2.  Directie Operaties - Interventiepolitie
 Directie Operaties - Wijkdienst

3

* Bij de opmaak van dit rapport waren 4 tweedelijns klachtendossiers nog niet afgesloten.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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Lokale Politie Gent

EEN OVERZICHT
Het Ombudsteam registreerde 162 tussenkomsten waarvan slechts 26 tweedelijnsklachten. Hieruit blijkt dat de Poli-
tie vooral de klachten intern tracht op te lossen maar dat op basis van het aantal signalen toch interessante info kan 
gepuurd worden om de werking hier en daar bij te sturen.

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Diensten van de Korpschef 0 0 0 0

Directie Beheer 0 0 0 0

Directie Operaties – Interventiedienst 4 3 12 4

Directie Operaties – Lokale Recherchedienst 2 4 4 0

Directie Operaties – Verkeersdienst 10 22 13 12

Directie Operaties - Wijkdienst 7 37 17 10

INTERESSANTE SIGNALEN

Slordige pv’s.
Wat bij herhaling en vooral de jongste jaren opvalt, zijn de opmerkingen over slordig opgestelde pv’s met taal- en 
tikfouten en ook onzorgvuldigheden. Dit blijft een aandachtspunt zowel voor de politieschool als voor de politiemen-
sen. Dit ondermijnt het gezag.

Gestolen fietsen en fietsers op voetpad.
Waar we in 2012 vooral signalen kregen over woninginbraken in Gent, kregen we in 2013 opvallend meer signalen 
over fietsdiefstallen. die liepen de spuigaten uit. Ook het aantal gestolen ‘gele’ fietsen van StudentENmobiliteit was 
opvallend. Reeds vroeger merkten we op dat ook wrakken verdwenen wanneer de prijs van het oude ijzer hoog 
stond, maar nu ging het vooral om nieuwe en dure fietsen die in zo’n grote aantallen werden gestolen dat er moge-
lijk sprake is van gespecialiseerde bendes. De Politie heeft deze klachten ernstig genomen. Maar de klachten bleven 
ook begin 2014 terugkomen.
Binnengebrachte en teruggevonden fietsen op een website brengen via StudentENmobiliteit zou een hulp zijn om de 
rechtmatige eigenaar terug te vinden.
Klachten over fietsen op het voetpad komen elk jaar terug en meestal in dezelfde buurten rondom scholen. Ondanks 
de altijd weerkerende acties van Politie krijgen we die klachten elk jaar weer. Die klachten hebben ook soms te ma-
ken met de gevaarlijke situatie voor fietsers op de rijweg door de slechte staat van het fietspad of het totaal ontbre-
ken ervan (bijvoorbeeld Sint Denijslaan).

Behoefte aan bereikbaar en ondersteunend meldpunt.
Wie het slachtoffer wordt van een diefstal van een voorwerp gaat meer en meer zelf op zoek op internet, naar sites 
waar dergelijke voorwerpen worden aangeboden. Soms vinden ze het terug maar hebben ze alle moeite om de 
politieman te bereiken die het pv heeft opgesteld en daardoor gaat er tijd verloren. Een meldpunt dat meteen die 
signalen kan registreren en ook via computer kan terugvinden zou mogelijk ondersteunend zijn voor de recherche.
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Krakers.
Ook al kan de Politie niet meer ingrijpen eenmaal krakers een huis hebben gekraakt, een vlug optreden naar aan-
leiding van signalen van buren en een duidelijk gesprek met de krakers wordt zeker ook door buren en eigenaars en 
niet in het minst door de wettelijke huurders, gewaardeerd.

Onduidelijke regelgeving en gebrek aan controle.
Er ontbreekt een door de gemeenteraad goedgekeurd reglement voor het toekennen van gehandicaptenplaatsen op 
vraag van de gehandicapte. De criteria waarop de toewijs gebeurt, missen rechtsgrond. 
Ook de controle op de signalisatie van werven ontbreekt. Wat opvalt is dat deze signalisatie niet altijd correct is 
aangebracht door gebrek aan kennis van de aannemer en de veiligheidscoördinator. Doorgeven van kennis door de 
specialisten ter zake zou controle minder dwingend maken.
Zolang de overdracht van een aantal opdrachten van de vroegere verkeerstechnische afdeling van de Politie nog niet 
is gebeurd, blijven deze taken bij de Politie en kan hierover geen onduidelijkheid bestaan want dit leidt tot klachten 
bij de burgers en tot een zoektocht bij de Dienst Ombudsvrouw. 
Er zijn ook meerdere discussies over het parkeren op pleintjes. Het is voor de burger niet altijd zo duidelijk of er daar 
al dan niet mag geparkeerd worden. Zet er een bord.

Trage woonstvaststellingen.
We krijgen opnieuw wat klachten in verband met trage woonstvaststellingen. Dit heeft ook te maken met de burger 
zelf, die soms moeilijk te bereiken is of een aantal onduidelijke bellen aan de voordeur. Het blijft voor de Ombuds-
vrouw onduidelijk waarom er ook niet telkens bij zo een bezoek een kaartje wordt achtergelaten of tenminste wordt 
genoteerd dat er een kaartje wordt achtergelaten. Burgers zijn ook ‘s morgens vroeg meestal wel bereikbaar.

AANBEVELINGEN
Aandachtspunten:
• de fietsendiefstallen; 

• zorgvuldigheid van de pv’s;

• behoefte aan efficiënte respons aan slachtoffers van diefstallen die hun gestolen voorwerpen op internet  
herkennen;

• delen van kennis over signalisatie met aannemers en veiligheidscoördinatoren.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw

OCM
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Zondag ging ik samen met mijn dochter zwemmen. We gingen onder andere in de 
wildwaterbanen. Eén van die wildwaterbanen eindigt in een soort draaikolk. Die 

draaikolk is levensgevaarlijk.
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Aantal dossiers*
2013 evolutie

73 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

6 37 9 21

Gegrondheid**
gegrond ongegrond geen oordeel

2 (40%) 3 (60%) 0 (0%)

Oplossingsgraad**
wel niet

4 (80%) 1 (20%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  OCMW 52

2.  Huisvesting 10

3.  Sociale tegemoetkomingen 5

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  OCMW
 Parkeren

1
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Redelijke termijn 2

2.  Adequate communicatie
 Consequent handelen
 Efficiëntie en effectiviteit
 Onpartijdigheid
 Overeenstemming met regelgeving
 Professionaliteit

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Adequate communicatie
 Efficiëntie en effectiviteit

1

Meest bevraagde diensten 1.  Departement Sociale Dienstverlening 62

2.  Departement Facility Management
 Departement Ouderenzorg

4

3.  Departement Financiën 2

Dienst met meeste 
gegronde klachten

1.  Departement Facility Management
 Departement Sociale Dienstverlening

1

* Tijdens de opmaak van dit rapport was 1 tweedelijns klachtendossier nog niet afgesloten.
** De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.
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OCMW Gent

EEN OVERZICHT

Dienst Infovragen Meldingen/
signalen

1e lijns-klacht 2e lijns-klacht

Departement Facility Management 2 1 0 1

Departement Financiën 0 0 2 0

Departement Personeel en Organisatie 0 1 0 0

Departement Ouderenzorg 0 1 3 0

Departement Sociale Dienstverlening 19 6 32 5

INTERESSANTE SIGNALEN
Klachten over het OCMW worden vooral opgevangen door de interne klachtenbehandelaar. Er zijn van de 73 tussen-
komsten slecht 6 tweedelijnsklachten waarvan 2 gegronde. Eentje ging daarbij over hinderlijk parkeren door perso-
neelsleden. Uit de tussenkomsten van de Ombudsvrouw naar aanleiding van ruim 65 signalen en eerstelijnsklachten 
en een beperkt aantal tweedelijnsklachten komen we vooral tot de aanbevelingen dat het voor een burger nuttig is 
dat zijn mondelinge contacten met een maatschappelijke werker ook worden geregistreerd zodat hij ook zelf zijn di-
gitaal dossier kan opvolgen. Uit klachten blijkt dat sommige cliënten zich niet altijd aan hun afspraken houden maar 
ook het omgekeerde is waar. Hoe wordt er geregistreerd wanneer een cliënt zich aanbiedt maar de maatschappelijke 
werker niet aanwezig is en soms ook niet wordt vervangen? 

Armoede.
We krijgen ook meer en meer signalen over ambtshalve afschrijvingen met alle gevolgen van dien voor betrokkenen. 
Die ambtshalve afschrijving is dikwijls gelinkt aan dakloosheid en aan de poging van de dakloze om toch zo lang 
mogelijk zijn oud adres te behouden. Wie echter ambtshalve wordt afgeschreven en geen adres meer heeft, kan zeer 
moeilijk die cirkel doorbreken en is gedoemd tot armoede. Hij heeft in elk geval ook begeleiding nodig om uit die 
administratieve molen te geraken.
Meer en meer stellen we ook vast dat sommige (dakloze) burgers, die na veel moeite en dank zij het OCMW een on-
derdak vinden, een totaal gebrek hebben aan ‘wooncultuur’ en opnieuw hun woning dreigen te verliezen omdat de 
hinder die ze veroorzaken bij de buren onhoudbaar wordt. Ook bij sommige migranten ontbreekt het aan een woon-
cultuur. Hier is behoefte aan ‘woonbegeleiding’ en het OCMW is zich hiervan bewust. Dat blijkt ook uit de signalen.

Ouderenzorg.
Elk jaar krijgen we ook signalen over ouderenzorg. In vorige jaarverslagen verwezen we naar de noodzaak van een 
zorgvuldig beheer en toedienen van medicijnen bij ouderen in rusthuizen. Af en toe vangen we ook een signaal op in 
verband met maaltijdenbezorging. Vooral hulpbehoevende senioren slagen er niet in om, wanneer ze op hun kamer 
verblijven, hun maaltijd zelfstandig op te eten. Ze vragen dus extra zorg zodat het eten niet onaangeroerd blijft staan 
wanneer er geen vrijwilligers noch familieleden een handje kunnen toesteken. 
Ouderen en familieleden zijn afhankelijk van de zorginstelling. Ze zijn in het algemeen voorzichtig met het formule-
ren van klachten want die komen meestal terecht bij bewonersraden die worden geleid door de directie. 
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AANBEVELINGEN
Het is aangewezen om na te gaan of er ook effectief wordt gecontroleerd of sommige maaltijden in rusthuizen on-
aangeroerd blijven staan omdat senioren te hulpbehoevend zijn.

Registreer ook wanneer een cliënt of een maatschappelijke werker afwezig is op de afspraak.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.

Aantal dossiers
2013 evolutie

11 =
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

4 3 3 1

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

2 (50%) 1 (25%) 1 (25%)

Oplossingsgraad*
wel niet

3 (75%) 1 (25%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Stadsontwikkelingsprojecten 8

2.  Afval
 Huisvesting
 Ruimtelijke planning

1

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Stadsontwikkelingsprojecten 2
 

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Actieve informatieverstrekking
 Afdoende motivering

2

2.  Adequate communicatie
 Overeenstemming met regelgeving
 Rechtszekerheid
 Redelijkheid en evenredigheid
 Zorgvuldigheid - fouten

1

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Redelijkheid en evenredigheid
 Zorgvuldigheid - fouten

1
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Stadsontwikkelingsbedrijf

EEN OVERZICHT
Weinig klachten maar telkens een gemotiveerde respons.

INTERESSANTE SIGNALEN

Koppelverkoop?
Er was een interessante klacht van twee burgers die enerzijds blij waren dat ze de kans kregen van Sogent om binnen 
een groot project ook een stukje tuin te kunnen bijkopen maar anderzijds nogal verbolgen waren dat ze verplicht 
werden om hier meteen een hek aan te kopen dat uniek en mooi was maar opvallend duur. Kortom ‘te chique en te 
duur’ voor hun rijwoning, zeker als de kostprijs van hun (eerder klein) stukje tuinuitbreiding lager lag dan het hek. 
Ze klaagden voorts over het feit dat ze geen duidelijk inzicht kregen in de prijsberekening. Er kwam een bemiddeling 
en de klacht was leerrijk voor de toekomst. Omdat uiteindelijk ook iedereen de keuze kreeg om dergelijke (uniforme) 
afsluiting zelf te kopen, was er geen sprake van een koppelverkoop.

AANBEVELINGEN
Koppelverkoop is verboden.

Maak een betaalbare keuze. Prijzen kunnen gedrukt wordt door dergelijke opdrachten apart aan te besteden.

Maak aanbestedingen ook doorzichtig en kijk na of de prijzen die worden geboden wel redelijk zijn. De ‘goedkoop-
ste’ kan een relatief begrip zijn. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN

U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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* De gegrondheid en de oplossingsgraad worden enkel berekend op basis van de afgesloten tweedelijnsklachten.

Aantal dossiers
2013 evolutie

77 
2e lijnsklacht 1e lijnsklacht melding info

25 21 27 4

Gegrondheid*
gegrond ongegrond geen oordeel

14 (56%) 7 (28%) 4 (16%)

Oplossingsgraad*
wel niet

14 (100%) 0 (0%)

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Ophalingen 23

2.  Afval (sluikstort, zwerfvuil) 20

3.  Recyclageparken 11

Meeste gegronde 
onderwerpen

1.  Ophalingen 8
 

2.  Recyclageparken
 Veegacties

2

3.  Afval (sluikstort, zwerfvuil)
 Lawaaihinder

1

Klachtengevoeligste 
beoordelingscriteria

1.  Efficiëntie en effectiviteit 8

2.  Klachtenmanagement 5

3.  Zorgvuldigheid - procedure 4

Meeste gegronde 
beoordelingscriteria

1.  Efficiëntie en effectiviteit
 Klachtenmanagement

5

2.  Redelijke termijn 3

3.  Consequent handelen 2
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Ivago

EEN OVERZICHT
De meeste tussenkomsten hebben te maken met huisvuilophalingen en sluikstorten. Enkele ook met de recyclage-
parken.

INTERESSANTE SIGNALEN

Sluikstorten: de grootste ergernis?
Sinds de invoering van de betalende huisvuilzakken blijft het fenomeen van het sluikstorten opduiken en lijkt het wel 
toe te nemen. Dit is het maatschappelijke fenomeen dat de jongste tien jaar het meest als ergerlijk wordt ervaren en 
waar er weinig ‘evolutie’ in zit ondanks alle pogingen om burgers meer bewust te maken en de inzet van Ivago en de 
Groendienst om die storten op te ruimen. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ komt zo op de helling te staan, ook al 
omdat wie als burger tracht het toch met een kleinere container te doen in de deelgemeenten, zijn kleinere contai-
ner niet opgehaald krijgt.
Hier is duidelijk een totaal andere aanpak nodig vinden een aantal burgers, maar ze zijn zich bewust van de com-
plexiteit. Kan de kostprijs en het sluikstorten niet teruggedrongen worden door burgers toe te laten hun huishou-
delijk afval gratis zelf te centraliseren in combinatie met een bijdrage volgens inkomsten. Kortom: meer en meer 
burgers ergeren zich over dit sluikafval maar meer dan vroeger komen ze ook met suggesties. 

Werven en ophalingen.
Meer en meer krijgen we klachten over het niet ophalen van huisvuil. De schuld wordt vaak bij de burger zelf gelegd 
die zijn afval niet tijdig buitengezet zou hebben. Na onderzoek blijkt toch dat in de praktijk kleine containers en zak-
ken, ook kerstbomen (die wel correct worden buitengezet) niet worden meegenomen of dat de chauffeurs denken 
dat ze hun route van buiten kennen maar dan vergeten de minder frequente ophaalpunten aan te doen. Ook werven 
spelen parten. Soms worden de chauffeurs verrast omdat Ivago niet tijdig werd verwittigd of omdat er tot nu geen 
systeem bestaat waar men een overzicht krijgt van alle openbare werken in Gent. 

Communicatie.
We merken ook, als we iets verder zoeken, dat er naar de dispatching toe ook niet altijd correct wordt geïnformeerd. 
Een dispacher die weet waar de moeilijkheden zitten op het terrein kan ook meer gerichte vragen stellen en ook oog 
hebben voor de moeilijkheden op het terrein. In elk geval tonen de weinige klachten in dit verband aan dat het geen 
zin heeft om niet correct te informeren. Dit wekt zowel intern als extern wantrouwen op.

Bladafval.
Ivago heeft ook duidelijk een probleem met het ophalen van bladafval. Hoe zit het nu met die speciale zakken  die de 
bladkorven moeten vervangen? Soms krijgen we klachten dat er niet of te laat wordt geveegd of dat de verzamelde 
bladeren niet tijdig worden opgehaald waardoor ze weer alle kanten opwaaien.

Recyclageparken.
Uit enkele klachten blijkt dat burgers het moeilijk hebben met het ‘gebruik’ van de recyclageparken. Vaak is dat om-
dat ze zich vooraf slecht informeerden of omdat ze een verkeerde keuze maakten bij het binnenrijden. Voor een aan-
tal mensen is het toch iets te moeilijk geworden. Er is een knop om de hulp van parkwachters in te roepen maar die 
reageren volgens klagers niet of te traag en zijn ook niet altijd even behulpzaam. Te traag is hier een relatief begrip 
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omdat men in een wachtrij staat met ongeduldige burgers achter zich. Klagers nemen dan meestal zelf het initiatief 
en als er achteraf problemen zijn menen ze dat hun klachten niet ernstig worden genomen. In het recyclagepark is 
er in de praktijk geen mogelijkheid om dit soort vergissingen van burgers recht te zetten. De bezoekers moeten maar 
een e-mail schrijven terwijl de medewerkers zelf alle beschikbare info in handen hebben en wel degelijk zouden 
kunnen optreden of op zijn minst zelf de klacht kunnen doorsturen met daarbij hun eigen versie .

AANBEVELINGEN
Sluikstorten blijft een grote uitdaging die mogelijk een totaal andere aanpak vraagt.

Problemen worden wel aangepakt maar er wordt weinig gecommuniceerd over de oorzaken.

Zowel de interne als de externe communicatie kan bijgestuurd worden. 

Geef medewerkers op containerparken ook een verantwoordelijkheid over de klacht van een klant.

Breek geen glazen in de Overpoortstraat want het zijn net die kleine stukken die niet altijd machinaal opveegbaar 
zijn en een pest zijn voor de fietsers. 

UIT HET LEVEN GEGREPEN
U vindt in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag een selectie van de klachten die bovenstaande analyse kunnen illustreren.

Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Mijn dochter heeft een meervoudige handicap, maar trekt goed haar plan. Ze is een 
type 4 kind, een type 8 kind, een type 6 kind, maar vooral mijn dochter. Een vrolijk 
meisje van 11 jaar met bruine lange krullende lokken, zeer altruïstisch, lief, gevoe-

lig, en gevat. Maar omdat ze voor CLB en het bijzonder onderwijs een ‘meervoudig- 
type kind’ is hoort ze nergens thuis.
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Aantal dossiers
2013 evolutie

299 

Klachtengevoeligste 
onderwerpen

1.  Huisvestingsmaatschappijen 75

2.  Eandis 41

3.  Andere overheden (Vlaams, federaal, …) 37

4.  TMVW 35

5.  De Lijn 10

6.  Energiebedrijven
 Max Mobiel

7

7.  NMBS
 S&R Rozebroeken
 Telecommunicatiebedrijven

4
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Co-Actoren

INTERESSANTE SIGNALEN

De collega’s.
De belangrijkste co-actoren van de Ombudsvrouw zijn op de eerste plaats de collega’s ombudsmannen en in het 
bijzonder de ombudsmannen en -vrouwen die ook in Gent een zitdag houden en dus ten dienste staan van burgers 
die hardnekkige klachten hebben over de federale overheid en de Dienst Pensioenen. In 2014 komt hier ook de 
Kinderrechtencommissaris bij. Ook met alle overige ombudsmannen in ons land is het contact uitstekend en wordt 
er samengewerkt: dat was het geval in 2013, naar aanleiding van concrete klachten, met de Ombudsman voor de 
Treinreizigers, de Ombudsman voor Energie, de Vlaamse Ombudsman en de Ombudsman voor Telecommunicatie.

Zo kwamen Gentenaars en ook burgers uit omliggende gemeenten langs met klachten over energiefacturen, over 
betwistingen met telecombedrijven en met hardnekkige klachten over betwistingen met De Lijn (Vlaamse ombuds-
man). Waar we in 2013 een hele reeks klachten over buzzypasjes samen met de Ombudsman voor de Treinreizigers 
oplosten dan kregen we in 2013 vooral suggesties van burgers door. Zo werd er bij herhaling gevraagd wanneer er 
een treinverbinding voor reizigers zou komen naar een van de grootste werkgevers in onze regio: de haven van Gent. 
Of wanneer de NMBS ook voor senioren een extra service voor bagage, tegen betaling, zou kunnen voorzien zoals in 
Frankrijk het geval is. Dit zijn eerder suggesties naar beleid dan klachten voor de Ombudsman.

Nutsbedrijven en vzw’s.
Er wordt meer en meer in synergie gewerkt bij openbare werken en dat is een goede zaak maar we merken dat 
klachten hierover zo goed als altijd te maken hebben met communicatie. Uit onderzoek van de klachten blijkt dat 
het communicatieproces over openbare werken een complex proces is waar de verwachtingen van de burger nogal 
kunnen verschillen naargelang de groep klagers. Zo willen handelaars liefst een ruime tijd op voorhand informatie, 
zelfs al is die vrij onvolledig. Zij willen vooraf kunnen inschatten wat de impact zal zijn op hun zaak. Zij hebben hierbij 
ook informatie nodig van de Dienst Werk en Economie. De bewoners willen vooral korter op voorhand verwittigd 
worden en liefst zo volledig mogelijk. Kortom, zoveel mogelijk alles wat kan op voorhand inschatten. Klachten komen 
er wanneer er parkeerplaatsen verdwijnen door de werken en dit niet op voorhand is gecommuniceerd bijvoorbeeld 
in de zijstraten. Wat we vooral merken is dat de klachten komen van de aangelanden die niet werden geïnformeerd 
niettegenstaande er toch een directe impact is door de werken. Bijvoorbeeld als een bus van De Lijn wordt omgelegd 
dan is die info belangrijk voor de reiziger op de oude route maar ook voor wie de bus nu in zijn straat krijgt. Onver-
wachte gebeurtenissen met ernstige impact op bewoners moeten vlug worden gecommuniceerd en misschien moet 
men daar een ander medium voor gebruiken. Vraag blijft telkens: wie moet wanneer en hoe op de hoogte worden 
gesteld? De communicatie enkel overlaten aan de aannemer is niet aangewezen. Uit klachten blijkt heel duidelijk dat 
vooral de inname van parkeerplaatsen, in het bijzonder bewonersplaatsen en gehandicaptenplaatsen, zeer gevoelig 
ligt. Dat gehandicaptenplaatsen in elk geval moeten gecompenseerd worden en natuurlijk: wanneer er meerdere 
co-actoren zijn is het de opdrachtgever die communiceert maar alle andere actoren moeten wel tijdig info leveren.

Coördinatie.
De coördinatie van nutswerken is bijzonder belangrijk zowel voor de burger als voor de actoren zelf. De formule van 
het Coördinatiecomité, de klassieke regelmatige bijeenkomst met een aantal actoren op vraag van de Stad, is achter-
haald en niet efficiënt genoeg. Er wordt volop gewerkt aan een digitale inventaris van alle werken: wie doet wat en 
waar? Een bijzonder grote maar noodzakelijke uitdaging.
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Signalisatie.
Er komen nogal wat klachten van burgers over de gebrekkige signalisatie op sommige werven. Het gaat ook dikwijls 
om privéwerken. Dat komt soms ook voort uit gebrek aan kennis van deze materie door aannemer en veiligheidsco-
ordinatoren. De controle hierop door opdrachtgever en wegbeheerder is noodzakelijk.

Aandachtspunt.
De opvolging van de herstelling door een aantal nutsbedrijven blijft noodzakelijk. Er zijn nogal wat klachten over het 
blijven openliggen van trottoirs na het uitvoeren van herstellingen. 

Verlichting.
Het is het eerste jaar dat het aantal klachten over de straatverlichting is gedaald. Er zijn nog enkele klachten over het 
uitblijven van herstellingen maar het is de eerste keer sinds jaren dat er bij onze dienst in elk geval een duidelijke da-
ling is. We hebben vroeger al gemeld dat de oorzaak van de klachten vooral te zoeken is bij een sterk verouderd net 
en dat het bij langdurige pannes vooral gaat over verouderde kabels. Eandis heeft behoefte aan een netwerk waarbij 
men niet afhankelijk is van de klachten van bewoners maar via sensoren defecten ontdekt.

Energieleveranciers.
Er zijn nauwelijks nog klachten over energieleveranciers. De burgers hebben de weg gevonden naar de Ombudsman 
voor Energie ofwel zijn de klachten sterk gedaald.  

Vzw REGent.
Deze vzw is nauw verbonden met de werking van de Stad. Wanneer er signalen of klachten binnenkomen over deze 
vzw, stellen we een opmerkelijk trage respons vast en dit maakt de werking niet doorzichtig. Het is aangewezen om 
de activiteiten van de vzw te analyseren. 

Huisvestingsmaatschappijen.
Ook al zijn we niet meer bevoegd voor dergelijke klachten, de samenwerking in het belang van de huurder en de 
Gentenaar, is constructief in het bijzonder met WoninGent en sinds midden 2013 ook met De Volkshaard. Klachten 
die met de interne klachtenbehandelaar geen oplossing vinden, worden doorgestuurd naar de bevoegde Vlaamse 
Ombudsman.
We kunnen in elk geval vaststellen dat er gegronde signalen zijn over de trage terugbetaling van de huurwaarborg 
door WoninGent. Er blijven, door een tekort aan sociale woningen, lange wachtrijen bestaan. We merken ook dat 
een aantal klachten van bewoners in sociale blokken het gevolg zijn van het gebrek aan wooncultuur van sommige 
bewoners. Er zijn ook meer en meer bewoners met psychische problemen.

Interne klachtenbehandeling.
Er wordt constructief samengewerkt met de klachtenbehandelaars van TMVW, De Lijn, Eandis en van de woning-
maatschappijen WoninGent en De Volkshaard. Zelden moet een klacht worden doorgestuurd naar de bevoegde 
Vlaamse Ombudsman en komt het intern tot een bevredigende oplossing voor de klager.

TMVW.
Net als in 2012 krijgen we nog altijd klachten over de lange termijn voor het vervangen van loden wateraansluitin-
gen. Dit heeft enerzijds te maken met de bereikbaarheid van de burgers maar het tempo is twee aansluitingen per 
dag. Opvallend is de vlugge tussenkomst van TMVW zelf bij een klacht van bijvoorbeeld een verzakking. Er wordt ook 
vlug signalisatie geplaatst maar dan duurt het om praktische redenen een hele tijd vooraleer de herstelling wordt 
uitgevoerd, wat op onbegrip van de burger stuit. Er kan iets meer gecommuniceerd worden over de reden waarom 
het soms iets langer kan duren. 

Zwembadbeheerders.
We kregen enkel over het zwembad Rozenbroeken enkele klachten. Die gingen vooral over de veiligheid van het 
schotelbad waarbij sommige gebruikers, door de kracht van het water, verwondingen opliepen. Gebruikers klaagden 
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ook dat, wanneer ze hun sleutelbandjes waren kwijtgeraakt, problemen kregen om aan hun kleding te geraken. Ook 
was er een klacht over hygiëne in het bad. De Ombudsvrouw kreeg geen gehoor wat het schotelbad betreft. Voor 
het zwembad Rooigem kregen we een klacht over de nog altijd defecte lift. 

AANBEVELINGEN
Net zoals in 2012 hebben we in 2013 nog altijd klachten en meldingen van burgers over het niet goed of te laat herstel-
len van trottoirs na werken door aannemers van nutsbedrijven. Controle door de opdrachtgever is hier aangewezen.

Stuur communicatie over grote werven bij, ook wat de signalisatie ter plaatse betreft. 

Een nieuw aandachtspunt: sluikstorten op de perrons aan tramhaltes: wie doet wat? Is het voor Ivago of is het voor 
De Lijn? Maak duidelijke afspraken.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
Een volledig overzicht van signalen en klachten vindt u in het elektronische verslag op de website: www.gent.be/
ombudsvrouw
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Wat is de impact van een Ombudsman of -vrouw? Of is de werking van een lokale overheid bijgestuurd na tussen-
komst van de Ombudsvrouw, en zo ja op welke manier? Dit is een moeilijke maar belangrijke vraag die we in Gent 
trachten te beantwoorden door elk jaar na te gaan op welke manier de klachten uit het vorige jaarverslag en in de 
loop van het huidige jaarverslag (2013) werden opgevolgd. En op welke manier?

De vlugge interventie en pragmatische aanpak.
In de loop van het jaar werden de behandelde klachten voor 93% opgelost. Dit wil zeggen: tijdens of kort na de 
afhandeling van de klacht kreeg de burger ofwel een oplossing aangeboden ofwel een duidelijk antwoord waarom 
er al dan niet werd ingegaan op zijn klacht. In 7% was het oordeel dat de klacht gegrond was maar dat er toch geen 
oplossing kwam, of dat de Ombudsvrouw en de diensten en/of bestuur niet dezelfde mening deelden.
In de loop van 2013 werden ook ruim 100 aanbevelingen gedaan. In tegenstelling tot vorige jaren worden de aanbe-
velingen niet meer verzameld en dan pas overgemaakt via het jaarverslag maar worden ze na elke gegronde klacht 
doorgestuurd naar de diensten zodat meteen ook een reactie van de dienst verkregen wordt.

De structurele aanpak.
Bij een aantal herhaalde klachten, die pas na een jaar en in hun geheel worden geanalyseerd, volgt een jaarverslag. 
Waarop elk jaar :
• een politiek antwoord volgt dat ook aan de gemeenteraad wordt overgemaakt en u ook kan lezen in het elektro-

nische jaarverslag van de Ombudsvrouw. 

• een structureel overleg volgt op uitnodiging van de departementen waar de meeste klachten werden geregis-
treerd en die vooral met publiek in contact komen. Daar komt ook aan bod hoe het departement evolueert en 
hoe in de praktijk wordt bijgestuurd. 

Het enige departement dat dit al ruim 15 jaar doet is RUMODO. Dit was ook het eerste departement dat zelf zijn 
meldingen en eerstelijnsklachten verzamelde.
Dit was ook het geval met Bevolking en Welzijn en ook met het Departement Milieu; Groen en Gezondheid maar in 
2013 waren in dit laatste departement de klachten bijzonder beperkt.

De meest opvallende bijsturingen in 2013 (op basis van 
jaarverslag 2012 en herhaalde klachten in 2013) en het 
effect ervan.
In 2013 was één op drie klachten er eentje over ‘parkeren’ en meer bepaald over de invorderingen van de retribu-
ties via deurwaarders. We zagen die klachten, maar in mindere mate, ook in andere diensten waar er op die manier 
wordt ingevorderd. De meeste klachten zijn ongegrond en de retributies bleken terecht. Het ging dan vaak om 
burgers die te laat hun retributie betaalden en weigerden de administratieve kost na de tweede aanmaning te be-
talen. Zij kregen dan ook een dwangbevel, enkel voor de administratieve kost. Eind 2013 zien we een bijsturing van 
deze procedure en krijgen burgers nog een minnelijke schikking van de deurwaarder vooraleer over te gaan tot een 
dwangbevel. We zien sindsdien dit soort klachten spectaculair dalen. Of die daling zich zal doorzetten is nog even 
afwachten.

De al jarenlang herhaalde klachten over een onredelijk lange wachttijd (vooral Sefor-dossiers) en onzorgvuldigheid 
bij de behandeling van dossiers, kregen we vooral te zien bij Burgerzaken (vooral Loket Migratie). Dit is al jaren het 
geval. Complexe en snel veranderde regelgeving en stijgende migratie zijn hier slechts enkele van de oorzaken. Dit 
loket kreeg in de loop van de jaren een aantal medewerkers bij maar toch blijven we hier een afwezigheid bij het 
personeel registreren die hoger ligt dan gemiddeld en waardoor een aantal keren ook de dienst telefonisch niet 
bereikbaar was. De dienst ligt ook afgelegen van andere diensten. 
We merkten eind 2013 dat men gestart is met uitvoering van de aanbeveling om het doorsturen van woonstvaststel-
lingen door de Politie naar de Dienst Burgerzaken digitaal te laten verlopen en niet meer via koerier of fax. Hierdoor 
wordt tijd gewonnen en kan er nagegaan worden wie, wat, wanneer heeft doorgestuurd. Zo kan de doorlooptijd van 
de procedure gemeten worden. Dit zou een aantal jarenlange discussies en klachten hieromtrent kunnen vermijden.

Er is ook eind 2013/begin 2014 een begin gemaakt van een digitalisering van de migrantendossiers. Het is nog te 
vroeg om hier een impact te zien. Dit zou bijvoorbeeld de klachten omtrent toegankelijkheid en vragen naar de stand 
van die dossiers kunnen oplossen. Ook zou men het verloop van deze dossiers beter kunnen meten. Het zou de zorg-
vuldigheid bij de samenstelling kunnen verbeteren en de zoektocht naar de dossiers vermijden.
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2012: het jaar van de klachten over woningdiefstallen.
Het zal voor de burger duidelijk zijn dat de Gentse Politie, in samenwerking met andere korpsen, vooral preventief 
te werk gaat via controles op belangrijke toegangswegen. De cijfers van de Politie tonen aan of dit al dan niet een 
impact heeft. Burgers wijzen er ook op dat sommige dievenbendes zich ook verplaatsen per trein.
In 2013 zagen we vooral klachten over fietsdiefstallen die zich in 2014 ook doorzetten. Ondanks een aantal maatre-
gelen van de Politie blijven de signalen over deze diefstallen zich doorzetten, meer dan vorige jaren. Er komen ook 
reacties op ‘Gentblogt’ hierover. Er wordt gesignaleerd dat ook in de overdekte stalling van Sint-Michiels afgeknipte 
sloten liggen. Of hier camerabeelden kunnen helpen is nog niet uitgeklaard.

RUMODO: het beheer van het openbaar domein.
De grootste uitdaging van het lokale bestuur blijft een overzicht te krijgen van wat eigen diensten en nuts- of privé-
bedrijven uitvoeren op het openbaar domein. Dit overzicht is nodig om beter te coördineren, te vereenvoudigen, 
versnippering te verminderen, het vergunningenbeleid aan te passen, …
Er is een eerste stap gezet met het project Odin dat een inventaris tracht op te maken van wie doet wat en wanneer 
op dit openbaar domein. Dit zal in elk geval ook de versnippering van de diensten in beeld brengen waaruit al jaren 
een aantal klachten voortkomen. Voor een burger is het geen eenvoudige klus om uit te zoeken bij wie hij moet zijn 
om welke vergunning te bekomen wil hij een inname doen van het openbaar domein. De eerste stap is gezet, het is 
nog te vroeg om hier al de impact van te meten.

Selectie en examens.
In 2012 kregen we van de Dienst Rekrutering en Selectie een bijsturing naar aanleiding van enkele klachten over 
feedback na examens. Er zou ook iets meer op maat worden gewerkt. In 2013 kregen we hierover zo goed als geen 
opmerkingen meer.

Verdwenen klachten en evoluties.
Dat bijsturingen, na analyses van herhaalde klachten (en dit niet alleen bij Dienst Ombudsvrouw), wel degelijk im-
pact hebben, blijkt bijvoorbeeld uit volgende evolutie.
De meest opvallende klachten bij de opstart van de dienst en ook de daaropvolgende jaren (1997 tot 2005) gingen 
vooral over wateroverlast: ondergelopen kelders (nieuwe riolering, aanleg waterzuiveringsstations) en wateroverlast 
in een aantal deelgemeenten (Drongen, Oostakker). Die klachten zijn zo goed als verdwenen. Sinds kort heeft ook de 
Assels een rioleringsnet.
Maar we merken wel dat er opnieuw klachten opduiken over schimmelvorming in vooral sociale woningen. Dat 
heeft te maken met de kwaliteit van de sociale woningen maar ook, de jongste jaren, met het stijgend grondwater. 
Vooral waar er in meersen gebouwd is zien we, de jongste vijf jaar, dit probleem opduiken.
In de beginjaren (1997-2000) kregen we bijna wekelijks klachten over zwerfkatten maar die zijn duidelijk beheerst na 
aanstelling van de kattenvanger en invoering van sterilisatie van de zwerfkatten door de universiteit. Een jaar gele-
den doken ze weer even op toen bleek dat er van dit systeem afgestapt werd, maar de klachten blijven achterwege 
ook omdat heel wat kattenmoeders met pasje op het terrein actief zijn. Ook klachten over teveel aan duiven worden 
door de Groendienst beheerst maar nu duiken nieuwe klachten op over meeuwen. Die worden vooral gelinkt aan 
een veel groter, en tot nu toe, onopgelost probleem van sluikstorten. 

De eerste jaren van het betalend parkeren gingen de duizenden betwistingen vooral over “wel betaald maar de con-
troleurs hebben het ticket niet gezien” Of “mijn ticket is omgedraaid”. Al deze klachten zijn zo goed als verdwenen 
dank zij het fotograferen van de voorruit. Bij het Mobiliteitsbedrijf zijn de bijsturingen opvallend en er is ook duide-
lijk een effect merkbaar.

Dit is slechts een greep uit de verdwenen klachten waar we recent toch een evolutie zien. Zowat alle diensten die 
een aanbeveling hebben gekregen, hebben hier in het Politieke Antwoord op het jaarverslag van de Dienst Ombuds-
vrouw ook gereageerd. U krijgt het volledige antwoord in het digitale jaarverslag dat u op de website vindt. 
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Ik bouwde mijn fiets om, tot e-bike, 
omdat ik niet in het bezit ben van een groot budget.

Ik voel me uitgesloten en bestraft, dat ik geen recht heb op een premie 
die Gent geeft op de aankoop van een elektrische fiets.

Met mijn budget had ik enkel een minderwaardige fiets kunnen kopen, 
had ik deze optie moeten nemen?
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Departement Bevolking en Welzijn

Waarom geen openbaar toilet en volgnummer in het dienstencentrum in Wondelgem? Voelt deze burger zich toch 
wat achteruit gesteld omdat hij van een deelgemeente komt?
“Ik krijg geen waar voor mijn geld want ik moet al een nieuwe identiteitskaart betalen terwijl mijn oude nog niet 
vervallen is”. Voelen we hier eigenlijk niet de vraag: hoeveel steekt de staat op die manier wel in zijn zak en is dit wel 
eerlijk? 
En hoe komt het dat mijn vrouw, met wie ik als Belg van Kosovaarse afkomst al bijna veertig jaar getrouwd ben en 
hier in Gent bijna 20 jaar samenleef, nu het land moet verlaten, terwijl zij hier oma en moeder is en haar man en 
kinderen Belg zijn? We worden uit elkaar getrokken. Voelen we hier niet automatisch dat er iets niet klopt terwijl 
toch alle huidige federale regels worden gevolgd? Of hoe de regels en de vorm belangrijker worden dan de men-
selijkheid? Wil u weten hoe in Gent op deze klachten wordt gereageerd? U leest het hieronder. De klachten zijn in 
woorden van de burger omdat de manier waarop iets wordt gezegd ook belangrijk kan zijn…

Dienst Burgerzaken

Verzoek: 201301-27
Volgnummers en een toilet?
Ik wens in het gemeentehuis van Wondelgem graag een volgnummersysteem voor het beurtelings wachten!! On-
langs ben ik met mijn gezin tweemaal langs geweest om de nieuwe identiteitskaarten af te halen; dit verliep niet 
vlekkeloos. Een 26-tal wachtende mensen die voor ons aanwezig waren. Het was moeilijk in te schatten wie voor ons 
was. Na meer dan een uur wachten, kwamen er nog steeds mensen binnen, waaronder een achttal vreemdelingen. 
Het spanningsgevoel kwam uit en ze namen gewoon een oneerlijke voorrang. Het is vanzelfsprekend dat dit op deze 
wijze kan leiden tot een ruzie. Het lijkt of daar de tijd is blijven stil staan, althans zijn we nu het jaar 2013. Er is zelfs 
geen openbaar toilet aanwezig. Onze zoon van 7 jaar moest naar het toilet gaan en werd richting het politiebureau 
gestuurd. Het gevolg: met grote schrik en schreibuien heeft hij... Dit kan ik niet tolereren. Op deze gemeenschap-
pelijke plaats te Wondelgem mag er toch een kleine gezonde verbetering komen. De bevoegde personen aan het 
onthaal zijn zich van deze situatie bewust. Ze lieten ons weten dat dit regelmatig voorkomt. Hopelijk graag reactie op 
deze situatie.

Onderzoek:
We geven het signaal door aan de Dienst Burgerzaken voor verdere opvolging.

Beoordeling: geen oordeel

fair play
Verzoek: 201301-45
4 Jaar en 9 ½ maand.
Vorig jaar kreeg ik een uitnodiging om mijn identiteitskaart te vernieuwen. Ik ben langs geweest in Sint-Amandsberg 
op 30 november 2012 (moest gaan voor 6 december). Nu ga ik om mijn pas op 4 januari 2013 en niettegenstaande 
mijn oude nog geldig was tot 19 februari 2013, is mijn nieuwe al geldig met terugwerkende kracht van 30 november 
2012 (tot 30 november 2017). Ik vind dit geen eerlijke handelswijze, want op die manier zijn de passen geen 5 jaar 
geldig, maar slechts 4 jaar en 9 1/2 maand!!
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Onderzoek:
De verontwaardiging van verzoekster is volledig terecht. De procedure voor de elektronische identiteitskaart werd 
echter vastgelegd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de gemeenten moeten die strikt volgen. 
De burger moet tijdig opgeroepen worden voor de hernieuwing van zijn identiteitskaart, zodat hij steeds over een 
geldig identiteitsdocument kan beschikken. Gelet op de aanmaak- en leveringstermijn moet het Loket Bevolking de 
uitnodiging daarom ruim voor .de vervaldatum opsturen. Loket Bevolking zal de klacht van verzoekster meenemen 
naar de volgende besprekingen met FOD Binnenlandse Zaken.

Beoordeling: ongegrond
Op zich is de klacht van verzoekster gegrond, maar Stad Gent kan daar zelf niets aan doen omdat dit op federaal 
niveau geregeld is. Loket Bevolking zal dit wel meenemen naar de besprekingen met FOD Binnenlandse Zaken.

professionaliteit
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201301-108
Vervallen formulier.
Ik kom hier voor het gebrek aan professioneel handelen bij het Loket Bevolking. Ik heb mij ook boos gemaakt. Ik 
kwam om een formulier waarin ik aan mijn minderjarige dochter de toelating gaf om met vrienden naar het bui-
tenland te gaan. Dit formulier werd mij echter geweigerd omdat mijn identiteitskaart was gestolen op 20 december 
2012. De ambtenaar weigerde mij dit formulier voor mijn dochter mee te geven op basis van het bewijs van aangifte 
van diefstal omdat dit verlopen zou zijn…De ambtenaar bleef bij de weigering; ik werd doorgestuurd omdat ik het 
nieuwe nummer van mijn identiteitskaart nodig had. Toen ik met het nieuwe nummer boven kwam, had ik de hand-
tekening nodig dus werd het meegeven van het formulier opnieuw geweigerd. Toen ik mij de volgende dag aanbood 
bij een andere ambtenaar is het zonder problemen meegegeven. Ook op dat moment had ik mijn nieuwe identiteits-
kaart niet, maar wel het bewijsje van diefstal.

Onderzoek:
Alles begint bij het ‘bewijs van aangifte van diefstal van een identiteitskaart’. Dat bewijs werd door de Politie op-
gemaakt op 20 december 2012. Daaronder staat dan de volgende formulering: “Dit document, dat enkel in België 
als tijdelijk bewijs dient, vervalt op 20-12-12 (+30 dagen).” Met andere woorden, het document was geldig tot 19 
januari 2013. We checken dit ook nog eens bij de Politie en die bevestigt dat. Toen verzoekster dus op 16 januari 
2013 aan het loket verscheen, was het document dus wel degelijk nog geldig en had de medewerkster aan het loket 
een formulier voor ouderlijke toestemming moeten afleveren. Zij keek echter enkel naar de datum en hield geen 
rekening met de +30 dagen die tussen haakjes stond. Ze beschouwde het document dus als vervallen en ongeldig, 
en verzoekster had ook nog geen nieuwe identiteitskaart aangevraagd. Vanuit die visie handelde de medewerkster 
de situatie ook verder af: verzoekster moest een nieuwe identiteitskaart aanvragen en ze moest haar verliesattest 
laten verlengen. Verzoekster is volgens de dienst op dat moment beginnen schelden en is weggelopen. Later op de 
dag kwam ze volgens de dienst terug waarop ze met het verliesattest zwaaide (zonder het voor te leggen) en uitte 
ze ook bedreigingen. De medewerkster is daarop boos geworden en verzoekster is weggegaan zonder het verlengde 
.verliesattest voor te leggen. De dag nadien is verzoekster dan heel rustig teruggekeerd naar het loket bij een andere 
medewerkster en heeft ze de nodige papieren voorgelegd. Ze kreeg dan ook zonder problemen het formulier voor 
de ouderlijke toestemming. Conclusie is dat de medewerkster inderdaad een fout maakte bij de interpretatie van het 
verliesattest. De formulering van de vervaldatum is zeker niet optimaal, maar vanuit haar vakkennis had de mede-
werkster dit toch moeten kunnen inschatten. Het is ook niet professioneel om mee te gaan in de agressie van een 
klant. Toch ook hier enige nuance: het is gemakkelijk zeggen, maar in de praktijk is het zeker niet gemakkelijk om 
rustig te blijven terwijl iemand je verbaal aanvalt en je bedreigt.

Beoordeling: gegrond
Er werd een fout gemaakt en het is niet professioneel om zelf boos te worden. Toch is hier enige nuance 
nodig, verzoekster ging zelf over de schreef.

Aanbeveling:
Vestig de aandacht erop dat medewerkers bij dit formulier goed moeten opletten voor de formulering bij de ver-
valdatum.
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redelijke termijn
Verzoek: 201301-112
Werkaanbieding verloren.
Mijn vrouw is op vraag van haar werkgever naar België komen werken. Zij is hier van 1 januari 2010 en ikzelf ben 
naar hier gekomen in oktober 2010. Elk jaar zijn er moeilijkheden om tijdig onze verblijfsvergunningen te verlengen 
(die gekoppeld zijn aan een arbeidskaart). Eindelijk had ik ook werk gevonden en op 27 december 2012 heb ik mijn 
documenten ingediend voor verlenging van mijn verblijfsvergunning die liep tot 20 december 2012. Ik heb dit pas zo 
laat kunnen doen omdat eerst alle documenten van mijn vrouw in orde moesten zijn. Mijn vrouw had dat in oktober 
gedaan, maar het duurde een tijd voor ze een antwoord kreeg. Ik kreeg daarna pas een afspraak op 27 december. 
Die werkaanbieding heb ik ondertussen verloren omdat mijn verblijfsvergunning niet tijdig verlengd werd! Ik ben 
vooral kwaad omdat ik herhaaldelijk gebeld heb en vroeg of er nog iets moest gebeuren, want ik kon beginnen 
met werken, maar mijn papieren moesten daarvoor wel in orde zijn. Ik zat dus te wachten op een reactie van Loket 
Migratie. Bovendien had men mij beloofd dit met spoed te behandelen gezien de dringendheid voor mijn werk. Zo 
nodig zou ik ook voor een spoedprocedure betalen. Toen het antwoord toch op zich liet wachten en mijn toekom-
stige werkgever moeilijk begon te doen, hoorde ik telkens bij de administratie: we wachten op Brussel. Blijkt dat er 
in Gent al op 28 december een brief van Binnenlandse Zaken was toegekomen met de vraag dat ik binnen de dertig 
dagen na betekening loonfiches moest binnen brengen van de referentiepersoon enzovoort. Ik ben dit pas op 22 
januari 2013 te weten gekomen en pas na de derde keer bellen op die dag. Twee keer werd mij zelf meegedeeld dat 
er geen antwoord was van Brussel. Op die manier ben ik dus die werkaanbieding kwijt geraakt! Vorig jaar heeft mijn 
vrouw hetzelfde meegemaakt: ook bij haar zei men herhaaldelijk dat er nog geen antwoord van Brussel was… terwijl 
dat dat er blijkbaar wel al was. Ik begrijp dat er veel werk is, maar dit is toch niet ernstig!

Onderzoek:
Verzoeker is een gezinshereniger en hij is dus inderdaad afhankelijk van de A-kaart van zijn vrouw. Die werd aange-
vraagd op 15 december 2012. Op 28 december 2012 kreeg Loket Migratie een fax van DVZ dat verzoeker de be-
staansmiddelen van de referentiepersoon moest aantonen en er moest ook een relatieverslag doorgestuurd worden. 
Op 22 januari 2013 wordt alles doorgefaxt naar DVZ en op 6 februari 2013 kwam er een positieve beslissing. Wat de 
communicatie betreft, zegt Loket Migratie dat het enkel mogelijk is om beknopte informatie te geven aan de tele-
foon omdat het doornemen van het volledige dossier te veel tijd in beslag zou nemen. Met telefonische onbereik-
baarheid voor anderen tot gevolg. Loket Migratie verontschuldigt zich dat er in januari wat tijd verlopen is.

Beoordeling: gegrond
Zowel de afhandeling van het dossier van de vrouw als de afhandeling van het dossier van de man zijn traag verlo-
pen.

redelijke termijn
coördinatie
Verzoek: 201303-228
Naar Brussel.
Ik ben een erkende politiek vluchteling uit Iran. Door een ambtshalve afschrijving in Aalst na de relatiebreuk met 
mijn partner zit ik nu in de grootste moeilijkheden. Ik woon nu bij mijn moeder in Gent en ik wou daar ingeschreven 
worden. Op 6 oktober 2012 deed ik dus een aanvraag om de ambtshalve afvoering te schrappen en in november 
2012 bracht ik de nodige bewijzen binnen dat ik in die voorbije zes maanden in België verbleef. Er kwam een woonst-
vaststelling en die werd door de wijkagent doorgestuurd op 12 december 2012. Tot op vandaag [2 maart 2013] kan 
ik niet werken en heb ik geen inkomen. Ik had werk, maar ik ben mijn werk verloren door de ambtshalve afschrij-
ving. Ik kan wel teruggaan naar mijn oude werkgever; dus ik wil zo vlug mogelijk opnieuw ingeschreven worden. Ik 
realiseer mij dat dit allemaal via Brussel moet gaan, maar er zou tot op vandaag nog altijd niets naar Brussel doorge-
stuurd zijn.

Onderzoek:
Het politieverslag werd inderdaad doorgestuurd naar Dienst Burgerzaken op 12 december 2012. Daarna verdwijnt 
ieder spoor van het dossier totdat het begin maart 2013 effectief door Loket Migratie wordt doorgefaxt naar DVZ. 
Eind december was er een collectieve sluiting door de eindejaarsperiode en de medewerkster die verantwoordelijk 
was voor het dossier was twee weken ziek in februari, maar dan nog is hier geen sprake van een redelijke termijn. De 
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vraag is ook of taken dan niet overgenomen kunnen worden bij langdurige afwezigheid.
Het diensthoofd van Loket Migratie heeft gevraagd om in de toekomst datumstempels te zetten zodat er tenminste 
een spoor is van het traject dat een dossier aflegt. Hij volgt het dossier ook op.

Beoordeling: gegrond

redelijke termijn
vertrouwen
coördinatie
Verzoek: 201303-233
Vermist dossier.
Ik heb me ingeschreven aan de universiteit in oktober. Net nadat ik me aan de universiteit ingeschreven had, ging 
ik naar Loket Migratie om een afspraak te maken, en ik heb een afspraak gekregen voor 13 november 2012. Toen ik 
die dag naar het loket ging, heeft iemand me gezegd dat ik ambtshalve afgevoerd was en naar de Turkse ambassade 
moest gaan om een Belgisch visum aan te vragen. Of beter, naar Turkije gaan en opnieuw een visum aanvragen. Die 
vrouw kende de procedure niet. Door haar onwetendheid, kon ik mijn papieren niet indienen. Daarna ging ik naar 
Infopunt Migratie om een beetje uitleg te krijgen, want ik vond het gek om naar Turkije te gaan terwijl mijn studies 
doorgingen. En daar ben ik geïnformeerd dat dat niet nodig was. Al wat ik moest doen was bewijzen dat ik het land 
niet verlaten heb en wachten op de Politie. Dus ging ik weer naar Loket Migratie om een nieuwe afspraak te maken. 
De nieuwe afspraak was drie weken later. Dus ik heb bijna een maand verloren. Op de dag van de afspraak heb ik 
uiteindelijk mijn papieren ingediend. Nu moest ik wachten op de Politie. De agent die verantwoordelijk is voor onze 
straat had me op 4 januari 2013 gebeld dat ze mijn dossier naar het loket gestuurd had en dat mijn dossier in orde 
was. Zelf heeft ze een kopie naar me gestuurd. Toen ik maar niks hoorde over de afloop van mijn dossier heb ik Loket 
Migratie telkens gebeld en ze hebben me altijd dezelfde uitleg gegeven: dat ik moest wachten, dat ze niks van de 
Politie hadden, enzovoort. Ik ben zelf weer naar Loket Migratie gegaan en daar zei iemand tegen mij dat als ze een 
papier krijgen, ze het onmiddellijk naar Brussel sturen… dus mijn papieren waren ook in Brussel. Ik was blij om dat te 
horen. Na een tijdje heb ik Loket Migratie nog eens gebeld en ben ik te weten gekomen dat ze niks naar Brussel ge-
stuurd hadden. Ik was echt in de war. Dan ging ik naar Infopunt Migratie (18 februari 2013). Ze hebben Loket Migra-
tie gebeld om  te vragen of ze de brief van de Politie hebben ontvangen, maar dan hebben ze natuurlijk nee gezegd. 
Daarna heeft het Infopunt de verantwoordelijke agent gebeld en ze zijn te weten gekomen dat ze mijn dossier al 
op 8 januari 2013 doorgestuurd had. Daarom heeft het Infopunt opnieuw het Loket gebeld en gezegd wat de agent 
gezegd had. Ze gingen dat controleren en een mail sturen. De volgende dag ging ik weer naar Infopunt Migratie om 
te checken of ze een mail gekregen hadden. In de mail zei iemand dat ze het papier van de Politie gevonden (!) heb-
ben, maar ze moesten wachten op de mevrouw die verantwoordelijk is voor mijn dossier. Omdat ze ziek is, kunnen 
ze mijn dossier niet doorsturen. Dat vind ik echt onaanvaardbaar. Sinds oktober probeer ik mijn papieren in orde te 
brengen, maar helaas heb ik te veel tijd verloren. Nu zeggen ze dat mijn papieren in Brussel zijn en dat ze wachten 
op het antwoord, maar ik heb mijn vertrouwen in hen verloren. Ik kan niet focussen op mijn lessen, want ik loop 
altijd achter mijn papieren. Het is bijna zes maanden en mijn papieren zijn nog maar net naar Brussel opgestuurd. En 
ik weet niet of ik een positief antwoord zal krijgen, want ze denken nu dat ik niks doe en mijn verantwoordelijkheden 
niet opneem.

Onderzoek:
Op 17 december 2012 werd er aan de Politie gevraagd om een woonstcontrole te doen en op 5 januari 2013 werd er 
een positief verslag opgemaakt. Het dossier verdwijnt dan ergens bij Dienst Burgerzaken tot het op 22 februari 2013 
werd doorgefaxt naar DVZ. Op 11 maart 2013 gaf DVZ toelating om verzoekster opnieuw in te schrijven. De Politie 
moet daarvoor nog eens een nieuwe woonstcontrole doen. Wat de foute informatie betreft, biedt Loket Migratie zijn 
verontschuldigingen aan. De medewerkers hebben nochtans de opdracht om enkel informatie te geven waarvan ze 
zeker zijn. Er wordt volgens Loket Migratie hard gewerkt om via interne opleidingen de kennis van de medewerkers 
te verhogen, maar dat vergt tijd. De medewerkster die de herinschrijvingen behandelt, was inderdaad langere tijd af-
wezig. Haar werk werd wel overgenomen door een collega, maar die moest dat bovenop haar eigen werk doen. Deze 
procedure is volgens Loket Migratie niet snel aan te leren en daardoor kan niet iedereen dit zomaar overnemen. Ook 
hiervoor biedt Loket Migratie zijn verontschuldigingen aan. Momenteel verloopt de procedure voor woonstvaststel-
lingen volledig op papier. De voornaamste stappen worden wel geregistreerd, maar die registratie is niet altijd raad-
pleegbaar door iedereen. Uit deze klacht en uit vele andere klachten blijkt duidelijk dat een goede registratie echt 
een noodzaak is. Nu ‘verdwijnen’ dossiers voor meer dan een maand en achteraf kan niet nagegaan worden wat 
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daarmee gebeurd is. Loket Migratie probeert dat nu op te vangen door middel van datumstempels, maar eigenlijk 
moet heel het proces grondig bekeken worden.

Beoordeling: gegrond
Er liep van alles mis: verkeerde informatie, geen continuïteit, slechte registratie, … Dat verzoekster haar vertrouwen 
verloor, is dan geen wonder.

Aanbeveling:
Er is behoefte aan herziening van het volledige proces voor woonstvaststellingen. Het is aangewezen om alle acto-
ren hierbij te betrekken.

Verzoek:201303-246
Moeilijke adreswijziging.
In 2008 kocht ik een woonhuis gelegen te Gent. Na zware verbouwingswerken plaatste ik een aanvraag om mijn 
domicilie officieel over te zetten naar deze woonst. Deze aanvraag is gebeurd op 25 april 2011. Na enkele maanden 
was de overzetting van domicilie nog steeds niet in orde en heb ik contact genomen met het dienstencentrum te 
Sint-Amandsberg. Daar werd me verteld dat ik moest wachten op een bezoek van de wijkagent. Na wederom enkele 
maanden wachten, had ik nog steeds geen bericht van de wijkagent, zodat ik op eigen initiatief nog eens gebeld heb 
naar het dienstencentrum. Er werd me nogmaals verteld om te wachten op een bezoek van de wijkagent. Ook deze 
keer was dit wachten tevergeefs. In oktober 2011 heb ik terug de vraag gesteld bij het dienstencentrum om mijn 
domicilie officieel over te zetten naar mijn woonst. De domicilie heeft immers een impact op alle officiële documen-
ten. Jammer genoeg werd ik deze keer afgesnauwd met weer een keer de mededeling dat ik moest wachten op een 
bezoek van de wijkagent. Na deze onvriendelijke behandeling durfde ik zelf niet verder aandringen. Een jaar later 
was dit echter nog steeds niet in orde. Hoog tijd dus om toch nog eens mijn stoute schoenen aan te trekken en een 
zoveelste poging te ondernemen om mijn domicilie te verplaatsen. Maar deze keer dan wel rechtstreeks bij het Ad-
ministratief Centrum in Gent. Daar werd me verteld dat ik best gewoon een nieuwe aanvraag deed, maar de datum 
van aanvraag zou dan wel veranderen naar eind 2012. Tijdens dit contact had ik aangekaart dat deze aanvraagdatum 
wel belangrijk is voor bijvoorbeeld de renovatiepremie. Eind 2012 was er nog geen verandering. Daarop heb ik de 
aanvraag nogmaals online gedaan. Tot mijn grote vreugde volgde het bezoek van de wijkagent kortelings hierop. 
Jammer genoeg was ik zelf niet thuis op het moment van bezoek, maar de aanwezigheid van mijn vriendin was voor 
de wijkagent afdoende. Het gevolg is wel dat de datum van mijn inschrijving nu op het begin van dit jaar (2013) 
staat. Als dit niet gecorrigeerd wordt, dan verlies ik zo een deel van mijn renovatiepremie. Dit zal waarschijnlijk nog 
andere gevolgen hebben voor mij. Zou het mogelijk zijn om mij hierover zo snel mogelijk te informeren?

Onderzoek:
De eerste aanvraag werd gedaan via het e-loket op 25 april 2011. De Politie zegt dat zij die aanvraag echter nooit ge-
kregen hebben. Volgens Dienst Burgerzaken hebben zij nog verschillende herinneringen gestuurd, maar daar kunnen 
geen data van gegeven worden en ook geen kopieën. Uiteindelijk werd er op 7 oktober 2011, nadat verzoeker nog 
eens contact opnam, een duplicaat verstuurd en dat heeft de Politie wel ontvangen. De buurtinspecteur ging langs, 
maar op het opgegeven nummer vond ze geen woning maar een garage. Volgens het verslag was het pand “volledig 
leeg en binnenin is het een ravage”, er werden ook geen personen aangetroffen. Ze gaf dus een negatief advies en 
dat werd verstuurd naar Dienst Burgerzaken op 21 oktober 2011. Op 13 december 2011 werd dit geregistreerd door 
Loket Bevolking – Identiteit. Op 3 januari 2013 deed verzoeker dan een nieuwe aanvraag en op 19 januari was er 
een positieve woonstvaststelling door de buurtinspecteur. De adreswijziging van verzoeker wordt volgens de regels 
ingeschreven in het register op de datum van de tweede aanvraag. Er liep duidelijk een en ander mis, maar de regis-
tratiedatum kan nu niet meer aangepast worden. Er was pas een positieve vaststelling na de aanvraag van 3 januari 
2013 en dat is ook de datum die genoteerd wordt in het rijksregister.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Maak dringend werk van digitale procedures voor adreswijzigingen.
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redelijke termijn - actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201303-315
Onderbemand.
In naam van een van de jongeren die we begeleiden (we noemen hem ‘Ali’) meld en vraag ik u het volgende. Op 8 
januari ontving Ali een schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met daarin de mededeling 
dat er een beslissing werd genomen inzake zijn machtiging tot verblijf. De brief eindigde met volgende zin: “U zal 
eerstdaags door de gemeente worden ontboden voor mededeling en overhandiging van deze beslissing.” Op 22 ja-
nuari belde ik naar de Dienst Burgerzaken – Loket Migratie, met de vraag wanneer Ali door de gemeente zou worden 
ontboden om de beslissing overhandigd te krijgen. De mevrouw die ik aan de lijn kreeg vertelde me dat de dienst 
hopeloos achterop was geraakt met de dossiers en het mogelijk nog maanden zou duren – “We zijn onderbemand 
meneer.” Toen ik de slotzin van de brief aanhaalde en wees op het woord ‘eerstdaags’, antwoordde de mevrouw 
eerder smalend dat de Dienst Vreemdelingenzaken kon schrijven wat ze wil, maar daarmee haar werk nog niet 
was gedaan. Vandaag 27 maart heeft Ali nog steeds geen idee wanneer hij zal ontboden worden om de beslissing 
te vernemen. Ik hoef u niet te vertellen wat een dergelijke situatie met een mens doet. Ik hoop dan ook dat u snel 
duidelijkheid kan brengen over de reden waarom de uitnodiging zo lang op zich laat wachten, Ali de uitnodiging kan 
bezorgen en zo een einde maken aan de quasi ondraaglijk onzekere situatie van Ali.

Onderzoek:
Op 8 januari 2013 heeft DVZ inderdaad een beslissing genomen waarbij de verblijfsaanvraag van ‘Ali’ werd gewei-
gerd. Twee maanden later is de beslissing nog niet aan de burger meegedeeld. We trachten te achterhalen waarom 
dat zo lang moet duren. Loket Migratie moet dan een Sefor-dossier opstarten (= uitwijzing) vooraleer zij verzoeker 
kunnen uitnodigen. Zo een dossier is volgens Loket Migratie heel arbeidsintensief, alleen al de eerste afspraak aan 
het loket neemt bijvoorbeeld 30 tot 40 minuten in beslag. Dat betekent dat er ook niet zoveel mensen per dag 
kunnen worden uitgenodigd. Terwijl het aantal Sefor-dossiers juist toeneemt. Loket Migratie zegt dat zij ook van 
andere steden en gemeenten horen dat dit onhoudbaar wordt om op te volgen. Daarbovenop komt nog dat er in dit 
soort dossiers een reeks vragen zijn over de maatregelen die DVZ voorschrijft maar die botsen met de regelgeving 
inzake het rijksregister. Daardoor kan de Dienst Burgerzaken niet correct schrappen. Die vragen werden meer dan 
een jaar geleden al aan DVZ voorgelegd en een deel daarvan werd nu pas beantwoord. Loket Migratie zegt dat zij 
door dit antwoord weer verder kunnen en ze zetten nu een inhaalbeweging in. In dit concreet geval gaat het om een 
dossier waarin onduidelijkheden zaten in het verloop van de regularisatieprocedure. Daarover was er contact met 
DVZ waarbij zij de instructie gaven om voorlopig nog geen Sefor op te starten. Recent deelde DVZ echter mee dat de 
Sefor-procedure nu toch kan starten voor Ali. Hij werd hier ondertussen ook van op de hoogte gebracht.

Opvolging:
Tegen midden 2013 wordt de achterstand in zogenaamde Sefor-dossiers weggewerkt volgens de dienst. Toch krijgen 
wij in de 2de helft van 2013 nog identieke klachten.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Er is hier geen sprake meer van een redelijke termijn. Loket Migratie kan dit wel verantwoorden en heeft ook niet 
alles in handen. Dit is een heel complexe materie en communicatie hierover is helemaal niet evident. Toch kon Loket 
Migratie zelf initiatief nemen om iets van informatie te geven in plaats van te wachten tot mensen komen klagen.

Aanbeveling:
Bekijk wat er bij dit soort dossiers toch al meegedeeld kan worden aan de betrokkene. Alles is beter dan mensen 
in het ongewisse te laten.

redelijke termijn
Verzoek: 201304-363
Betaalde concessie.
Ik heb twee jaar geleden een brief ontvangen over het verlopen van de concessie voor het graf van mijn ouders in 
november 2013. In november 2012 heb ik 500 euro betaald om de concessie met 10 jaar te verlengen, maar ik heb 
hier nog altijd geen bevestiging van gekregen. Ik heb al enkele keren gebeld naar de bevoegde dienst en daar zei de 
dame aan de telefoon mij dat dit nog moet voorgelegd worden aan het college maar dat ze niet wist wanneer dit zou 
gebeuren. We zijn nu al zes maanden later en ik heb schrik dat dit verloren gaat gaan. Ik zou toch graag mijn bewijs 
hebben dat ik de concessie terug ingekocht heb.
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Onderzoek:
Dienst Burgerzaken - Overlijdens meldt ons dat de betaling van de concessie goed ontvangen is en dat die verlengd 
werd tot 14 november 2023. De dienst zegt dat ze er door administratieve achterstand nog niet toe gekomen zijn om 
het bewijs van de verlenging te versturen. Ze proberen die achterstand zo snel mogelijk weg te werken. De burger 
heeft dus een terechte klacht als hij vijf maanden op een bevestiging moet wachten.

Beoordeling: gegrond
Zo een lange termijn om een betaling te verwerken en een bevestiging te versturen is niet redelijk.

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201305-471
Wettelijke samenwoonst.
Mijn vriendin en ik hebben op 19 november 2012 een aanvraag ingediend voor wettelijk samenwonen bij Stad Gent. 
Deze aanvraag werd geregistreerd op het e-loket, waarna een bevestigingsmail verstuurd werd naar ons, samen met 
de vermelding van het aanvraagnummer. Omdat wij deze aanvraag elektronisch ondertekend hebben, waren wij in 
de veronderstelling dat er geen verdere acties ondernomen moesten worden. Deze week zijn onze belastingbrie-
ven binnengekomen, waarop op beide vermeld staat dat wij op 1 januari 2013 niet wettelijk samenwonend waren. 
Hierop heeft mijn vriendin contact opgenomen met de Dienst Bevolking, waar haar gemeld werd dat zij ons dossier 
niet konden vinden (ook niet na vermelding van het aanvraagnummer). Er werd haar gezegd dat er op het einde 
van 2012 technische problemen waren, en dat onze aanvraag hierdoor mogelijk niet verwerkt werd. Volgens Dienst 
Bevolking moeten wij .gewoon een nieuwe aanvraag indienen. Dit is een groot probleem voor ons. Ik ben docto-
raatsstudent aan de Universiteit Gent, waardoor ik een speciaal belastingvrij statuut heb (ik heb geen belastbaar 
loon). Wanneer wij als wettelijk samenwonend geregistreerd staan, geeft dit een aanzienlijk belastingvoordeel voor 
mijn partner. Als wij een nieuwe aanvraag moeten indienen, zal dit pas geldig zijn vanaf 1 januari 2014, en dan ben 
ik geen doctoraatsstudent meer. Dan verliezen wij dus ook dit voordeel. Dit is een serieuze financiële aderlating. Als 
oplossing hadden wij graag gezien dat onze wettelijke samenwoning vanaf 1 januari 2013 geldig zou zijn, omdat wij 
het bewijs hebben dat dit in 2012 aangevraagd werd.

Onderzoek:
Er waren inderdaad problemen met het webformulier waardoor een paar vermeldingen en ook de handtekeningen 
ontbraken. Verzoeker en zijn partner zijn hier de dupe van omdat ze dachten dat ze wel degelijk in orde waren. Bei-
den worden daarom uitgenodigd op het kantoor om het aanvraagformulier van 19 november 2012 eigenhandig aan 
te vullen en te ondertekenen. Dienst Burgerzaken zal dan de rest in orde maken.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Er was inderdaad iets fout met het webformulier. Dit werd pas achteraf ontdekt en werd ondertussen ook opgelost. 
De problemen die verzoeker hierdoor kreeg, worden aangepakt.

Verzoek: 201308-739
Onduidelijke openingsuren.
Wat een ingewikkelde communicatie over de openingsuren van het AC. Als ik het goed begrijp: in AC zijn alle loket-
ten Burgerzaken elke voormiddag open van 8-13 en ook 1 namiddag namelijk de woensdag. Voor drie loketten kan 
men ook in de namiddag terecht uitgezonderd op donderdagnamiddag. Er komen heel wat mensen toch de donder-
dagnamiddag, luister maar eens naar de balie daar bij onthaal. Wat is nu eigenlijk het verschil: dat ze de zaterdag 
gesloten zijn?

Onderzoek:
In het persbericht dat verschenen is over de openingsuren van de Dienst Burgerzaken en de dienstencentra, staat 
inderdaad onduidelijke informatie.

Beoordeling: geen oordeel

Hoofdstuk 4 - Uit het leven gegrepen - Een selectie van klachten



98

Verzoek: 201311-1085
Uitzetting
Ik ben een Belg van Kosovaarse afkomst en ik kwam naar hier in de jaren 90 toen er oorlog was en ik mijn land ont-
vluchtte. Ik ben toen erkend als vluchteling maar mijn vrouw kwam hier pas in 1997 (we waren toen al bijna twintig 
jaar getrouwd). Ik ben Belg geworden en mijn kinderen ook. Ik heb altijd gewerkt tot ik, toen ik 58 jaar werd, mijn 
werk ben kwijtgeraakt. Mijn vrouw heeft hier altijd partime gewerkt en wij waren ons van geen kwaad bewust. Mijn 
toenmalige advocaat zei dat alles voor haar in orde was. Ja, ze werkte hier en betaalde belastingen. Nu kreeg ik een 
brief dat ze het land moest verlaten. Zelfs mijn beroep is afgewezen want we zouden geen voldoende inkomsten 
hebben samen omdat ik haar niet zou kunnen onderhouden en omdat ik werkzoekende ben! Als je 58 bent is het 
geen sinecure om opnieuw werk te vinden ook al zoek ik dagelijks. We leven hier zonder enige tussenkomst van de 
overheid bijna 20 jaar samen. Ze zou moeten teruggaan naar een land waar ze niemand kent en al haar kinderen en 
man zijn hier. Dit is onmenselijk.
We schakelen de Federale Ombudsman in want voor ons is het duidelijk dat, ook al zijn de huidige federale regels 
gevolgd, er geen rekening gehouden is met de rechten van de Mens wat betreft het recht om als gezin samen te le-
ven. Een voorbeeld waartoe het principe van regel is regel kan leiden waardoor men de essentie uit het oog verliest: 
de menselijkheid. Er is hier sprake van misbruik. De Federale Ombudsman wordt ingeschakeld. (zie ook hoofdstuk 
verwijzing) 

Beoordeling: geen oordeel

Seniorendienst
Verzoek: 201311-1101
Seniorenweek.
Dat men om deel te nemen aan alle activiteiten voor de seniorenweek een kaartje moet afhalen, dat vind ik erover. 
Dat men dat voor betalende activiteiten moet doen, daar kan ik nog inkomen. Ik ben vrijwilliger uit een deelgemeen-
te en ik kan niet eens naar de openingsvergadering omdat ik geen kaartje heb. Ik wist ook van niets.

Onderzoek:
De beslissing om voor elke activiteit een toegangsticket te vragen, kwam er om alles vlotter te laten verlopen. Vorige 
jaren waren er namelijk verschillende problemen: mensen moesten vooraf geweigerd worden terwijl er op de dag 
zelf nog plaats bleek omdat anderen niet opdaagden; bij een activiteit waar 90 mensen ingeschreven waren, daag-
den er uiteindelijk 250 mensen op terwijl de maximum capaciteit van de zaal 229 mensen was; anderhalf uur voor 
de aanvang van een activiteit was er al gedrum voor het beste plaatsje, enzovoort. Dit systeem werd al maandenlang 
aangekondigd op de seniorenraden en ook op het drukwerk van de Seniorenweek stond dit vermeld, maar in het 
Stadsmagazine (waar verzoeker zich op baseerde) stond dit niet duidelijk vermeld. De Seniorendienst verontschul-
digt zich hier ook voor. Met de stuurgroep van de Seniorenweek en de Seniorenraad zal bekeken worden hoe ze dit 
volgend jaar anders kunnen aanpakken.

Beoordeling: geen oordeel
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Departement Brandweer

Moet er nog zand zijn?

Dienst Administratie

zorgvuldigheid - fouten
overeenstemming met regelgeving
adequate communicatie
Verzoek: 201305-477
Zandzakjesperikelen.
Wegens regelmatige wateroverlast bij hevige regen staat onze kelder regelmatig onder water. Als bijkomende be-
scherming ben ik op zoek naar een vijftal zandzakjes. Groot was mijn verbazing dat ik dit niet kan verkrijgen bij de 
Brandweer zelfs tegen betaling. Ik word doorgestuurd naar doe-het-zelf magazijnen maar deze verwijzen mij naar de 
Brandweer, en zo blijven wij bezig. Is er echt niemand die een oplossing heeft a.u.b.?

Onderzoek:
Wij raadplegen de website van de Stad Gent en lezen dat de Brandweer zandzakjes ter beschikking stelt, weliswaar 
niet gratis. In het retributiereglement lezen wij dat de prijs, naar gelang de aanleiding, ofwel 1 ofwel 2 euro per zakje 
bedraagt. Wij steken ons licht op bij de Brandweer die antwoordt dat zandzakjes gratis worden verdeeld bij (al dan 
niet aangekondigd) noodweer. Buiten deze omstandigheden wordt verwezen naar handelszaken. De Brandweer 
geeft de naam op van een winkel, maar dit is net de winkel waar verzoeker te horen kreeg dat hij zich tot de Brand-
weer diende te richten. De Brandweer besluit dan maar om verzoeker - gratis - 5 zandzakjes te bezorgen. Enkele 
dagen later meldt de Brandweer dat het retributiereglement werd geraadpleegd. Daarin staat dus dat de burger bij 
de Brandweer terecht kan voor het aankopen van zandzakjes. Weliswaar wordt deze vraag, buiten de periodes van 
hevige regenval of overstromingen, zelden of nooit gesteld.

Besluit:
Verzoeker werd niet correct geïnformeerd. Ook de Ombudsvrouw werd aanvankelijk op het verkeerde been gezet.

Beoordeling: gegrond
Verzoeker en Ombudsvrouw werden verkeerd geïnformeerd.

Aanbeveling:
Raadpleeg het retributiereglement grondig voor het antwoord wordt gegeven.
Geef correcte informatie op de website, aan Gentinfo en de eigen onthaaldienst.
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Departement Communicatie en Promotie

Over een weinig vlotte communicatie…

Dienst Evenementen en Feesten
redelijke termijn
Verzoek: 201311-1056
Te traag.
Op 15 juli 2013 stuurde ik een aanvraag naar de Dienst Evenementen en Feesten om materiaal te ontlenen voor ons 
evenement op 19 oktober 2013. Op 11 september 2013 kreeg ik een brief terug waarin stond dat het gevraagde ma-
teriaal slechts deels beschikbaar was. Een efficiënte dienstverlening start volgens mij met een vlot antwoord. Twee 
maanden is voor mij te lang! Ik hoop dan ook dat de efficiëntie in de toekomst een stuk beter zal zijn! Als ik vergelijk 
met bijvoorbeeld de uitleendienst van de Jeugddienst, waar ik vaak de dag zelf reeds een antwoord krijg, is twee 
maanden wachttijd absoluut ondermaats.

Onderzoek:
De Dienst Evenementen en Feesten verontschuldigt zich bij verzoeker omdat hij zo lang heeft moeten wachten op 
een antwoord. De oorzaak hiervan is te vinden in een combinatie van de Gentse Feesten-drukte en de verlofperio-
de waardoor er een structurele onderbemanning was op de dienst. Momenteel loopt er wel een reorganisatie op 
de dienst waarbij ze er naar streven om via de integratie van verschillende uitleendiensten deze service beter uit te 
voeren in de toekomst. Het laattijdig beantwoorden van de aanvraag was echter niet de reden waarom de 30 klapta-
fels niet meer beschikbaar waren voor de organisatie van de verzoeker. De dossiers worden namelijk chronologisch 
verwerkt volgens de datum van event en niet volgens de datum van de aanvraag.

Beoordeling: gegrond
Door de drukte met de Gentse Feesten en een personeelstekort kwam het antwoord aan verzoeker rijkelijk laat. 
Dat is echter niet de reden dat er niet voldoende materiaal voorhanden was. Dit kwam door eerdere aanvragen van 
andere organisaties voor diezelfde dag.

Dienst Onthaal
klachtenmanagement 
adequate communicatie
Verzoek: 201305-468
Recht op aanvraagformulier.
Wij willen een melding maken rond een dienstverlening van de Dienst Sociale Voorzieningen op het Woodrow Wil-
sonplein, Gent Zuid.
Situatieschets:
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Op donderdag 7 maart in de voormiddag sturen wij vanuit ons centrum één van onze patiënten naar het Adminis-
tratief Centrum van de Stad met de opdracht nieuwe aanvraagformulieren af te halen met betrekking tot Inkomens-
vervangende Tegemoetkoming FOD. Mevrouw had een negatief advies ontvangen van de controlearts FOD met 
betrekking tot haar tegemoetkoming. Bij weigering heeft een patiënt recht om in beroep te gaan binnen de drie 
maanden. Men kan ook een nieuwe aanvraag doen, op basis van nieuwe medische elementen. Onze patiënt komt 
in de voormiddag aan bij het loket dat bevoegd is deze invulformulieren te overhandigen. Diezelfde ochtend om 10 
uur heeft mevrouw een afspraak bij maatschappelijk werk om de aanvraag samen opnieuw in te vullen. Deze kunnen 
dan ’s avonds mee naar de consultatie bij de huisarts om ze te vervolledigen. Mevrouw komt echter zonder invul-
formulieren op afspraak bij maatschappelijk werk. Mevrouw geeft aan dat men haar aan het loket de formulieren 
niet wou meegeven. Ze zou drie maanden moeten wachten en dan eens terugkomen. Ze zouden niet erg vriendelijk 
geweest zijn in de communicatie. In de namiddag bellen we zelf naar Dienst Sociale Voorzieningen. Een man staat 
ons telefonisch te woord en bevestigt mevrouw te hebben ontvangen aan het loket die ochtend. Wij vragen waarom 
mevrouw geen formulieren meekreeg en waar we kunnen terugvinden dat ze drie maanden zou moeten wachten. 
De ambtenaar antwoordt heel onvriendelijk dat er geen standaardprocedure is en ik die ook nergens kan vinden. Hij 
zegt dat men van hogerhand op de vingers tikt indien de loketbedienden te snel aanvraagformulieren meegeven. 
Hij begint zich heel subjectief uit te laten over de persoonlijke situatie van onze patiënt met de volgende woorden: 
“Allez, ge gaat me toch niet zeggen dat als ge afgekeurd bent, dat ge de week nadien om nieuwe aanvraagformulie-
ren komt? Ge kunt toch niet op een week plots een nieuwe ziekte hebben? Daarbij, ze moet maar in beroep gaan als 
het haar niet aanstaat.” Hij eist een attest van de huisarts waarin te vinden is dat de patiënt recht heeft om nieuwe 
aanvraagformulieren te komen halen. Ik geef dit door aan de arts die aan deze eis ook tegemoetkomt, maar wat 
opnieuw extra administratie met zich meebrengt. Bij deze gaat onze patiënt weer naar het loket, dit keer met het 
attest, en krijgt de formulieren uiteindelijk mee. Graag willen wij een duidelijke procedure voor het afhalen van nieu-
we aanvraagformulieren bij een weigering. Wij wensen een duidelijk zicht te krijgen op de wettelijk correcte wijze 
van werken. Voor ons kan het niet dat een ambtenaar/administratief bediende van de Stad zelf een eigen procedure 
toepast die nergens terug te vinden is. Het kan niet door de beugel dat de bediende zegt dat onze patiënt maar eens 
binnen drie maanden moet terugkeren terwijl hij zelf toegeeft dat dit nergens officieel vaststaat. Het kan ook niet 
dat de bediende een patiënt onvriendelijk wandelen stuurt. Het kan helemaal niet dat de bediende zich subjectief 
en heel onvriendelijk uitlaat over maatschappelijke situaties aan de telefoon. Het is niet aan hem als bediende, noch 
aan ons als maatschappelijk werker om inhoudelijke uitspraken te doen over een medisch dossier. Graag ontvangen 
wij een antwoord vanuit de Ombudsdienst op dit schrijven.

Onderzoek:
Deze klacht wordt op 11 maart 2013 via het algemene contactformulier op de website verstuurd naar Gentinfo. 
Hoewel de klacht duidelijk aan de Ombudsdienst gericht is, krijgen wij de klacht niet te zien omdat Gentinfo ze recht-
streeks doorgeeft aan het Departement Bevolking en Welzijn voor verdere afhandeling. De Ombudsdienst wordt 
ook niet op de hoogte gebracht van het feit dat de burger uitdrukkelijk vroeg om de klacht naar ons door te sturen. 
Op 21 mei 2013 stuurt de klachtencoördinator ons de klacht met het antwoord van Dienst Sociale Voorzieningen ter 
informatie. Hij is er zich niet bewust van dat de Ombudsdienst nooit gecontacteerd werd. De Dienst Sociale Voorzie-
ningen zegt dat zij contact opnamen met FOD Sociale Zekerheid en dat er gewoon geen duidelijke procedure bestaat. 
De medewerkers worden echter op de hoogte gebracht dat er wel degelijk een nieuwe aanvraag kan gebeuren 
tijdens de lopende beroepstermijn. Over het onthaal zegt Dienst Sociale Voorzieningen dat de medewerker, noch zijn 
collega’s, de communicatie als onbeleefd of onrespectvol ervoeren. Als de patiënte en verzoekers dit echter anders 
aanvoelden, is er natuurlijk iets fout en de dienst wil zich hier dan ook voor verontschuldigen. De medewerker en 
zijn directe leidinggevende worden hierop aangesproken en het komt tot een duidelijke afspraak.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
   Stuur klachten die rechtstreeks aan de Ombudsvrouw gericht zijn altijd door.
  Geef burgers altijd (!) een aanvraagformulier mee als ze hierom verzoeken. Een weigering houdt het risico in 

dat ze een tegemoetkoming missen. Het is niet aan de lokale ambtenaar om hierover op voorhand te oordelen.
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Departement Cultuur en Sport

Kan het indraaien van een lamp iets eenvoudiger?

Bibliotheek
Billijkheid
Verzoek: 201307-662
Misbruik bibliotheekpas.
Via een brief met aanmaning tot betaling ben ik op de hoogte gesteld dat iemand de bibliotheekpas van mijn 
4-jarige dochter gebruikt heeft om boeken, dvd’s en strips te ontlenen en deze niet meer terug te brengen. Ik wist 
niet dat de pas ontvreemd was. Deze was in het bezit van de (psychisch zwaar zieke) vader van mijn dochter maar 
deze is reeds enkele maanden vermist en wij hebben dus geen contact met hem. Het kan dus zijn dat de vader deze 
zaken ontleend heeft of dat een derde de kaart gestolen heeft. De vader is bij vonnis uit zijn ouderlijk gezag gezet 
omwille van de psychische problematiek, en dit in april 2012. Sinds 2011 hebben wij geen contact meer met hem. 
De ontlening gebeurde volgens gegevens van de bib op 12 maart van dit jaar. Ik heb deze situatie uitgelegd aan de 
bibliotheekverantwoordelijke. Deze toonde slechts tot op zekere hoogte begrip voor deze situatie, in die zin dat ik 
niet het ‘telaatgeld’ maar wel de kostprijs van de ontleende goederen moet betalen. Dit is een totaalbedrag van 
101,23 euro. Ik stel me vragen bij de evidentie waarmee deze ‘boete’ tot bij mij komt. Ik heb deze kaart voor mijn 
dochter nooit gebruikt, haar vader wel een paar keer in 2009. Ik had geen enkele reden om aan te nemen dat de 
kaart ontvreemd zou zijn of dat er misbruik mee zou gepleegd worden. In welke zin kan ik dan aangesproken worden 
voor deze kosten?

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de bibliotheek aan het college van burgemeester en schepenen voorstelt om de factuur 
oninbaar te verklaren. Verzoekster zal dus niet moeten betalen.

Besluit:
De bibliotheek handelde in overeenstemming met de regelgeving, maar toont het nodige begrip gezien de uitzon-
derlijke situatie.

Beoordeling: ongegrond
Ongegrond, want de bibliotheek handelde in overeenstemming met de regelgeving. Echter, de bibliotheek reageert 
heel klantvriendelijk op deze speciale situatie door de factuur oninbaar te laten verklaren.
Afwijking van de regel is hier mogelijk door een uitzonderlijke situatie en de afwijking berokkent ook geen schade 
aan derden
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Sportdienst

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201312-1192
Donker voetbalveld.
KSCE Mariakerke is een club met 350 leden waaronder 250 jeugdleden. We huren de voetbalaccommodatie van 
Stad Gent en betalen er zeer stipt voor. Eind september komt de KBVB de accommodatie wat betreft de verlichting 
keuren. Op de 13 (!) van de 27 lichtpunten is er (veel) te weinig lux. We melden dit aan de bevoegde diensten van 
Stad Gent om dit binnen de maand in orde te krijgen voor een herkeuring. Er is eerst geen (!) geld, dan wordt er 
toch geld gevonden, dan komt de firma uit West-Vlaanderen niet, dan... Alles wordt uitgesteld en uitgesteld. Na 
veel e-mail- en telefoonverkeer staan we drie maanden verder nog nergens! Clubs zien dat er te weinig verlichting is 
en spelen onder voorbehoud. Nu is er ook nog een lamp stuk waardoor we helemaal in de penarie zitten. Morgen-
avond  om 20.00 uur is er een officiële wedstrijd tussen onze damesploeg tegen KFAC Waarschoot (de leider tegen 
de tweede, een topper). En nog steeds is het stil aan de andere zijde, namelijk Stad Gent. Niettegenstaande het 
stadsbestuur in de krant komt op woensdag met de bouw van de Edugo-sporthal, ze het luxezwembad Rozebroeken 
bouwt, de Ghelamco-arena er staat,... maar een lamp indraaien bij voetbalclub KSCE Mariakerke kan blijkbaar niet! 
Hierbij is in december Mariakerke de wijk van de maand!!! De schepen van Sport mag zich aan een warm onderhoud 
verwachten op 14 december. Kunt u hier de nodige druk zetten bij het stadsbestuur, dat zich graag uitgeeft als een 
sportstad?! Ook hebben we reeds lang aangekaart dat de elektrische verwarming compleet oubollig is en ontzettend 
duur, tevens geven de douches veel te weinig warm water,... Dit wordt steeds gemeld, maar nooit komt er schot in 
de zaak. Maar nu is die ene lamp hoogdringend, want morgenavond is er match.

Onderzoek:
Normaal is het vervangen van lampen een huurderslast, maar omwille van de veiligheid zorgt Stad Gent zelf voor de 
vervanging van de lampen op de sportterreinen. Departement Facility Management nam contact op met verzoeker 
om mee te delen dat de firma die dit doet diezelfde dag niet meer kon langs komen. Ook de Sportdienst nam contact 
op met verzoeker om te vragen of de wedstrijd niet verplaatst kon worden, of ze hem een ander terrein moesten 
aanbieden. Verzoeker deelde toen mee dat hij een akkoord had met de tegenploeg om de wedstrijd gewoon door 
te laten gaan. De grote aanpak van de volledige verlichting door de firma (en uiteraard ook de vervanging van de 
defecte lamp) zal volgende week gebeuren.

Beoordeling: ongegrond
Het gaat hier niet om even een gloeilamp indraaien… Stad Gent is enerzijds afhankelijk van de gespecialiseerde firma 
die dit doet en anderzijds van beschikbare budgetten. Er wordt werk van gemaakt om alles in orde te brengen en 
ondertussen biedt Stad Gent een alternatief aan, maar verzoeker gaat daar niet op in.
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Departement Facility Management

Dienst Service en Logistiek
Verzoek: 201304-347
Ijsbaan.
Ik lees in de krant van vandaag dat er 31 GAS-boetes zijn bedeeld aan “Gentenaars”,  die hun voetpad niet sneeuw- 
of ijsvrij hebben gemaakt. De foto is genomen midden in de studentenbuurt:
• het is al te gemakkelijk de belastingbetalende Gentenaar zo een boete aan te smeren!

• bij mijn weten heeft geen enkele student in die omgeving zijn voetpad geruimd … GAS boetes: nul, waarom moe-
ten deze jongeren zich niet houden aan de stedelijke reglementen, of kan het misschien geen kwaad dat op die 
voetpaden de mensen vallen? Het mooiste van alles is dat het op voetpad van de VIP-school op de Martelaarslaan 
(stadsschool) geen enkele keer sneeuw werd geruimd. Telkens was het daar een ijsbaan. Dat de Stad eerst maar 
eens de hand in eigen boezem steekt.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt:
• De problematiek van het sneeuwruimen door studenten is aangekaart binnen de diensten. Jaarlijks stuurt de 

studentenpreventiecoach een brief aan de kotbazen in verband met de plicht om het trottoir sneeuwvrij te hou-
den. De afgelopen winter was er zo geen brief. Naar de volgende winter wordt een nieuwe campagne onderzocht 
waarbij de diverse aspecten worden nagetrokken.

• Het Departement Facility Management wel degelijk de sneeuw rond de VIP-school heeft geruimd. Dit blijkt uit 
een aantal foto’s die het departement bezorgt.

Beoordeling: geen oordeel
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Departement Financiën

Kan een burger ook zijn verantwoordelijkheid opnemen aub?

Dienst Invorderingen

coulance
Verzoek: 201311-1152
Helaasheid der dingen.
Vorig jaar op 31 oktober 2012 ontleende mijn dochter het boek “De helaasheid der dingen” bij Bibliotheek Nieuw 
Gent met doel opmaak boekbespreking. Weliswaar met bibliotheekkaart op mijn naam. Het boek geraakte zoek en 
werd inderdaad niet tijdig teruggebracht naar de bibliotheek. Mijn huidige verblijfplaats is gelegen in een loftencom-
plex en de eerlijkheid gebied me te zeggen dat briefwisseling hier op zijn minst niet vlot verloopt. En dit door:
• Vindbaarheid: complexe structuur van de loftenopbouw.

• Volumeomvang ingebouwde brievenbussen zeer eng.
Met gevolg:
• Brievenbus heel snel propvol.

• Niet ontvangen van post.

• Terugsturen van post naar verzender.

• Terugsturen van post naar oud adres.

• Niet doorsturen van post naar Gent (ondanks betaling Do My Move voor mijn dochter, mezelf en m’n manage-
mentvennootschap).

Na klacht voor dit laatste, heeft Bpost zich nog per brief verontschuldigd voor de teweeggebrachte ongemakken. 
Ik zal trachten hiervan een bewijs terug te vinden. Echter heel wat briefwisseling is verloren gegaan en ik heb dan 
ook geen communicatie ontvangen. Ik ondervind nog tal van ongemakken hieromtrent: briefwisseling school soms 
ontvangen dan weer teruggestuurd naar afzender, ontbrekende facturen in mijn bvba, Telenet, Mobistar, KBC Lease, 
uitgavenstaat Visa,… Ook hier soms wel dan weer niets ontvangen. Groot was mijn verontwaardiging dat ik maandag 
25 november jongstleden bezoek kreeg van een zeer onvriendelijke en taalagressieve gerechtsdeurwaarder betref-
fende uitvoerend beslag op roerend goed. Met een afrekening van maar liefst 452,27 euro. Openbare verkoop voor-
zien op 10 januari 2014. Zelf het opschrijven van m’n dochters schoollaptop werd niet gespaard. En dit alles voor 
een laattijdig ingeleverd boek. Ik heb onmiddellijk telefonisch contact opgenomen met de Dienst Bibliotheek Stad 
Gent. Maar ondanks belofte geen telefoon terug ontvangen. Misschien foutief, maar uit pure frustratie ook media 
gecontacteerd die nog steeds bijzonder veel interesse hebben voor dit verhaal (hun bedoeling = filmen van opla-
den in beslag genomen goederen versus één boek ontleend voor schoolgaande jeugd bij Stad Gent). Woensdag 27 
november 2013 heb ik in de namiddag mijn eigen meetings herschikt en vrijaf genomen om samen met mijn dochter 
persoonlijk naar Bibliotheek Zuid te gaan. Via infodienst vriendelijk ontvangen en doorgestuurd naar klachtendienst. 
Men heeft uitvoerig en zelf verbijsterd naar ons verhaal geluisterd. Bijzonder was dat iedereen er op de hoogte was 
van ons dossier. De medewerkster had volle begrip voor de “compleet uit verband getrokken situatie”, maar alhoe-
wel ze volledig ons standpunt verdedigde, was ze niet bij machte om hier iets aan te wijzigen. Meest bizarre is dat 
wij het intact teruggevonden uitgeleende boek, dat wij mee hadden gebracht, niet eens hebben moeten afgeven (?). 
Men vertelde ons dat het niet om het boek ging, maar om het innen van de boete in kwestie (?). De medewerkster 
heeft me dan coördinaten doorgegeven van de Dienst Invorderingen en uzelf.
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Klacht:
• Extreem uit verband getrokken boete voor te laat terug geleverd uitgeleend boek. Eén boek wat hier voor me op 

bureel ligt en niet eens gevraagd en zelfs niet aanvaard wordt bij teruglevering ervan vandaag.

•  Letterlijk vandaag verwoord: “Doelstelling is innen van de boete en niet teruggave van het boek.”

• Gerechtsdeurwaarder en beslag op roerend goed voor een boek geleend aan een Gentse studente.

• Uit verband getrokken boete voor één boek bedraagt actueel 452,27 euro.

•  ‘Core business’ van een bibliotheek is uitlenen van boeken en niet het maximale halen uit de boetes, die dan niet 
eens in de stadskist belanden, maar louter de desbetreffende gerechtsdeurwaarder verrijken.

Mevrouw, bij deze mijn excuses voor mijn frustratie, maar tegelijkertijd ook mijn oprechte dank voor uw luisterend 
oor en begrip tot het samen zoeken tot een professionele en redelijke oplossing hiervan. Echter de tijd dringt gezien 
nakende verlofperiode en openbare verkoop op 10 januari 2014.
Ik hoop oprecht, in de eerste plaats voor mijn dochter (die er letterlijk wakker van ligt), en tevens ook voor de Stad 
Gent dat de titel van het ontleende boek niet bewaarheid wordt: de helaasheid der dingen.

Onderzoek:
Eerst en vooral zijn de verschuldigde kosten allang niet meer voor het boek zelf, maar voor de ‘diensten’ van de 
deurwaarder. Toen verzoeker het boek niet terugbracht en ook de retributie niet betaalde, werd het dossier uitein-
delijk in handen gegeven van de deurwaarder. Op dat moment was het boek eigenlijk al ‘eigendom’ van verzoeker en 
zijn schulden die hij had bij Stad Gent werden ‘overgenomen’ door de deurwaarder die dit nu natuurlijk wil verhalen 
op hem. We vroegen verzoeker verschillende keren naar meer informatie om eventueel te kunnen aantonen dat er 
iets mis was met de oorsprong van de kosten, maar we kregen geen reactie. Pas toen we de inningsprocedure weer 
op actief moesten zetten, nam hij op 6 januari 2014 telefonisch contact op met ons. Het enige argument dat hij 
aandroeg, was dat de brievenbussen in het loftencomplex heel klein zijn. Dat op zich is echter onvoldoende reden 
om alles te annuleren en Stad Gent de kosten van de deurwaarder te laten betalen. Uiteindelijk is de grootte van de 
brievenbus de verantwoordelijkheid van verzoeker zelf. Stad Gent kan er niets aan doen dat brieven verloren gaan 
omdat zijn brievenbus niet in orde is. Dat de kosten zo hoog opgelopen zijn, valt ook onder de verantwoordelijkheid 
van verzoeker zelf. Tenslotte ontving hij wel degelijk verschillende aangetekende brieven van de deurwaarder, maar 
daar reageerde hij niet op.
Het is inderdaad jammer dat het zover moet komen voor het niet terug brengen van een bibliotheekboek. Verzoeker 
focust daarbij voortdurend op het hoge bedrag en op de onrechtvaardigheid daarvan, maar hij vergeet wel dat dat 
bedrag zo hoog geworden is omdat hij passief bleef tot de deurwaarder effectief beslag kwam leggen.
We leggen verzoeker uit dat hij geen echte argumenten heeft om alles te annuleren en we dringen er bij hem op aan 
om zo snel mogelijk schriftelijk (!) contact op te nemen met de deurwaarder om de (af)betaling te bespreken.

Beoordeling: ongegrond
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Departement HR

Sodiganda vzw

zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201310-1031
Geen terugbetaling.
Zowel mijn echtgenote als ik zijn oud-werknemers van Stad Gent en zijn aangesloten bij Sodiganda. Elk jaar krijgen 
wij een deel van onze hospitalisatieverzekering terugbetaald. Ook dit jaar hebben mijn vrouw en ik onze bijdrage 
betaald en hebben de betalingsbewijzen tegelijkertijd begin september 2013 naar Sodiganda doorgestuurd. Op 17 
september 2013 heb ik dan een terugbetaling gekregen van 105 euro op mijn naam, maar de terugbetaling op naam 
van mijn echtgenote was er niet bij. Nog steeds niet. Ik heb al een paar keer gebeld naar Sodiganda en daar zegt 
men steeds dat het nog verwerkt moet worden. Waarom moet dat zo lang duren? Kon dit niet tegelijkertijd met de 
terugbetaling op mijn naam?

Onderzoek:
Sodiganda laat weten dat er inderdaad een fout is gebeurd waardoor de terugbetaling van mevrouw niet tezelfder-
tijd is gebeurd. Sodiganda verontschuldigt zich hiervoor. Men heeft ondertussen de betalingsopdracht opgemaakt en 
bij de eerstvolgende stortingsopdracht (eind november) zal het bedrag van 105 euro gestort worden. Wij melden dit 
aan verzoeker die ons begin december 2013 zal contacteren mocht de terugbetaling niet gebeurd zijn.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Door een fout bij Sodiganda is de terugbetaling van de echtgenote niet op hetzelfde moment gebeurd. Dit wordt zo 
vlug mogelijk rechtgezet.
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Departement Milieu, Groen 
en Gezondheid

Groendienst

efficiëntie en effectiviteit
afdoende motivering
Verzoek: 201304-375
Een GASboete voor…de Stad?
Ik richt mij tot u gezien ik niet zeker ben bij welke dienst ik terecht kan van Stad Gent of dat ik de Provincie moet 
aanschrijven. Ik woon in de Durmeschipstraat, eigendom gelegen aanpalend aan de waterloop de Lieve. Ik nam 
ook al vorig jaar contact op in verband met werken aan de Lieve. De Lieve is gesaneerd met uitzondering van het 
stuk grond palend aan mijn eigendom en dit wegens controle van de vervuilde grond. Ik zou heel dringend werken 
moeten uitvoeren aan de omheining van mijn eigendom maar gezien de geplande werken aan de Lieve is het niet 
opportuun daar nu nog veel geld aan te spenderen. Mijn afsluiting is ondertussen gans verzakt en dringend aan ver-
nieuwing toe. Het stuk grond tussen mijn afsluiting en de Lieve ligt er verloederd bij. Vorig jaar werd mij meegedeeld 
dat werken aan de Lieve voor desbetreffend stuk zeker voorzien waren voor 2013. Deze werken zijn al meerdere 
malen uitgesteld. Hoe zit dit nu eigenlijk? We zijn ondertussen april en er komt blijkbaar geen schot in de zaak. Kunt 
u mij of het juiste adres geven dat ik hiervoor moet contacteren of mij inlichten wat, wanneer voorzien is? Verder 
had ik ook laatstleden vernomen via via dat de bomen in de Durmeschipstraat rechts lopende tussen mijn eigendom 
en het volgende huis (zo een 250 meter) zouden omgehakt worden gezien ze te oud zijn. De wortels van deze bomen 
ondermijnen volledig mijn oprit die er gebobbeld en versleten bij ligt. Ook hier wil ik geen vernieuwingswerken doen 
zo lang de bomen er staan want dat is echt een maat voor niets. Kunt u zien wat hier van aan is en of daar al iets 
voorzien is en voor wanneer? Ten slotte zou ik ook graag hebben dat het stuk eigendom van Stad Gent, braakliggend 
en palend aan mijn eigendom, nog eens opgekuist geraakt. Ik moet dit elk jaar terug vragen. Het stukje is niet zo 
groot maar staat volledig vol met bramen en tengels die over mijn eigendom groeien. Ik heb graag mijn stukje eigen-
dom verzorgd, maar met bovenvermelde problemen is dit uiterst moeilijk.

Onderzoek:
Wat betreft de sanering van de Lieve schrijft de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen een bestek uit dat nog zijn 
administratieve weg dient te volgen via het college van burgemeester en schepenen en daarna de gemeenteraad. 
De werken zullen vermoedelijk worden uitgevoerd begin 2014, daar 2013 niet meer haalbaar zal zijn. Op onze vraag 
gaat de gemeenschapswacht ook langs bij verzoekster om de situatie ter plaatse te bekijken. Zij geven dit door aan 
de Groendienst met de vraag om dit verder op te volgen, maar er gebeurt niets. Een tweetal maanden later ver-
nemen wij van de Groendienst dat op dit terrein voorlopig niets zal worden gedaan. Immers, het terrein is op dit 
ogenblik ontoegankelijk voor de klepelmaaier waarmee het werk dient te worden uitgevoerd. Er moeten eerst twee 
populieren worden gerooid en dit is vergunningsplichtig. Wij stellen de Groendienst voor om voorlopig manueel 
de wilde kruiden te verwijderen maar de Groendienst zegt dat het hiervoor geen personeel kan inzetten daar dit 
een tijdrovende en ontzettend moeizame activiteit is. Men kan zich echter afvragen of het niet kunnen inzetten van 
personeel (omwille van de omvang van het werk) een aannemelijk argument is. Bij een burger zou er een GAS-boete 
uitgeschreven worden.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Volg deze klacht als betrokken dienst op
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Departement Onderwijs en Opvoeding

 
ONDERWIJS EN OPVOEDING

Twee kindjes met dezelfde naam. 

Onderwijsinstellingen, incl. het Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding

Verzoek: 201305-463
Groot hart.
Mijn dochter heeft een meervoudige handicap, maar trekt goed haar plan. Ze is een type 4 kind, een type 8 kind, 
een type 6 kind, maar vooral mijn dochter. Een vrolijk meisje van 11 jaar met bruine lange krullende lokken, zeer 
altruïstisch, lief, gevoelig, en gevat. Maar omdat ze voor CLB en het bijzonder onderwijs een ‘meervoudig- type kind’ 
is hoort ze nergens thuis. Elke type schoolt concentreert zich vooral op hun specialisatie en slaagt er blijkbaar niet in 
om verder te kijken, over de types heen. In plaats van het slechten van drempels bouwt men ze alsmaar hoger. De 
expertise van de verschillende type-scholen blijft binnen de school. Zelfs in het bijzonder onderwijs slaagt men er 
niet in om inclusiever te gaan denken. Of om te differentiëren. Als dat al gebeurd, dan is het te danken aan perso-
nen, maar niet door visie of door inzichten. Ex-Minister Vandenbroucke probeerde het al, om de drempels te slech-
ten en om méér kinderen die ‘anders’ zijn op te nemen met wat extra ondersteuning in het ‘normale’ onderwijs. 
De noordse landen zien dit ook anders, onlangs was daarover nog een reportage in Koppen. Er is weinig tot geen 
uitsluiting binnen het onderwijssysteem omwille van handicap. Men zal er waarschijnlijk de budgeten anders verde-
len, daar heb ik geen weet over, maar ze concentreren zich wel op de scholing van de leerkrachten. Ze leren er al in 
hun opleiding om te gaan met de inclusie gedachten en differentiatie. Iedereen heeft er de mond van vol: integratie 
van gehandicapten in onze samenleving. Maar als je ze al uit het onderwijssysteem haalt en in besloten/gesloten 
‘instituten’ plaats vanaf hun kindertijd, dan is de integratie in de samenleving ook alsmaar moeilijker. Waarom ligt de 
nadruk altijd op de ‘verschillen’? Er zijn zoveel gelijkenissen tussen kinderen met of zonder handicap. En kinderen die 
‘anders’ zijn integreren binnen de maatschappij impliceert misschien ook dat je ze integreert binnen het normaal on-
derwijs? Ook ‘normale’ kinderen kunnen er iets van leren. Ze krijgen vanaf het begin tools aangereikt over omgaan 
met kinderen die ‘anders’ zijn.
Het is een lange brief aan het worden. Ik zal afronden. Ik wil met deze brief reageren op de onmenselijke manier 
waarop mijn dochter behandeld werd en halsoverkop naar een andere school moest. Ik wil met deze brief ook ons 
huidig onderwijssysteem bekritiseren. Van zodra je kind buiten de normale (modale) normen valt begint er voor vele 
ouders een lijdensweg. En ik heb eveneens mijn bedenkingen bij de visie van directie en leerkrachten over kinderen 
met een beperking. Er is weinig flexibiliteit in het zoeken naar oplossingen of aanpassingen. En dat is een probleem 
dat binnen de lerarenopleiding zou moeten aangepakt worden. “Zoals onze school is er maar één, met een groot 
hart voor iedereen. Met heel veel aandacht voor elk kind Waar je gewoon jezelf kan zijn, op ieder niveau op elk ter-
rein waar niemand verliest en niemand wint” ik heb er zo mijn bedenkingen bij…

Onderzoek:
Geen onderzoek - mail tegelijk ook gericht aan schepen van Onderwijs en directeur PBD en door deze diensten 
behandeld

Beoordeling: geen oordeel
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Dienst Kinderopvang
zorgvuldigheid - fouten
klachtenmanagement
Verzoek: 201306-555
Naamsverwarring.
Ik heb een dochtertje van vier, geboren in 2009. Zij is opgevangen geworden in Tierlantijn toen ze peuter was en in 
Mandala en in Gentse Feesten in Domino in de Ferrerlaan. Nu gaat ze naar de kleuterschool Maria Vreugde in Won-
delgem. Wanneer het kindje in de opvang zit betaal ik ze via domiciliëring in Tierlantijn en Mandala. En in Domino 
via factuur maar plots merk ik dat ik ook word gedomicilieerd en facturen via domiciliering en factuur betaal voor 
een opvang in de Loods en de Rakkertjes waar het kind nooit geweest is. Ik ga mijn haar bankuittreksels na en merk 
dat ik al bijna twee jaar betaal voor een ander kind met een gelijkaardige naam waarin een “n” voorkomt in plaats 
van een “r”. Een kindje dat geboren is in 2008. Ik merk op dat dit geen Turkse familienaam is ook al is de naam erg 
gelijkend. Ik ben verwonderd dat De Loods en de Rakkertjes zomaar mijn bankrekening domiciliëren zonder mijn 
handtekening en toelating. Dus eis ik dit geld terug. Ik contacteer hiervoor iemand van de Dienst Kinderopvang en 
die zei vorige week: “ge moet wel uw facturen betalen”. Ik stopte met betaling van mijn eigen facturen omdat het 
niet in orde komt met die andere betalingen die ik terugeis. En “u bent te laat om die terugbetalingen te eisen van 
2011”. Nu zou het mijn fout zijn? 

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat het dochtertje van verzoekster inderdaad een naamgenote heeft met niet alleen dezelf-
de voornaam maar ook dezelfde familienaam. Het klopt inderdaad dat verzoekster een aantal facturen betaalde voor 
prestaties geleverd aan dat andere kind. Het is zeer verwonderlijk dat de Dienst Kinderopvang deze fout niet eerder 
zelf heeft opgemerkt. Bij ons onderzoek valt ook op dat de Dienst Kinderopvang op een bepaald moment stelt dat de 
consultatie van de bankrekening van twee jaar terug niet meer mogelijk is. Dit lijkt geen ernstig argument. Aan par-
ticulieren wordt doorgaans aangeraden om bankuittreksels minstens 5 jaar te bewaren. Een openbare dienst moet 
dit gegeven professioneel kunnen hanteren. Wij hebben ook de indruk dat verzoekster bij de Dienst Kinderopvang 
met een kluitje in het riet werd gestuurd en dat haar vraag in eerste lijn onvoldoende werd onderzocht. Uiteindelijk 
wordt, na zeer veel over-en-weer geschrijf tussen ons en de Dienst Kinderopvang, 79,15 euro terugbetaald voor vier 
onterechte facturen die werden betaald. Drie andere onterechte facturen waren al in 2011 terugbetaald. Twee ande-
re onterechte facturen waren nog niet betaald. Uitdrukkelijke verontschuldigingen zijn er niet.

Besluit:
De Dienst Kinderopvang maakte diverse fouten. In het bijzonder: er werden prestaties voor een ander kind aangere-
kend, deze fout werd door de dienst zelf niet opgemerkt en het klachtenmanagement faalde.

Beoordeling: gegrond 
Pas na lang aandringen werden de onterechte en betaalde facturen terugbetaald.
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Departement Ruimtelijke Planning,
Mobiliteit en Openbaar Domein

N OPENBAAR DOMEIN
Of hoe een burger moeilijk zijn weg vindt in het kluwen van werken, signalisaties, 

vergunningenbeleid en coördinatie van werken. En het handelaarsverdriet bij lang-
durige werken en natuurlijk: parkeren.

Dienst Administratie

overeenstemming met regelgeving
redelijke termijn
zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201301-29
Overbouwd steegje.
Het gaat over een betwist erkenningsrecht op een overdekte steeg aan de Geldmunt. Ik heb in mijn aangetekende 
brieven (met datum van 31 mei en 8 oktober 2012 en een mail van 24 september 2012) duidelijk meegedeeld dat er 
onterecht een erkenningsrecht wordt geïnd op een overbouwd steegje. Ik heb gezegd dat ik ook 45 jaar heb be-
taald omdat ik meende dat dit ging om stadsbelasting. Maar nu is het voor mij duidelijk dat het om dat overbouwd 
steegje gaat. Al die jaren wordt onterecht dit erkenningsrecht gevraagd. De motivering van de Stad klopt niet want ik 
kan duidelijk aantonen dat dat steegje al overbouwd was in de 18de eeuw en bovendien is dit mijn privé eigendom 
waarop er wel doorgang moest gegeven worden voor achterliggende garages van de buur.
• Al ruim drie jaar dring ik aan op een duidelijk antwoord. Ik betaal ook niet meer.

• Het enige antwoord dat ik heb ontvangen is gekomen op 7 mei 2012 van de Dienst Administratie. Daarin wordt 
meegedeeld dat door een intern misverstand er nooit een antwoord is gekomen. Wat er in die brief staat klopt 
ook niet: er staat dat er in 1967 toelating is verleend aan een bepaald iemand om de steeg te overbouwen. Ik ben 
sedert 1959 eigenaar. Dat klopt dus niet.

• Ik schrijf een aangetekende brief op 31 mei 2012 waarop ik tot vandaag nog altijd geen antwoord heb ontvangen. 
Op 8 oktober schrijf ik opnieuw een aangetekend schrijven waarop nog altijd geen antwoord is gekomen. Op-
nieuw een intern misverstand?

• Op 20 december 2012 krijg ik opnieuw een betalingsuitnodiging voor dit erkenningsrecht. Zonder dat er ooit ern-
stig een onderzoek is gebeurd naar mijn bezwaren. Ik meen dat ik ook onhoffelijk word behandeld omdat men de 
moeite niet neemt om mijn bezwaren ernstig te nemen en mijn aangetekende brieven te beantwoorden en mij 
de bewijzen te overhandigen om dit erkenningsrecht te betalen op een privéweg.

In mijn verkoopakte is geen sprake van een erkenningsrecht. Voorts kan aangetoond worden dat het steegje een 
privéweg is, hoe kan de Stad dan een erkenningsrecht eisen?

Onderzoek:
Uit ons onderzoek bij de Dienst Administratie - Inname Openbare weg komen twee fouten boven. In eerste instan-
tie heeft de dienst verzuimd om de aangetekende brieven en de mails van verzoekster na hun brief van 7 mei nog 
te beantwoorden. Daarenboven stond in de brief van de dienst van 7 mei 2012 een totaal fout gegeven in verband 
met de oorsprong van het erkenningsrecht. De dienst geeft dat nu ook toe. Wat de grond van de zaak betreft: heeft 
verzoekster al die jaren ten onrechte een erkenningsrecht betaald voor de overbouwing van een steegje, dat volgens 
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haar haar eigendom is, maar volgens de Stad openbaar domein? Een juridisch onderzoek bij de dienst geeft volgen-
de argumenten om het straatje als eigendom van de Stad Gent te beschouwen:
• Het steegje was in oorsprong een waterstraatje, dat later werd aangepast als stenen straat. Wat er ook gebeurt: 

de bedding blijft eigendom van de Stad.

• Uit de huidige kadastergegevens blijkt dat dit steegje eigendom is van de Stad Gent. Daarenboven: het is voorzien 
van verkeerssignalisatie, wordt onderhouden door de Stad en is openbaar toegankelijk. Al deze elementen geven 
dus aan dat het hier wel degelijk gaat om het openbaar domein.

• Als men de eigendom van iemand anders overbouwt, moet men hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen. 
Voor het overbouwen is toestemming gekregen door het betalen van het erkenningsrecht. Dit erkenningsrecht vindt 
zijn oorsprong in het gewoonterecht en bestaat dus van oudsher. Dus ook toen het steegje in de 18de eeuw over-
bouwd werd. Dit erkenningsrecht waarborgt ook voor de Stad het eigendomsstatuut van het steegje. Wanneer we 
deze elementen aan verzoekster meedelen, en samen met haar de kadastrale uittreksels uit 1959 en uit 2013 bekij-
ken wordt het duidelijk dat verzoekster deze verkeerd geïnterpreteerd heeft en ervan uit ging dat ook het deel van 
de straat dat eertijds overbouwd werd hierdoor haar eigendom was. In ieder geval de Dienst Administratie zal haar 
een brief bezorgen met excuses voor de fouten in de eerdere briefwisseling en met de duidelijke motivatie waarom 
het stuk straat onder de overbouwing nog altijd eigendom is van de Stad. Bij betwisting zal dus enkel een rechter 
hierover uitspraak kunnen doen. Maar in ieder geval is de klacht van verzoekster over non respons en onzorgvuldig-
heid in de briefwisseling gegrond.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat de redelijke termijn en de zorgvuldigheid der briefwisseling betreft. Ongegrond voor de grond van de 
zaak.

professionaliteit
adequate communicatie
Verzoek: 201302-181
Misverstand.
Op 15 februari 2013 werd ik door één van de (bejaarde) inwoners van de Ryvisschestraat gebeld omdat er ‘proble-
men’ zijn met werken op een terrein gelegen achter de woningen in deze straat, waar blijkbaar grachten worden 
gedempt waardoor de omwonenden last zullen/kunnen hebben van wateroverlast. Er zijn met de bouwheer in deze 
zin reeds eerder problemen geweest, waarbij vaststellingen werden uitgevoerd in 2012. Eén van de bewoners had 
deze melding (telefonisch) reeds gedaan bij de technische dienst te Zwijnaarde, doch werd daar niet geholpen… de 
technische dienst kon niets doen… Einde gesprek… Ik heb hierop zelf naar de technische dient gebeld, de situatie 
én plaatsgesteldheid uitgelegd (een terrein waarop een kantorencomplex wordt gebouwd gelegen in de Ryvissches-
traat te Zwijnaarde, gelegen achter de woningen 60 tot 70). Ik heb opnieuw melding gedaan van de werken welke 
daar bezig waren én de problemen welke deze werken kunnen veroorzaken voor de omwonenden uitgelegd. Ik 
heb duidelijk gevraagd of er een vergunning was afgeleverd voor het dempen van grachten op voornoemd terrein. 
Men liet mij daar koudweg weten dat zij daar niets konden aan doen. Ik heb niet de gewoonte mij van het kastje 
naar de muur te laten sturen en heb verder aangedrongen mij een duidelijk antwoord te verschaffen én eventueel 
vaststellingen te (laten) uitvoeren van de uitgevoerde activiteiten van de aannemer ter plaatse. Onmogelijk. Bij 
verder aandringen werd mij gevraagd wat het kadasternummer is van het bedoelde perceel waar de werken aan de 
gang waren!!!! En daar ik dat niet kon geven, was het gesprek ten einde. Uiteindelijk heb ik zelf het nummer van de 
‘bouwpolitie’ opgezocht… en heb ik nog maar eens gebeld. Nu moet ik toegeven (én met plezier) dat de mevrouw 
die ik daar aan de lijn heb gekregen waarschijnlijk een andere opleiding heeft gekregen want deze was super behulp-
zaam, had zelfs geen kadasternummer nodig (ze kon het opzoeken in het GIS-systeem en deed dat ook onmiddellijk) 
en probeerde onmiddellijk de verantwoordelijke door te geven (die niet onmiddellijk bereikbaar was). Er werd mij 
gevraagd naar mijn telefoonnummer en ik kreeg de belofte dat ik op de hoogte zou worden gehouden…Ik wens dan 
ook op de hoogte te worden gehouden van het gevolg dat wordt gegeven aan dit schrijven. Het lijkt mij nuttig na te 
gaan of nadien door de ‘bouwpolitie’ al dan niet overtredingen werden vastgesteld. Ik vraag dit niet omdat ik geen 
vertrouwen heb in deze dienst, maar indien wél vaststellingen werden gedaan lijkt het ‘probleem’ met de technische 
dienst mogelijk toch nog iets groter te zijn.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoeker iemand van het Loket Stedenbouw aan de lijn had. Uit ons onderzoek blijkt 
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ook dat de bediende haar opdracht correct heeft uitgevoerd en dat zij de klacht van verzoeker onmiddellijk via mail 
heeft doorgestuurd naar Bouwtoezicht met de vraag om direct ter plaatse te gaan. Toch blijkt ook dat verzoeker het 
helemaal anders begrepen had en er zelfs van uit ging dat er niets zou gebeuren. Wij kunnen dan ook niet anders 
dan concluderen dat er bij de communicatie allicht iets fout gelopen is. Ook het feit dat verzoeker tweemaal is door-
verbonden, zal zijn perceptie van de dienstverlening niet positief hebben beïnvloed.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond wat de professionaliteit betreft. Gegrond voor de gebrekkige communicatie.

Aanbeveling:
Controleer altijd of uw boodschap door de burger duidelijk is begrepen. Een burger is minder vertrouwd met ad-
ministratieve procedures en terminologie dan de ambtenaar. Uitleg en duiding kunnen klachten en misverstanden 
achteraf vermijden.

zorgvuldigheid - procedure
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201302-205
Twee boetes voor hetzelfde.
Tot mijn grote verbazing krijg ik een eerste aanmaning voor het betalen van 117 euro voor het plaatsen van borden 
tijdens de verkiezingscampagne. Ik begrijp nog altijd niet waarom ik deze boete kreeg op mijn naam daar ik geen 
verantwoordelijke uitgever ben. Onze lijsttrekker kreeg ook zo’n boete voor dezelfde feiten en ging daar tegen in be-
roep, dit beroep wordt behandeld in maart 2013. Ik vind het bizar dat wij twee boetes krijgen voor één en hetzelfde 
feit. Mijn vraag is of u daarin kunt bemiddelen?

Onderzoek:
Het gaat hier niet om een boete, maar om een factuur voor het weghalen van de borden door stadspersoneel. Er 
zijn twee verschillende facturen omdat een heel groot deel van de borden weggehaald werd in opdracht van Dienst 
Lokale Preventie en Veiligheid, en een ander deel in opdracht van Dienst Administratie. De eerste factuur vond haar 
weg naar de verantwoordelijke uitgever (de voorzitter van de lokale fractie), de andere factuur kreeg verzoekster. 
Dienst Administratie had namelijk eerst gezocht naar een verantwoordelijke op de website van de partij. Zij vonden 
echter enkel het adres van het algemeen secretariaat in Antwerpen (de website is inderdaad weinig overzichtelijk 
qua contactgegevens). Dat secretariaat heeft de factuur uiteindelijk teruggestuurd en doorverwezen naar de Gentse 
afdeling zonder echter een concrete verantwoordelijke op te geven. Dienst Administratie heeft dan bij bureau 
Verkiezingen naar een contactpersoon gevraagd. Zij kregen de naam van verzoekster omdat zij bovenaan de kieslijst 
stond… voor de provincieraadsverkiezingen.
Verzoekster dacht dan weer dat het hier om dezelfde factuur ging die haar voorzitter al gekregen had. Na een eerste 
aanmaning stuurde zij dan ook een e-mail naar Dienst Administratie waarin ze naar de andere factuur verwees en 
waarin ze ook de naam van haar voorzitter vernoemde. Het misverstand wordt wel uitgeklaard, maar niemand heeft 
de reflex om de factuur effectief aan de voorzitter te bezorgen (noch de dienst, noch verzoekster).
De factuur blijft dus gewoon open staan en de aanmaningsprocedure gaat verder. Met een tweede aanmaning en 
administratieve kosten tot gevolg. Omdat het hier gaat om een opeenstapeling van misverstanden, en omdat Dienst 
Administratie eigenlijk heel eenvoudig de verantwoordelijke uitgever had kunnen aanschrijven (niemand heeft daar 
blijkbaar aan gedacht) vragen wij om de administratieve kosten te laten vallen. De factuur zelf blijft natuurlijk ver-
schuldigd. De Dienst Administratie gaat daarmee akkoord en maakt een creditnota op. Er wordt een nieuwe factuur 
opgemaakt en doorgestuurd naar de verantwoordelijke uitgever.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Zorg voor een gecentraliseerde aanpak van dit soort dossiers. Nu zijn er verschillende diensten tegelijkertijd met 
hetzelfde bezig en werken ze naast elkaar. Voor de Stad is dit niet efficiënt en voor de burger is dit duidelijk ver-
warrend. Schrijf altijd de verantwoordelijke uitgever aan.
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adequate communicatie
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201311-1048
Onduidelijke ongeschiktheid.
Op 22 april 2013 is de woning die ik verhuur in de Cederstraat onbewoonbaar en ongeschikt verklaard. Er zijn een 
aantal mankementen vastgesteld wat de elektriciteit betreft en ook inzake verluchting. Er was ook waterinsijpeling 
vastgesteld. Mijn huurders hadden mij nooit op de hoogte gebracht dat er problemen waren. Ik moet voor 22 april 
2014 alle mankementen opheffen om een conformiteitsattest te verkrijgen en zo van de lijst geschrapt te worden. 
Bijna alle werken zijn nu uitgevoerd. Ik heb contact genomen met een keuringsorganisme om de elektriciteit te 
komen bekijken, maar die zeggen dat ze voor zo een prul niet komen. Is dat keuringsattest noodzakelijk? Op het 
formulier staat ‘indien beschikbaar’. Zijn facturen van de elektricien en de dakwerker voldoende om aan te tonen 
dat de werken zijn uitgevoerd zoals gevraagd? Voor de waterinsijpeling: die is door de dakwerker weggewerkt, het 
probleem is opgelost. Kan men mij nu verplichten om opnieuw alles te behangen of schilderen? Is dat niet voor de 
huurder? Het is mij niet duidelijk hoe ik dit conformiteitsattest kan bekomen?

Onderzoek:
Zowel het verslag van Wonen-Vlaanderen als het burgemeestersbesluit van ongeschiktheid lijkt ons duidelijk. In de 
verschillende brieven die verzoekster in dit verband van Bouw- en Woontoezicht heeft ontvangen wordt duidelijk ge-
zegd wat verzoekster moet doen opdat haar woning van de lijst zou worden geschrapt. Enkel de rubriek ‘verplicht bij 
te voegen documenten’ waarin een keuringsattest van de elektriciteit wordt gevraagd ‘indien beschikbaar’ kan voor 
verwarring zorgen. Bij Bouw- en Woontoezicht zegt men ons dat indien er geen keuringsattest aanwezig is, men met 
andere middelen, zoals facturen, kan aantonen dat de gevraagde werken werden uitgevoerd. In ieder geval wordt 
er slechts een conformiteitsattest gegeven nadat er een nieuwe technische controle is uitgevoerd en het resultaat 
onder de 15 strafpunten blijft. Dit staat op het formulier van het technisch verslag van de ongeschikt- en onbewoon-
baarverklaring. Bijkomende uitleg van Bouw- en Woontoezicht, na onze tussenkomst, heeft alles duidelijk gemaakt. 
De dienst was volgens de Vlaamse Wooncode niet verplicht om de eigenaar van de klacht van zijn huurders op de 
hoogte te brengen: zij zijn conform de Wooncode opgetreden nadat er een controle was gevraagd. Na de controle 
hebben zij de eigenaar, in casu verzoekster, van hun bevindingen op de hoogte gebracht. De ongeschikt- en onbe-
woonverklaring zijn conform de geldende regelgeving en procedure verlopen, ook al zeggen we er meteen bij dat 
die ingewikkeld zijn voor een burger. Behangen en schilderen heeft geen enkel verband met de geschiktheid van de 
woning en is een zaak tussen huurder en verhuurder.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond voor de toepassing van de regelgeving en de correcte procedure, maar gegrond voor de duidelijke com-
municatie want het blijft voor een burger erg ingewikkeld. 

Aanbeveling:
De formulering van ‘rubriek 6’ kan tot verwarring leiden. Het zou duidelijker zijn indien men in de rubriek ‘ver-
plichte documenten’ geen attesten zou vermelden die niet echt nodig zijn.

Opvolging Aanbeveling:
De Dienst Administratie - Bouw- en Woontoezicht laat ons, naar aanleiding van onze aanbeveling, weten dat zij 
ondertussen een nieuw aanvraagformulier gebruiken dat duidelijk vermeldt welke bijlagen verplicht zijn.

Dienst Coördinatie

Verzoek: 201311-1097
Verrassingswerken.
Er zijn verleden week werken gestart in de Brusselsesteenweg. Wij zijn daar niet van op de hoogte gebracht. Maan-
den geleden hebben wij eens een brief ontvangen dat men onder de Schelde boringen zou moeten uitvoeren, dat 
wel. Maar er stond daar geen precieze datum op. Mijn wagen staat nu in de garage geblokkeerd. Ook mijn buren 
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zijn niet verwittigd dat er dinsdag werken zouden starten waardoor ze hun garage niet meer konden gebruiken. Ik 
heb een tandartsenpraktijk en kon dus ook mijn patiënten niet verwittigen dat ze tot bij mij niet zouden geraken. Ik 
begrijp dat er werken moeten uitgevoerd worden en juich het ook toe, maar het minste is dat men de mensen die er 
hinder van zullen ondervinden tijdig op de hoogte brengt..

Onderzoek:
Via de Dienst Wegen vernemen wij dat het gaat om werken van AWV, dus het gewest, voor de heraanleg van de 
Brusselsesteenweg. De werken zullen drie jaar duren. Maar eerst worden de werken aan de nutsvoorzieningen 
uitgevoerd, tot eind 2013. Er is een bewonersbrief verstuurd naar alle omwonenden op 12 november 2013. Er is ook 
een bewonersbrief in de bus gestopt voor de nutsvoorzieningen, de week van de werken zelf. Het is dus eigenaardig 
dat verzoekster niet op de hoogte is? Dit blijft toch een .aandachtspunt.

Beoordeling: geen oordeel

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

redelijke termijn
proactief handelen
Verzoek: 201302-164
Losse tegels.
Ik ben geen klager maar na zes jaar steeds opnieuw melden van losse tegels in de Van Lokerenstraat moet mij hier 
toch iets van het hart: ik durf daar ‘s avonds niet meer wandelen want je kan niet zien wat los ligt en wat niet, maar 
het is ‘wreed’. Er liggen tientallen tegels los: heel die pare kant; dat begint bij nummer 6 tot aan de Driesstraat. Ik 
kom naar u dit keer omdat men één tegel heeft vastgelegd en al de rest is blijven liggen. Dat is er voor mij over: men 
doet de verplaatsing en men kijkt niet eens rond. En we moeten niet blijven zagen tegen elkaar. Ik ben moedeloos 
geworden. Ik ben in Gentbrugge bij Openbare Werken geweest. Daar krijg ik als antwoord: dat trekken we ons niet 
aan, dat is voor de gemeenteraad. De oorzaak van dit alles is volgens mij het voortdurend parkeren van auto’s en 
camions van de bieruitzetter, die de brasserie daar bevoorraadt en ook de camions aan de bakkerij op de hoek. Een 
laad- en loszone zou het probleem kunnen oplossen, maar waar? In het begin van de straat hebben ze paaltjes gezet 
aan die bakker. Dat helpt, maar ze zetten zich verder op het voetpad. Kortom: we willen dat het voetpad fatsoenlijk 
wordt hersteld en dat de oorzaak wordt weggenomen. Men heeft mij gezegd dat er geen budget is voor de Van Loke-
renstraat: dus wij moeten maar het risico lopen om ons been te breken? Dat kost de maatschappij ook geld hoor. En 
wat ik niet begrijp: er wordt één tegel vastgelegd maar men kijkt echt niet hoeveel er nog losliggen.

Onderzoek:
Volgens het Mobiliteitsbedrijf heeft het weinig zin om op het trottoir op die plaats  paaltjes te zetten want dan zal 
men elders op het trottoir parkeren. Over de hele lengte paaltjes zetten is niet aan de orde. Wel is men een nieuwe 
vorm van laad- en loszones aan het testen. Wanneer die succes hebben zal men die elders in de stad kunnen toepas-
sen, zegt het Mobiliteitsbedrijf. Een ploeg van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is die ene losse tegel binnen 
een redelijke termijn komen herstellen. Wij vragen om de andere losse tegels van dit trottoir dringend te herstellen. 
Waarom men niet alle losse tegels heeft vervangen of vastgezet, dat komen wij niet te weten. Deze manier van han-
delen betekent niet alleen tijdverlies maar is ook niet echt professioneel, tenzij er hier een reden voor kan opgege-
ven worden. Maar de dienst reageert niet verder op onze vraag.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond voor de redelijke termijn: de dienst is na de melding de losse tegel komen vastzetten. Gegrond voor het 
proactief handelen: de andere losse tegels heeft men gewoon zo laten liggen.

Aanbeveling:
Ga bij een interventie voor een kleine lokale herstelling, ook ter plaatse na of er in de onmiddellijke buurt niet 
meer identieke, kleine  herstellingen nodig zijn, ook al zijn die misschien niet gemeld of gepland. Dit bespaart tijd 
en geld. Nu wordt enkel de klagende burger op zijn wenken bediend.
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coördinatie
professionaliteit
Verzoek: 201303-275
In de kou.
Ik ben twee jaar geleden bij de Ombudsvrouw geweest omdat ik van de stadsdiensten geen gehoor kreeg. Mijn 
probleem: ik heb grote schade aan mijn woning als gevolg van werken, uitgevoerd door de Stad en door TMVW. 
Ik had toen de raad gekregen van de Ombudsvrouw om mijn verzekering in te schakelen, die alles dan zou kunnen 
regelen met de verzekering van de aannemer, want hij is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werken. Ik heb dan 
een bestek laten opmaken voor de herstelling: het kwam erop neer dat de herstellingswerken ongeveer 4000 euro 
zouden kosten. Ik kreeg toen een regeling aangeboden, nadat de verschillende experts ter plaatste waren geweest: 
ze zouden mij 600 euro aanbieden. Ik heb uiteraard geweigerd. De verzekering van de aannemer beweerde dat mijn 
schade oude schade was. Maar dit klopt niet en ik kan dat bewijzen: ik heb een plaatsbeschrijving en foto’s van de 
schade. Nu, ik ben niet alleen met dit probleem: ook andere buren hebben schade. Moeten wij nu echt naar de 
rechtbank gaan om ons gelijk te halen? De Stad was toch opdrachtgever van de werken? Draagt zij dan geen enkele 
verantwoordelijkheid? Ik kan wel begrijpen dat het de aannemer is die ons moet vergoeden, maar de Stad zou haar 
aannemer toch kunnen aansporen om de mensen, aan wie hij schade heeft berokkend, op een correcte manier te 
vergoeden.

Onderzoek:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is op de hoogte van de klacht en bevestigt ons dat er bij de Stad een scha-
dedossier lopende is bij de Juridische Dienst. Volgens de Juridische Dienst is een groot deel van de mogelijke schade 
ontstaan bij het intrillen van de damplanken voor het uitvoeren van de rioleringswerken, in opdracht van TMVW. 
In ieder geval, zegt de Juridische Dienst, is de Stad maar zijdelings betrokken bij de zaak, voor de wegeniswerken. 
Daarenboven zegt de dienst is het een zaak die tussen verzekeringen moet opgelost worden. We raden verzoeker 
dan ook aan om bij zijn verzekering aan te dringen om de zaken grondig aan te pakken en een vergelijk te vinden met 
de verzekering van de betrokken aannemer. Toch zijn wij als Ombudsdienst van mening dat de Stad hier toch wel 
voor een deel haar verantwoordelijkheid afschuift. Het gaat hier namelijk over werken op openbaar domein, maar 
de burger moet het allemaal zelf uitzoeken. De Stad blijft beheerder en controleur, en zou hier de burger moeten 
ondersteunen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De schaderegeling is een zaak tussen verzekeringen, maar het gaat wel om werken op het openbaar domein. De Stad 
blijft beheerder van het openbaar domein en de Juridische Dienst had deze burger al lang een snellere piste kunnen 
aanwijzen. De burger is hier de dupe en wordt van pier naar pol gestuurd. De burger staat al jaren in de kou. De Stad 
moet hier haar verantwoordelijkheid opnemen.

Aanbeveling:
Burgers weten niet altijd wie ze moeten aanschrijven. Uiteindelijk blijft de Stad beheerder van het openbaar do-
mein en wordt vooral coördinatie van de Stad verwacht bij dergelijke schadedossiers ten gevolge van werken op 
het openbaar domein.

actieve informatieverstrekking
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201304-334
Onaangekondigde werken.
Vorige week maandag stonden er plots borden “verboden te parkeren vanaf 8 april” in de Emiel Lossystraat in 
Sint-Amandsberg. Na wat te hebben rondgereden met de fiets kan ik maar één ding concluderen: de Gentbrugge-
straat wordt aangepakt en de bussen en zwaar vervoer worden omgeleid door de Lossystraat. Jammer genoeg is 
hierover niets te vinden op de website van de Stad Gent en De Lijn. De wegenwerken aan de Reep die ook beginnen 
op 8 april staan wel overal netjes aangekondigd. In 2011 is het busverkeer en ander verkeer ook al eens omgeleid in 
onze straat. Onze grootste ergernis was dat onze straat werd gebruikt om eens goed door te vlammen. Onze zone 30 
werd plots een zone 70. Ook de bussen minderen hun snelheid niet. Concreet:
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• Hoe lang zullen de werken duren?

• Wordt het busverkeer in beide richtingen omgeleid door onze straat?

Onderzoek:
De Dienst Wegen laat aan verzoekster weten dat er voor de werken een bewonersbrief bij de omwonenden is be-
zorgd. Misschien heeft verzoekster die brief niet ontvangen omdat zij in een andere straat woont. Volgens de dienst 
is het onbegonnen werk om niet alleen de bewoners van de straat die opnieuw aangelegd wordt, maar ook alle om-
wonenden langs de omleidingsweg te informeren. Daarenboven gaat het om een relatief klein werk dat op 10 dagen 
afgewerkt is. De dienst bezorgt verzoekster plannetjes met de omlegging van het busverkeer.

Opvolging:
Onmiddellijk na de werken wordt er gemeld dat de borden parkeerverbod, die er kwamen omwille van de omgeleg-
de buslijn, nog niet waren weggenomen. Dit gebeurt onmiddellijk na het weekend, dus twee dagen na het einde van 
de werken.

Beoordeling: geen oordeel
De bewoners van de betrokken straat werden van de relatief kleine werken geïnformeerd, maar de bewoners-
brief werd niet in de wijde omgeving verspreid. Vraag is: was dit nodig? De omlegging van de bus via de straat van 
verzoekster was wel aangekondigd op de website van De Lijn. Het is ook moeilijk voor ons om een oordeel te vellen 
over het feit dat de parkeerborden na de werken, tijdens het weekend, zijn blijven staan. Had men de borden de 
vrijdag nog moeten ophalen? Dit was efficiënter geweest, maar was het ook mogelijk?

redelijke termijn
klachtenmanagement
Verzoek: 201304-372
Versleten plateau.
Ik ben woonachtig in Zwijnaarde in de Nieuwescheldestraat. Met betrekking tot het verkeersplateau dat zich bevindt 
op de kruising van de Nieuwescheldestraat en Nederzwijnaarde hebben ikzelf en een tiental bewoners van dit stuk 
van Zwijnaarde reeds meerdere mails gestuurd naar de Dienst Wegen met de vraag of dit plateau dat duidelijk 
schade vertoont, zou kunnen hersteld worden. Helaas krijgen we hier telkens het antwoord op dat de Nieuweschel-
destraat en Nederzwijnaarde in de toekomst zullen afgesloten worden en dat vrachtverkeer een aparte ontslui-
tingsweg zal krijgen. De timing voor deze ontsluitingsweg ligt evenwel nog niet vast en werd opnieuw opgeschoven 
wegens onvoorziene omstandigheden. Ondertussen ondervinden de bewoners rondom het plateau (vooral aan de 
zijde van de Nieuwescheldestraat) dagelijks ernstige trillingen met reeds barsten in de muren tot gevolg. In het ver-
leden werd reeds erkend dat het plateau aan beide zijden schade vertoont en het draagvermogen er is verminderd. 
Zou het mogelijk zijn dat hier alsnog wordt aan verholpen en men niet wacht tot er ernstige schade aan onze huizen 
optreedt door een defect verkeersplateau?

Onderzoek:
De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen geeft toe dat er al verschillende klachten over de staat van dit verkeers-
plateau zijn binnengekomen, ook via Gentinfo. De dienst zegt dat het plateau aan herstelling toe is. Het lijkt ons 
niet redelijk om te wachten tot de werken aan de straat zelf zullen starten, want er is nog geen startdatum bepaald. 
Daarom dringen wij ook aan dat men de klachten van de buurt ernstig zou nemen en het plateau zonder uitstel zou 
herstellen. Kort daarop wordt de slechtste kant hersteld, maar de buurtbewoners vinden het effect onvoldoende en 
beslissen verdere stappen te ondernemen naar de pers toe.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat de redelijke termijn betreft: tussen de eerste meldingen en de feitelijke herstelling is veel tijd verlopen 
omdat men de herstelling van het plateau wilde koppelen aan de herstelling van de volledige straat. De aanpak van 
de klacht: daarover spreken we ons niet uit, maar het is een feit dat door beide zaken te koppelen men de termijn 
heeft verlengd.
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redelijke termijn
klachtenmanagement
Verzoek: 201304-410
Wakker gedaverd.
In februari 2013 heb ik aan de schepen van Openbare Werken volgend bericht gestuurd: “Deze morgen kwam een 
ploeg van twee personen ter plaatse om net zoals vorig jaar een herstelling uit te voeren aan het wegdek in de 
Klossestraat. Putjes werden terug opgevuld en vervangen door bultjes wat voor ons hetzelfde effect heeft namelijk 
geluidshinder en gedaver, veroorzaakt door het drukke te snel rijdende verkeer en dit vooral door vrachtwagens. ‘s 
Nachts worden we meerdere keren wakker gemaakt. Mijn vraag: is het mogelijk om op een meer efficiënte manier 
herstellingen uit te voeren zoals gebeurd is op de andere helft van de straat vermoedelijk door de technische dienst 
van De Pinte. Ik wens u ook te melden dat het fietspad ter hoogte van mijn woning over een lengte van 1 meter een 
verzakking vertoont waarin voortdurend water staat zodat de fietsers het fietspad aldaar verlaten en op het drukke 
wegdek uitwijken wat zeker tot ongelukken zal leiden gezien het drukke verkeer.” Buiten een ontvangstmelding met 
de boodschap dat mijn bericht aan de bevoegde diensten is gestuurd heb ik niets meer vernomen. Er is ook niets 
gebeurd aan het wegdek.

Onderzoek:
Na onze tussenkomst wordt aan de technische dienst van Zwijnaarde de nodige opdracht gegeven en zeer kort daar-
na meldt verzoeker ons dat het fietspad hersteld is. Maar het wegdek is niet aangepakt. Ook heeft hij geen schriftelij-
ke reactie gekregen van de dienst. Via een nieuwe tussenkomst van de Ombudsdienst verneemt hij dan dat nog niet 
is uitgemaakt of de toplaag volledig vernieuwd zal worden. Maar dit neemt niet weg dat de putten en verzakkingen 
door de dienst zullen hersteld worden, in afwachting van een definitieve beslissing.

Beoordeling: gegrond
Na zijn eerste klacht in februari heeft verzoeker pas in augustus via de Ombudsdienst een antwoord gekregen. In 
tussentijd is het fietspad wel correct hersteld, ook pas na tussenkomst van de Ombudsdienst. Er is hier dus duidelijk 
iets verkeerd gelopen in de behandeling van de klacht.

redelijke termijn
actieve informatieverstrekking
Verzoek: 201305-489
Handelaarsverdriet.
Ik schrijf u deze mail in verband met de werken aan de Alfons Braeckmanlaan Sint-Amandsberg, het stuk tussen de 
wijk Westveld en de overweg Destelbergen. De vraag werd mij gesteld door de handelaars in de wijk wat er juist aan 
de hand was en hoelang dit zou duren. Ik heb toen gemaild met de Dienst Wegenwerken en die lieten mij weten dat 
de werken tot half maart zouden duren. Ondertussen staat deze straat nog steeds afgezet en kan er niemand van 
Destelbergen naar het Westveld komen en omgekeerd. Ook Unizo werd aangeschreven. Wij hebben op de Alfons 
Braeckmanlaan liefst acht ondernemingen die spreken van een verlies tot 30%. Wij hebben nu ook gehoord dat in de 
toekomst deze weg, eenrichtingsverkeer zou krijgen. Dat zien de handelaars al helemaal niet zitten natuurlijk!

Onderzoek:
Op onze vraag waarom deze werken al meer dan twee maanden langer duren dan aangekondigd, antwoordt de 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen dat de wegenwerken in feite in twee fasen gebeuren: een eerste stuk was 
voorzien voor de maand maart, maar door de lange wintermaanden en ook door de vele regenval is men gedwon-
gen geweest de werken naar een latere datum op te schuiven. Het tweede stuk zou dan eind augustus aan de beurt 
komen. De bewonersbrief die de omwonenden hierover zou informeren stond klaar voor verzending. De uitvoe-
ringstermijn is niet onredelijk want te wijten aan overmacht wegens de slechte weersomstandigheden. Men kan zich 
echter wel afvragen of men niet eerder met de buurt had moeten communiceren: op het ogenblik dat men besefte 
dat men de aangekondigde timing niet zou kunnen aanhouden, en niet twee maand later, toen de buurt al begon 
te klagen. Voor de mogelijkheid dat éénrichtingsverkeer zou worden ingevoerd: daarover is nog geen informatie 
voorhanden.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
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Aanbeveling:
Informeer de buurt tijdig wanneer aangekondigde wegenwerken vertraging oplopen.
Wij kregen ook signalen van faillissementen in de omgeving van de PAGAS-werken. Langdurige werken hebben 
een grote impact op zelfstandige handelszaken. Handelaars willen graag ruime tijd op voorhand hieromtrent infor-
matie krijgen. 

professionaliteit
adequate communicatie
Verzoek: 201306-504
Rioolmiserie.
Er werden hier in Afsneedorp voor de eerste maal riolen geplaatst, in 2013! In oktober werden de laatste zaken 
afgewerkt, zaaien van gras en dergelijke. Onze stenen aan de muur werden weggedaan, er gingen er identieke 
komen, zoals in gans de straat, geen probleem voor ons. Er kwamen er echter geen meer! Er was wel al een hele 
tijd discussie of het stuk grond vooraan Afsneekouter privé was, dan weer niet, dan weer wel. Feit is: ze hebben de 
boel open gesmeten, dus moeten ze het weer in nette staat brengen. We hebben al onze hagen moeten wegdoen, 
die daar al stonden toen wij kwamen (wij dachten dus inderdaad dat gans dat stuk van ons was). Die hagen stonden 
daar naar het schijnt al meer dan 30 jaar! We hebben dus 16 jaar hagen geschoren, tweemaal per jaar, die niet van 
ons waren! Dus onze hagen weg, onze net geverfde gevel (zomer 2012) die wit was weer vuil, niet proper te krijgen 
door al dat geslijp en het stof. De siliconen aan de ramen zijn niet meer proper te krijgen! Komt erbij dat  ze bij ons 
opzij en vooraan ons huis alle keien (geen kleintjes) en zelfs oude straatstenen van vroeger laten liggen hebben. 
Onze buxussen zijn ook beschadigd. Dit stuk is niet effen gelegd en ook hebben ze daar geen gras gezaaid. Ze hebben 
vooraan wel gras gezaaid, maar er liggen nog veel stenen in.

Onderzoek:
Op de foto’s van verzoekster is te zien dat er nog een en ander moet worden afgewerkt. Volgens TMVW zijn de 
rioleringswerken beëindigd. Wel moet de aannemer van de wegenwerken nog een aantal zaken uitvoeren, zoals het 
op hoogte brengen van straatpotjes. Volgens de plannen en volgens de verantwoordelijke van de Dienst Wegen is 
een strook waar de haag van verzoekster stond, in feite een stuk van het openbaar domein. Die haag kan dan ook 
niet teruggeplaatst worden omdat dit de aanleg volgens het ontwerp onmogelijk maakte. De dienst heeft, zeggen ze, 
nochtans zoveel mogelijk haar aanplantingen (buxussen) ontzien, ook al stonden die voor een stuk op de openbare 
weg. Is de communicatie hierover onvoldoende of onduidelijk verlopen? Moeilijk voor ons om dit te beoordelen, 
want bijna alles verliep telefonisch. Op onze vraag neemt de verantwoordelijke van de Dienst Wegen contact op met 
verzoekster, hij gaat ter plaatse ook om vaststellingen te doen in verband met de onzorgvuldige opkuis van werf-
materiaal en puin door de aannemer. Verzoekster betwist niet meer dat de strook openbaar domein is, want dit is 
bevestigd door het kadaster, maar ze wil dat alles proper afgewerkt wordt. Wat haar ook beloofd wordt.

Opvolging:
Twee maanden later laat verzoekster ons weten dat er nog altijd stenen liggen in het gras en de berm. Dit wordt 
uiteindelijk opgekuist door de aannemer van TMVW.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Alle communicatie is hier praktisch mondeling verlopen, zowel voor de klachten als voor de beloftes. Of de commu-
nicatie correct is verlopen is dan ook moeilijk te beoordelen. Wat het gebrek aan professionaliteit betreft: dit moet 
vooral op rekening gebracht worden van de aannemer, die zijn werf te laat en onvoldoende opgekuist heeft, al kan 
men ook vermelden dat verzoekster hierin nogal veeleisend was. Maar ook de Dienst Wegen heeft een verantwoor-
delijkheid over de correcte afwerking van de werken op het openbaar domein.  Ten slotte heeft het bouwverlof de 
zaken toch zeker drie weken vertraagd.

Aanbeveling:
Volg de werken op het openbaar domein van zeer nabij op, ook al worden ze uitgevoerd door nutsbedrijven. De 
Stad blijft verantwoordelijk voor het openbaar domein en heeft dus ook een controlefunctie. Het is aangewezen 
om kort op de bal te spelen, vooral wanneer er klachten komen. Ga na of het minder hinderconvenant niet moet 
aangepast worden. 
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zorgvuldigheid - weloverwogen beslissing
klachtenmanagement
adequate communicatie
Verzoek: 201307-644
Misbaksel.
De Nieuwbrugkaai is volledig heraangelegd en daar zijn we als bewoners natuurlijk blij mee. Toch hebben we een 
aantal belangrijke opmerkingen die we ook aan de werfleiders overgemaakt hebben. Naar ons gevoel worden 
die opmerkingen echter weggelachen. Onze argumenten worden van tafel geveegd met dooddoeners en worden 
helemaal niet ernstig genomen. Bij de huidige aanleg van de straat ligt er een vrij smal trottoir aan de appartemen-
ten, dan heb je de rijbaan, een smalle parkeerstrook en dan een heel breed trottoir aan de waterkant. Onze eerste 
opmerking is het grote verschil tussen beide trottoirs. Wanneer de afvalcontainers bijvoorbeeld aangeboden moeten 
worden is er nauwelijks nog plaats op het trottoir aan de appartementen. Met een rolstoel of kinderwagen moet 
je dan alleszins op de rijbaan verder. Waarom er juist aan het water dan zo een breed trottoir ligt, is een beetje een 
vraagteken voor ons. Volgens de werfleiders is dat omdat dat trottoir voorzien is voor de toeristen die te voet van de 
Dampoort naar het stadscentrum trekken. In theorie is dat mooi, maar in praktijk gebeurt dat gewoon niet. Een an-
dere opmerking gaat over de inrit van de verschillende garages in de straat. Daar zijn toch heel wat parkeerplaatsen 
van bewoners en van mensen die in de buurt werken. Bij iedereen hoor ik dezelfde klacht: het is een echt huzaren-
stukje om binnen te rijden, in één keer lukt het zeker niet. Volgens de werfleiders is er een simulatie gebeurd en is 
het perfect mogelijk. Er wordt dan geïnsinueerd dat wij allemaal niet met de auto kunnen rijden en dat we maar 
“niet met een Cadillac moeten rijden.” Een buurvrouw heeft al verschillende keren gevraagd naar die simulaties, en 
die worden wel beloofd, maar zelfs na een paar keer aandringen, hebben we die nog altijd niet gekregen. Volgens 
ons is dat omdat ze bij de simulatie geen rekening gehouden hebben met de breedte van de poorten. De werflei-
ders zeggen dat de syndicussen de poorten maar moeten verbreden, maar dan kan je toch niet serieus nemen! Die 
poorten zijn misschien smaller dan tegenwoordig de standaard is, maar daar moet de ontwerper dan toch rekening 
mee houden. Een deel van dat inrijprobleem zijn trouwens de parkeerplaatsen tegenover de poorten. Als daar geen 
auto’s staan, valt het nog mee, maar eens een auto staat, wordt het aartsmoeilijk. Dat komt ook omdat die parkeer-
strook heel smal is en zelfs auto’s die echt tegen de stoeprand parkeren staan nog een stukje op de rijbaan. Reactie 
van de werfleiders: dan moet je de Politie maar bellen om ze te laten takelen. Ook dit vind ik geen ernstig antwoord! 
Opmerkingen over de smalle trottoirs, rijbaan en parkeerstrook worden trouwens met een dooddoener van jewelste 
beantwoord. “Je leeft nu eenmaal in een stad en elders in de stad is het nog erger.” Dat kan wel goed zijn, maar als je 
weet dat het een probleem is, moet je daar toch rekening mee houden en geen straat aanleggen die het probleem 
nog eens herhaalt! Mijn grootste zorg ligt echter bij de fietsers. Daar is helemaal niet aan gedacht! Voor een stad 
die de fiets wil promoten is dat toch onbegrijpelijk. Door deze situatie rijden fietsers die van de Oude Beestenmarkt 
komen gewoon door op het brede trottoir langs het water. Door de aanleg lijkt het alsof dit een fietspad is in plaats 
van een trottoir. Het grootste gevaar ligt echter aan de andere kant van de Nieuwbrugkaai. De bocht daar was 
vroeger breder waardoor auto’s konden uitwijken. Nu is de bocht echter heel smal en is er een groot trottoir (lees: 
parkeerplaats voor cafégangers) in de plaats gekomen. De fietsers die van de Sint-Jorisbrug komen, moeten uitwijken 
door de geparkeerde wagens ter hoogte van de Volmolenstraat. De fietsers worden dus naar de buitenkant van de 
bocht gedreven. De auto’s die van de Oude Beestenmarkt komen, worden door de aanleg van de straat juist naar 
de binnenkant van de bocht gedreven. Het is dus gewoon een kwestie van tijd voor daar een ernstig ongeluk gaat 
gebeuren. Ik stelde voor om dit op te vangen met een parkeerverbod. Het probleem werd wel erkend en men had 
wel oren naar mijn suggestie, maar ik zie niets gebeuren. Voor de inrij in de garages had ik trouwens voorgesteld om 
voorlopig van die gele blokken te zetten op de parkeerstrook ter hoogte van de poorten. Ook daar werd positief op 
gereageerd, maar ook hier heb ik nog niet veel zien gebeuren. De veiligheid van de fietsers en de inrijmogelijkheid 
voor de garages zijn mijn grootste zorgen en daar zou ik toch zo snel mogelijk een oplossing voor willen zien. We 
hebben dit al aangekaart bij de werfleiders en ook bij de Politie. De houding van de werfleiders baart ons echter zor-
gen. Als het van hen afhangt, blijft alles bij hetzelfde en moeten we maar leren leven met de foutjes in het ontwerp.

Onderzoek:
Uit een eerste onderzoek blijkt dat de medewerkers van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen de opmerkingen 
van de bewoners aanvankelijk niet ernstig hebben genomen. Tijdens een gesprek met de Ombudsvrouw hebben zij 
toegegeven dat de communicatie niet correct verlopen is. Al waren de uitlatingen van sommige bewoners niet altijd 
gepast en soms zelfs agressief, toch is het aan de ambtenaren om in hun reactie professioneel te blijven en dit was 
hier duidelijk niet het geval. De klacht over adequate communicatie is dan ook gegrond. Door de foute communicatie 
is ook de behandeling van de klachten volledig verkeerd gelopen: men is aan de essentie voorbij gegaan. De dienst is 
niet verder ingegaan op de oorzaak van de talloze klachten en heeft zich niet afgevraagd of er geen grond van waar-
heid in zat. Door de Politie is vastgesteld dat de bewoners heel wat problemen ondervonden om hun garage in te 
rijden. Door toedoen van de Politie zijn er dan lokale, voorlopige maatregelen getroffen (betonblokken) die het inrij-
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den moeten vergemakkelijken. Het is duidelijk dat de klachten van de bewoners gegrond zijn en dat de aanleg van de 
Nieuwbrugkaai fouten vertoont. De ambtenaren hebben nooit de resultaten van de simulatie voor het binnenrijden 
van de garages in twijfel getrokken. Achteraf is echter gebleken dat de gegevens voor de simulatie verkeerd waren 
ingegeven. Die gegevens werden dus niet nagekeken. Na tussenkomst van de Ombudsvrouw wordt beslist om aan-
passingen aan te brengen, op basis van correcte gegevens. Indien de ambtenaren vlugger op de opmerkingen van de 
bewoners hadden gereageerd en de simulatie aan die opmerkingen hadden getoetst, in plaats van de problemen af 
te schuiven op de burgers zelf, dan had men die escalatie in de miscommunicatie kunnen vermijden. Wat het tweede 
probleem betreft: het gevaar voor de fietsers die in tegengestelde richting rijden en door de geparkeerde auto’s 
niet zichtbaar zijn, wordt vlot opgelost door de Politie - Bureau Verkeerstechniek. Er komt een parkeerverbod op de 
hoek van de Volmolenstraat en de Nieuwbrugkaai zodat de fietsers meer ruimte hebben en beter zichtbaar zijn. De 
laatste opmerking over het verschil tussen de breedte van de twee trottoirs: deze aanleg is een keuze van het beleid, 
dat gemotiveerd wordt door de dienst en waar technisch nog weinig aan te veranderen is. De wettelijke normen zijn 
gerespecteerd.

Beoordeling: gegrond
Zowel voor de aanpak van de klachten als voor de communicatie zijn de klachten van de burgers gegrond. Er zijn 
fouten gemaakt in het ontwerp en dit wordt niet onderkend door de ambtenaren. De houding van de ambtenaren is 
niet professioneel en de communicatie laat duidelijk te wensen over.

Aanbeveling:
  Blijf open staan voor de klachten en ga er niet van uit dat die klachten geen nuttige informatie bevatten. Ga er 

niet van uit dat plannen en simulaties volmaakt zijn.
  Aan de basis liggen de verkeerde gegevens in de computer. Zoek uit hoe dit komt.
  Escalatie had zeker kunnen voorkomen worden door meer professionaliteit in de aanpak van de klachten en in 

de communicatie met de burgers.

professionaliteit
adequate communicatie
zorgvuldigheid fouten
Verzoek: 201309-837
Onbeleefde ambtenaren.
Ik ben bij jullie dienst geweest om het probleem aan te kaarten dat wij sedert de nieuwe aanleg van de Nieuwbrug-
kaai nog moeilijk in onze garage kunnen rijden. Maar ik kwam ook om eigenlijk klacht neer te leggen tegen twee 
personeelsleden van de Dienst Wegen omdat deze personen ons belachelijk maken langs alle kanten.  Uitdrukkin-
gen zoals “U woont in Gent en U moet zich een beetje aanpassen, als dit niet lukt zou U beter verhuizen – U kan 
misschien beter uw proeven herdoen om te rijden – De dame zegt : ik heb gezien dat er wel met een grote wagen 
in de garages kan gereden worden, maar zij zegt er niet bij dat dit gelukt is met hulp van de mensen daar aanwezig. 
Zouden die mensen er niet geweest zijn dan was ik in de wagen, die geparkeerd stond rechtover de inrit van de 
garages,  gereden – het is onze eigen schuld als wij niet in de garages kunnen of het is de schuld van de auto’s die 
er rechtover geparkeerd staan, enz..  Ik vind dit onaanvaardbaar dat al onze opmerkingen zomaar door deze twee 
personen worden genegeerd en bovenal dat zij ons staan uit te lachen.  Dit is erover.  Zij willen blijkbaar niet inzien 
dat er misschien een fout ligt bij het opmaken van het plan. Ik zou u beleefd willen verzoeken om beide mensen erop 
te wijzen dat dit zomaar niet kan, de mensen als onnozelaars te aanzien.

Onderzoek:
De Ombudsvrouw heeft de ambtenaren bij zich uitgenodigd en heeft beide versies zorgvuldig aan elkaar getoetst. 
De conclusie is dat de uitlatingen van de ambtenaren onprofessioneel en ongepast waren maar wel een reactie 
waren op de vrij brutale en beledigende opmerkingen van de burger. Dit is ook uitvoerig doorgesproken met de 
ambtenaren. Naar de ambtenaren toe kan men echter ook zeggen dat sommige uitlatingen van enkele bewoners 
weinig gepast waren en als vrij agressief overgekomen zijn. Daardoor is het conflict geëscaleerd en is er niet meer 
naar de essentie gekeken: wat is de oorzaak waarom hier zoveel klachten zijn? Is het enkel maar het feit dat burgers 
het moeilijk hebben met veranderingen ? Of is er meer aan de hand?  Van een ambtenaar mag je verwachten dat hij 
hoffelijk blijft maar ook van een burger kan op zijn minst beleefdheid verwacht worden tegenover een ambtenaar. 
Met meer kritische zin vanwege de ambtenaren had dit alles kunnen vermeden worden of hoe je nooit zomaar moet 
aannemen dat de computer het altijd bij het juiste eind heeft. Escalatie had zeker voorkomen kunnen worden door 
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meer professionaliteit aan de dag te leggen. Ook in de communicatie naar de burgers toe.

Beoordeling: gegrond
De communicatie is niet goed verlopen en alles is een beetje uit de hand gelopen door een weinig professionele 
reactie van de ambtenaren op een beledigende uithaling van een kwade burger.  Deze klacht had voorkomen kunnen 
worden door beter naar de grieven te luisteren en de cijfers/maten te checken.

Aanbeveling:
Gedraag u altijd professioneel en laat u in een moeilijk en lastig gesprek niet meeslepen door verwijten en onge-
paste uitlatingen. Maar zeg ook duidelijk aan de burgers waar voor u de grenzen liggen.

Verzoek: 201307-650
Achtergelaten signalisatie.
Bij welke dienst kan ik terecht voor het terughalen van sedert enkele maanden vergeten signalisatieborden? Gezien 
de onveiligheid in de straat, had ik ze liever opgeruimd gezien dan op een mooie morgen bovenop een wagen.
Locaties:
• Signalisatieborden aan de overkant van K. L. Ledeganckstraat 27 (aan de parkeerautomaat nr. 2).

• Voetsteunen aan K. L. Ledeganckstraat 25 (aan de brandkraan). 

• Voetsteunen aan de overkant van K. L. Ledeganckstraat 25.

Onderzoek:
We vragen aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen om dit verder op te volgen. Dit is een klacht die we ook 
vorige jaren kregen. Dit blijft een aandachtspunt.

Beoordeling: geen oordeel

Verzoek: 201309-815
Gebrekkige coördinatie.
Ik woon op de hoek van Baarledorpstraat in Baarle Drongen en ik ben kwaad over gebrek aan coördinatie tussen de 
diensten en co-actoren van de Stad. Met de regelmaat van een klok ligt hier die hoek open voor nutsbedrijven. Om u 
een voorbeeld te geven nog maar van dit jaar: alle twee maanden is die hoek opengegooid en nu loopt het de spui-
gaten uit. Het heeft hier 14 maanden opengelegen, nu is het juist dicht en nu komt na Telenet ook nog maar eens 
Belgacom alles opengooien. Dit tart echt elke verbeelding.

Onderzoek:
Doorgestuurd door de Ombudsvrouw naar de Dienst Wegen om te laten bespreken op het Coördinatiecomité. En 
vooral men laat het hier maanden open liggen en mensen vallen erover. Dan als het eindelijk dicht gaat dan komen 
ze het een week later weer open doen. Is er echt geen coördinatie mogelijk? 

Beoordeling: geen oordeel (signaal)
Herbekijk het klassieke ‘Coördinatiecomité’-model.
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redelijke termijn
professionaliteit
Verzoek: 201310-1026
Vergeten belofte.
Na meer dan 5 jaar wachten op een oplossing voor het waterprobleem in de Doornplasstraat zou ik dan toch graag 
vernemen of er eindelijk een oplossing in het vooruitzicht is. Indien de Dienst Wegen de vaststellingen heeft gedaan, 
wat zijn dan de concrete oplossingen, oplossingen die ze dan ook effectief gaan uitvoeren?

Onderzoek:
Wij vinden inderdaad een dossier terug waarin in 2007 een mogelijke oplossing wordt voorgesteld voor het afwate-
ringsprobleem van een aantal huizen in de straat. Waarom is dat dan nog altijd niet uitgevoerd? Op dat moment had 
de dienst de zaken een beetje afgehouden omdat het wegdek toen pas vernieuwd was en men dit niet opnieuw wil-
de openbreken. Volgens de Dienst Wegen is dit dossier toch verder opgevolgd. TMVW en de Dienst Wegen hadden 
eind september een oplossing voor het probleem onderling besproken. Verschillende eigenaars hadden zich uitein-
delijk akkoord verklaard om hun aansluiting op de gracht aan de overkant van de weg te laten gebruiken voor de 
afvoer van een rioolkolk. Voor de werken konden aangevat worden, moest TMVW de geïjkte procedure doorlopen 
en moesten er afspraken gemaakt worden met de aannemer. Een startdatum voor de uitvoering is de week van 17 
december 2013. Wij kunnen er in komen dat men niet graag een pas aangelegd wegdek weer openbreekt, maar een 
probleem laten aanslepen, is ook geen optie en we vragen ons dan ook af of de termijn van zes jaar nog wel redelijk 
is.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
We laten in het midden of het vinden van een oplossing niet voor de hand lag maar dat men zes jaar nodig heeft om 
een belofte in te lossen is niet meer redelijk te noemen.

Dienst Wonen

redelijke termijn
Verzoek: 201303-296
Dringende documenten.
Op 13 februari 2013 wendde ik mij tot de Dienst Wonen. De bediende nam mijn aanvraag in ontvangst op 13 
februari 2013 en moest het papier nog laten ondertekenen, door de burgemeester geloof ik. Ik kreeg een bewijs 
van ontvangst waar onder andere op stond dat het ondertekende document mij binnen de maand terugbezorgd 
zou worden. Tot op heden (15 maart) heb ik nog niets ontvangen en de persoon blijkt er vandaag niet te zijn. Mag 
ik vragen om dit toch eens extra op te volgen? Als de Stad zelf zijn eigen termijnen niet meer kan naleven, wordt 
afspreken en plannen toch wel erg moeilijk, voor iedereen. Het later kunnen indienen van dit document heeft voor 
mij echter ook financiële consequenties.

Onderzoek:
Nog voor ons onderzoek is gestart laat verzoeker ons weten dat hij de documenten heeft ontvangen. Twee dagen 
later dan beloofd. Blijkt dat de signataire drie weken onderweg was. We kunnen niet echt spreken over een onrede-
lijke termijn maar blijft het feit dat men beloofd had om alles binnen de maand af te handelen. Ook stellen wij ons 
de vraag of de termijn van één maand om een document te laten ondertekenen door het college niet kan ingekort 
worden. De dienst belooft om de werkwijze opnieuw te bekijken.

Beoordeling: gegrond
De termijn van één maand, op zichzelf al niet zo redelijk, werd overschreden.

Aanbeveling:
Bekijk hoe de termijn van één maand voor de ondertekening van documenten kan ingekort worden.
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IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
zorgvuldigheid - procedure
klachtenmanagement
Verzoek: 201302-150
PIN EN PUK
Ik woon sinds augustus 2012 in Gent en heb mijn adreswijziging doorgegeven. De Politie heeft de nodige papieren 
ingevuld en mijn adreswijziging was in orde. Ik kreeg uiteindelijk ook een bevestiging per post dat mijn domicilie in 
Gent stond. Met deze formulieren moest ik naar de gemeente om mijn adreswijziging op mijn identiteitskaart aan te 
passen. Maar ik heb de originele papieren van mijn identiteitskaart met mijn persoonlijke code niet meer, dit is kwijt 
geraakt tijdens de verhuis. Zij vertellen me dat ik zonder code geen adreswijziging kan doen en zeggen dat ik een 
nieuwe identiteitskaart moet aanvragen. Hiervoor moet ik naar de Politie voor een document dat ik mijn identiteits-
kaart kwijt ben. Ik vertel de Politie dat ik gewoon mijn code niet meer heb. Zij zeggen dat de dienst bevolking mijn 
adreswijziging toch moet doorvoeren zonder nieuwe identiteitskaart. Zij zeggen dat het onwettig is wat de Dienst 
Bevolking zegt. Nu ligt mijn probleem eigenlijk bij het Parkeerbedrijf Gent. Ik heb namelijk een bewonerskaart nodig 
voor mijn wagen. Ik beschik over alle nodige papieren en neem deze mee. Er wordt vereist dat mijn domicilie in Gent 
is. Hiervoor heb ik het formulier van de Politie mee, met officiële bevestiging dat mijn domicilie in Gent staat. Nu 
aanvaarden zij dat niet aangezien het systeem via de identiteitskaart werkt. Maar eigenlijk voldoe ik aan alle voor-
waarden en is mijn domicilie in Gent rond. Zij kunnen mij enkel tweemaal een voorlopige bewonerskaart geven van 
drie maand, voor personen waar de domicilie nog niet rond is. Maar ondertussen is er bijna zes maand verlopen en 
dus ook de maximale termijn voor voorlopige bewonerskaarten. En heb ik dus nog steeds geen definitieve bewo-
nerskaart.

Onderzoek:
Dienst Burgerzaken meldt dat het niet klopt dat men zonder eID geen adreswijziging kan aangeven. Als de adreswij-
ziging in orde is moet men zijn nieuw adres op de eID laten zetten en dit kan niet zonder de PIN- en PUKcode. Is men 
enkel de PINcode kwijt en niet de PUKcode, kan men aan het loket Identiteit een nieuwe PINcode aanvragen. Is men 
echter zowel de PIN- als de PUKcode kwijt dan moeten nieuwe codes worden aangevraagd bij de FOD Binnenlandse 
Zaken. Men kan dit via de website van de FOD aanvragen. Alle medewerkers van Dienst Burgerzaken zijn op de hoog-
te van deze procedure. Ook een bewonerskaart aanvragen kan zonder eID. Men heeft wel een officieel document 
nodig van de Politie waarop het rijksregisternummer is vermeld. Verzoeker was al sedert augustus 2012 officieel ge-
domicilieerd en kon vanaf dan perfect een definitieve bewonerskaart aanvragen. Er moet blijkbaar wat misgelopen 
zijn aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf dat verzoeker de verkeerde informatie heeft bekomen. Verzoeker kan zich 
dus aanbieden bij het Mobiliteitsbedrijf met zijn huidige tijdelijke bewonerskaart, het document van de Politie en de 
nodige documenten voor de wagen en kan dan perfect een bewonerskaart voor twee jaar krijgen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Verzoeker hoeft geen nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Hij kan een nieuwe PIN- en PUKcode aanvragen. Ook de 
bewonerskaart kan hij via zijn rijksregisternummer aanvragen. Wie hem de verkeerde informatie heeft gegeven, is 
niet te achterhalen.

zorgvuldigheid - procedure
klachtenmanagement
Verzoek: 201302-159
Resem retributies.
Ik heb een probleem met het Mobiliteitsbedrijf. Ik had eerst een auto van de firma van mijn vader en hiervoor heb 
ik in maart 2011 een bewonerskaart gekregen. Ik heb uiteindelijk de wagen gekregen van mijn vader en zowel de 
verzekering als de nummerplaat op mijn naam gezet. De oude nummerplaat heeft mijn vader ingediend bij DIV. Ik wil 
voor mijn nieuwe nummerplaat een nieuwe bewonerskaart aanvragen maar ik kan deze niet krijgen omdat ik : 
• - Geen inschrijvingsbewijs kan voorleggen van de wagen van mijn vader.

• - De oude bewonerskaart verloren ben. Ik moet ze ergens mislegd hebben en kan ze niet meer vinden.
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Het Mobiliteitsbedrijf zegt dat ze niet zeker kunnen zijn dat die nummerplaat is ingediend. Men weigert een bewo-
nerskaart af te leveren op de nieuwe nummerplaat vermits ze niet zeker zijn dat de oude nummerplaat is geschrapt? 
Hebben zij dan geen toegang tot DIV?
Dit spel duurt nu al van 20 februari 2012 en tot nu toe is er geen enkele oplossing uit de bus gekomen. Er is nochtans 
geen twijfel: ik ben een bewoner en ik heb recht op een bewonerskaart voor de nieuwe nummerplaat. Ze vroegen 
me zelfs de factuur van het voertuig of het bewijs dat het voertuig van mij is. Is dat hun recht? Ik heb de auto van 
mijn vader gekregen en heb hiervan een verklaring van mijn vader. Ook de verzekering staat nu op mijn naam. Is dat 
geen bewijs genoeg? Nu vragen ze dat ikzelf contact neem met DIV om een attest te krijgen dat de nummerplaten 
zijn ingediend? Als je logisch nadenkt: hoe kan ik inzage krijgen, ik heb die oude nummerplaat niet moeten indie-
nen dat is mijn vader! Het is de taak van DIV om die zaken te controleren niet van het Gentse Mobiliteitsbedrijf. 
En zij kunnen toch zien welke auto ik aangeef op mijn adres en wat mijn nummerplaat is? Ondertussen heb ik een 
hele resem retributies gekregen (meer dan 20). De retributies die ik ontvangen heb tussen het moment dat ik mijn 
nieuwe nummerplaat heb ontvangen (22 februari 2012) en het moment dat ik om een nieuwe bewonerskaart ben 
gegaan (midden maart 2012), betwist ik niet maar alle andere retributies zijn te wijten aan het onterecht weigeren 
van mijn bewonerskaart. Het Mobiliteitsbedrijf gaf me wel een oplossing: “Ga naar het Sint Pietersplein en koop daar 
een abonnement voor een maand”. Dit is toch echt niet meer ernstig. Ik woon in de Sint-Lievenslaan en ik ben een 
bewoner en heb recht op een bewonerskaart: iedereen kan zijn oude kaart verliezen. Het Mobiliteitsbedrijf heeft 
geen enkele tussenoplossing als iemand zijn kaart echt verliest.

Onderzoek:
In eerste instantie vragen wij aan DIV of het mogelijk is om te bevestigen dat de vorige nummerplaat van de wagen 
van verzoeker geschrapt is. Zonder enig probleem ontvangen wij van DIV een fax en e-mail dat de nummerplaat wel 
degelijk sedert 24 november 2011 geschrapt is. Wij melden dit zowel aan verzoeker als aan het Mobiliteitsbedrijf. 
Verzoeker kan nu zonder probleem een nieuwe bewonerskaart gaan afhalen. Het Mobiliteitsbedrijf blijkt vanaf nu 
ook over een webtool te beschikken waarmee zij zelf kunnen nakijken of een nummerplaat al dan niet geschrapt is. 
Dit is een hele verbetering. Wat de retributies betreft kan het Mobiliteitsbedrijf akkoord gaan dat enkel de retribu-
ties tussen 22 februari 2012 en midden maart 2012, verschuldigd zijn. De andere retributies worden geannuleerd. 
Uit het overzicht bij de gerechtsdeurwaarder blijkt dat verzoeker toch al heel wat retributies en administratiekosten 
betaald heeft en hij krijgt uiteindelijk 570 euro teruggestort

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Verzoeker had zelf ook enige moeite kunnen doen om het schrappingsbewijs te bekomen en wist dat hij zonder be-
wonerskaart niet kon parkeren op de bewonersparkeerplaatsen in zijn straat. Het Mobiliteitsbedrijf had aan verzoe-
ker al vlugger kunnen melden waar hij een schrappingsbewijs kon bekomen of had via een simpel mailtje zelf kunnen 
achterhalen of de nummerplaat al dan niet geschrapt was. Het Mobiliteitsbedrijf heeft hiervoor nu een webtool. De 
retributies die verzoeker hierdoor heeft opgelopen worden grotendeels geannuleerd.

Aanbeveling:
Achterhaal zelf vlugger of de nummerplaat al dan niet geschrapt is. Zo hadden heel wat problemen vermeden 
kunnen worden.

Opvolging:
De aanbeveling wordt opgevolgd. 

Verzoek: 201303-236
Sluikstort Warandestraat.
Ik heb weer een klacht over sluikstort op de parking in de Warandestraat. Ik woon er naast. Praktisch iedere nacht 
worden er zakken afgezet. Dit duurt al jaren. Ik heb al naar de Ombudsvrouw gebeld, maar het probleem geraakt 
niet opgelost. Als Ivago dat komt opruimen, staan er ’s anderendaags opnieuw zakken, ook tegen mijn muur die 
ik onlangs opnieuw bezet heb, maar die weer vochtig wordt. Regelmatig zie ik ook ratten wegspurten. De zakken 
worden opengetrokken en het vuil verspreidt zich. Straks komen de ratten onze huizen binnen. Kan men daar geen 
camera zetten om de sluikstorters te betrappen? Of een verdoken politiewagen, ’s nachts? Het wordt onleefbaar.

Onderzoek:
Dit is een gekend probleem, de klacht sleept al jaren aan. De parking ‘Zonder Naam’ wordt beheerd door het Mobili-
teitsbedrijf dat samen met de Werkgroep Sluikstort en Zwerfvuil een oplossing tracht te vinden voor dit sluikstorten. 
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Het is echter dweilen met de kraan open. Het plaatsen van een camera wordt onderzocht maar is niet evident om-
wille van de camerawet (privacy). Bij iedere melding van sluikstorten komt Ivago het opruimen en voert de overlast-
cel van de Politie een onderzoek. Dit schrikt echter nog onvoldoende af.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Kan dit al jaren lang gekende stort, waarvan het opruimen heel veel geld kost aan de gemeenschap, niet ‘gerich-
ter’ aangepakt worden? Is een camera hier niet nodig?

coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201303-265
Plaspauze.
Bij deze ga ik niet akkoord met de retributie van 25 euro voor het parkeren op het Ledebergplein. Op 19 decem-
ber 2012 reed ik rond 18 uur met de wagen naar huis. Voor het maken van een reglementaire plaspauze, om de 
GAS-boetes te vermijden, parkeerde ik mijn wagen reglementair voor een paar minuten op het Ledebergplein om 
daar gebruik te maken van de openbare urinoirs. Bij het vrij snel verlaten van mijn wagen zie ik in het donker welis-
waar twee personen in een voertuig kijken een paar wagens voor mij. Aangezien ik dit verdacht vond hield ik beide 
personen in het oog toen ik de plaspauze maakte. Ik zag dat beide personen naar mijn wagen kwamen toegestapt en 
een paar minuten later deed ik hetzelfde. Bij mijn aankomst aan de wagen zag ik dat het parkeerwachters waren en 
ik sprak één van beide mannen aan maar ik kreeg geen reactie. Ik zei dat ze mij zonet hadden zien toekomen en dat 
ik juist 100 meter verder gebruik gemaakt had van de urinoirs. Nog steeds kreeg ik geen antwoord. Beide mannen 
bleven achter de wagen staan. Aangezien ik geen antwoord kreeg ben ik mijn wagen ingestapt en door gereden, er 
is nooit iets onder de ruitenwisser geplaatst, noch een woord gezegd door de parkeerwachters. Na dit voorval heb 
ik dan ook een mail gestuurd naar Securitas om hen er attent op te maken dat een klein beetje beleefdheid van hun 
personen toch niet teveel gevraagd is. U kan daar de mail opvragen daar dit via een invulstrook op de site van hen 
gaat. Bij deze protesteer ik de retributie voor parkeren. Is er nog een menselijke kant aan de parkeerwachters of is 
het de bedoeling het leven van de mensen zuur te maken. Ik hoop dat u dit begrijpt want dit is voor mij geen norma-
le manier van functioneren binnen een maatschappij.

Onderzoek:
Het verhaal van de vaststellers in het verslag dat opgemaakt werd na de klacht van verzoeker bij Securitas blijkt 
verschillend te zijn van dit van verzoeker. Volgens de vaststellers kwam verzoeker inderdaad naar hen toegestapt met 
de melding: “Ik mag hier toch 15 minuten gratis parkeren?” Waarop verzoeker in zijn wagen is gestapt en is weg-
gereden. De vaststellers hadden niet meer de tijd om te antwoorden, noch om de retributie onder de ruitenwisser 
te steken. Het gaat hier bijgevolg om een woord-tegen-woordsituatie waarbij het voor de Ombudsdienst onmoge-
lijk is om een oordeel te vellen. Zeker is dat er geen parkeerticket in het voertuig lag dat geparkeerd stond op het 
Ledebergplein. De Ombudsvrouw vraagt toch aan het Mobiliteitsbedrijf om verzoeker het voordeel van de twijfel te 
geven omdat er toch een urinoir is op het Ledebergplein en zijn verhaal toch wel waar kan zijn, maar het Mobiliteits-
bedrijf wenst hier niet op in te gaan. Verzoeker laat weten de retributie niet te zullen betalen.

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Het woord ‘bedrijf’ houdt ook ‘klantvriendelijkheid’ in tegenover een klant. Hier gaat het echter om een zuivere 
overheidsdienst en dat schept nogal wat verwarring bij de burger. Maar ook als overheidsdienst had de dienst hier 
deze burger het voordeel van de twijfel kunnen geven omdat het hier om overmacht kan gaan en er effectief een 
urinoir in de buurt was. Waarom dit voor een rechtbank laten komen?
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klachtenmanagement
zorgvuldigheid – procedure
Verzoek: 201303-319
Werkgeversattest.
In juni vorig jaar heb ik mij gedomicilieerd in Gent. Bij deze had ik ook recht op een bewonerskaart, eerst op een 
voorlopige bewonerskaart, en daarna op een vaste bewonerskaart. Op 4 juni 2012 ging ik naar de Parkeerdienst om 
mijn voorlopige bewonerskaart. Ik had de papieren van mijn wagen mee, mijn identiteitskaart, etc… Omdat het een 
leasingwagen is vroegen ze naar een attest van mijn werkgever. Op het stadhuis hadden ze mij niet verwittigd dat ik 
dit moest mee hebben, dus had ik dat ook niet aan mijn werkgever gevraagd. Als ik zei dat ik onmiddellijk naar mijn 
werk ging bellen dat ze het konden doormailen, volstond dit niet voor de werkneemster van het Parkeerbedrijf. Ze 
bleef volhardend neen schudden en zei me dat ik het moest gaan halen. Ik begreep op dat moment niet waarom ik 
helemaal terug naar mijn werk moest om dat attest te gaan halen, terwijl een e-mail zo gemakkelijk is. Het was al 
heel lastig geweest om tijdens de werkuren naar daar te gaan. Ik had niet meer de tijd om terug te keren naar het 
Parkeerbedrijf, ten eerste omdat ik mijn werk niet meer kon verlaten en ten tweede omdat  het Parkeerbedrijf al 
gesloten zou zijn. Die avond kreeg ik een retributie van 50 euro. Ik stond voor mijn deur geparkeerd. De volgende 
dag ben ik met attest achter mijn voorlopige bewonerskaart geweest. Ik heb deze retributie proberen aanvechten 
via e-mail, maar dit werd telkens afgekeurd. Heb wel telkens reactie gekregen maar naar de inhoud van mijn verhaal 
werd niet geluisterd, enkel het feit dat er geen bewonerskaart voor mijn venster plakte werd aangehaald, logisch ook 
want ik kreeg ze niet mee. Enkele weken later keerde ik terug naar het Parkeerbedrijf achter mijn echte bewoners-
kaart. Ze vroegen opnieuw achter het attest van mijn werkgever, waarop ik zei dat het nog in mijn wagen lag. De per-
soon in kwestie vertelde me dat dat niet erg was, dat ik gewoon naar mijn bedrijf moest bellen dat ze het moesten 
doormailen, wat ik ook gedaan heb. Hierna heb ik 100 euro betaald voor mijn bewonerskaart en heb deze verkregen. 
Nu vraag ik mij af waarom ik het de eerste keer niet mocht doormailen, wat me een retributie van 50 euro zou be-
spaard hebben, en de tweede keer als ik 100 euro moest betalen voor mijn echte bewonerskaart een mail volstond 
(omdat ik de tweede keer moest betalen en de eerste keer niet? Draait alles daar zo om het geld?) Het zou leuk zijn 
moest naast winstbejag, ook de burger geholpen worden. Deze retributie lijkt me volledig onterecht. Het is duidelijk 
een contradictie dat mijn bewonerskaart waar ik op dat moment recht op heb, geweigerd wordt door het Parkeer-
bedrijf, terwijl ik er alles aan gedaan heb om daar tijdens de werkuren te geraken, en dat ik die avond door hetzelfde 
Parkeerbedrijf beboet word omdat ik geen bewonerskaart heb. Om verdere problemen en een gerechtsdeurwaarder 
te vermijden heb ik toch toegegeven en 70 euro betaald (met administratiekosten bij). Ik denk dat elke persoon wel 
ziet dat dit niet is om mensen te straffen, maar om andere redenen (geldwinst van bewoners?). Hierbij hoop ik dit 
zuurverdiende geld van deze duidelijk onterechte aanmaning teruggestort te krijgen op mijn rekening.

Onderzoek:
Wat er op het moment dat verzoeker om zijn voorlopige bewonerskaart is gegaan, fout is gelopen aan de balie is 
spijtig genoeg niet meer te achterhalen. De medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf weten normaal gezien allemaal 
dat een attest van de werkgever ook kan doorgemaild worden. Het Mobiliteitsbedrijf gaat akkoord met onze vraag 
om de retributie en de administratiekosten te annuleren en de betaalde 70 euro terug te storten.

Beoordeling: gegrond
Een werkgeversattest kan perfect worden doorgemaild om een bewonerskaart te bekomen.

overeenstemming met regelgeving
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201304-386
Foutieve parkeerboete.
Ik heb een boete gekregen in de Sint-Lievenslaan te Gent omdat ik zogezegd parkeerde op een bewonersparkeer-
plaats. Ik betwijfel dit sterk omdat ik al eens zo een boete heb gekregen en ik nu extra waakzaam ben waar ik me 
parkeer. Er staat zelfs een parkeerautomaat in de buurt. Ik heb de boete uiteindelijk betaald, maar nu krijg ik opeens 
een dwangbevel van 168 euro. 

Onderzoek:
Verzoeker parkeerde zich inderdaad op één van de bewonersparkeerplaatsen in het begin van de Sint-Lievenslaan. 
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De signalisatie hiervan is duidelijk en volgens de Wegcode. Er staat inderdaad een parkeerautomaat in de buurt, 
maar deze is om een ticket te kunnen aanschaffen voor de andere betalende parkeerplaatsen. De retributie werd 
bijgevolg terecht uitgeschreven. Verzoeker ontving de retributie op 18 december 2012. De eerste herinnerings-
brief werd .op 15 januari 2013 verstuurd en op 6 februari 2013 werd de tweede aangetekende herinneringsbrief 
verstuurd. De aangetekende zending werd echter niet afgehaald. Verzoeker heeft dan op 26 februari 2013 50 euro 
betaald voor de retributie, maar de 20 euro administratiekosten bleven openstaan. Hiervoor werd dan uiteindelijk 
een deurwaardersbevel opgesteld volgens de geijkte procedure. 

Opvolging:
Uit onderzoek blijkt dat er op anderhalf jaar tijd (tot midden 2013) maar liefst 13000 burgers hun administratiekos-
ten niet hebben betaald. Al wie geen grondige reden had om die niet te betalen kreeg een  deurwaarder over de 
vloer. In de toekomst zal er nog een gratis aanmaning via de deurwaarder volgen vooraleer in te vorderen. Zodat het 
voor iedereen duidelijk is dat wie niet betaalt, een deurwaarder riskeert als hij of zij geen terechte grond heeft om 
niet te betalen. 

Beoordeling: ongegrond

coulance
Verzoek: 201305-446
Vrijwillig parkeren.
Had graag enig begrip gevraagd van jullie dienst.
Op zaterdag 20 april 2013 bracht ik rond 16.30 uur een slechtziende man naar de ‘Vooruit’ in Gent en haastte me 
om te parkeren om nadien die man verder te begeleiden. Ik zag een parkeerplaats op de Muinkkaai en zag links en 
rechts een parkeermeter en nam een parkeerbiljet dat geldig was tot 18.12 uur. Me van geen kwaad bewust, haastte 
ik mij terug naar de ‘Vooruit’ om die man verder te begeleiden. Toen ik rond 17.15 uur terugkwam, zag ik dat er een 
parkeerbiljet onder de ruitenwisser zat. Na telefonisch contact op maandag 22 april 2013 met het Mobiliteitsbedrijf, 
zei die persoon dat het een bewonersplaats is. Ik begrijp er helemaal niets van. In mijn haastigheid heb ik die borden 
niet gezien en aangezien ik in Ninove woon en mijn auto aan het station in Denderleeuw parkeer om naar het werk 
te gaan, waar ook met bewonerskaarten gewerkt wordt en waar je ook kunt parkeren met parkeerbiljet, ben ik 
dan ook zeer verontwaardigd dat er geen begrip getoond wordt. Ik probeer op regelmatige tijdstippen vrijwilligers-
werk te doen en kan dus nu moeilijk begrijpen dat er geen enkel begrip van jullie kant uit kan gebeuren. Ik heb het 
bord niet gezien, ben van Ninove en ken de wetgeving niet in Gent, heb maar een half uur geparkeerd en heb een 
parkeerticket genomen. Ik had me zeker daar niet geparkeerd als ik wist dat dit niet mocht. Ik was niet voor mezelf 
in Gent en zal in de toekomst zeer aandachtig zijn voor het bestaan van deze borden. Nu 50 euro moeten betalen is 
voor mij echt zeer moeilijk. Hopend op wat begrip voor vrijwilligerswerk en positief nieuws.

Onderzoek:
De Ombudsvrouw begrijpt de frustratie van de verzoeker, maar wijst op het gelijkheidsbeginsel dat het stadsbestuur 
dient te hanteren: gelijke behandeling van de burgers. Er kan ook geen ‘overmacht’ worden ingeroepen om de par-
keerretributie te laten annuleren. Verzoeker stond geparkeerd op een bewonersparkeerplaats zonder geldige bewo-
nerskaart. Dit wordt geregeld via de Wegcode en is geldig voor heel België. Dat verzoeker uit een andere gemeente 
komt en daar geen bewonersparkeren van kracht is, geldt niet als ‘overmacht’. De Ombudsvrouw raadt verzoeker 
aan om de retributie alsnog te betalen. Dat kan ook in stukjes.

Beoordeling: ongegrond

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201305-475
Duitse nummerplaat.
Als inwoner van Gent-centrum, had ik graag een bewonerskaart voor mijn auto. Die auto is ingeschreven op naam 
van mijn vriendin en heeft een Duitse nummerplaat. Het Parkeerbedrijf wijst me er op dat bewonerskaarten enkel 
voor Belgische nummerplaten worden uitgegeven. Hoe kan deze discriminatie in Europa?
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Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf is bij het uitreiken van bewonerskaarten o.a. gebonden aan het Koninklijk Besluit van 20 juli 
2011. In dit KB wordt bepaald dat als men gedomicilieerd is in België, men verplicht is om de wagen in België in 
te schrijven, ook al is de wagen reeds in het buitenland ingeschreven. Gezien men bij de inschrijving van het voer-
tuig een Belgische nummerplaat krijgt en er volgens het geldende retributiereglement enkel een bewonerskaart 
kan uitgereikt worden aan voertuigen die in regel zijn met het KB van 20 juli 2001, kan het Mobiliteitsbedrijf enkel 
bewonerskaarten uitreiken aan wagens met een Belgische nummerplaat en bijgevolg niet aan wagens met een 
buitenlandse nummerplaat. Er zijn wel enkele uitzonderingen maar daar voldoet verzoeker niet aan. De andere voor-
waarden om een bewonerskaart te kunnen krijgen, is dat men officieel gedomicilieerd is in een straat met betalend 
parkeren of blauwe zone en dat de aanvrager kan bewijzen dat het voertuig op zijn naam is ingeschreven of dat hij 
er bestendig over beschikt. Verzoeker is inderdaad officieel ingeschreven in Gent in een straat met betalend parke-
ren maar het voertuig staat niet op zijn naam ingeschreven. Verzoeker kan niet aantonen dat hij bestending over 
het voertuig beschikt. Mocht zijn vriendin zich laten domiciliëren in Gent dan dient zij eerst het voertuig te laten 
inschrijven in België en pas als de wagen een Belgische nummerplaat zou hebben, kan een bewonerskaart verkregen 
worden. Kortom, Europa is nog niet helemaal één op dit vlak.

Beoordeling: ongegrond
De federale regelgeving werd gevolgd en de Europese regelgeving is op dit vlak nog niet afdoende. In 2014 zou hier 
verandering in komen. 

efficiëntie en effectiviteit
klachtenmanagement
Verzoek: 201305-497
Tijdelijke bewonerskaart.
Ik woon in de Nieuwbrugkaai en huur een garage voor mijn tweede wagen. Door de werken aan de Nieuwbrugkaai 
kan ik tijdelijk niet meer in mijn garage en heb ik van het Mobiliteitsbedrijf een tijdelijke bewonerskaart gekregen. 
Eerst kreeg ik een kaart voor 4 weken waarna de kaart verlengd werd voor 3 maanden en nu moet ik opnieuw een 
verlenging aanvragen. Voor deze verlengingen moet ik telkens verlof nemen om naar het Mobiliteitsbedrijf te gaan. 
Ik heb zelfs al een retributie ontvangen. Kan ik geen kaart krijgen voor de volledige duur van de werken? Het Mobili-
teitsbedrijf heeft hier geen oren naar.

Onderzoek:
Er wordt, bij het uitreiken van een tijdelijke bewonerskaart, normaal gezien rekening gehouden met de duur van de 
werken. De werken aan de Nieuwbrugkaai hebben echter steeds vertragingen opgelopen waardoor het einde van de 
werken steeds werd opgeschoven. Hierdoor komt het dat verzoeker tot tweemaal toe zijn tijdelijke bewonerskaart 
heeft moeten laten vernieuwen. Oorspronkelijk zouden de werken gedaan zijn op 8 april 2013 en kreeg men tot dan 
ook een tijdelijke bewonerskaart. Door het slechte weer liepen de werken vertraging op waardoor de tijdelijke bewo-
nerskaart werd verlengd tot 31 mei 2013. Vervolgens kreeg het Mobiliteitsbedrijf opnieuw de melding dat de werken 
vertraging hadden opgelopen en het besliste om de tijdelijke bewonerskaart opnieuw te verlengen tot 30 juni 2013.

Opvolging:
Een week na dit verzoek komt de melding van het Mobiliteitsbedrijf dat de tijdelijke bewonerskaarten voor de 
Nieuwbrugkaai zullen verlengd worden tot 31 juli 2013.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Het Mobiliteitsbedrijf wist op voorhand niet dat de wegenwerken zouden uitlopen door het slechte weer. Men had 
wel wat langere periodes kunnen nemen als termijn voor de tijdelijke bewonerskaart.

Aanbeveling:
Neem ruimere periodes voor de termijn van de tijdelijke bewonerskaarten. Vaak duren wegenwerken langer dan 
voorzien en dan hoeft men niet steeds terug te gaan om de bewonerskaart te laten verlengen. Stuur de verlengin-
gen op met de post zodat bewoners niet steeds verlof dienen te nemen om een tijdelijke bewonerskaart te laten 
vernieuwen. Dus beperk op die manier toch wat de overlast ten gevolge van de werken voor de bewoners. Het is 
gelijk hoe een tijdelijke kaart.
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overeenstemming met regelgeving
klachtenmanagement
Verzoek: 201306-505
Geen e-loket.
Ik heb een betalende bewonerskaart die geldig was tot 25 mei 2013 en ik kreeg hiervoor op 6 mei 2013 een schrifte-
lijke herinnering om die kaart te laten verlengen. Toen ik de brief had gelezen, ging ik er van uit dat ik de verlenging 
van mijn betalende bewonerskaart via het e-loket moest doen. Ik merkte toen echter dat ik geen verlenging kon 
doen via het e-loket van mijn betalende bewonerskaart. Ik heb toen maar een gewone aanvraag gedaan in de hoop 
dat dit een verlenging zou zijn maar op 16 mei 2013 kreeg ik een brief van het Mobiliteitsbedrijf dat mijn aanvraag 
niet was gelukt. Ik probeerde daarna terug om een verlenging aan te vragen via het e-loket maar toen me dat op-
nieuw niet lukte heb ik gebeld naar het Mobiliteitsbedrijf. De dame aan de telefoon kon me niet helpen en beloofde 
me terug te bellen maar dat gebeurde niet. Mijn echtgenoot heeft dan later diezelfde dag nog teruggebeld maar die 
dame beweerde dan weer dat de oorzaak bij onze computer lag.
Op 20 mei 2013 heb ik dan nog eens gebeld naar het Mobiliteitsbedrijf en uiteindelijk vertelde een mannelijke 
bediende mij dat ik de aanvraag voor de verlenging van mijn betalende bewonerskaart niet via het e-loket moest 
doen maar via de link ‘met de auto’ op de website van het Mobiliteitsbedrijf. Dit was volgens hem logisch maar dat 
vind ik niet. Dit stond niet zo vermeld in de herinneringsbrief. Ik heb dan via deze link mijn betalende kaart kunnen 
verlengen maar kort daarop kreeg ik terug een brief dat ik, vooraleer de kaart kon verlengd worden, eerst 100 euro 
diende te storten. Zo zijn er terug enkele dagen verloren gegaan. Had de informatie in de herinneringsbrief duidelijk 
geweest en had ik vroeger geweten op welk rekeningnummer ik diende te storten, dan had ik de kaart ook vroeger 
kunnen ontvangen en had ik op 27 mei 2013 geen retributie ontvangen.

Onderzoek:
Volgens het Mobiliteitsbedrijf was er een probleem met een sjabloon van het e-loket waardoor verzoeker geen 
verlenging van de betalende bewonerskaart kon bekomen via het e-loket. Dit zou nu opgelost zijn en men hoeft 
niet meer via de link ‘met de auto’ te gaan. Normaal gezien zijn alle medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf op de 
hoogte van de werkwijze maar er is wel momenteel een onderbezetting. Men kan ons niet verklaren wat er verkeerd 
is gelopen aan de telefoon. Zowel de bewonersbrieven die automatisch verstuurd worden als de mogelijkheid om 
onmiddellijk online te betalen, worden momenteel ook onderzocht. Het Mobiliteitsbedrijf gaat in op onze vraag om 
de retributie die verzoeker ondertussen had ontvangen, te annuleren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Het e-loket werkte niet op het moment dat verzoeker de betalende bewonerskaart online wou verlengen. Dit is 
ondertussen opgelost. De retributie wordt geannuleerd.

Aanbeveling:
Verkort en verduidelijk de procedure door de mogelijkheid te bieden om online te betalen bij een betalende be-
wonerskaart. Stuur ook de herinneringsbrief bij.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201307-612
Onvermogend.
Gezien mijn handicap heb ik een parkeerkaart voor mensen met een handicap. Het is ook door mijn handicap dat ik 
retributies heb ontvangen. Ik kan mijn wagen onmogelijk ver plaatsen van mijn bestemming. Ik heb mijn parkeer-
kaart ook altijd zichtbaar gelegd. Ik vind deze retributies dan ook een sociale onrechtvaardigheid.

Onderzoek:
Dit was aanvankelijk een eerstelijnsklacht maar nadat verzoekster een antwoord had gekregen van het Mobiliteits-
bedrijf liet ze ons weten hier niet mee akkoord te gaan en vroeg ze onze bemiddeling. Het Mobiliteitsbedrijf wenst 
niet in te gaan op onze vraag om de retributies die verzoekster heeft gekregen omdat ze haar gehandicaptenkaart 
gebruikt heeft op een bewonersparkeerplaats, te annuleren. Zij hanteren namelijk het gelijkheidsbeginsel en wensen 
geen uitzondering toe te staan. Een gehandicaptenkaart is inderdaad niet geldig op een bewonersparkeerplaats en 
verzoekster had zich vooraf moeten informeren omtrent het gebruik van de gehandicaptenkaart. Doordat verzoek-
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ster onvermogend is en dit objectief kan aangetoond worden, neemt het Mobiliteitsbedrijf wel de kosten van de 
deurwaarder op zich, maar de retributies en de administratieve kosten blijven verschuldigd. Verzoekster kan een 
afbetalingsplan krijgen.

Beoordeling: ongegrond

Aanbeveling:
Overweeg om bewonersparkeerplaatsen toch toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en gehandi-
captenkaart. Doe dit in elk geval in straten met bijna uitsluitend bewonersparkeerplaatsen.

Flexibiliteit
Verzoek: 201307-634
Vernieuwde bewonerskaart.
Ik ben onlangs verhuisd binnen Gent. Op 1 juli kreeg ik een brief met de melding dat de inschrijving op mijn nieuw 
adres in orde was. Ik werd uitgenodigd om op de Dienst Bevolking mijn identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs 
van mijn wagen te laten veranderen. Op woensdag 3 juli nam ik een halve dag verlof en ging naar de dienst bevol-
king om dit in orde te brengen. Daarna ging ik naar het Parkeerbedrijf om een definitieve bewonerskaart voor mijn 
wagen te krijgen. Als milieubewuste Gentenaar ging ik met de fiets, mijn auto liet ik thuis staan. Omdat ik geen 
parkeerboete durfde te riskeren liet ik de voorlopige bewonerskaart in mijn auto. In het Parkeerbedrijf wilden ze 
mij echter geen nieuwe bewonerskaart geven omdat ik de voorlopige kaart niet meegebracht had. Ik zei hen dat 
ik ze direct per post ging verzenden, maar dit mocht niet baten, ik moest terugkomen met de voorlopige kaart. Ik 
probeerde ook uit te leggen dat ik geen parkeerboete wou krijgen, daarop vertelden zij mij dat zij de nummerplaten 
opschrijven van de mensen die zich komen aanbieden voor het geval ze een parkeerboete zouden krijgen. Dit wist ik 
niet! Dit begrijp ik dus niet, dit vind ik kafkaiaans. Het moet toch mogelijk zijn om een nieuwe kaart te krijgen zonder 
de voorlopige mee te brengen? Misbruik kan er niet van gemaakt worden, want de nummerplaat van de wagen staat 
op de kaart. Wanneer een kaart na twee jaar vernieuwd wordt, wordt ze met de post opgestuurd lang voor de oude 
kaart vervallen is. Het gevolg is dus dat ik mij vandaag opnieuw verlof heb moeten nemen om een definitieve bewo-
nerskaart te kunnen krijgen. Kan u deze toestand aankaarten bij de bevoegde diensten?

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf was al bezig met een optimalisatieproject waarbij ook gekeken wordt naar stroomschema’s en 
bewijsvoering voor het bekomen van een bewonerskaart. In het kader van dat project was het een paar weken na 
het voorval met verzoekster niet meer per se nodig om de tijdelijke bewonerskaart in te leveren vooraleer men een 
definitieve kaart kan krijgen. Het kon dus zeker meer flexibel, maar ondertussen is deze procedure al aangepast. 

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd

adequate communicatie
hoorplicht
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201307-668
Uitvoerend beslag.
Op 23 mei 2013 trof ik een parkeerbiljet aan op mijn voertuig. Ik had nog niet betaald toen ik een aangetekend 
schrijven kreeg van het Parkeerbedrijf van Gent, gedateerd 3 juli 2012. Ik heb toen prompt op 10 juli 2012 de 25 
euro van de retributie betaald, maar niet de 20 euro ‘administratieve kosten’ die in de aangetekende brief vermeld 
waren. In latere correspondentie stelt het Parkeerbedrijf al een herinneringsbrief te hebben verstuurd op 13 juni 
2012, maar dat herinner ik mij niet. Ik dacht dat alles in orde was, maar op 6 december 2012 kreeg ik zonder voor-
afgaande rappel een dwangbevel betekend. Op 15 februari 2013 kreeg ik opnieuw rappel van de deurwaarders waar-
bij de schuld nu opliep tot 200,04 euro. Op 12 juni 2013 werd er dan warempel uitvoerend beslag gelegd op twee 
wagens die dan op 9 augustus 2013 openbaar zouden verkocht worden. Dit alles om een ‘schuld’ van 20 euro te 
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betalen, die ondertussen opgelopen was tot 463, 64 euro. In een eerste brief van 12 maart 2013 vroeg mijn advocaat 
aan de Stadsontvanger en aan de gerechtsdeurwaarders om dit geschil voor te leggen aan de Ombudsvrouw, maar 
dit is dus blijkbaar niet gebeurd.
Mijn advocaat vraagt nu aan de Ombudsvrouw om de Stadsontvanger te overtuigen om de openbare verkoop niet 
te laten doorgaan en een andere benadering van de zaak te hanteren. Ik ben geen wanbetaler en ik verkeerde in de 
mening dat ik met alles in orde was door de retributie van 25 euro te betalen.

Onderzoek:
Ondanks het heel korte tijdsbestek - de Ombudsvrouw wordt pas gecontacteerd 9 dagen voor de openbare verkoop 
- is de Ombudsvrouw bereid te bemiddelen, alhoewel verzoekster zelf heel onzorgvuldig is geweest. Verzoekster 
heeft de zaken meer dan een jaar laten aanslepen. Het retributiebiljet, en ze betwist niet dat ze het heeft gevonden, 
vermeldt duidelijk dat er binnen de 5 dagen betaald moet worden. Drie weken na de retributie krijgt ze een koste-
loze rappel, maar ze reageert hier niet op. Ze weet niet of ze die brief wel degelijk in handen heeft gehad. Pas nadat 
ze de aangetekende brief met administratieve kosten heeft ontvangen, betaalt ze de hoofdsom, niet de kosten. Toch 
staat duidelijk in de brief dat indien ze de kosten niet betaalt, die zullen ingevorderd worden via deurwaarder. Ze had 
die kosten kunnen betwisten, maar reageert helemaal niet. Ze krijgt pas na vijf maanden, waarin ze de tijd had om 
het dwangbevel te vermijden, het dwangbevel van de deurwaarder, zonder aanmaning want de aangetekende brief 
van 3 juli 2012 was heel duidelijk hierover. Zelfs bij dit dwangbevel komt er geen reactie van verzoekster. Ze reageert 
pas, via haar advocaat, op 12 maart 2013, dit is acht maanden na de retributie, na drie rappels en een dwangbevel, 
en met verzoek om het dossier voor te leggen aan de Ombudsvrouw. Op 15 maart komt een rappel van de deur-
waarder, dit is de vijfde verwittiging om een openbare verkoop te vermijden. De deurwaarder antwoordt uitvoerig 
op de tweede brief van de advocaat, waarin nogmaals naar de Ombudsvrouw wordt gevraagd. Het dossier wordt 
echter niet aan de Ombudsvrouw voorgelegd. Ten slotte vraagt de advocaat rechtstreeks aan de Ombudsvrouw om 
tussen te komen om de openbare verkoop te vermijden. De historiek van dit dossier maakt duidelijk dat de escalatie 
in hoofdzaak te wijten is aan de non-respons van verzoekster op brieven en rappels van het Mobiliteitsbedrijf en de 
deurwaarder. Alhoewel er weinig juridische argumenten zijn om de zaak te verdedigen is de Ombudsvrouw toch be-
reid om te bemiddelen en naar een minnelijke schikking te streven, op basis van hoorplicht, redelijkheid, zorgvuldig-
heid en evenredigheid, maar niet ten koste van het gelijkheidsbeginsel. We stellen vast dat er geen gevolg is gegeven 
op de uitdrukkelijke vraag op 12 maart van verzoekster, via haar advocaat, om het dossier voor te leggen aan de 
Ombudsvrouw. Daarom wordt als minnelijke schikking voorgesteld om de som die tot 12 maart was opgelopen tot 
200,04 euro als uiteindelijke schuld te bepalen. Men kan immers argumenteren dat verzoekster niet gehoord werd 
in beroep zoals ze had gevraagd. De deurwaarder en het Mobiliteitsbedrijf verklaren zich hiermee akkoord onder 
voorwaarde dat de schuld tegen eind augustus wordt vereffend.

Opvolging:
Verzoekster betaalt de overeengekomen 200,04 euro op 14 augustus 2013. Hiermee is de zaak afgerond.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat de hoorplicht betreft: verzoekster had via haar advocaat gevraagd om het dossier aan de Ombuds-
vrouw voor te leggen. Dit is niet gebeurd en hierdoor heeft men verzoekster de kans ontzegd in beroep gehoord te 
worden. Het Mobiliteitsbedrijf en de deurwaarders hebben de regelgeving correct toegepast en hebben hierover 
duidelijk gecommuniceerd met verzoekster. Op dit punt is de klacht ongegrond.

Aanbeveling:
Wanneer een burger bij een betwisting vraagt om zijn dossier in beroep aan de Ombudsvrouw voor te leggen, 
geef hier dan gevolg aan en respecteer zodoende de hoorplicht. Dit is een essentieel element van een behoorlijk 
en democratisch bestuur.

redelijke termijn
continuïteit
Verzoek: 201308-694
Gouden fietsenstalling?
De Gentse feesten zijn voorbij, misschien is er nu tijd om mijn aanvraag die sinds april 2012 loopt eens te bekijken? 
Op 16 april 2012 nam ik een eerste maal contact op met uw dienst, sinds november 2012 onderzoeken jullie of 
er een extra fietsenrek kan geplaatst worden. Nu, ik veronderstel dat dat erg grondig wordt onderzocht maar als 
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bewoner kan ik u in alle eerlijkheid zeggen dat er nog steeds een tekort is aan fietsenrekken. Komt er een extra rek? 
Zoniet, mogen wij onze fietsen dan op de autoparkeerplaatsen stellen? Ter info, momenteel staan er 21 fietsen op 
het voetpad, omdat er nergens anders plaats is.

Onderzoek:
De vraag van verzoekster maakte al in 2012 het voorwerp uit van een klacht over redelijke termijn. Toen was er al 
beloofd haar zo rap mogelijk een antwoord te bezorgen op een ogenschijnlijk eenvoudige vraag: kunnen wij een 
fietsenstalling bij krijgen? Dat er een onderzoek nodig is, is normaal. Maar waarom moet dit onderzoek 16 maan-
den duren? Ook wij moeten anderhalve maand wachten op een reactie, nadat wij twee rappels hebben gestuurd. 
De motivatie voor de lange wachttijd: een onderzoek naar de noodzaak van de stalling en de procedure van een 
collegebeslissing, lijkt ons nogal zwak. Het is duidelijk dat er hier een structureel probleem is en dat de dienst de vele 
aanvragen niet tijdig kan behandelen. De klacht van verzoekster is dan ook gegrond. Na onze tussenkomst heeft ze 
dan wel een reactie gekregen van de dienst, maar het blijft nog wachten op een antwoord ten gronde.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Evalueer de doorlooptijd van de aanvragen voor een fietsenstalling en herbekijk de processen op zoek naar een 
inkorting van de behandelingstermijn.

coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201308-771
Foute informatie.
Op 12 juni 2013 moest ik naar het Justitiehuis gaan en zocht ik een parkeerplaats in de Belfortstraat. Ik ben bij de 
Politie daar gaan vragen waar ik mocht parkeren. Ze vertelden mij dat de parkeersituatie net was veranderd en er 
juist vanaf die dag parkeerretributies werden uitgeschreven. Ze toonden me dan de parkeerplaatsen waar ik me wel 
mocht parkeren (op einde Belfortstraat naar Sint-Jacobs toe) met een mindervalidenkaart. Ik was dan ook enorm 
verwonderd dat ik toch een parkeerretributie had gekregen. Ik ben onmiddellijk terug gegaan naar het commissa-
riaat in de Belfortstraat waar de agenten nog aanwezig waren. De commissaris heeft voor mij een verklaring opge-
maakt waarin duidelijk vermeld staat dat ik mij op aangeven van de Politie daar geparkeerd heb. Ik ben dezelfde 
dag nog deze verklaring gaan afgeven op het Mobiliteitsbedrijf en vandaag (ruim twee maanden later) krijg ik een 
standaardantwoord dat men de retributie niet wil annuleren.

Onderzoek:
Verzoeker stond inderdaad geparkeerd op een bewonersparkeerplaats met een parkeerkaart voor personen met 
een handicap. Aangezien deze parkeerkaart niet geldig is op een bewonersparkeerplaats werd de retributie terecht 
uitgeschreven. Het Mobiliteitsbedrijf gaat echter akkoord met onze vraag om deze retributie alsnog te annuleren 
aangezien verzoeker zich heeft laten leiden door de informatie van de politieagenten die achteraf foutief bleek.  Het 
Mobiliteitsbedrijf vraagt wel om verzoeker er nogmaals aan te herinneren dat zijn gehandicaptenkaart niet geldig is 
op een bewonersparkeerplaats.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
verzoeker kreeg eerst een standaardantwoord dat de retributie niet kon geannuleerd worden. Na onze bemiddeling 
wordt de retributie wel geannuleerd.

Aanbeveling:
We merken dat heel wat houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap niet op de hoogte zijn 
dat in Gent hun parkeerkaart niet geldig is om te parkeren op een bewonersparkeerplaats. Wij raden het Mobili-
teitsbedrijf aan om deze informatie te melden in bijvoorbeeld, het Stadsmagazine omdat toch nog altijd heel wat 
Gentenaars geen toegang hebben tot het internet.
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Verzoek: 201310-971
Fietsterroristen.
Zowel de Vlaamse Overheid als gemeenten en steden promoten de fiets. Dit is een goede zaak, alleen mogen de 
voetgangers daar niet de dupe van worden. Meer en meer wanen fietsers zich als cowboys in het verkeer, rijden 
in winkelstraten met hoge snelheid slalom langs voetgangers. Als je oversteekt aan een verkeerslicht of zebrapad 
rijden fietsers je rakelings voorbij. Deze avond ben ik zelf bijna omvergereden aan het zebrapad aan Noordstation in 
Brussel. Een vriendin van mij is meer dan een maand geleden aangereden door een fietser. Ze was gevallen en hij 
heeft haar nog zitten uitschelden ook. Resultaat? Een nekwervel gebarsten door de val. Zij is nu al weken arbeidson-
bekwaam, moet kine volgen. Wie was de dader? Ze weet het niet, er is ook geen fietsplaat zoals bij auto’s. Miserie, 
geldkosten en onzeker of alles nog goed komt. Ik ben van Gent en heb al geregeld ongelukken gezien met fietsers 
die voetgangers omver rijden en dan nog vinden dat de voetgangers in fout zijn! Bij mijn weten is de voetganger 
nog altijd de zwakke weggebruiker ten opzichte van de fiets. Maar veel (niet allemaal natuurlijk) fietsers wanen zich 
heer en meester en denken dat ze alles mogen. Ik pendel al jaren naar Brussel, ook op de trein zie ik die arrogante 
houding opduiken van pendelaars met hun plooifiets. Ook daar ben ik voorstander van fietsen meenemen in de trein 
maar dan wel in een afzonderlijk compartiment. Plooifietsen worden meegenomen zoals een boekentas. Ik heb zelf 
al tweemaal een vetvlek op mijn broek gehad door een plooifiets die met de fietsketting tegen mijn broek zat. Als je 
dan een opmerking maakt, krijg je een arrogant antwoord. Of plooifietsen versperren de deur bij het uitstappen van 
de trein. Of je moet met je knieën bijna in je nek zitten als er iemand voor u de plooifiets gewoon tussenin zet. Zelfs 
op de bus worden nu plooifietsen meegenomen. Als passagier heb je in het spitsuur bijna geen plaats, laat staan 
voor een plooifiets. Deze avond zat ik in een overvolle bus, er was nog één zitplaats vrij op zo een klapstoel maar er 
stond een plooifiets (zie foto als bijlage). Als passagier mag je dan blijven rechtstaan. Kortom, fietsen en fietsende 
steden allemaal prima, maar wie gaat eens die fietsers vertellen dat zij niet heer en meester zijn op straat en dat ze 
de voetgangers, trein- en busreizigers moeten respecteren?

Onderzoek:
Signaal overgemaakt aan het Mobiliteitsbedrijf.  Zij zeggen dat ze ook dergelijke signalen hebben opgevangen.
Acties:
• afdeling Marketing van het bedrijf bundelt de klacht en zal acties opzetten

• voor volgend jaar: campagne naar de studenten

• men is bezig met de uitbouw van een specifieke campagne over het onaangepast rijgedrag van bepaalde fietsers.

Beoordeling: geen oordeel

inventieve houding
toegankelijkheid en bereikbaarheid
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201310-996
Geen verlenging.
Ik heb een bewonerskaart voor zone 06 in Gent. Deze is blijkbaar vervallen, want ik ontving een boete op zaterdag 
19 oktober 2013. Ik heb hiervoor het Parkeerbedrijf Gent gecontacteerd met de vraag hoe ik mijn bewonerskaart kan 
verlengen en ze wisten me te vertellen dat de enige mogelijkheid was om ter plaatse te gaan. Er stelt zich echter een 
probleem, want ik werk in Brussel tot na 17.00 uur en het Parkeerbedrijf is praktisch nooit open (een, haast ridicuul, 
‘werkrooster’ van 9.00 tot 13.00 uur en 1 enkele dag tot 18.00 uur). Ik heb geen enkele dag verlof meer open staan 
en geraak er dus simpelweg niet voor 2014.
Ik begrijp echt niet dat dit niet kan opgestuurd worden daar ik aan alle voorwaarden  voldeed toen ik al eens bij 
hen ter plaatste was geweest voor die voorlopige bewonerskaart te krijgen (waar ik dus al een halve dag congé voor 
heb opgeofferd). Het enige wat moet aangepast worden is de officiële verandering van mijn adres, wat intussen is 
gebeurd en wat ze daar zelf kunnen nagaan. Ondertussen heb ik dus al een parkeerboete gekregen, vreemd genoeg 
deze zaterdag (boetes schrijven lukt blijkbaar wel, maar iets of wat van dienstverlening bieden, blijkt onmogelijk op 
zaterdag). Wat me vooral blijft choqueren bij het Parkeerbedrijf is de onwil om enige hulp te bieden en de arrogante 
manier van omgaan met de mensen. Zo wordt er bijvoorbeeld aangeraden dat ik maar onbetaald verlof moet nemen 
als ik een definitieve bewonerskaart wil verkrijgen. De motivatie van die organisatie blijft me ook een raadsel, ze 
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vertellen me te werken vóór de bewoners van Gent, maar doen er alles aan om het moeilijk te maken om zo’n be-
wonerskaart te verkrijgen, misschien omdat er per uitgegeven bewonerskaart een inkomstenbron verdwijnt. Ik weet 
niet of u de mogelijkheid heeft deze situatie op te lossen:
• ervoor zorgen dat die bewonerskaart bij mij kan terechtkomen;

• die boete kwijt te schelden;
Ik dank u bij voorbaat voor de hulp die u me kan bieden!

Onderzoek:
Bij het verlengen van een tijdelijke bewonerskaart naar een bewonerskaart voor 2 jaar dient men normaal gezien 
langs te komen bij het Mobiliteitsbedrijf en alle nodige documenten + oude bewonerskaart mee te brengen. Dat 
de oude bewonerskaart dient afgegeven te worden is om misbruik te voorkomen. Doordat de bewonerskaart van 
verzoeker eigenlijk al vervallen is en misbruik niet meer mogelijk is (gebruik van 2 geldige bewonerskaarten) vragen 
wij aan het Mobiliteitsbedrijf of het niet mogelijk is dat verzoeker, aangezien zijn domiciliewijziging effectief is, de 
aanvraag voor zijn bewonerskaart via het e-loket doet. Het Mobiliteitsbedrijf kan zich hier in vinden en schrapt de 
tijdelijke kaart en wij laten verzoeker weten dat hij zijn bewonerskaart via het e-loket kan aanvragen. Enkele dagen 
later bevestigt het Mobiliteitsbedrijf dat de bewonerskaart van verzoeker klaar ligt om te versturen. Ook de retri-
butie, die eigenlijk wel terecht werd uitgeschreven omdat de bewonerskaart vervallen was, wordt op onze vraag 
geannuleerd. Verzoeker heeft, na het ontvangen van de retributie, onmiddellijk gereageerd om zich in orde te stellen 
met zijn bewonerskaart. Dit kadert in het gedoogbeleid van het Mobiliteitsbedrijf waarbij voor bewoners 1 keer om 
de 2 jaar een retributie kan geannuleerd worden.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De retributie werd uitgeschreven omdat de bewonerskaart vervallen was maar omdat verzoeker onmiddellijk gerea-
geerd heeft, wordt deze toch geannuleerd.
Het Mobiliteitsbedrijf had inventiever kunnen reageren op de vraag van verzoeker om zijn bewonerskaart via het 
e-loket te vernieuwen.

Aanbeveling:
Maak ook dat tijdelijke bewonerskaarten kunnen verlengd worden via het e-loket.

Verzoek: 201310-975
Kiss & Ride
Ik en een delegatie van bewoners van de Hubert Frère Orbanlaan willen opmerken dat de nieuwe Kiss & Ride strook 
voor heel wat problemen zorgt. Het eerste ongenoegen: we hebben meteen, zonder enige overgangsregeling, een 
retributie gekregen op het moment dat een groot stuk van de bewonersplaatsen werden opgeofferd. De borden 
staan er maar volgens de parkeerautomaat kan je daar een paar uren staan. Is het niet gebruikelijk om toch een 
overgangsperiode in te lassen zodat alle bewoners hiervan op de hoogte zijn ? Het tweede probleem: er zijn nu nog 
minder parkeerplaatsen voor bewoners en we zien dat deze Kiss & Ride strook vaak leeg staat. Kan die strook niet 
kleiner worden gemaakt? Derde probleem: de Kiss & Ride geldt ook tijdens het weekend. Is het niet mogelijk om dit 
tijdens het weekend af te schaffen of het mogelijk te maken dat bewoners tijdens het weekend daar parkeren? 

Onderzoek:
De Ombudsvrouw maakt de grieven van de bewoners over aan de bevoegde schepen. Er zal na 6 maanden een eva-
luatie komen van deze parkeerplaatsen en deze grieven worden meegenomen. Aangezien de retributie van verzoe-
ker enkele dagen na het invoeren van de Kiss & Ridestrook uitgeschreven werd, gaat het Mobiliteitsbedrijf akkoord 
om éénmalig de retributie te annuleren.

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Evalueer zo vlug mogelijk.
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coulance
overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201311-1039
Verkeerde nummerplaat.
Na vandalisme aan onze wagen werd de nummerplaat beschadigd en dienden wij een andere nummerplaat aan te 
vragen. Wij hebben er niet aan gedacht de bewonerskaart te veranderen (iets wat bij de aanschaf van een nieuwe 
wagen met nieuwe plaat eerder evident is) en kregen tijdens de maand oktober 2013 drie boetes ten bedrage van 
150 euro. Aangezien er op geen enkele manier sprake kan zijn van fraude of dubbel gebruik en wij correct betalen 
voor onze auto en wij van zodra we op de hoogte waren van een boete (de boete begin van de maand hadden wij 
niet aangetroffen) ons in regel gebracht hebben, vragen wij de boetes niet te moeten betalen. Is hier via uw bemid-
deling nog een mogelijkheid toe?

Onderzoek:
Verzoeker had ondertussen niet 3 maar 4 retributies ontvangen op 2, 24, 25 en 30 oktober 2013. Aangezien wij ook 
via DIV konden vaststellen dat de nieuwe nummerplaat op 16 september 2013 werd ingeschreven loopt de maand 
waarin het Mobiliteitsbedrijf éénmalig een retributie annuleert, tot 16 oktober 2013. Het lijkt ons evident dat dit 
gedoogbeleid voor iedereen rechtlijnig wordt toegepast. Ook de vierde retributie van 30 oktober 2013 wordt gean-
nuleerd omdat verzoeker nog op diezelfde dag zijn bewonerskaart heeft laten aanpassen. De twee retributies van 
24 en 25 oktober 2013 blijven evenwel verschuldigd. Verzoeker laat ons nadien nog weten dat de schrapping van de 
vorige nummerplaat maar op 31 oktober is gebeurd en de retributies eigenlijk allemaal zijn uitgeschreven binnen die 
maand die het Mobiliteitsbedrijf als referentie gebruikt om de retributies te annuleren. Het is echter niet vanaf de 
schrappingsdatum van de vorige nummerplaat dat men telt maar vanaf de inschrijvingsdatum van de nieuwe num-
merplaat. Dit is hier 16 oktober 2013.

Beoordeling: ongegrond
De retributies werden terecht uitgeschreven want de nummerplaat van de wagen kwam niet overeen met de num-
merplaat van de bewonerskaart. Het Mobiliteitsbedrijf annuleert wel de eerste retributie omdat die binnen een pe-
riode van 1 maand na het inschrijven van de nieuwe nummerplaat is uitgeschreven. Ook de laatste retributie wordt 
geannuleerd omdat diezelfde dag verzoeker zijn bewonerskaart heeft laten aanpassen.

klachtenmanagement
Verzoek: 201311-1051
Geen antwoord.
Hierbij verwijs ik nogmaals naar mijn e-mails van 29 september 2013 en van 21 oktober 2013. Ondanks mijn verzet 
tegen de parkeerretributie heb ik inmiddels verschillende betalingsherinneringen van uw diensten ontvangen. Ik ver-
moed dat dit een schromelijke vergissing is, want blijkbaar hebben uw diensten mijn terecht verzet nog niet behandeld, 
of worden de e-mails niet gelezen, of wachten jullie op een aangetekend schrijven die heden verzonden is naar uw 
diensten. Het is meermaals reeds aangetoond dat uw mobiliteitsdiensten geen rekening houden met opmerkingen of 
klachten en het wordt de burger moeilijk gemaakt zijn gelijk te krijgen. Uw diensten hopen op een uiteindelijke betaling 
als gevolg van de figuurlijke muur van onverschilligheid en dreigementen waartegen men herhaaldelijk botst. Ik spreek 
hier van een terecht verzet daar ik reeds ten rade ben gegaan bij een verkeersspecialist die mij inderdaad gewezen 
heeft op de gebrekkige en onvolledige signalisatie op de betreffende parking en bij gelijkaardige situaties en het politie-
reglement van de stad Gent dat ondergeschikt of strijdig is aan de nationale verkeerswetgeving.

Onderzoek:
Het Mobiliteitsbedrijf laat ons weten dat dit dossier per ongeluk niet ‘on hold’ is geplaatst waardoor de herinne-
ringsbrief toch is vertrokken. De administratiekosten worden dan ook geannuleerd. 
Een medewerker van het Mobiliteitsbedrijf heeft ter plaatse vastgesteld dat er inderdaad een beginbord ontbreekt 
dat de blauwe zone aankondigt. Bijgevolg wordt de retributie geannuleerd en zal men er voor zorgen dat de juiste 
signalisatie zo vlug mogelijk wordt aangebracht.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Per vergissing is het dossier niet ‘on hold’ geplaatst waardoor de herinneringsbrieven toch zijn verstuurd. Verzoeker 
dient de administratiekosten niet te betalen.
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zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201311-1062
Leveringsproblemen.
Als houder van een omnipas van De Lijn gebruik ik mijn wagen voor mijn opdracht in het Conservatorium uitsluitend 
voor het afhalen en lossen van muziekmaterialen. Zo parkeerde ik ook zopas mijn wagen onmiddellijk vóór het Con-
servatorium, voor een kortstondige aflevering. Dit na heel wat gezoek, want in de hele buurt is het immers boven-
dien tijdelijk onmogelijk te parkeren, zelfs niet voor een eerste gratis kwartier. Het lossen naar de tweede verdieping 
nam precies 13 minuten in beslag. Vooraf had ik mijn standaardaffiche van Hogeschool Gent, Conservatorium met 
logo duidelijk zichtbaar geplaatst, teneinde de korte en noodzakelijke parkeertijd kenbaar te maken aan wie het 
aanbelangt. Maar toen ik terug beneden kwam trof ik toch een parkeerbiljet à 50 euro aan. Verbijsterd sprak ik me-
teen een inspecteur van Politie aan, die aan de overkant van onze hogeschool net het politiegebouw binnenreed. Ik 
toonde hem het parkeerbiljet alsook mijn bericht ter motivering, dat hij duidelijk kon zien liggen. Hij meldde me dat 
het Mobiliteitsbedrijf geen bevoegdheid heeft om in bewonerszones een parkeerbiljet te plaatsen. Hij meldde me 
ook dat ik een brief zou krijgen en voegde eraan toe niet te betalen. Hij raadde me vervolgens aan u te bellen, wat ik 
meteen deed. Wilt u daarom zo goed zijn deze retributie ongedaan te maken.

Onderzoek:
Dit is aanvankelijk een eerstelijnsklacht, maar omdat verzoeker niet akkoord gaat met het antwoord van het Mobili-
teitsbedrijf, nemen wij dit op als tweedelijnsklacht. Het Mobiliteitsbedrijf heeft wel de bevoegdheid om vaststellin-
gen uit te voeren op bewonersparkeerplaatsen en mag, bij inbreuken hierop retributies uitschrijven. In dit deel van 
de Hoogstraat zijn er inderdaad enkel bewonersparkeerplaatsen. Er kan dus niet met een parkeerticket geparkeerd 
worden, ook niet met een gratis ticket. Laden en lossen kan wel op een bewonersparkeerplaats maar dan moet er 
een duidelijke laad- of losbeweging waar te nemen zijn. Dat is echter niet eenvoudig als je een instrument moet 
brengen naar de tweede verdieping en je niet zomaar je koffer kan laten openstaan en ook geen gratis ticket van 15 
minuten kan nemen.  Uit navraag bij het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat de vaststellers slechts 4 minuten in de Hoogs-
traat zijn geweest. Dit is veel te weinig om enige laad- of losbeweging te kunnen vaststellen. Het Mobiliteitsbedrijf 
gaat akkoord dat op basis hiervan de retributie wordt geannuleerd.

Beoordeling: gegrond
De tijd dat de vaststellers in de Hoogpoort hebben gelopen, was veel te kort om enige laad- of losbeweging te kun-
nen vaststellen.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201311-1076
Onduidelijke signalisatie.
Op woensdag 6 november om 10.01 uur heb ik een parkeerboete gekregen in de Elsstraat. Ik vind deze boete on-
terecht omdat het verkeersbord niet duidelijk is. Ik heb de dienst van de Parkeerheffingen gecontacteerd via mail en 
op vrijdag 8 november 2013 heb ik telefonisch contact met hen opgenomen. De mevrouw van dienst verzekerde me 
dat er in de Elsstraat een blauwe zone van toepassing is. Ik vind dat deze zone herroepen wordt door het verkeers-
bord op de foto, daarom heb ik geen schijf geplaatst. Ik heb de boete betaald, maar wil ook een klacht neerleggen 
wegens onduidelijkheid van het verkeersbord. Mijn wagen stond onder de graffiti ‘happy 2009’, ik ben via de Wilge-
straat naar de parkeerplaats gereden.

Onderzoek:
Volgens het Bureau Verkeerstechniek van de Politie is de situatie hier inderdaad verwarrend. Normaal gezien moet 
er ook een onderbord met een parkeerschijf aan de signalisatie hangen. Dit is hier niet het geval. Om deze reden 
gaat het Mobiliteitsbedrijf akkoord om de retributie te annuleren en het betaalde bedrag terug te storten.

Beoordeling: gegrond
De signalisatie was niet in orde.

TEN VAN DE STADSSECRETARIS
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Diensten van de Stadssecretaris

Dienst Belastingen

passieve informatieverstrekking
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201303-280
Reclame.
Sinds dik tien jaar verdeel ik in bijberoep allerlei biologisch- en ergonomisch verantwoorde reinigingsoplossingen. 
Ongeveer twee jaar geleden ontstond het idee om mijn ‘functionele’ aanhangwagen te voorzien van reclame en ik 
belde naar een algemeen telefoonnummer van de Stad (wat ik op de website vond). Na ruim een half uur was ik 
nog steeds niet bij iemand die mij uitleg kon verschaffen betreffende reclame op aanhangwagens en het zag er niet 
naar uit dat ik die snel zou aan de lijn krijgen. Ik ben dus maar te rade gegaan bij Jan en alleman die eventueel iets 
over dit thema kon weten…Een jaar geleden was de aanhangwagen klaar en werd die hier en daar neergezet. Op 
sommige plaatsen gebeurde er niks, op de baan naar Eeklo toe kreeg ik binnen de week een mail met de boodschap 
dat dit niet mocht en ik vijf dagen had om deze weg te doen. Aan de pijpenkop aan de afrit Drongen kreeg ik binnen 
de twee dagen een telefoon met de uitleg dat dit niet zichtbaar mocht zijn van op de snelweg, niet op N-wegen en 
niet op R-wegen. Toen ik een maand geleden aan het rondpunt aan de Weba passeerde en veel aanhangwagens zag 
staan kreeg ik de indruk dat dit een plaats was waar het getolereerd werd. Vorige week krijg ik nu ineens een schrij-
ven met een vaststelling en een onduidelijk reglement annex prijslijst. Toen ik belde, vertelde die man mij dat het zo 
onduidelijk is omdat de tarieven van de voorbije jaren er ook in vermeld waren… Maar dat ik verplicht was om dit te 
betalen. Hij wist mij ook te vertellen dat de aanhangwagen daar al een tijd staat. Ik begrijp niet dat deze dienst geen 
verwittigingen stuurt. Ik begrijp hieruit wel dat het hen vooral om de centen te doen is.
Het probleem is dat ik nu binnen de twee weken de aangifte terug moet sturen en dat dit me ruim 500 euro zal 
kosten. (ik mag er dan wel tot eind december 2013 staan). Maar ik wil daar niet staan. De aanhangwagen kan daar 
hooguit twee à drie weken gestaan hebben en er kwam geen enkele reactie. Wat kan ik doen?

Onderzoek:
Iedereen die op Gents grondgebied reclame maakt, moet daar een belasting voor betalen. Ieder persoon of bedrijf 
moet daar zelf (en spontaan) aangifte van doen. Als je een aanhangwagen met reclame ergens plaatst moet je dat 
dus melden: hoe groot is de reclame, waar staat ze en hoe lang blijft die daar staan? Als je de aanhangwagen dan 
ergens anders plaatst, moet je dat opnieuw melden. Telkens als je op een andere plaats in Gent gaat staan, moet je 
dat dus melden. Je kan dan kiezen voor een dagtarief of voor een jaartarief. Als je maar korte tijd op eenzelfde plaats 
blijft staan, kies je best voor een dagtarief. Je geeft dan aan van wanneer tot wanneer je daar zal staan. Wanneer je 
echter langer dan 20 dagen per jaar op een bepaalde plaats zal staan, is een jaartarief interessanter. (Als verzoeker 
dus al drie weken aan de Weba stond, is een jaartarief interessanter voor hem. Hij mag daar in de loop van 2013 
dan ook gewoon opnieuw gaan staan zonder dat hij daar nog iets extra voor moet betalen). De medewerkers van 
de Dienst Belastingen gaan regelmatig op pad om controles uit te voeren. In principe wordt iedereen verondersteld 
om spontaan aangifte te doen, maar de realiteit is natuurlijk anders… De medewerker heeft de aanhangwagen van 
verzoeker met reclame zien staan, maar vond geen aangifte terug. Daarom heeft hij de adresgegevens opgezocht 
en een aangifteformulier opgestuurd naar verzoeker zodat die zich nog in orde kon stellen. Het gaat hier dus niet 
om een boete of zo. Verzoeker krijgt gewoon de kans om nu nog te melden hoe groot de gebruikte oppervlakte 
voor reclame is, en hoe lang hij daar zal staan in 2013. Als hij die aangifte echter niet of niet op tijd doet zal er wel 
degelijk een boete volgen. We gaan zelf ook eens op zoek naar informatie over het plaatsen van een aanhangwa-
gen met reclame. We zoeken in het Stadsmagazine, op de website van Stad Gent en we nemen ook contact op met 
Gentinfo. In het Stadsmagazine wordt er bij het thema ‘reclame’ correct doorverwezen naar de Dienst Belastingen. 
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Op de website komen we uiteindelijk ook terecht bij de Dienst Belastingen, maar dit is toch al minder evident. Er is 
heel veel ruis bij de zoekfunctie. Bij Gentinfo worden we zowel telefonisch als schriftelijk doorverwezen naar Loket 
Stedenbouw en Openbaar Domein voor een vergunning, maar over een belasting wordt er helemaal niet gesproken. 
Bij het loket krijgen we wel meer informatie over wat mag en wat niet mag, maar ook hier wordt er niets over een 
belasting gezegd. Conclusie is dat de communicatie rond belasting op reclame veel beter kan. Een keer je weet dat er 
zo een belasting is, vind je gemakkelijker de juiste informatie. Als je echter niet weet dat er een belasting op reclame 
is, wordt er niet voldoende doorverwezen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De procedure werd zeker correct gevolgd en de Dienst Belastingen geeft ook voldoende informatie. Het probleem is 
echter de doorstroming van de informatie van de ‘onwetende’ burger naar de dienst. Dat kan zeker beter.

Aanbeveling:
Verwijs bij vragen over reclame ook door naar Dienst Belastingen en geef op de website correcte en gemakkelijk 
terug te vinden informatie.

Dienst Lokale Preventie en Veiligheid

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201304-382
Lastige bomen.
De bomen van mijn achterburen hangen over. Wij hebben de klacht gemeld in juli 2012, bij de Stad. Er zijn toen twee 
dames gekomen die mij gezegd hebben dat zij met de achterbuur gesproken hebben en dat hij beloofd had om zijn 
bomen te snoeien. Ik weet niet meer wie de twee dames zijn en van welke dienst ze kwamen. In ieder geval: het 
heeft niet geholpen want het is niet in orde gekomen.

Onderzoek:
Wij vissen uit dat de twee dames van Burenbemiddeling kwamen, een afdeling van Lokale Preventie en Veiligheid. 
Burenbemiddeling herinnert zich de tussenkomst, maar herinnert er ook aan dat zij geen enkele oplossing kunnen 
opdringen: hun bemiddeling is gebaseerd op gesprekken met beide partijen met het oog op het vinden van een 
regeling die voor beiden aanvaardbaar is, zonder Politie of gerecht erbij te moeten betrekken. In dit geval heeft de 
andere buur zich niet aan de afspraken gehouden en Burenbemiddeling zal opnieuw contact opnemen om de zaken 
op te lossen.

Beoordeling: ongegrond
Burenbemiddeling kan geen oplossing opdringen. Er was een overeenkomst bereikt, maar de achterbuur heeft er 
zich (nog) niet aan gehouden. Daar heeft de dienst geen enkele fout aan.

Aanbeveling:
Is het niet aangewezen om na een bemiddeling ook opvolging te verzekeren?

Verzoek: 201307-586
Geteisterde pleinen.
De jongste drie jaar worden het Fratersplein, het Churchillplein en het Baviaanpleintje geteisterd door twee groepjes 
boelzoekers. Een groep, een zestal Turken en Belgen tussen 20 en 30 jaar, is gegroepeerd rond een bewoonster van 
de sociale blok in de Tichelrei. De tweede groep, een achttal voornamelijk Turkse jongere gasten, is vrij agressief 
tegenover andere jongelui. Vorige week hebben ze bijvoorbeeld twee jongetjes (van tien jaar ongeveer) naar de keel 
gegrepen en ze op het dak van een auto gegooid.
Andere overlast: vooral druggebruik en dealen (door de oudere groep van 6 gasten), alcoholgebruik met als gevolg 
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wildplassen, ernstig beschadigde auto’s (krassen, erop lopen en zitten), drugspuiten, vuilniszakken die door de 
ouders van die jongelui (die er niet wonen) naar de zesde en zevende verdieping van de sociale blokken worden 
gebracht, liften die geblokkeerd worden, lopen op de daken van de sociale woningblok, agressiviteit naar voorbijgan-
gers, wildplassen in de hal van de blokken, lawaai door voetballen tot 11 uur ’s nachts. De overlast is bijna dagelijks, 
behalve wanneer het ernstig regent. En dit vanaf 18 uur tot zeker 23 uur. Die oudere gasten schijnen vooral aan geld 
te komen door hier te dealen. Vooral op het Baviaanpleintje, want daar zijn ze wat aan het oog onttrokken omdat 
het daar vrij donker is. Maar we zien ze ook dealen op het Churchillplein. Er wordt hier heel veel over geklaagd, maar 
er gebeurt niets. We zijn al tientallen keren bij de huisvestingsmaatschappij geweest en die zegt: “Ge moet klacht 
indienen.” We zijn bij de Wijkpolitie geweest, bij de Interventiepolitie, Buurtwerk en ook de burgemeester is op de 
hoogte. Er komt echter geen schot in de zaak en het gaat van kwaad naar erger. We zijn het beu om voortdurend te 
moeten klagen. Het is niet meer leefbaar; ook door de vuiligheid en de verouderde woonblokken.

Onderzoek:
De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid heeft weet van problemen op het Fratersplein. Het ging daar echter vooral 
om een groepje mannen die overmatig alcohol gebruiken. De dienst heeft een poging tot buurtbemiddeling gedaan. 
Het groepje mannen wou meewerken, maar het is afgesprongen omwille van gebrek aan belangstelling van de 
omwonenden (en klagers). Uit ons onderzoek blijkt dat burgers ook schrik hebben. En vooral: de feiten kunnen toch 
objectief worden vastgesteld. Ze hebben ze gemeld aan de Ombudsvrouw en dit is niet voldoende. De problemen 
duren al jaren. Zal het alcoholgebruik afnemen door een gesprek?
De andere opgelijste signalen rond Churchillplein en Baviaanstraat zijn niet gekend bij de Dienst Lokale Preventie en 
Veiligheid. Navraag leert dat Buurtwerk hier wel van op de hoogte is en al contacten had met Politie en de huisves-
tingsmaatschappij. De dienst contacteert ook WoninGent aangezien sommige informatie heel specifiek en nuttig 
is voor hen. WoninGent meldt Lokale Preventie en Veiligheid dit te zullen opnemen. De meldingen rond drugs en 
dealen worden politioneel opgevolgd.

Opvolging:
Een maand later vragen wij aan verzoekers of zij verbetering zien. Onze brief blijft onbeantwoord. We nemen zelf de 
telefoon en horen dat de buurtbewoners zeker de inspanningen zien maar dat het een aandachtspunt blijft. 

Beoordeling: geen oordeel

Juridische Dienst en Kennisbeheer

zorgvuldigheid - fouten
adequate communicatie
Verzoek: 201302-201
Ivago of SITA?
Wij zijn aangesteld als syndicus in een nieuwe residentie in het verstedelijkt gebied van Gent. Ivago verplicht de eige-
naars om het huishoudelijk afval te laten ophalen via hen. Ze beroepen zich daarvoor op een politieverordening. De 
Juridische Dienst van de Stad Gent liet ons het volgende weten: “Er geldt in Gent een stedelijke politieverordening 
op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen, die u ingesloten vindt. De bevoegdheid van de Stad om dit dwingend 
te regelen steunt op artikel 15 van het Afvalstoffendecreet van 2 juli 1981, dat elke gemeente de zorg oplegt voor de 
maximale voorkoming en hergebruik, en voor de regelmatige ophaling en inzameling van de huishoudelijke afvalstof-
fen.” Volgens onze info bestaat dat Afvalstoffendecreet niet meer. Vraag is of Ivago kan eisen dat er wordt gewerkt 
met afvalcontainers van hun of niet? De bewoners verkozen om niet met Ivago te werken maar met containers van 
SITA.

Onderzoek:
In Gent moet het huishoudelijk afval opgehaald worden door Ivago. De bewoners kunnen  dus niet kiezen. Basis 
daarvoor is de ‘politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen’ dat zich op zijn beurt beroept 
op het afvalstoffendecreet. Daarin staat dat de ophaling geregeld wordt door een gemeentelijk reglement en dat 
samenwerking met de gemeente verplicht is. In de communicatie met verzoekster en in de politieverordening werd 
er inderdaad nog verwezen naar het oude decreet van 1981 terwijl dat in 2011 al vervangen werd door een nieuw 
decreet. Het besluit blijft echter hetzelfde: bewoners van Gent moeten samenwerken met Ivago. Volgens de Juridi-
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sche Dienst spreekt het vanzelf dat de vervanging van het oude decreet in de politieverordening impliciet gebeurde 
en dat dit juridisch geen probleem is. Voor de burger spreekt dit echter niet vanzelf en het wekt toch weinig vertrou-
wen dat er nog naar oude, vervallen decreten wordt verwezen. Maar wat burgers willen, is de goedkoopste formule 
om huisvuil op te halen…

Beoordeling: gegrond
De Juridische Dienst verwees nog naar het oude decreet.

Aanbeveling:
De essentie is vooral de zoektocht van burgers naar de beste service tegen de goedkoopste prijs en zij verwachten 
van een lokale overheid dat dit ook van Ivago wordt afgedwongen. Ook al heeft ze een monopoliepositie.
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Kabinetssecretariaten College
Burgemeester en Schepenen

Kabinet schepen van Mobiliteit en Openbare 
Werken

Actieve informatieverstrekking
redelijke termijn
Verzoek: 201305-479
Catastrofale mobiliteit.
Meer dan een maand geleden heb ik volgend bericht gestuurd naar de schepen van Mobiliteit: “Waarom is de Jean 
van Hembysebolwerk afgesloten? Komende van de Coupure is men verplicht een vrij grote omweg te maken om de 
Bargiekaai te bereiken. Waarom geen logische verkeerslussen (Coupure links & rechts, telkens één richting)? Waar-
om geen synchronisatie van verkeerslichten (noodzakelijk tussen Martelaarslaan en Heuvelpoort)?
Waarom moeten de fietsers zich niet houden aan de verkeersregels?” Ik heb alleen een ontvangstmelding ontvan-
gen en wacht nog altijd op een antwoord.

Onderzoek:
Na onze tussenkomst krijgt verzoeker een omstandig antwoord van het kabinet van Mobiliteit. Hij heeft in totaal zes 
weken op een antwoord moeten wachten. Dit lijkt onredelijk lang. Maar bij nader inzicht komen wij tot een andere 
conclusie: verzoeker stelt veel verschillende vragen over verschillende mobiliteitskwesties. Al deze vragen moeten 
het voorwerp uitmaken van een onderzoek door het Mobiliteitsbedrijf. Dit vraagt dus tijd maar men had meteen bij 
de ontvangstmelding dit kunnen meedelen aan de burger. 

Beoordeling: geen oordeel
Wij spreken ons niet uit over de gegrondheid van de klacht want om al de, soms complexe, vragen van verzoeker te 
beantwoorden is een zekere tijd nodig.

Aanbeveling:
Men had de klacht kunnen vermijden door bij de ontvangstmelding even te vermelden dat het antwoord toch een 
zekere tijd op zich zou laten wachten omwille van de complexiteit van de vragen. 

zorgvuldigheid - fouten
Verzoek: 201311-1071
Verkeerd uur.
Vele jaren proberen we wat verkeersveiligheid te bekomen in onze straat. Nu er technische werken uitgevoerd 
worden, wil ik er nogmaals op hameren dat het onverantwoord is wat hier gebeurt. Eind de jaren 70 deden we reeds 
melding over de problemen en bleven dit regelmatig herhalen. Volgens ons kan heel wat opgelost worden met een 
vluchtheuvel.
Maar nog beter was éénrichtingsverkeer via de Keiskantstraat. We hebben een dossier bewaard dat het probleem 
duidelijk maakt. We hebben veel oplossingen gekregen, op papier, maar er werd niets uitgevoerd. Er zijn wel tellin-
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gen uitgevoerd, maar op het verkeerde moment, dus op momenten dat er geen sluipverkeer door de straat komt, 
‘s morgens tussen 7.30 en 8.30 uur. Ze moeten meten wanneer de mensen, na hun werk naar het sportcomplex 
komen.

Onderzoek:
Verzoekster had vooral contact met het kabinet van de schepen van Mobiliteit. We vragen dan ook aan de mede-
werkster van de schepen of het niet aangewezen is om de metingen uit te voeren op de momenten aangegeven 
door verzoekster. Het sluipverkeer situeert zich op een bepaald moment van de dag. Als men op andere momenten 
gaat meten, zijn de resultaten niet correct en geven ze niet het juiste beeld van de situatie terug. Het kabinet volgt 
dit voorstel en laat een snelheidsmeter plaatsen op de aangeduide plaats.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
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Dienst Ombudsvrouw

Verzoek: 201310-941
Onbevoegd maar oplossingsbereid

De Ombudsvrouw ontving via de burgemeester en de stadssecretaris een eerstelijnsklacht over de werking van haar 
dienst. De klacht ging uit van een Gentse huisvestingsmaatschappij en ging voornamelijk over de bevoegdheid van 
de Ombudsvrouw: over klachten die bij haar binnenkomen en die betrekking hebben op deze huisvestingsmaat-
schappij. 

Onderzoek:
Uit de brief bleek ook dat er sprake was van een aantal misverstanden die in een persoonlijk overleg met de direc-
teur en de voorzitter van de raad van bestuur van de maatschappij werden uitgeklaard. De klager kreeg uitvoerig 
antwoord. Strikt genomen is het Gentse ombudsteam niet bevoegd voor de huisvestingsmaatschappijen maar ze is 
natuurlijk wel verplicht de burger niet in de kou te laten staan en correct door te verwijzen en dat is in eerste instan-
tie naar de klachtenbehandelaar van de maatschappij zelf. Na het overleg is de samenwerking opvallend verbeterd 
en constructief. 
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Lokale Politie Gent

Directie Operaties - Interventiedienst
Verzoek: 201303-230
Niet agressief.
Ik ben door een controleur van De Lijn geverbaliseerd (pv is opgesteld). Er is een pv opgesteld nadat ik op de open-
bare weg aan de Zuid (Lijnwinkel) een discussie filmde met mijn smartphone tussen een controleur en een passagier 
van De Lijn. Door het feit dat ik dit stond te filmen is een andere controleur (die in het hokje, een glazen cabine zat) 
naar mij gekomen en heeft onmiddellijk de smartphone gevraagd en mijn identiteitskaart. Ik heb gevraagd of ze 
wel federale bevoegdheid hebben om mij dat te vragen op het openbaar domein. Ik weigerde. Ik was niet agressief, 
maar ik heb wel naar de bevoegdheid gevraagd. Ik zag een Lijnkaart maar volgens mij geldt die niet op de openbare 
weg. Ik heb dan om 12.42 uur de Politie gebeld (de 101). Een politieman waarvan ik de naam heb en nog drie andere 
politiemensen zijn gekomen (twee die in de buurt van bib waren en twee uit combi). In het totaal vier. In plaats 
van de verwachting dat de Politie mij ging helpen is de ene politieman met mijn identiteitskaart naar de Lijnwinkel 
gegaan en heeft daar mijn identiteitspapieren aan De Lijn gegeven. En op basis daarvan is dan een pv gemaakt. 
Bovendien werden de beelden op de smartphone verwijderd door een vrouwelijke politieagente. De Politie heeft mij 
gefouilleerd, wat ik natuurlijk helemaal niet verstond. Kan dit alles zomaar? Ik ben (zwaar) autist en heb dit ook mee-
gedeeld aan de Politie tijdens een administratief verhoor. Mijn neuroloog-psychiater wenst dat zelf mee te delen. Er 
is ook een administratief verhoor gebeurd. Ik heb mij nadien tot het kabinet van de burgemeester gewend en daar 
ben ik naar de Ombudsvrouw gestuurd.

Onderzoek:
Voor ons onderzoek richten wij ons tot de Lokale Politie die dit laat behandelen door de Dienst Intern Toezicht (DIT). 
Immers, de afhandeling van een dergelijke klacht dient te gebeuren binnen de Politie. De Vlaamse Vervoermaat-
schappij De Lijn valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Ombudsdienst. Uiteindelijk besluit De Lijn, gelet op de 
bemiddeling door de Vlaamse Ombudsdienst, tot eenmalige seponering van de boete. De Lijn vraagt aan verzoeker 
wel om in de toekomst geen personeel meer te filmen. Immers, volgens een Besluit van de Vlaamse Regering zijn de 
Lijncontroleurs hier wel degelijk bevoegd.

Beoordeling: geen oordeel

zorgvuldigheid - fouten
zorgvuldigheid - procedure
Verzoek: 201308-684
Verkeersinbreuk.
Ik betwist een verkeersinbreuk. In dit kader werd ik verhoord. Dit verhoor is een bijlage geworden van het oorspron-
kelijke pv. Mijn klacht is de volgende:
a) Dat mijn verweer niet ernstig wordt onderzocht. Omdat ik een uitnodiging tot betaling kreeg, heb ik zelf geïnfor-
meerd waarom er met mijn verweer geen rekening werd gehouden. In eerste instantie zou mijn verweerschrift dat ik 
op het formulier had ingevuld niet aangekomen zijn en kon ik opnieuw mijn verweer indienen: namelijk dat toen ik 
werd geverbaliseerd ook de verbalisant niet kon zien waar de onderbroken lijnen lagen en waar ik precies al dan niet 
mocht parkeren. Aan het huisnummer 29 zijn er geen onderbroken lijnen, die beginnen pas aan het huisnummer 30.
b) Een inspecteur is donderdag 18 juli om 18.30 uur bij mij langs gekomen (ik dacht dat er een ongeval met mijn kin-
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deren was gebeurd omdat de inspecteur zo laat langs kwam). Die heeft mij meegedeeld dat de bekeurende inspec-
teur bij zijn standpunt blijft. Ik merk hierover twee zaken op.
Ik begrijp het taalgebruik niet op die bijlage. Namelijk de zin: “Zij verklaart te adres van inschrijving op ondervraging 
vrijdag 19 juli 2013 om 10.45 uur.” Wat wordt daarmee bedoeld? Want het verhoor was op donderdagavond en het 
taalgebruik is onverstaanbaar. (En ik heb de inspecteur op vrijdag niet gezien). Bovendien meen ik dat mijn verweer 
ook niet ernstig genoeg wordt uitgezocht. De inspecteur heeft mij gewoon meegedeeld: “De vaststeller blijft bij zijn 
standpunt, we zullen het dus gewoon doorsturen naar de procureur.” Maar op basis van die bijlage is dit mijn woord 
tegenover dat van de inspecteur. Er is niet onderzocht of er nu al dan niet een streep staat ter hoogte van nummer 
29. Ik beklaag mij dus bij de Ombudsvrouw over deze manier van werken, maar versta dat het enkel de procureur is 
die al dan niet een beslissing kan nemen over een pv. Ik kan foto’s tonen. Die tonen duidelijk aan dat de onderbroken 
streep pas op nummer 30 begint.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de Lokale Politie toegeeft dat er typefouten in het pv staan. Verder wordt bevestigd dat 
de vaststeller inhoudelijk bij zijn versie van de feiten blijft. Wij maken de Lokale Politie onze bemerkingen over voor 
meer zorgvuldigheid bij de vaststelling van de inbreuk en het opmaken van het proces verbaal. Wij gaan ervan uit dat 
binnen de Politie hieraan voortaan de nodige aandacht zal worden besteed. Verder is het zo dat het aan de procu-
reur is om het proces verbaal verder te behandelen, waarbij de vaststellingen aan het verweer van de burger worden 
getoetst. Volgens de Politie behoort de tijd dat de procureur alleen de vaststellingen aanvaardt tot het verleden.

Besluit:
In het pv staan inderdaad typefouten. Inhoudelijk spreken de versies van verzoekster en vaststeller elkaar tegen. Het 
is aan de procureur om dit te behandelen; dit is onze bevoegdheid niet.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat betreft de typefouten in het pv.
Geen oordeel over de inhoud van de versies van verzoekster en vaststeller die elkaar tegenspreken. Het is aan de 
procureur om dit te behandelen; dit is onze bevoegdheid niet.

Verzoek: 201309-804
Huisvredebreuk.
Ik heb een huis gehuurd in Gentbrugge. De staat van bevinding is gebeurd en het contract is getekend. Ik heb mij 
daar bij de bevolking ook laten inschrijven. Deze morgen kom ik daar toe en het huis is ingenomen door Roma. 
Ik heb de eigenares gecontacteerd. De Politie is op de hoogte gebracht door de eigenares. Ik vraag mij af waar ik 
naartoe moet met al het gerief dat in de camionette zit. Ik moet die camionette betalen. Waar moet ik vannacht 
en de komende dagen slapen? Ik heb geen geld om een hotel of een restaurant te betalen. De Politie zegt dat de 
procedure moet worden gevolgd. Ik heb het CAW en het OCMW gebeld. Zij hebben geen oplossing. De procedure 
moet worden gevolgd. Ik ben nu op weg naar het politiekantoor om aangifte te doen en klacht in te dienen wegens 
huisvredebreuk. Ik weet niet wat ik moet doen.

Onderzoek:
Geen onderzoek (melding) - behandeld door Lokale Politie, Integratiedienst, burgemeester Termont. Wij ontvangen 
deze vraag op vrijdagnamiddag 8 september en contacteren direct de Lokale Politie die al op de hoogte is van het 
probleem, ter plaatse ging maar niets kon doen. Immers, de twee Roma die verzoeker heeft aangetroffen, zijn inge-
schreven op dat adres. Bovendien belet de wet de Politie omwille van het recht op wonen om mensen uit hun woning 
te zetten, ook al zijn het krakers en ook al is er iemand met een rechtsgeldig huurcontract die zelfs zijn huurwaarborg 
heeft betaald aan de eigenaar. Strikt genomen is het zo dat wanneer krakers ergens zitten, de Politie hen er ook niet 
zomaar kan buitenzetten. Er is een vonnis nodig. Maar een duidelijk gesprek met de krakers waar ook informatie wordt 
gegeven dat de eigenlijke huurder schade wordt berokkend omdat dit mogelijkerwijs ook kan verhaald worden kan 
misschien wel soelaas brengen. Enkele dagen later stapt de eigenares naar de rechtbank. Op 25 september worden de 
krakers uit het huis gezet waardoor de verhuurder en de huurder ‘hun rechten kunnen uitoefenen’.

Beoordeling: geen oordeel

Aanbeveling:
Hier worden de rechten van eigenaar en huurder (een kwetsbare burger) met de voeten getreden door het “recht 
op wonen”. Een aanpassing van de regelgeving is aangewezen, zeker in dergelijke gevallen.
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Politie Operaties - Verkeersdienst
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201302-145
Opgestoken vingertje.
Al enkele jaren kampen wij, buurtbewoners van de Gestichtstraat in Gent, met het probleem van fietsers en 
bromfietsers die bij ons over het voetpad rijden. Het probleem is dat wij hier in de buurt wonen van verscheidene 
scholen. Bij vermelding van het steeds groeiende probleem aan de betreffende scholen - vroeger was dit minder 
omdat er nu maar aan één kant mag geparkeerd worden - wijzen ze elkaar met de vinger aan. Ook met de vraag aan 
de Politie van onze wijk, met kantoor aan Rerum-Novarumplein, wordt er niets ondernomen. Er werd beloofd om er 
eens iemand op af te sturen, maar tot heden is er nog niemand die notie genomen heeft van de situatie. Wanneer 
wij fietsers er op attent maken dat zij op het voetpad rijden, krijgen wij de bekende vinger en de nodige verwijten 
naar ons hoofd geslingerd. Aan het begin van de straat staat er nochtans duidelijk een bord dat het een voetpad is 
en geen fietspad.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de Lokale Politie niets weet van deze klachten. Wel blijkt dat verzoeker vroeger voor 
een ander probleem contact had met de buurtinspecteur die hij dus op deze wijze zou moeten kennen. De Politie 
verbaast er zich daarom over dat verzoeker voor dit nieuwe probleem geen contact opnam met de buurtinspec-
teur.  Hier verschilt de versie van verzoeker dus essentieel met die van de betrokken dienst. Wat het probleem zelf 
betreft, beaamt de Politie dat de attitude van bepaalde fietsers niet aanvaardbaar is. De Politie probeert dit te laten 
ophouden, helaas zonder het verhoopte resultaat. Toch wordt het fietsen op het trottoir geverbaliseerd: bij een actie 
werden meer dan honderd onmiddellijke inningen uitgeschreven. Verder zal de Politie de omliggende scholen infor-
meren. Daarna zullen enkele repressieve acties worden georganiseerd.

Besluit:
De versie van verzoeker, waarbij hij beweert dat hij het probleem voorlegde aan de Politie, klopt niet met de versie 
van de Politie. Bovendien wordt het punt dat de Politie niets  zou doen aan het probleem, tegengesproken door de 
feiten, maar beiden zijn het er wel over eens dat er een probleem is met die fietsers. En dat is de essentie.

Beoordeling: ongegrond
De versies van verzoeker en Lokale Politie over het al dan niet voorleggen van het probleem, stemmen niet overeen. 
De bewering dat de Politie niets doet aan het probleem, wordt tegengesproken door de feiten. Alleen is het pro-
bleem niet echt opgelost.

efficiëntie en effectiviteit
redelijke termijn
Verzoek: 201304-394
Opleggers.
Ik woon in de Kiekenbosstraat, een doodlopende straat. Op het einde zijn twee bedrijven. Elke vrijdagavond komen 
camioneurs hun opleggers in de straat achterlaten. Zij rijden dan verder met het voorste deel van de vrachtwagen. 
De straat staat elk weekend vol met opleggers. Die hebben overigens niets te zien met de bedrijven van onze straat. 
Bovendien hinderen de opleggers ook wel de voertuigen van die bedrijven. Het gebeurt dat voertuigen over het 
trottoir moeten rijden om door te kunnen. Ik heb dit al gemeld aan de Politie van Wondelgem, die komen kijken is. 
Volgens de Politie mogen de opleggers 24 uur blijven staan, maar ze blijven er het hele weekend tot de maandag-
morgen. Sommige staan er langer. Vorig jaar gaf ik de Politie een petitie waarop de hele straat had getekend. Ik ging 
ook naar het BVT in de Peerstraat. Bovendien sprak ik de burgemeester eens aan. Waarschijnlijk als gevolg van een 
tussenkomst van de burgemeester werden recent antiparkeerborden geplaatst, maar wel in de Walbrugstraat. Om 
de hoek dus. Ik vermoedde dat de borden verkeerd waren geplaatst en meldde dit aan het BVT, waar men inderdaad 
vermoedde dat de borden verkeerd waren geplaatst. In elk geval is het bijzonder moeilijk om met mijn auto de oprit 
op of af te rijden als aan de overkant een oplegger staat. Die opleggers staan daar omdat in de straat een McDonalds 
is. Die is het hele weekend open en de chauffeurs kunnen daar eten en naar het toilet gaan. Bovendien wordt voort-
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durend gesluikstort. Er ligt afval naast de opleggers. Kunnen die opleggers niet worden geplaatst in de straat zonder 
huizen aan het kerkhof? Daar is wel geen McDonalds.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat het Wijkcommissariaat Wondelgem na bezoek ter plaatse, inderdaad vaststelt dat daar 
opleggers staan zonder vrachtwagen. Na telefonische contactname met het betrokken bedrijf worden ze verplaatst. 
In die straat mogen opleggers trouwens niet langer van 24 uur blijven staan. De Politie stelt ook vast dat een ver-
keersbord (dat een doodlopende straat aankondigt) niet meer aan de paal hangt. De Politie geeft dit door aan de 
bevoegde stadsdienst die het bord terughangt. Het Wijkcommissariaat vraagt aan het Bureau Verkeerstechniek om 
met de gepaste signalisatie het probleem verder aan te pakken. Anderhalve maand later vernemen wij dat een aan-
tal maatregelen werden beslist. De implementatie van maatregelen zal worden voorafgegaan door het verspreiden 
van een bewonersbrief door het Mobiliteitsbedrijf.

Besluit:
De Lokale Politie toont zich duidelijk vatbaar voor dit signaal vanuit de buurt, zij het dat dit signaal via de Ombuds-
vrouw diende te worden aangewakkerd om tot maatregelen te komen.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Ongegrond: de Lokale Politie toont zich duidelijk vatbaar voor dit signaal vanuit de buurt.

Aanbeveling:
Als een signaal vanuit de bevolking komt, laat dan van meet af aan tegenover de burgers ook duidelijk blijken dat 
er iets mee gedaan wordt. 
Het parkeren van vrachtwagens, al dan niet met oplegger, blijft moeilijk wegens gebrek aan veilige openbare par-
keerplaatsen voor truckers die niet storend zijn voor de omgeving maar ook niet te afgelegen voor de chauffeurs. 

Verzoek: 201302-138
Parkeerplaats mindervaliden.
Er zijn herhaalde klachten van gehandicapte burgers die in de binnenstad en meer bepaald in de Belfortstraat geen 
enkele gehandicaptenplaats nog kunnen gebruiken omdat ze al maanden niet correct volgens de verkeersregels zijn 
aangegeven. De Politie kan ook niet tussenkomen maar ze merken wel op dat voor iemand die echt moeilijk te been 
is er nu problemen zijn: in de Hoogpoort is er een plaats, in de Kammerstraat is er geen enkele meer, in de Belfort-
straat waren vroeger wel acht plaatsen voor gehandicapten. Kan dit aub in orde komen? Wij menen dat wij nu lang 
genoeg geduld hebben gehad. Hoeveel plaatsen voor gehandicapte bestuurders komen er terug? Kunnen al enkele 
onmiddellijk in orde komen? Wij wijzen erop dat momenteel voortdurend mensen zonder gehandicaptenkaart op de 
huidige gehandicaptenplaatsen staan omdat de aanduiding niet correct is.

Onderzoek:
Tot voor de werken op en rond het Emile Braunplein waren ter hoogte van het Stadhuis een aantal parkeerplaatsen 
voor gehandicapten. Deze werden verplaatst naar de hoek Belfortstraat-Onderstraat. Toen op die plaats een werf 
kwam, werden aan het hotel op de hoek Belfortstraat-Hoogpoort parkeerplaatsen voor gehandicapten ingericht. 
Aanvankelijk gebeurde dit met een voorlopig verkeersbord dat nogal laag stond zodat het niet goed werd opge-
merkt. Na enige tijd worden deze parkeerplaatsen definitief aangebracht: met de correcte borden en belijning op het 
wegdek.

Beoordeling: geen oordeel
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redelijke termijn
klachtenmanagement
zorgvuldigheid – weloverwogen beslissing
Verzoek 201310-936
Verlamd.
Ik woon in de stad sinds mijn geboorte en was in 1965 betrokken bij een verkeersongeval waarbij ik blijvend verlamd 
werd aan de onderste ledematen. Ik heb er 41 jaar fulltime werk opzitten, voor ik op 62 jaar op pensioen ging. Ik kon 
mij perfect beredderen door een combinatie van ‘gaanapparaten’ en auto. Dat laatste is al jaren een probleem in 
Gent en het wordt van langs om erger. Ik kan gemakkelijk 100 tot 200 m stappen, dus als mijn auto voldoende dicht 
staat kan ik perfect functioneren. De parkeerplaatsen voor invaliden zijn dus essentieel voor mij. Directe aanleiding 
van dit schrijven:
• Sinds jaar en dag was er een parkeerplaats in de Volderstraat, recht tegenover de Mageleinstraat. Ik maakte daar 

regelmatig gebruik van voor boodschappen in de Volderstraat en de  Mageleinstraat. Vorig jaar zijn daar werken 
geweest en is die parkeerplaats verhuisd naar de hoek van de Henegouwenstraat en het straatje naar de Kalan-
denberg. Sinds enkele maanden is die ook verdwenen. Ik heb de Verkeerstechnische Dienst om uitleg gevraagd. 
Ze gingen de zaak onderzoeken en mij terugbellen. Ondertussen zijn we twee maanden verder en ik heb niets van 
hen gehoord. De parkeerplaats is nog steeds verdwenen.

• Er zijn juist geteld twee parkeerplaatsen voor invaliden in de directe omgeving van de Korenmarkt, in het straatje 
achter de cinema. Tien Jaar geleden kon ik er wel eens parkeren. Sinds dan is er altijd wat: ofwel pakt een aanne-
mer de plaatsen in voor een paar jaar, dan staat er maandenlang een tent van Belgacom, ofwel ligt er maanden 
aan een stuk een hoop afbraakmateriaal. Twee weken geleden reed ik langs daar en u raadt het, er stond weer 
een container op die twee plaatsen. Ik zou willen dat die plaatsen gebruikt worden waarvoor ze dienen en dat 
overtreders bekeurd en weggejaagd worden.

• Ik was regelmatige klant in een mediawinkel in de Veldstraat. Er waren zes parkeerplaatsen voor invaliden in de 
omgeving van het gerechtshof. Momenteel geen enkele. Eerst kwam op een van de plaatsen een paal en een te-
ken ‘alleen voor motorfietsen’. Ik heb er nog nooit een motorfiets gezien. Dan waren er werken in de Ajuinlei. De 
parkeerplaats voor invaliden werd ingepalmd door de aannemer. Toen de werken gedaan waren verdween ook 
de plaats. De twee plaatsen aan het begin van de Gebroeders Van de Veldestraat zijn door werken onbereikbaar. 
Maar de twee resterende plaatsen (voor het gerechtshof) zijn ook onbereikbaar gemaakt door de aannemer. Zijn 
auto’s staan er. Is die overtreding ooit vastgesteld en is hij aangemaand die plaatsen vrij te laten?

• Op de binnenkoer van het STAM zijn twee parkeerplaatsen voor invaliden. Ik heb er nog nooit kunnen parkeren. 
Ze zijn permanent bezet door wagens (van het personeel?) zonder kaart. Is daar ooit een controle gebeurd en 
werden die overtreders ooit beboet? 

• Ik kan zo doorgaan. Het beleid dat de Stad dienaangaande voert getuigt van onwaarschijnlijk gebrek aan respect 
en cynisme tegenover een groot deel van de bevolking voor wie die parkeerplaatsen zo noodzakelijk zijn.

Kom niet af met het feit dat er 600 plaatsen zijn op het grondgebied Gent. Zeker de helft van die plaatsen is com-
pleet nutteloos. Ik denk nu aan een plaats aan een geïsoleerd appartementsgebouw met grote privé parking. Langs 
de stoep heb ik nog nooit een auto zien staan. Wat nodig is zijn meer parkeerplaatsen voor invaliden tussen de Kuip 
en de kleine ring, of dat de bestaande tenminste gebruikt worden waarvoor ze zijn gecreëerd.
Ik hoop dat u mijn klacht ter harte zult nemen en het absurde van de aangeklaagde situaties zult willen inzien.

Onderzoek:
Deze klacht is voor een deel gericht tot het beleid: verzoeker vraagt dat het beleid inzake parkeerplaatsen 
voor gehandicapten een beter onderbouwde en consequente politiek zou voeren. Dat er bij de beslissingen 
goed zou nagedacht worden waar dergelijke parkeerplaatsen echt nodig zijn. Maar zijn klacht is ook gericht 
tot de Politie: waarom worden dergelijke parkeerplaatsen niet ontzien wanneer aan aannemers een ver-
gunning wordt gegeven voor parkeerverbodsborden naar aanleiding van werken en waarom wordt hierop 
geen controle gedaan? Dus verzoeker verwijt de Politie ook dat ze niet optreedt tegen overtreders. Op zijn 
klacht krijgt hij van de Politie geen reactie en op het terrein ziet hij ook geen verandering. In ons onderzoek 
betrekken wij ook de toegankelijkheidsambtenaar en we komen met haar tot de vaststelling dat dit geen 
geïsoleerde klacht is. Er wordt met de verschillende betrokken diensten (Politie, Mobiliteitsbedrijf, toeganke-
lijkheidsambtenaar, Gemeenschapswacht en de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen) een overleg over 
dit probleem gehouden waaruit een aantal beslissingen komen:
• Wat de aannemers betreft: voortaan zal de Stad in haar bestekken opnemen dat de aannemers die voor de Stad 

werken, wanneer zij parkeerplaatsen voor gehandicapten moeten innemen, die elders zullen compenseren, in 
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overleg met het Bureau Verkeerstechniek van de Politie.

• Voor de privéwerken: de Politie zal bij het geven van vergunningen voor parkeerverbodsborden er op toezien 
dat de parkeerplaatsen voor gehandicapten ontzien worden of elders gecompenseerd worden. Controle op de 
naleving is nodig. Hetzelfde geldt voor de werfinrichtingen op de openbare weg, vergund door de Dienst Adminis-
tratie.

• De Gemeenschapswacht zal een actieve rol spelen, samen met de Politie, in het spotten van het onrechtmatig 
gebruik van die parkeerplaatsen en ook van het intensief gebruik van bepaalde parkeerplaatsen voor gehandicap-
ten. Zo zal men concreet weten waar er plaatsen nodig zijn en waar ze overbodig zijn.

Voor de concrete klacht van verzoeker zorgt de Politie, na tussenkomst van de Ombudsvrouw, ervoor dat een aantal 
van de gesignaleerde parkeerplaatsen, ingenomen door aannemers opnieuw worden vrij gemaakt. Er komt nu dus 
een opvolging van de klachten en de dialoog met verzoeker is weer op gang gebracht. 

Opvolging:
Toch blijven een aantal van die parkeerplaatsen, zo meldt verzoeker ons, voor nog lange tijd ingenomen door de aan-
nemers. Het gaat meestal om parkeerplaatsen waarvoor eerder een vergunning is gegeven en men die niet zo maar 
wil afnemen. Maar we vragen ons af of men nu al niet voor een alternatieve plaats zou kunnen zorgen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Na tussenkomst van de Ombudsdienst worden een aantal acties ondernomen en worden een aantal concrete beslis-
singen getroffen. De gesignaleerde problemen worden grotendeels opgelost.

Directie Operaties - Wijkdienst

Verzoek: 201303-324
Hardwerkende vrouw.
Deze ochtend was ik verbaasd over de dienstverlening van een van uw wijkagenten. Ik huur sinds 1 februari een 
appartement. Ik heb dit online doorgegeven en kreeg vrijwel onmiddellijk een kaartje in de bus van de wijkagent. 
Ik heb de postkaart meteen teruggezonden met daarop de momenten waarop ik mogelijk thuis aan te treffen ben. 
Aangezien ik een hele tijd niets gehoord had nam ik deze ochtend zelf contact op. Helaas kan ik niet zeggen dat ik 
vriendelijk te woord werd gestaan. De buurtinspecteur liet me duidelijk verstaan te twijfelen aan de oprechtheid van 
mijn verblijf. Ook al heb ik uitgelegd dat mijn job ook laat avondwerk en onregelmatige uren met zich mee brengt 
(gaat u gerust na bij mijn werkgever). Hij vertelde me letterlijk dat ik thuis dien te blijven tot het toevallig past dat de 
wijkagent langs komt. Toen ik vertelde dat ik volgende week zaterdag op reis vertrek (het is dan ook paasvakantie) 
kreeg ik de zeer snerende opmerking ‘ah mevrouw gaat nog op reis ook’. Ik vroeg om een afspraak te maken maar 
er werd me gezegd dat dat niet mogelijk is. Hij vertelde dat de procedure stopgezet zou worden en niet ontvanke-
lijk worden verklaard. Ik zou de procedure opnieuw moeten starten. Een beetje wrevelig werd het telefoongesprek 
beëindigd. Ik stel me vragen bij:
• Het systeem: ik kies als hardwerkende vrouw voor een online registratie om zo ook buiten de kantooruren derge-

lijke zaken in orde te kunnen krijgen. Blijkbaar wordt hier nog te weinig rekening mee gehouden. De buurtinspec-
teur vertelde me slechts 1 avond per week te werken. 

• De klantvriendelijkheid van uw wijkagenten. Ik voelde me meteen aangesproken als sjoemelaar. 
Ik kan het niet nalaten, de manier waarop er met anderen zal worden omgegaan, verder in vraag te stellen. Ik hoop 
alsnog dat er gestreefd wordt naar een iets menswaardiger behandeling.

Onderzoek:
Uit vorige dossiers weten wij dat de woonstvaststelling inderdaad onaangekondigd moet gebeuren, maar het spreekt 
vanzelf dat zowel de Dienst Burgerzaken als de buurtinspecteur er zelf ook voordeel bij hebben om te vernemen 
wanneer de burger zeker niet bereikbaar is en daar dan ook rekening mee kan houden. Natuurlijk is de woonstvast-
stelling voor burgers die werken tijdens de kantooruren niet mogelijk. Natuurlijk moet men thuis niet zitten te wach-
ten en mag men op reis gaan. Volgens de Lokale Politie is het domicilieadres ondertussen wel degelijk gewijzigd. De 
woonstvaststelling werd eind maart door de Politie positief geadviseerd en doorgestuurd naar de Dienst Burgerza-
ken van waaruit de officiële adreswijziging werd doorgevoerd. Verzoekster staat volgens het rijksregister officieel 
ingeschreven vanaf de datum waarop zij haar nieuwe adres kenbaar maakte, namelijk 4 februari 2013. Nog volgens 

Hoofdstuk 4 - Uit het leven gegrepen - Een selectie van klachten



151

de Politie betreft dit een vrij lange afhandelingstermijn. Klaarblijkelijk was het niet zo evident voor de buurtinspec-
teur om verzoekster aan te treffen. De Politie hoopt dat verzoekster kan begrijpen dat deze controles onmogelijk 
op afspraak kunnen gebeuren omdat de Politie de voorbije jaren geregeld werd geconfronteerd met fraude inzake 
uitkeringen. De wijkcommissaris spreekt de buurtinspecteur nog aan voor de wijze waarop verzoekster te woord 
werd gestaan door hem.

Beoordeling: geen oordeel

redelijke termijn
professionaliteit
Verzoek: 201307-642
Trage adreswijziging.
Graag richt ik mij tot u in verband met mijn adreswijziging. Eind april 2013 ben ik verhuisd naar Gent. Overeenkom-
stig de vigerende wetgeving heb ik vervolgens binnen de acht werkdagen aangifte gedaan van mijn adreswijziging via 
het e-loket van Stad Gent. Nu, na meer dan tweeënhalve maand, heeft de buurtinspecteur, ondanks herhaaldelijke 
herinneringen van mijn kant echter, nog steeds het onderzoek van de reële verblijfplaats (de woonstvaststelling) niet 
gedaan, nodig voor het afhandelen van mijn adreswijziging. Niet alleen ben ik daardoor administratief niet in orde, 
ook praktisch is dit zeer vervelend (bijvoorbeeld mijn belastingbrief is nog op mijn oude adres in Limburg aangeko-
men, ziekenkas, SIS-kaart en dergelijke zijn niet aangepast,…). Ook is het zo dat ik al ettelijke avonden noodgedwon-
gen en helaas nodeloos thuis heb moeten blijven om te wachten op de buurtinspecteur die eventueel zou kunnen 
langskomen, omdat hij weigert me enige indicatie te geven van wanneer hij zou komen. Dit terwijl ik ook ’s avonds 
een zeer gevuld leven heb (sport, sociaal leven) en normaal gezien slechts thuis passeer om snel te eten, weer 
vertrek en pas laat ’s avonds (tegen 22.00 à 23.00 uur) weer thuiskom. U zal het met mij eens zijn dat deze laattijdi-
ge (en momenteel nog steeds onuitgevoerde) woonstvaststelling een ruime overschrijding is van wat als redelijke 
termijn kan worden beschouwd, zeker aangezien men mij bij de Dienst Bevolking heeft gemeld dat dit binnen de 
twee à drie weken na mijn aanmelding zou gebeuren. Nochtans is de wetgeving duidelijk. Het Koninklijk Besluit van 
16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister schrijft namelijk niet alleen voor dat de 
burger binnen de acht werkdagen een aanmelding van adreswijziging moet doen (art. 7, §4), maar ook dat de lokale 
overheid, i.c. de lokale Politie, binnen de acht werkdagen het onderzoek van de reële verblijfplaats moet doen (art.7, 
§5). Verder stelt het KB dat de gemeenteraden de nadere regels van het onderzoek bedoeld in art. 7, §5 bepalen. Ik 
heb in de besluiten van de gemeenteraad Gent echter geen enkele bepaling gevonden die betrekking had op de ter-
mijn waarbinnen het onderzoek moet gebeuren, dus is de termijn bedoeld in het KB van 16 juli 1992 onverminderd 
van toepassing. Dan kan ik niet anders dan vaststellen dat de buurtinspecteur in dit geval toch ernstig tekort schiet, 
en is de termijn die als redelijk kan worden beschouwd al ruimschoots overschreden. Graag wijs ik u ook op de 
stappen die ik intussen ondernomen heb. Ik heb zowel de dienst bevolking als de Lokale Politie gecontacteerd. Bij de 
Dienst Bevolking heb ik op 22 mei en op 2 juli per mail gemeld dat de buurtinspecteur nog niet was langs geweest. 
Op mijn bijkomende vraag of ik in tussentijd zelf nog iets kon doen werd negatief geantwoord. De buurtinspecteur 
zelf heb ik telefonisch gecontacteerd op 17 juni en 26 juni. De eerste maal gaf hij te kennen “dat alles wel in orde zou 
komen en dat ik me er niet druk in moest maken”.  Hij is vervolgens in de loop van die dag gekomen, maar aangezien 
ook ik moet werken, was ik er niet. Ik heb de dag zelf nog de gele briefkaart (die de Politie bij afwezigheid achterlaat 
om de data waarop men wel thuis is aan te geven) binnengebracht op het kantoor van de Lokale Politie, met de data 
en tijdstippen waarop ik wel kon. Op 26 juni heb ik de buurtinspecteur opnieuw gecontacteerd met de vraag of hij 
zicht had op wanneer hij zou komen. Dit zou in ieder geval binnen twee weken zijn. Dit is echter niet gebeurd. Op 12, 
15 en 16 juli heb ik dan ook opnieuw contact opgenomen met de Lokale Politie. De buurtinspecteur was blijkbaar in-
tussen met verlof, en zou niet snel weer op post zijn. Blijkbaar kan alleen hij mijn woonst komen vaststellen, iets wat 
mij trouwens ook verbaast. De medewerkster aan de telefoon was overigens wel zeer behulpzaam, vond eveneens 
dat ik buitensporig lang moest wachten hierop en stelde voor een woonstvaststeller te sturen. Een dag later bleek 
dit al niet meer te kunnen. De woonstvaststellers hadden al veel werk en zouden iets moeten laten vallen om bij mij 
langs te komen. Ik vraag mij af wanneer deze woonstvaststellers dan wel kunnen worden ingezet. Uiteindelijk werd 
mij voorgesteld om op 22 juli terug te bellen. Ik sta hier zeer sceptisch tegenover. Men heeft mij geen enkele indica-
tie gegeven van een oplossing, terwijl ondanks mijn herhaaldelijk aandringen toch geen vooruitgang wordt geboekt. 
Bovendien vertrek ik in augustus op vakantie, en ben ik dus niet beschikbaar voor de woonstvaststelling. Maar goed, 
zoals het een brave burger betaamt bel ik maandag opnieuw en laat ik mij ongetwijfeld opnieuw van het kastje naar 
de muur sturen. Om samen te vatten: ondanks mijn herhaalde herinneringen heeft de buurtinspecteur na ongeveer 
tweeënhalve maand nog steeds de woonstvaststelling niet gedaan, waardoor mijn adreswijziging nog steeds niet in 
orde is. Niet alleen wordt de dienst niet verricht zoals dat zou moeten, maar bovendien wordt geen gehoor gegeven 
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aan een burger die haar best doet om administratief in orde te zijn. Ik richt mij dan ook tot u in de hoop dat u dit 
kunt bespoedigen of een andere oplossing kunt voorstellen, want dit kan toch echt niet.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt in de eerste plaats dat het KB van 16 juli 1992 art. 7 § 5 inderdaad stelt: “Het onderzoek van 
de reële verblijfplaats (…) wordt uitgevoerd door de lokale overheid binnen de acht werkdagen.” Echter, er staat ook: 
“Na afloop van dit onderzoek en binnen twintig dagen na de datum van aangifte (…) geeft de gemeentelijke overheid 
er aan de gemeente van de vorige verblijfplaats ofwel kennis van dat de betrokkene ingeschreven is in de registers, 
ofwel dat zijn aanvraag tot inschrijving afgewezen is.” In de praktijk wordt deze wettelijke termijn zelden gehaald en 
is er sprake van een redelijke termijn van een maand tot een anderhalve maand, maar hier gaat het over de dubbele 
van die termijn. Verder blijkt dat de Politie de opdracht voor vaststelling van de woonst ontving op 23 mei.  Er kwam 
een eerste keer iemand van de Politie aan de woning op 18 juni, maar toen was verzoekster er niet. Hier stellen wij 
vast dat ondertussen toch al bijna vier weken voorbij waren gegaan. Op 16 juli schreef verzoekster ons haar e-mail. 
Direct nadat wij de vraag hadden doorgegeven aan de Politie, zou de buurtinspecteur via de telefoon contact heb-
ben opgenomen met verzoekster. Volgens de Politie was dit een goed gesprek, waarbij verzoekster zou hebben ge-
steld dat zij een drukke agenda had. Uiteindelijk gebeurde de vaststelling op 25 juli na 20 uur. De Politie bevestigt dat 
de buurtinspecteur zelf een bepaalde periode afwezig was. In een dergelijk geval is het de bedoeling dat de nodige 
afspraken worden gemaakt met de vervanger om opvolging te hebben in de woonstvaststellingen. De wijkcommis-
saris deelt ons mee dat dit principe intern binnen de Politie zal worden doorgenomen. In elk geval wordt verzoekster 
met ingang van 13 mei ingeschreven op haar nieuwe adres. Dit was de datum waarop zij zich bij de Dienst Burgerza-
ken had aangemeld. 

Besluit:
De vaststelling gebeurde niet binnen een redelijke termijn. Het KB zegt dat een burger binnen de 20 kalenderdagen 
moet ingeschreven zijn. Het afwerken van opdrachten, tijdens de vakantie van de buurtinspecteur, door een vervan-
ger liep mank.

Beoordeling: gegrond

Verzoek: 201309-797
Twee fietsen verloren.
Ik ben lichtjes ontzet dat ik op minder dan 3 maanden (19/06 en 3/9) tijd twee fietsen verloren ben door diefstal. 
Mijn beide fietsen stonden voor mijn gevel in de Lobeliastraat op slot. Ik ben in beide gevallen aangifte gaan doen 
bij de Politie. In de laatste vijf jaren zijn er zeker 4 fietsen van mij gestolen in Gent. Ik overdrijf hier niet in. Ik heb het 
gevoel dat er weinig wordt gedaan aan de problematiek van fietsen die worden gestolen in Gent. Ik besef goed dat ik 
daarmee geen van mijn fietsen zal terugzien maar ik wil wel dat er extra aandacht wordt besteed aan dit probleem. 
Want ik moet nu terug op zoek naar een andere fiets.

Onderzoek:
Geen onderzoek (melding) - behandeld door Lokale Politie. Volgens de Politie deed verzoeker in 2013 één aangifte 
van fietsdiefstal. De Politie raadt aan om steeds aangifte te doen bij fietsdiefstal daar regelmatig een fietsdief kan 
worden betrapt en na huiszoeking een reeks fietsen bij betrokkene thuis aantreft. Zonder aangifte en/of registratie 
(graveren) is het niet mogelijk om de fietsen aan de rechtmatige eigenaar te bezorgen. Nuttige tips van de Politie. Uit 
statistieken blijkt dat nog steeds veel fietsen die gestolen worden niet gegraveerd zijn en niet degelijk slotvast (twee 
sloten waarbij één bij voorkeur aan een vaste hindernis) worden achtergelaten. In vele gevallen werkt dit reeds 
ontradend. De Stad Gent heeft samen met de Politie al heel wat inspanningen geleverd om het aantal ‘fietsendief-
stallen’ in de stad terug te dringen. Verschillende initiatieven zijn hieruit voortgesproten (o.a. gratis fietsen graveren, 
het e-loket, Max Mobiel, het Fietsendepot, StudentENmobiliteit, de Gentse Draken, …). Dit impliceert echter niet dat 
de diensten bij de pakken blijven zitten. Momenteel bekijken zij nog enkele mogelijkheden, zowel in het preventieve 
als repressieve luik, teneinde het fenomeen aan te pakken. De diensten zijn bijvoorbeeld doende met het operati-
onaliseren van het digitale Fietsendepot (www.gevondenfiets.be). Daarnaast onderzoeken zij de mogelijkheden tot 
en het juridische kader voor de inzet van camera’s. De inzet van deze middelen dient echter te voldoen aan enkele 
belangrijke beginselen (legaliteit, opportuniteit, proportionaliteit en subsidiariteit).

Beoordeling: geen oordeel
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Verzoek: 201311-1065
Driving license.
I am a working labour in Belgium. 
I live in Gent and work in Kontich. My company will lease a car for me because of working needs. On 23rd Septem-
ber, I applied Belgian driving license and got the paper saying I needed to wait for 6 weeks. Because of my job, I 
urgently need a car. Last week and this week my colleague called Gent Administration who is in charge of driving 
licenses. She replied my documents are still in Brussels and she hasn’t got it. She doesn’t know who is responsible of 
this in Brussels. Could you please ask them to proceed my case faster? At least let me know who is in charge of this 
matter in Brussels so I can make a phone call. 

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat verzoekster Taiwanese is.
De reden waarom het een hele tijd duurt voor zij een Belgisch rijbewijs krijgt, blijkt uit chronologie van de procedu-
re:
• 23/9 – aanvraag door verzoekster bij Dienst Burgerzaken

• zeer kort daarna - doorgestuurd door Dienst Burgerzaken naar Lokale Politie Gent

• 9/10: antwoord doorgestuurd door Lokale Politie Gent naar Dienst Burgerzaken; doorgestuurd door Dienst Bur-
gerzaken naar Centrale Dienst voor Bestrijding van Valsheden (CDBV) van Federale Politie in Brussel

• 17/10 -  CDBV ontvangt deze vraag

• 28/10 – antwoord doorgezonden door CDBV naar Lokale Politie Gent

• 8/11 à 18/11 – aangekomen bij Lokale Politie Gent

• 18/11 – doorgestuurd van Lokale Politie Gent naar Dienst Burgerzaken

• 21/11 – ontvangen door Dienst Burgerzaken.
In elk geval blijkt uit de controle door de CDBV dat het Taiwanese rijbewijs correct was. Wij brengen verzoekster op 
21 november ervan op de hoogte dat zij haar rijbewijs mag aanvragen bij de Dienst Burgerzaken. Zij doet dit op 25 
november en ontvangt haar rijbewijs op 29 november. De omslachtige administratieve weg nam dus meer dan 2 
maanden in beslag.

Beoordeling: geen oordeel

Verzoek: 201312-1244
Neger met witte tanden.
Mijn nieuwe fiets is gepikt in Gent. Ik vraag mij af of mijn aangifte wel ernstig wordt genomen. 
Ik heb ook een opmerking over de vermoedelijk grappig bedoelde opmerking van de baliebediende in  de Belfort-
straat bij aangifte van een diefstal: en ik citeer: ”mogelijk zult ge uw fiets tijdens een of andere documentaire over 
Afrika op Canvas nog wel eens tegenkomen, zie je een neger met witte tanden op je fiets rondrijden….”. Ik vond dit 
in eerste instantie wel grappig tot er wat dieper over nagedacht werd en dit toch tot twijfel leidt of de aangiftes wel 
ernstig worden genomen en of er ook iets aan de diefstallenplaag wordt gedaan. Zijn er ondertussen al maatregelen 
genomen om deze fietsendiefstallenplaag in te dijken? Ik wil vooral weten: wat wordt daar nu aangedaan, wordt 
mijn aangifte ernstig genomen? Worden de fietsen bijvoorbeeld ook via internet opgespoord? 

Onderzoek:
In de schoot van een integrale en geïntegreerde aanpak van het fenomeen fietsdiefstallen werd onder impuls van de 
Politie Gent een overlegplatform opgericht waarin de Stad Gent de regierol waarneemt (Dienst Lokale Preventie en 
Veiligheid). Op regelmatige basis zal er een overleg plaatsvinden met de verschillende partners (Mobiliteitsbedrijf, 
fietswacht, Max Mobiel, StudentENmobiliteit, Politie, ...). De Politie focust vooral op een dadergerichte aanpak (ook 
rekening houdend met enkele aandachtspunten zoals de verbetering van onthaal en registratie met betrekking tot 
slachtoffers fietsdiefstallen). In 2014 start de Politie met een taskforce die bestaat uit politiemensen die zich, naast 
het uitvoeren van hun reguliere taken, enkele dagen per maand toespitsen op het fenomeen (rechercheren op het 
internet, exploiteren van politionele informatie, acties op het terrein, ...). Ook de wijkdiensten zullen hun steentje 
bijdragen door het organiseren van meer toezicht op hotspots en de aanwezigheid op tweedehandsmarkten. Naar 
aanleiding van informatie die de Politie werd aangereikt door slachtoffers of op basis van heterdaadvattingen van 
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fietsdieven werden in 2013 reeds verschillende fietsdiefstallen opgelost en werden de rechtmatige eigenaars terug 
in het bezit gesteld van hun gestolen rijwiel. Over de ‘”neger met witte tanden” komt geen duidelijk antwoord. In elk 
geval zijn dergelijke uitlatingen ontoelaatbaar mochten ze gebeurd zijn zoals verzoeker beweert. 

Beoordeling: geen oordeel
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OCMW Gent

Dakloos kind: gebrek aan wooncultuur en armoede. 
U ontmoet dit ook in de klachten.

Departement Facility Management

efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201303-291
Epidemie.
Blijkbaar geraakt men niet uit de hierna volgende vaststelling welke mettertijd zeker gevolgen zou kunnen hebben 
voor de volksgezondheid. Men suggereert mij om dit aan uw dienst voor te leggen. Op het terrein Campus Prins Filip 
zijn er grote werkzaamheden aan de gang voor het aanleggen van een ondergrondse parking. Met het gevolg dat er 
momenteel een enorm gebrek is aan parkeermogelijkheden. Elke openstaande vrije ruimte wordt ingenomen door 
de personeelsdienst OCMW, zelfs vóór het afzonderlijke gebouw waar een achttal afvalcontainers staan. Ondanks de 
schriftelijke mededeling door de dienst Preventie & Veiligheid en het plaatsen van de nodige verbodsborden kunnen 
de dienst Sita (afvalcontainerdienst restafval) en Ivago hun wekelijkse werk niet uitvoeren omdat zij met hun vracht-
wagens geen manoeuvreerruimte hebben voor het ophalen van de containers. 
Veiligheid en gezondheid is mij nog altijd dierbaar en het uitbreken van een epidemie schuilt soms in een klein hoek-
je en zeker wanneer de restafvalzakken open en bloot op het terrein naast de containers worden afgezet. Aanpalend 
zijn er scholen rondom heen, in dat opzicht vind ik het zelfs niet verantwoord dat er geen passende maatregelen 
genomen kunnen worden. Kan uw dienst met deze vaststelling geen kordate voorbeeldactie ondernemen zoals bij-
voorbeeld foutparkeerders laten wegslepen? Soms kunnen drastische maatregelen wonderen doen en zeker in het 
belang van het welzijn der burgers.

Onderzoek:
Verzoeker had zich eerst gericht tot de interne preventieambtenaar van het OCMW die in een brief de klacht in ver-
band met het fout parkeren van auto’s terecht vond maar erop wees dat het OCMW “geen politionele of sanctione-
rende bevoegdheid heeft”. Dit antwoord verbaast, daar het hier een privéparking van het OCMW betreft waarop de 
Politie niet zal kunnen optreden. Men kan zich afvragen waarom het OCMW niet meer inventief is om OCMW-perso-
neel, -cliënten en -bezoekers te laten parkeren zoals en waar het hoort. In elk geval vernemen wij van de bevoegde 
stadsdiensten dat er geen gevaar qua hygiëne en gezondheid dreigt voor de (kinderen van de) school.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Leg wat meer inventiviteit aan de dag in verband met het foutparkeren van auto’s van OCMW-personeel, -cliënten 
en -bezoekers.
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Departement Sociale Dienstverlening
Verzoek: 201301-61
Op straat.
Ik ben al 8 maanden in feite dakloos. Ik werd opgevangen door een familie die echter niet langer meer wenste in te 
staan voor mijn opvang. Nu ben ik in een centrum. Die familie was dit beu om op te draaien voor het tekort aan be-
taalbare woningen voor mensen zoals ik die heel hun leven hebben gewerkt en nu maar een klein pensioen hebben 
en die je toch niet zomaar in een opvang kunt laten slapen maar zij hebben ook hun eigen leven en dat kwam in het 
gedrang. Op 26 oktober kreeg ik een aanbod van het OCMW. Ik had een afspraak voor een gelijkvloers via het SVK. 
Er was een afspraak op 7 november tussen 10 uur en 11 uur in de Offerlaan. Ik ben langs geweest en daar kreeg ik 
te horen dat iemand anders die woning had toegewezen gekregen. Waarom heeft men deze woning aan iemand 
anders toegewezen terwijl men mij uitnodigt op een afspraak? Had iemand anders een voorrang op mij? Het is niet 
omdat men burgers tijdelijk opvangt omdat ze anders op straat moeten leven dat ik niet fundamenteel dakloos ben 
of niet op zoek naar een eigen woning. Ik doe er alles aan om aan een eigen stek te geraken. Ik ben mijn sociale 
woning kwijtgeraakt bij de Volkshaard. Er loopt nog altijd een rechtszaak over. Ik heb heel mijn leven gewerkt. Ik heb 
een pensioen van 1100 euro. Ik ben 74 jaar. Is er geen voorrangsregeling zowel qua leeftijd als qua ontbreken van 
een eigen dak?

Onderzoek:
Verzoeker wordt dit jaar 75. Hij heeft jarenlang gewerkt als binnenschipper. Na burenproblemen is hij moeten 
opstappen uit zijn sociale woning en geraakt maar niet aan een woonst. Ondanks dat hij al meer dan een half jaar 
in een opvanggezin zat, komt hij nog altijd niet aan de bak. Hij blijft dan ook terugkomen omdat hij meent dat hem 
onterecht een woning wordt geweigerd. Wat het concrete aanbod betreft: hij stond derde in de voorrangregeling na 
iemand van meer dan 75 en een koppel van meer dan 60 met een hoger puntenaantal.

Beoordeling: geen oordeel

Verzoek: 201305-467
Op straat gevonden.
Ik heb een vrouw op straat gevonden: doorweekt en de voeten open liggend tot bloedens toe, zodoende dat ze al 
een paar weken in de toiletten van de Groentemarkt, haar nachtplaats heeft en poetsdienst van Stad Gent had mij 
verwittigd dat zij daar niet meer kon zijn, of dat ze anders de Politie gingen bellen. Ze heeft ook verschillende keren 
geprobeerd voor in de nachtopvang, voor een degelijke nachtrust. Langs de andere kant is het voor een vrouw zeer 
vervelend in de nachtopvang, zoals ik reeds vernomen heb. Ze zou graag een postbusadres bij het OCMW verkrijgen, 
voor het niet verliezen van haar invaliditeit. Ze is manisch depressief en heeft epilepsie. Ze kan zich niet veroorloven 
haar invaliditeit te verliezen. Kan een woning of noodwoning voor haar eventueel beschikbaar zou zijn? Mevrouw is 
bestolen (fraude) waar er aangifte van gedaan is bij het politiebureel op de Antwerpsesteenweg te Sint-Amandsberg. 
Zij heeft positieve stappen genomen en vindt dat ze een tweede kans verdient, zodoende dat ze weer contact kan 
hebben met haar kindjes. In De Schelp mag mevrouw niet meer binnen om dat ze ten einde raad van het dak wilde 
springen. Dit is wel ettelijke jaren geleden gebeurd. Spijtig genoeg zonder hulp is dat niet haalbaar. Vanaf januari 
is ze dakloos omdat de huisbaas het pand ging verbouwen en haar niet meer wilde verhuren. Ze is sinds 11 april 
ambtshalve afgeschreven. Ze is ontslagen in Sint-Jan de Deo. Eind oktober wou haar ex-vriend, de papa van haar 
laatste zoontje, het pand niet verlaten en is ze naar het pand niet terug gekeerd, voor moeilijkheden te vermijden. 
Dan heeft zij hier en daar kunnen overnachten. Ze is dan mogen blijven tot dat ze weigerde dat er aan haar gefrie-
meld werd en ze dat niet toeliet, was ze niet langer welkom. Ik heb haar naar mijn huis gebracht en haar de nodige 
verzorging gegeven die ze nodig had. Zij heeft niets van familie meer.

Onderzoek:
Geen onderzoek - melding behandeld door OCMW
Volgens het OCMW is de vrouw daar gekend omdat ze op 12 februari een nacht doorbracht in Crisisopvangcentrum 
De Schelp, na een aanmelding door de Politie. De dienst Thuislozenzorg van het OCMW ontving op 19 februari een 
schriftelijke aanvraag van De Schelp voor een ten laste name van de verblijfskosten van mevrouw. Op 27 februari 
meldde De Schelp dat de vrouw haar verblijfskosten zelf betaalde met haar ziektevergoeding. De vrouw meldde zich 
nooit persoonlijk aan bij de dienst Thuislozenzorg  van het OCMW. Zij kan zich aanmelden bij het onthaal van OCMW 
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Gent zodat de overige hulpvragen kunnen onderzocht worden. Wij vragen ons echter af of deze burger zelf die stap 
zal zetten en of hier niet pro-actief moet gehandeld worden. Het OCMW is er ook voor bijzonder kwetsbare burgers 
die zelf de stap niet zetten.

Beoordeling: geen oordeel

onpartijdigheid
adequate communicatie
Verzoek: 201309-870
Neutraliteit.
Sedert december 2012 biedt de Bond zonder Naam gratis een reizende nationale expo aan rond het gezicht van ver-
eenzaming. Het brengt zeven portretten in drie talen op reuzepanelen (240 x 122 cm). Deze tentoonstelling was tot 
9 september 2013 gratis te bekijken in het lokale Dienstencentrum Speltinckx van het OCMW Gent. Nadien worden 
gedurende de maand oktober de panelen opgesteld in de hoofdzetel van het OCMW Gent. Vervolgens in Brugge, 
Halle en als afsluiting Antwerpen. Op de tentoonstellingspanelen prijken foto’s met tekst van bekende en minder be-
kende BV’s. Een bipatride volksvertegenwoordiger van Groen uit Antwerpen, kan als enige uitverkoren politica en BV 
zo aan haar nationale bekendheid werken voor de verkiezingen in 2014. De Bond zonder Naam heeft vele verdien-
sten maar doet mijns inziens een verkeerde keuze een openbaar forum aan te bieden aan politici in apolitieke of plu-
ralistische lokalen. Ik heb een protestbrief geschreven aan het OCMW en Bond zonder Naam. Het OCMW maakt in 
haar antwoord geen gewag dat het gewraakte fotopaneel deel uitmaakt van een reizende tentoonstelling die zowel 
in de zeven andere LDC’s van Gent en deze maand oktober in het Hoofdbestuur OCMW zal worden gepresenteerd 
en verder doorloopt in den lande tot aan de verkiezingen 2014. Het zou daarenboven niet om de politica zelf gaan 
die met naam en foto wordt voorgesteld. Mijn bezwaar geldt enkel tegen het principe dat een nationale partijpolitica 
van één partij ten tonele wordt gevoerd door een volstrekt neutrale organisatie Bond Zonder Naam en OCMW in 
volstrekt neutrale lokalen, vlak voor nationale verkiezingen en zo de bezoeker op een verkeerd been zet. Het is wel 
de Bond zonder Naam en niet het OCMW Gent die de tentoonstelling heeft geconcipieerd. De LDC-centrumleidster 
treft geen enkel verwijt. Het OCMW stelt: “Indien u nog vragen hebt bij de oplossing die wij voorstellen…” Mijn 
repliek: het OCMW stelt niks niemendal voor. Mijn vraag aan BZN en OCMW luidt: zal de verantwoordelijke van deze 
reizende tentoonstelling rekening houden met een strikte neutraliteit door bijvoorbeeld het gewraakte paneel terug 
te trekken of minstens de naam te maskeren?

Onderzoek:
We krijgen pas een reactie van het OCMW als de tentoonstelling al gedaan is.
Volgens het OCMW zijn er geen juridische bezwaren tegen de tentoonstelling en past ze perfect binnen het pluralisti-
sche karakter en de doelstelling van het OCMW. Ten eerste vindt het OCMW dat er voldoende tijd is tot de volgende 
verkiezingen, ten tweede is de tentoonstelling volgens hen wars van enige politieke context of connotatie. Ze blijft 
dus neutraal. Het gaat over de strijd tegen eenzaamheid en deze boodschap wordt door heel verschillende perso-
nen ondersteund en ingevuld. Dit geeft volgens het OCMW ook blijk van een pluralistische visie. Daarom vindt het 
OCMW het niet opportuun om op de voorstellen van verzoeker in te gaan. Het OCMW zegt wel nog dat de formule-
ring naar verzoeker toe beter had gekund. Wellicht werd dit gewoon overgenomen uit de standaardbrief.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
De Ombudsvrouw kan zich vinden in de uitleg van het OCMW: de tentoonstelling is politiek neutraal en aanpassin-
gen zijn niet aan de orde. De communicatie naar verzoeker en naar onze dienst kon echter beter.
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Departement Ouderenzorg
201309-867
Dienstverlening.
Een tijdje geleden schreef ik een brief naar OCMW Gent in verband met de dienstverlening (verzorging en maaltij-
den) in het wzc Zonnebloem. IK kreeg een brief van het OCMW terug; gedeeltelijk naast de kwestie. Mijn moeder 
kloeg over het zoute middagmaal met taai en moeilijk te bijten vlees, alhoewel ze nog over eigen tanden beschikt. 
De groenten zijn beperkt in hoeveelheid en flets van smaak. Alhoewel in de brief gesuggereerd wordt dat ze regel-
matig zou geraadpleegd worden in verband met de maaltijden heb ik mijn twijfels. Een medewerker doet zijn best 
maar hopeloos en een andere medewerker heeft haar laatst verboden nog contact op te nemen met de keuken 
vanwege haar klachten. Waarom geen maaltijden met ‘dagelijkse kost’ in plaats van gerechten met voor de be-
woners onbekende namen? Een aanpassing van de maaltijden lijkt me voor iedereen aangewezen. Suggesties en 
opmerkingen blijven tot nog toe zonder gevolg. Van sommige personeelsleden klaagt ze dat ze hun goesting doen en 
proberen zo weinig mogelijk voor de bewoners te doen. Dat er tijdens de pauze (eetgebeuren van het personeel) kan 
(mag) niet gebeld worden (om te helpen om te plassen op toilet) wordt ingepeperd. Dat iedereen tegelijkertijd eet 
lijkt mij niet verantwoord. Een half uur wachten op iemand is ‘normaal’ en het gebeurt dikwijls dat het belletje niet 
gehoord werd. Kwestie van uit te leggen waarom er zo lang diende gewacht te worden op hulp. Van sommige ‘zwart’ 
door OCMW opgevorderd (?) personeel is ze niet te spreken. Kwestie van trek je plan en laat me met rust. De laatste 
weken wordt er ook op haar kamer gestolen. Je kan nooit aantonen wie: bewoner of personeel? Maar weg is weg 
natuurlijk. Je kunt stellen je moet maar maken dat het niet kan maar alle sleutels zijn ‘identiek’ en een kamer op slot 
doen wordt niet gedaan. Mijn moeder is 85 jaar oud en de laatste maanden helaas minder mobiel vandaar dat er 
meer werk aan haar is. Ervoor werd ze ‘geliefkoosd’; ze behielp zichzelf en deed alles autonoom.

Onderzoek:
In het wzc Zonnebloem is er zowel een bewonersraad als een ‘Grootmoeders keuken’, een overleg met de bewoners 
over het maaltijdgebeuren. Ook de andere woonzorgcentra organiseren deze bewonersraden. De bewonersraad 
is onder leiding van de dienstchef Nursing en/of directeur. ‘Grootmoeders keuken’ wordt geleid door de coördina-
tor-animatie. De Ombudsvrouw stelt voor zijn opmerkingen eerst via die kanalen kenbaar te maken.

Beoordeling: geen oordeel
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Stadsontwikkelingsbedrijf Gent
(AGSOB)

Verzoek: 201304-364
Goedkopere afvalophaling.
Hoeveel kost dat eigenlijk aan de Stad dat ophalen van zwerfvuil, het leeghalen van allerlei gebouwen waar krakers 
in verblijven. Als syndicus stelde ik me de vraag of men in een appartementsgebouw bijvoorbeeld het afval niet kan 
laten ophalen door een privébedrijf. We hebben hier een antwoord op gekregen: een burger heeft geen keuze, Ivago 
staat in voor het huishoudelijk afval. Geldt die verplichting ook voor het AG SOB? Of heeft die een keuze want dat 
is toch ook een bedrijf? Ik vermoed dat het bedrag dat besteed wordt om afval in gebouwen op te halen, zeker in  
gekraakte panden aanzienlijk is. Bestaan daar cijfers over?

Onderzoek:
Het AG SOB antwoordt dat zij de mogelijkheid niet hebben om een onderscheid te maken tussen het sluikstorten op 
braakliggende terreinen en afval uit kraakpanden. Het opruimen van afval op de eigendommen van het AG SOB ge-
beurt door ‘Weerwerk’, na aanbesteding. Anderzijds zijn er naast de ophaling ook de kosten voor het verwerken en 
die nemen een grote hap uit het budget. Afval uit kraakpanden en op braakliggende terreinen wordt niet door Ivago 
opgehaald want zij komen enkel op openbaar terrein.

Beoordeling: geen oordeel

actieve informatieverstrekking
zorgvuldigheid fouten
afdoende motivering
Verzoek: 201311-1038
Peperdure afsluiting.
Begin oktober kreeg ik van AGSOB een brief met info in verband met de tuinuitbreiding in de Scheeplosserstraat. 
Ik werd net zoals mijn buren onder druk gezet om het bijgevoegde antwoordformulier te ondertekenen voor eind 
oktober. 
Ik zou het volgende willen aanklagen:
• De gebrekkig verschafte informatie van AGSOB (brief, verscheidene telefoontjes, e-mailverkeer). Het heeft mij 

bijna een volledige maand gekost om de prijszetting enigszins een beetje te begrijpen. Ook mijn praktische vragen 
werden gebrekkig en traag beantwoord.

• De enorm hoge kost die wordt aangerekend voor de afsluiting. Men kan zich daar op zijn minst serieuze vragen 
bij stellen! Voor mij, in het goedkoopste geval, bedraagt die kost maar liefst 3171,55 euro voor een afsluiting van 
4,71 m en 4043,96 euro in het duurste geval.

• De kosten zijn voor mij veel hoger dan voor mijn beide buren hoewel ik het kleinste stuk grond heb.

• Er is momenteel geen oplossing voorzien voor een afsluiting indien je een carport wenst. Naar binnendraaiende 
poorten is dan geen oplossing omdat je dan enorm veel plaats verliest in de kleine tuin.

• De totale prijs voor de aanschaffing van slechts 7,38 vierkante meter grond bedraagt voor mij 6.1421 euro (optie 
1) of 7.150,69 euro (optie 2). Vriend en vijand vinden dit veel te hoog en niet fair. Buren met een bestaande gara-
ge langs achter hoeven niets te betalen.

Ik denk dat ik zeker niet alleen voor mezelf spreek maar waarschijnlijk voor alle zeven betrokken buren.
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Onderzoek:
Dit is de tweede gelijkaardige klacht die wij ontvangen. Met dit verschil dat verzoeker maar een heel klein stuk grond 
kan verwerven: 7, 38 m². Net zoals een andere buur, die 26 m² kon verwerven, zijn het ook voor hem de voorafgaan-
de kosten en de kosten van de afsluiting en de poort die doorwegen. AGSOB geeft hierbij toe dat het voor hem in 
verhouding veel duurder uitkomt dan voor de grotere tuinen. Maar ook voor hem moet men de mogelijkheid van 
achteruitgang en parkeermogelijkheid op eigen terrein als een meerwaarde beschouwen. Een carport is uitgeslo-
ten, zegt de ontwerper, omwille van de gelijkvormigheid en dit zou in ieder geval nog duurder uitvallen. Het gebrek 
aan duidelijke informatie wordt door AGSOB tegengesproken: al sedert 2011 zijn er verschillende informatieverga-
deringen geweest over het totale project ‘Hoge Weg’, waar de tuinuitbreiding van de Scheeplosserstraat deel van 
uitmaakt, maar ook meer specifiek over de tuinuitbreiding zelf. Ook was er duidelijk gemaakt dat men voor vragen 
altijd op het kantoor terecht kon. Daarenboven, zegt de dienst, worden de aangeschreven buurtbewoners niet 
verplicht om binnen de vier weken een beslissing te nemen: AGSOB heeft met die brief willen polsen of er interesse 
was voor die aankoop en heeft daarvoor de prijs, voorlopig, zonder teveel details opgegeven. Ze vonden het op dit 
moment niet nodig om een zeer gedetailleerde prijsberekening te maken zolang het niet zeker was of er voldoende 
interesse was voor het project. Wij kunnen daar inkomen. Uit ons onderzoek blijkt echter dat er fouten zijn gemaakt 
in de berekening van de kosten. Dit wordt na onze tussenkomst onmiddellijk rechtgezet door het AGSOB, wat de prijs 
voor verzoeker toch met 395 euro vermindert.
Onze verdere bemiddeling heeft ook als resultaat dat aan verzoeker een korting wordt gegeven op de grondprijs. Als 
motivering kunnen wij aanbrengen dat hij wel een heel klein stukje bij krijgt en dat de kosten voor hem in verhou-
ding zeer hoog liggen. Dit doet op geen enkele wijze afbreuk aan het gelijkheidsbeginsel want de kosten voor de 
voorbereidende werken en voor de afsluiting blijven gelijk zoals voor alle andere geïnteresseerden.
Ook hij krijgt de mogelijkheid, zoals de andere buren, om zelf in te staan voor de aankoop en de plaatsing van de 
afsluiting en de poort(en) zoals uitdrukkelijk voorzien in het bestek dat het AGSOB heeft opgesteld. AGSOB zal in 
voorkomend geval de zelf geplaatste poort en afsluiting aan een kwaliteits- en eenvormigheidscontrole onderwer-
pen. Wij bezorgen de resultaten van onze bemiddeling aan verzoeker, die nu over alle elementen beschikt om een 
weloverwogen beslissing te nemen over zijn instap in het tuinuitbreidingsproject.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Gegrond wat de fouten in de berekening betreft. Ongegrond voor de gebrekkige informatie en duidelijke motivering.

Hoofdstuk 4 - Uit het leven gegrepen - Een selectie van klachten



161

Ivago

coulance
Verzoek: 201301-2
Aangestampte zakjes.
Maandag laatstleden heb ik mijn grijze container aangeboden voor ophaling, maar maandagavond trof ik deze voor 
nog drie kwart vol terug aan. Ik heb onmiddellijk gecontroleerd of het afval vast zat maar de afvalzakjes lagen alle-
maal los in de container. Daarom heb ik naar Ivago gebeld omdat ik nu heb betaald voor een lediging, maar ik zit nog 
steeds met mijn afval, plus het dagelijkse afval dat daar nog bijkomt… Door Ivago werd ik helaas afgewimpeld zonder 
een oplossing aangeboden te krijgen of een tegemoetkoming van gelijk welke aard ook.

Onderzoek:
Volgens Ivago zei verzoeker aan de telefoon dat de zakjes wel degelijk aangestampt waren waardoor het afval niet 
meegekomen was (de medewerkster zegt dat ze zich het moeilijke gesprek nog herinnert). Daarom kreeg hij toen 
ook geen tegemoetkoming van Ivago. Verzoeker beweert echter bij hoog en bij laag dat hij dat helemaal niet gezegd 
heeft. Integendeel, hij heeft het omgekeerde gezegd. De zakjes waren helemaal niet aangestampt.
Het is hier dus een woord-tegen-woordsituatie en de Ombudsvrouw zou hier toch het bedrag in mindering brengen 
als teken van klantvriendelijkheid. Op voorwaarde natuurlijk dat dit de eerste keer was dat dit gebeurde. Ivago gaat 
hiermee akkoord.  

Beoordeling: geen oordeel
Het is een woord-tegen-woordsituatie, maar Ivago kiest voor een klantvriendelijke oplossing.

adequate communicatie
Verzoek: 201301-7
Drongens containerpark.
Ik contacteer u omdat ik een conflict heb met het containerpark in Drongen. Ik ben laatst voor het eerst in het ver-
nieuwde park geweest dat nu ook een weegbrug heeft. Er staat geen bord met uitleg over het gebruik van dit park. 
Blijkbaar had ik mijn auto ook niet geheel recht geparkeerd waardoor mijn aanhangwagen schijnbaar langer was dan 
8 meter. Ondanks bellen, kwam er niemand mij helpen. Na wat gesukkel kreeg ik eindelijk de slagboom open en kon 
mijn vracht uitladen. Bij het verlaten van het park kreeg ik een ticket met daarop de melding dat ik 2 euro moest be-
talen. Alweer staat er hier geen infobord, maar blijkbaar staat er onderaan het ticket dat er een mogelijkheid is om 
aan een betaalpaal te betalen, hetgeen ik niet had opgemerkt. Ik dacht dat deze rekening vereffend zou worden via 
huisophalingsrekening. Na een week krijg ik plots een brief met een bijkomende administratieve boete van 5 euro. 
Ik vind door de gebrekkige informatie die gegeven wordt deze boete geheel onterecht. Ik heb de 2 euro die ik moest 
betalen gestort, maar ik weiger deze pestboete te betalen gezien het bovenstaand aangehaalde gebrek aan informa-
tie over de werking van het park. Nu weigeren de parkuitbaters mij de toegang totdat ik dit bedrag heb betaald. Ik 
hoop dat u hier kan tussenbeide komen.

Onderzoek:
Er werd op allerlei manieren gecommuniceerd over het vernieuwde recyclagepark in Drongen: via het Ivago-Ma-
gazine dat iedereen in de bus krijgt, via de media, via de website. Dan is er nog de infoknop aan de ingang om de 
parkwachter op te roepen, maar die kan er natuurlijk niet altijd direct staan. Verzoeker zegt zelf dat hij na een tijdje 
“blind op toetsen gedrukt” heeft, waarna de slagboom openging… Toen hij bij het buitenrijden dan een ticket kreeg, 
heeft hij ook helemaal de moeite niet gedaan om dat te bekijken, want onderaan staat duidelijk hoe je kan betalen 
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en wat er gebeurt als je dat niet doet. Conclusie is dat er toch duidelijk gecommuniceerd wordt door Ivago en dat 
verzoeker de kosten vooral aan zichzelf heeft te danken.

Beoordeling: ongegrond
De kosten werden niet veroorzaakt door slechte communicatie, maar door het gebrek aan geduld van verzoeker.

Verzoek: 201302-130
Te lang.
Op zaterdag 26 januari laatstleden bood ik mij om 17.15 uur aan op het containerpark te Gentbrugge. Dit was vol-
gens het uithangbord toegankelijk tot 17.20 uur. Desalniettemin was het park reeds gesloten en waren alle mede-
werkers verdwenen. Dan maar op maandag 28 januari met 100kg extra smeltsneeuw (totaal afval + water 240kg) 
naar de Proeftuinstraat gereden. Groot was mijn verwondering toen ik daar een rekening kreeg van 12 euro. Ik ging 
er vanuit dat de relatief minieme hoeveelheid (gesorteerd) afval onder de (12) gratis bezoeken viel. Daar er geen 
parkmedewerkers in de onmiddellijke buurt waren, zijn we datzelfde moment doorgereden naar de receptie, 50 me-
ter verderop. Daar werden we te woord gestaan door een medewerker en deze wist, na controle, ons uit te leggen 
dat er moest betaald worden omdat onze voertuigcombinatie langer was dan 8,50 meter. Daar we met ons voertuig 
net voor de deur stonden heb ik hem uitgenodigd het voertuig (dat minder dan 8 meter was) na te meten. Om een 
lang verhaal kort te maken werd er erna (ter plekke en later telefonisch) een hele resem excuses verzonnen waarom 
deze fout niet rechtgezet kon worden (geijkte toestellen vergissen zich niet, foute opstelling aan de slagbomen, we 
hadden het park niet mogen verlaten, ik zou aan het roepen zijn, etcetera, etcetera...). Eindconclusie: regels zijn 
regels... ik moest betalen. Mijn eindconclusie: regels zijn regels... ik betaal geen rekening voor een voertuigcombina-
tie van meer dan 8,50 meter als mijn voertuig 8,00 meter meet. En dan komt het... Indien ik niet zou betalen dan zou 
mij de verdere toegang tot alle containerparken geweigerd worden en dan bleef ik maar zitten met mijn afval!!! Een 
soort uitspraak (zeg maar gerust chantage) die ik uitgestorven waande, gelinkt aan de grote monopolisten (Belga-
com, Electrabel, en dergelijke) van de jaren ‘90 van de vorige eeuw. Ronduit schandalig, temeer er geen alternatief 
is behalve sluikstorten! “Mijn Gent, schoon Gent”? Blijkbaar niet met Ivago! Nu, daar ik mij aangeboden heb met de 
kaart van mijn vader (ik produceer gelukkig zodanig weinig afval dat mijn eigen kaart al jaren ongebruikt is en nu de-
fect blijkt), zal ik wel verplicht zijn de onterechte rekening te betalen daar ik hem niet in de problemen wil brengen. 
(Ik werd ook gewaarschuwd door de medewerker dat, naast een eventueel parkverbod, indien er niet snel genoeg 
betaald wordt, er na vijf dagen reeds extra kosten aangerekend zouden worden).
Maar via deze weg wil ik toch nog even mijn ongenoegen uiten en de aandacht vestigen op praktijken die, ondanks 
ze niet meer van deze tijd zijn, toch nog bestaan... Volgens de medewerker met ministeriële goedkeuring.

Onderzoek:
Gericht aan Ivago, met de Ombudsdienst in kopie. Wij komen voorlopig niet tussen.

Beoordeling: geen oordeel

klachtenmanagement
efficiëntie en effectiviteit
Verzoek: 201302-139
Geen ophaling.
Ik mail u opnieuw om mijn beklag te doen over de ‘service’ van Ivago omtrent de ophaling van het karton, papier en 
plastic bij onze winkel op de eerste vrijdag van elke maand. Gedurende het klein jaar dat ik in deze winkel tewerk-
gesteld ben als verantwoordelijke, heb ik al bijna elke maand de enorme nalatigheid van Ivago moeten constateren. 
Het afval wordt gewoon keer op keer niet opgehaald! Op de koop toe wordt de laatste maanden telkens dezelfde 
leugen gebruikt als zou mijn afval om 8 uur ‘s ochtends niet buiten staan. Aangezien mijn afval telkens op donder-
dagavond wordt buitengezet, pik ik die uitspraak niet langer. Mijn geduld is op. Ondertussen is, na twee telefoontjes 
(eentje op 29 januari om de bevestiging te krijgen dat Ivago ditmaal wel degelijk zou langskomen en eentje deze 
middag aangezien het er nog steeds stond) het afval opgehaald, na uiteraard opnieuw aan de telefoon te moeten 
horen dat het om 8 uur niet buiten stond en wat nog allemaal…Ik vermeld ook nog even dat mijn collega vorige 
maand door een personeelslid van Ivago uitgescholden werd wanneer er uiteindelijk na herhaaldelijk aandringen die 
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dag om het afval werd gekomen. Dit duld ik simpelweg niet. Ik vraag u dan ook vriendelijk, maar met aandrang om 
hier iets aan te doen.

Onderzoek:
Er waren problemen met de ophaling in mei 2012, in september, in november en in december. Er is toen iemand van 
Ivago langs geweest bij verzoekster om het probleem te bespreken: het zou niet meer gebeuren. In februari 2013 
werd het afval echter weer niet opgehaald. Op dat moment komen wij zelf tussen. Ivago zegt dat het probleem bij 
de ophaalploeg zelf ligt en dat zij hierover aangesproken worden. De ploeg krijgt dagelijks een route mee met de 
ophaalpunten. Sommigen nemen die lijst echter niet mee in de vrachtwagen omdat ze ‘dit van buiten kennen’. Bij 
ophaalpunten die maar een keer per maand aangedaan moeten worden, levert dat dus problemen op en die worden 
dan over het hoofd gezien. Wanneer een klant dan klaagt over de niet-ophaling is de klantendienst afhankelijk van 
de informatie die ze krijgt van de ophaalploeg. Hun reactie is dan dikwijls dat het afval er niet (tijdig) stond. Ivago 
zoekt naar oplossingen om ervoor te zorgen dat de ploeg zijn route wel correct volgt en dat er achteraf ook meer 
controle mogelijk is. Voor de lange termijn is dat misschien een oplossing, maar zeker in dit dossier moest er op de 
korte termijn toch een veel strakkere opvolging geweest zijn.

Beoordeling: gegrond

Aanbeveling:
Volg dit soort klachten strakker op en geef geen informatie door aan klanten waarvan je sterk vermoedt dat ze 
niet betrouwbaar is.

Verzoek: 201302-199
Sluikstort Desteldonk.
Ik contacteer u in verband met een welgekend probleem: sluikstorten. Wij zijn inwoners van de gemeente 
Desteldonk en merken reeds jaren dat er in de Nokerstraat schandalig veel aan sluikstorten wordt gedaan. Er werd 
een tijdje geleden geld gepompt in het opnieuw aanleggen van de weg, het opnieuw aanplanten van bomen. Deze 
kunnen natuurlijk onmogelijk gezond groeien door al dat zwerfvuil en sluikstorten. Sinds enkele weken is het daar 
weer ‘prijs’. Ik contacteerde reeds tweemaal IVAGO maar tot onze grote spijt is daar nog steeds geen verandering in 
gekomen. Het is een straat waar ‘s nachts ongemerkt vuilzakken en dergelijke kunnen worden gedropt. Helaas heeft 
dit een negatieve invloed op het straatbeeld. Is het mogelijk om hier iets aan te doen? Bijvoorbeeld ‘blikkenvangers’ 
zoals er in de Veldstraat in Oostakker staan? Ik hoop dat u hier gevolg aan geeft en dat we samen tot een oplossing 
kunnen komen.

Onderzoek:
De Ombudsvrouw geeft het signaal door aan de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid en aan Ivago.

Beoordeling: geen oordeel

passieve informatieverstrekking
doorschuifgedrag
Verzoek: 201303-277
Containerparkje.
Ik woon in een appartementsgebouw aan de Nieuwbrugkaai en momenteel wordt de straat heraangelegd in het 
kader van het project Portus Ganda. Door deze wegenwerken kan Ivago niet door en hebben ze een parkje (hoek 
Nieuwbrugkaai en Volmolenstraat) gemaakt waar we ons afval kunnen aanbieden. We hebben hiervoor vandaag een 
code gekregen om dat parkje binnen te gaan. Onze containers met papier zijn vorige week niet opgehaald door de 
slechte weersomstandigheden en we staan nu met een 4 à 5 containers met papier. Ik wou weten of we dit papier 
zo kunnen aanbieden of dat we dit papier moeten overladen in een container van Ivago? Ik heb hiervoor twee keer 
gebeld naar Ivago en twee keer geen antwoord gekregen. Ik moet maar de vraag stellen aan de aannemer en toen 
werd de telefoon neer geklopt. Wat is dit nu voor antwoord? Wat heeft de aannemer nu te maken met de ophaling 
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door Ivago? Ik wil juist een antwoord op mijn vraag: mogen we onze papiercontainers (containers van het apparte-
ment) zo aanbieden of moeten we het papier overladen in containers van Ivago?

Onderzoek:
Ivago zegt dat ze de syndicus op de hoogte hadden gebracht over de wijze van ophalen. Die had de informatie echter 
niet doorgegeven aan de bewoners. Omdat er verschillende klachten binnenkwamen, beslist Ivago om zelf een brief 
te bussen bij alle bewoners. Verzoekster bedankt hier ook voor. Er gaat ook een planner-ontvanger van Ivago ter 
plaatse kijken en er is nog voldoende plaats in de containers. De situatie is zeker niet ideaal voor de buurtbewoners, 
maar er is niet echt een alternatief. Over het (niet) geven van informatie aan de telefoon en over het doorschuif-
gedrag zegt Ivago dat het voor de callcentermedewerkers niet evident is om in dergelijke situaties het probleem te 
achterhalen. Zij hebben wel een overzicht van alle wegenwerken en de correspondentie die hiermee gepaard gaat, 
maar door de vele wegenwerken kan dit volgens Ivago wel eens fout lopen.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Na verschillende rechtstreekse klachten en de klachten via de Ombudsdienst neemt Ivago zelf initiatief om alle be-
woners te informeren. Toch kon er ook aan de telefoon al beter gecommuniceerd worden.

Aanbeveling:
Als iets niet helemaal duidelijk is, vraag dan door.  Als er niet direct informatie voorhanden is, zoek die dan op en 
contacteer mensen opnieuw in plaats van het probleem door te schuiven.

Verzoek 201305-428
Containerpark in de weg.
Ons bedrijf is gevestigd op een privaat terrein te Wondelgem, tegenover ons ligt het containerpark. We moeten te-
rug vaststellen dat er voor ons bedrijf op bepaalde momenten geen doorkomen aan is wegens de grote toevloed van 
containerparkbezoekers. Reeds jaar en dag stelt het probleem zich, doch ook na de vele brieven werd er nooit een 
oplossing geboden die garandeert dat onze klanten zich zonder problemen in onze werkplaatsen kunnen aanbieden. 
Op sommige momenten komt men niet meer naar onze garage. Daar wij vrachtwagens behandelen, is het al moeilijk 
om te manoeuvreren tussen deze parkbezoekers. Het verlies aan manuren is dan ook ondraaglijk voor onze werk-
plaats, het verlies aan klanten is dermate dat men niet meer wenst naar ons te komen omwille van de problematiek. 
Wij zijn de mening toegedaan dat wij en onze klanten zonder obstakels naar onze werkplaatsen moeten kunnen 
komen. Daar werd tot op heden niet aan voldaan en dit met soms 500 à 1000 euro verlies per dag. U zult begrijpen 
dat de bezoeker van het containerpark geen begrip heeft voor onze situatie; te meer er elke dag andere bezoekers 
komen. Indien gewenst, kunnen wij u talrijke foto’s bezorgen van deze toestand. Wij willen u vragen of u in de moge-
lijkheid bent dit te onderzoeken en of u ons wilt bijstaan.

Onderzoek:
Het aantal bezoekers voor het recyclagepark wisselt sterk per maand. Het maximum in 2013 was 4.146 bezoekers. 
Volgens Ivago zijn er echter zelden files. We doen ook een rondvraag bij de andere bedrijven die de toegangsweg 
moeten gebruiken en daarbij krijgen we geen andere klachten over last door bezoekers van het recyclagepark. Wel 
klaagt een van de bedrijven over verzoeker zelf, die zijn vrachtwagens (opzettelijk) hinderlijk zou plaatsen.

Beoordeling: geen oordeel

redelijke termijn
adequate communicatie
Verzoek: 201306-503
Achtergelaten bromfiets.
Op 9 april 2013 heb ik voor de eerste maal per mail melding gemaakt van een achtergelaten brommer tegen een 
boom in de Astridlaan ter hoogte van huisnummers 24/34. Mijn laatste melding/herinnering was een tweetal weken 
terug. Tot op heden zijn al mijn meldingen vruchteloos gebleven; de achtergelaten brommer staat er na 2,5 maand 
nog altijd. De betreffende mails van mijn meldingen aan Ivago stuur ik u door.
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Onderzoek:
Op 9 april 2013 heeft verzoeker dit per e-mail aan Ivago gemeld en hij kreeg een ontvangstmelding. Zijn vraag 
zou zo snel mogelijk behandeld worden. Op 27 april 2013 vroeg hij een stand van zaken en hij kreeg opnieuw een 
ontvangstmelding. Op 16 mei stond de bromfiets er nog altijd, dus vroeg hij opnieuw een stand van zaken waarop 
hij opnieuw dezelfde ontvangstmelding kreeg. Een uur later kreeg hij dan uiteindelijk de melding dat het Fietsde-
pot Stad Gent bromfietsen ophaalt, met de nodige contactgegevens erbij. Nog voor wij zelf tussenkomen wordt de 
bromfiets weggehaald op 2 juni 2013. Het duurde dus anderhalve maand om een eenvoudige doorverwijzing te 
doen en bijna twee maanden om die bromfiets effectief te verwijderen.

Beoordeling: gegrond
De uiteindelijke doorverwijzing is wel correct, maar het duurde toch wel heel lang. Het voortdurend doorsturen van 
standaard ontvangstmeldingen in plaats van in te gaan op de vraag, werkt heel frustrerend.

Aanbeveling:
Verwijs sneller door.
Differentieer in de ontvangstmeldingen. Iemand die een stand van zaken vraagt in een dossier dat maar blijft 
duren, heeft geen behoefte aan nog een ontvangstmelding.

efficiëntie en effectiviteit
hoffelijkheid
Verzoek: 201307-623
Toeters en bellen.
Ik woon in de Oscar de Reusestraat te Sint-Amandsberg. Verleden donderdag is mijn restafvalcontainer door Ivago 
niet geledigd. Er was een briefje op geplakt dat de chip niet genomen was. Ik bel vrijdag naar Ivago en vertel dit. De 
dame aan de telefoon zei dat ik waarschijnlijk was vergeten te betalen. Neen, ik had drie weken geleden al betaald. 
Daarop zei de dame dat ze een oplossing zouden zoeken. Maar vandaag, woensdag 10 juli 2013, is mijn container 
nog altijd niet leeggemaakt. Dus ik weer bellen en werd daar te woord gestaan door een alles behalve vriendelijke 
dame. Toen ik mijn verhaal gedaan had zei ze me dat ik maar moest wachten tot de volgende ophaling, dus nog een 
week wachten. Toen ik aandrong en een comfortophaling vroeg, waarvoor ik uiteraard moet betalen, zei ze me dat 
ik geen comfortophaling kon krijgen en dat ik een ‘madam met toeters en bellen’ was. En de telefoon ging dicht. Ik 
stond paf. Zeg je nu zoiets aan de telefoon van een bedrijf? En daarmee is er nog geen oplossing. Met die warmte 
kan ik mijn vuil toch geen maand houden? Men had mij een oplossing beloofd.

Onderzoek:
Ivago bespreekt dit intern. De medewerkster zegt dat ze die uitdrukking niet gebruikt heeft, maar er was waarschijn-
lijk wel een miscommunicatie. Ivago verontschuldigt zich hiervoor bij verzoekster. Alles wordt in orde gebracht met 
de chip en Ivago biedt verzoekster ook een comfortdienst aan om al het afval op te halen. Verzoekster is heel blij met 
de verdere afhandeling van het probleem.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
Er liep duidelijk iets mis, maar dit wordt allemaal rechtgezet en er volgen verontschuldigingen.

gelijkheid
klachtenmanagement
Verzoek: 201307-635
Gedeeltelijke veegactie.
Gisterenmiddag [8 juli 2013] werd onze straat, de Hindestraat te Drongen gedeeltelijk gereinigd. Toen ik kort na 
de middag in de hof was, kwam de auto van Ivago aangereden om de straat te reinigen, doch in de bocht van de 
straat, keerde de wagen terug, ons deel werd niet (!) gereinigd. Onmiddellijk ben ik naar de wagen gelopen en heb 
de chauffeur aangesproken, van die kreeg ik het antwoord, dat de straat vanaf hier te smal is en hij reed gewoon 
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verder. Dit is trouwens niet waar! De straat is overal even breed, andere vrachtwagens hebben geen probleem om in 
de Hindestraat te rijden. Dan maar getelefoneerd naar Ivago. Eerste telefoon: de wagen was nog in de buurt en die 
mevrouw zou de wagen sturen om ook ons deel van de straat te reinigen, dit was ongeveer om 13.45 uur. Tweede 
telefoon om ongeveer 15 uur, dan kreeg ik een andere persoon aan de lijn: toen kreeg ik als antwoord dat zij er niets 
kon aan doen. Ik vraag me af of dit wel allemaal kan, de slogan “Schoon Gent” telt dus niet voor iedereen. Wel de 
belastingen, die zijn voor iedereen! Mevrouw, mogen wij rekenen op uw tussenkomst dat het nu voor eens en altijd 
zou gedaan zijn?

Onderzoek:
De Hindestraat gaat over in een smaller stuk en daar is het volgens Ivago niet evident om de borstels uit te zetten. De 
chauffeur kan zich daar vastrijden. De straat wordt twee maal per jaar machinaal geveegd en waar de veegmachine 
amper bij kan, proberen de mensen van Ivago manueel te vegen. Door werken die een aannemer daar uitvoerde, lag 
de straat er echter zo vuil bij dat dit niet mogelijk was. Het is trouwens aan de aannemer zelf om dit op te ruimen en 
Ivago heeft dan ook de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen op de hoogte gebracht om hier verder gevolg aan te 
geven. Ivago weet namelijk zelf niet wie die werken uitvoerde. Na het eerste telefoontje van verzoekster werd er on-
middellijk een planner/opvolger langs gestuurd om de situatie ter plaatse te gaan bekijken en hij oordeelde dat het 
aan de aannemer was om dit op te ruimen en niet aan Ivago. Gewoon vegen was hier niet mogelijk. Bij het tweede 
telefoontje kreeg verzoekster dan ook deze boodschap mee. Voor haar voelde dat blijkbaar aan als doorschuiven van 
verantwoordelijkheid, maar Ivago reageerde hier toch snel en correct. Jammer kwam dat niet over in de .communi-
catie.

Beoordeling: gedeeltelijk gegrond
Betere communicatie had deze klacht vermeden.

Verzoek: 201309-853
Geen clustering.
Maandag is de ophaaldag van Ivago.
Sinds februari is de straat onderbroken en er kan geen verkeer door. Ivago dus evenmin.
Wij ontvingen dan op een keer een brief van Ivago. Vanaf augustus zou de aannemer van de werken ‘clusteren’ zodat 
de bakken alle samen worden opgehaald door Ivago. Echter, dit gebeurt meestal niet. Wij moesten bovendien ook 
zakken kopen. En nu: eergisteren maandag werkte de aannemer niet omdat het regende. Dus bleven de zakken aan 
de huizen staan. Men zegt dat de werken bijna gedaan zijn, maar ik betwijfel dit want het heeft al de hele week gere-
gend. Bovendien hebben wij straks zakken over. Wat moeten wij daarmee doen? Het is toch ook wel vreemd. Het is 
hier landelijk gebied, dus moeten wij onze afval in containers aanbieden. Nu moesten wij zakken gaan kopen. In elk 
geval staat mijn afval hier nu. De aannemer werkte maandag niet. Wat gebeurt er nu?

Onderzoek:
We geven het verzoek door aan Ivago voor verdere opvolging.

Beoordeling: geen oordeel

Klachtenmanagement
Verzoek: 201311-1110
Recyclagepark van Drongen.
Op 29 oktober 2013 reed ik om 11.09 uur het recyclagepark van Drongen op. Ik nam, omdat het voor mij niet hele-
maal duidelijk was een ticket “niet recycleerbaar N”.
Bij navraag op het park zelf bleek ik een verkeerd ticket te hebben afgeprint en staken er een aantal takken nog ach-
teraan buiten mijn aanhangwagen. Ik kreeg de tip: “Rijd terug het park af en betaal 1 euro.” Wat ik dan ook deed. Ik 
vergat dat mijn vrouw ook terug plaats moest nemen in de wagen, en reed het park af en kreeg de factuur om 8,25 
euro te betalen. Ik heb niets afgeladen van mijn aanhangwagen.
De aanwezige medewerkers konden mij alleen maar zeggen dat ik beter mijn brochure moet lezen! Voor de rest 
konden zij niets doen, wat mij er niet vrolijker op maakte. Ik heb dan een e-mail gestuurd naar Ivago om mijn geld 
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te recupereren. Ik had ook gevraagd om geen herinneringskosten te moeten betalen zolang mijn vraag bij Ivago 
behandeld wordt. Op 31 oktober kreeg ik een reactie dat ze dit nog intern zouden bespreken. Op 12 november kreeg 
ik echter een factuur met nog eens 5 euro extra kosten. Ik heb ondertussen nog altijd geen antwoord ontvangen 
van Ivago en uiteindelijk sta ik nog altijd met een volle aanhangwagen die al bijna drie weken voor de deur staat 
omdat dit niet opgelost geraakt. Ik begrijp niet als je je vergist dat je dan 1 euro moet betalen om je opnieuw  aan 
te bieden. Nadat dit ook fout loopt bestaat er geen mogelijkheid meer om op het park zelf je verhaal te doen. Men 
verlangt van een klant dat ze een pc hebben, maar daar ter plaatse (op het containerpark) hebben ze blijkbaar geen 
pc om je klacht te formuleren, met een direct gevolg en oplossing. De medewerkers van Ivago zijn ook niet altijd aan 
te spreken: op het ogenblik van het betreden van het park was er niemand te zien. Bij het contact werd er alleen 
verteld dat ik mijn brochure maar moest lezen, en dat blijkbaar niemand dit doet! Dus totaal geen inlevingsvermo-
gen en een antwoord waar je op het ogenblik niks mee kunt. Dat je kwaad wordt als klant, daar staat men niet bij 
stil. ”Het is je eigen fout,” en daarmee is de kous af. Zoek het zelf maar uit! Bij mijn klacht wordt er ook niet genoeg 
gekeken wat de vraag is, ik vermeld me geen bijkomende kosten op te leggen zolang mijn klacht niet is behandeld. 
Nadien kreeg ik nog een herinnering van 5 euro om dat ik mijn betaling niet heb voldaan.
Ik hoop, mevrouw, dat u dit kan overbrengen aan Ivago en dat ik heel vlug een antwoord mag verwachten van een 
dienst die tot beschikking staat van de bevolking.

Onderzoek:
Per bezoek aan een recyclagepark gaat er minstens een gratis beurt van de toegangskaart af. Als er echter geen (vol-
doende) beurten meer over zijn, kost een bezoek minstens 1 euro (art.5 §6 van het reglement van inwendig bestuur 
nopens de recyclageparken). De parkwachter kan dit dan doorgeven aan de klantendienst om dit recht te zetten. Bij 
nazicht blijkt er bij de kaart die verzoeker gebruikte uiteindelijk ook niets aangerekend te zijn. De schriftelijke klacht 
van verzoeker werd doorgegeven aan de verantwoordelijke van de recyclageparken om dit verder te onderzoeken. Er 
werd echter geen link gelegd in het systeem om de administratiekosten tegen te houden. Op 22 november wordt dit 
wel rechtgezet en wordt verzoeker daar ook van op de hoogte gebracht. Na een bemiddeling van de Ombudsvrouw 
wordt ook de factuur van 8,25 euro geannuleerd.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De fout van de administratiekost wordt spontaan rechtgezet door Ivago en na onze bemiddeling wordt ook de uitein-
delijke factuur geannuleerd.

Aanbeveling:
Werk een klachtenprocedure uit voor de parkwachters en zorg dat die ook gebruikt wordt. Nu worden klachten 
gewoon doorgeschoven wat voor veel frustratie zorgt.

overeenstemming met regelgeving
Verzoek: 201311-1156
Administratiekosten.
Ik veroorloof mij om u deze klacht door te sturen gezien ik met Ivago geen akkoord bereikt heb. Het opleggen van de 
administratiekost kan ik niet aanvaarden om volgende redenen:
1) De betaling is volgens mij tijdig gebeurd. De betalingstermijn wordt trouwens éénzijdig opgelegd en achteraf (na 
de dienst) kenbaar gemaakt. 2) De kaart voor het bezoeken van het containerpark is trouwens een recht van iedere 
burger. Ivago maakt hier trouwens misbruik van zijn monopoliepositie om eenzijdig een administratiekost af te dwin-
gen.
Voor het opvorderen van zogenaamde verschuldigde bedragen zijn er wettelijke mogelijkheden waarbij de rechtsgel-
digheid van de vordering moet aangetoond worden door de schuldeiser. Gezien deze bij hun standpunt blijven, vraag 
ik u te willen tussenkomen in deze zaak.

Onderzoek:
Op 31 oktober 2013 bezocht verzoeker het recyclagepark. Ivago heeft de betaling effectief ontvangen op 13 novem-
ber. In het reglement van inwendig bestuur nopens de recyclageparken staat in art.5 §7: “Indien de bezoeker kiest 
voor een betaling door middel van een overschrijving en deze uitgestelde betaling niet uitvoert binnen de 5 werkda-
gen na het bezoek wordt er een herinnering opgestuurd vanuit Ivago verhoogd met een administratieve kost van 5 
euro. Ivago houdt er rekening mee dat het tot 3 dagen kan duren voordat het bedrag binnenkomt op de rekening.” 
Ook op het ticket dat men krijgt bij het buitenrijden staat er nog eens dat men 5 werkdagen tijd heeft om de betaling 
uit te voeren.
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Verzoeker kan aantonen dat hij op 8 november 2013 de betaling uitvoerde. Door de opeenvolging van feestdagen 
en weekend is dit inderdaad de vijfde werkdag. Verzoeker heeft met andere woorden wel degelijk op tijd betaald 
volgens de regels. Door opnieuw een opeenvolging van een weekend en een feestdag ontving Ivago het geld uitein-
delijk vrij laat.
Na onze bemiddeling besluit Ivago de administratiekosten toch te annuleren.

Beoordeling: gegrond maar gecorrigeerd
De termijn tussen het bezoek aan het recyclagepark en het ontvangen van het geld duurde uitzonderlijk lang door 
opeenvolgingen van feestdagen en weekends, maar verzoeker betaalde wel degelijk op tijd volgens de regels.
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Co-Actoren

Prettig samenwerken in een stad wordt ook beïnvloed door heel wat co-actoren. 
Dat blijkt ook uit de klachten. 

Bpost
Verzoek: 201303-264
Geen post.
Ik kamp reeds een aantal maanden met problemen met de postbedeling. Sinds november 2012 krijg ik zeer onregel-
matig mijn post. Hiermee bedoel ik dat ik maar 1 maal per week mijn post in de bus krijg.  Ik dacht dat dit te maken 
had met de rioleringswerken in mijn straat. In november ging er ook nog eens een aangetekende zending verloren.  
Hij was zogezegd geleverd maar ik had het document bij mij waarop stond dat ik vanaf die bepaalde dag mijn zen-
ding kon ophalen.  De datum op het document klopte ook niet.  Na twee weken kreeg ik dan toch bericht dat mijn 
brief was toegekomen. Momenteel is het van 27/02 geleden dat ik post heb ontvangen.  Ik verwacht echter belang-
rijke documenten van o.a. het CLB.  Ik ben bezig met een aanvraag voor verhoogde tegemoetkoming voor mijn zoon.  
Het is erg vervelend want voor het kinderbijslagfonds is de tijd voor inlevering van documenten beperkt.   Bovendien 
is het niet leuk dat ik alles moet controleren waar het gebleven is of verloren gegaan is, of moet nagaan of het wel al 
verstuurd is,….Ik ben al een paar keer bij de post ten rade gegaan en zij vragen mij hoe het komt dat mijn post maar 
1 maal per week toekomt !!!!   Ik dacht dat zij mij het antwoord konden geven op mijn vraag maar nee dus.  In het 
postkantoor kreeg ik ook niet de verantwoordelijke aan het woord. Ik kreeg enkel een telefoonnummer waarnaar 
ik dan heb getelefoneerd gisteren (022 012345). Er is een dossier opgemaakt met ref 1-2829151945. Zou U in de 
mogelijkheid zijn om de zaak te onderzoeken en wat te bespoedigen aub? Ik ben alleenstaande moeder, ga voltijds 
werken als verpleegkundige en ik ben het echt moe om alles te zitten onderzoeken of uitpluizen.  Ik dacht dat post 
een normale zaak was.

Onderzoek:
Dit verzoek wordt overgemaakt aan de Ombudsdienst voor de postsector. We krijgen geen vervolg op dit verhaal. 

Eandis
Verzoek: 201311-1088
Gemeenteverkiezing.
Hieronder kunt u opmaken hoe een inwoner van deze stad van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Maar een 
oplossing blijft uit. Moeten wij wachten tot de volgende gemeenteverkiezing? Ik stuur op 5 november een bericht 
naar Ivago: “Hier in de Viooltjesdreef in Drongen werden er door een firma in opdracht van Eandis grondwerken 
uitgevoerd voor het aanleggen van kabels en gasbuizen. De heraanleg van de sleuven werden correct uitgevoerd. 
Op de straat bleef er tot op heden een modderige brij over, ook op de straatafwatering. Is het mogelijk de straat en 
de afwateringsgoot machinaal te vegen zodat er een propere straat ontstaat?” Ivago stuurt mijn bericht ‘s anderen-
daags door aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Deze dienst schrijft mij op 8 november: “Wij maken uw 
melding over aan Eandis voor spoedig gevolg.”
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Onderzoek:
Geen onderzoek - behandeld door Ombudsdienst Eandis
Daar verzoeker weet dat een aannemer van Eandis een werk uitvoerde, had hij beter de kortste weg bewandeld, 
namelijk aan Eandis melden dat de aannemer een en ander had kunnen opruimen. Anderzijds had Ivago dit direct 
kunnen doorsturen naar Eandis, zonder omweg via de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen want op deze wijze 
krijgt verzoeker de indruk van pier naar pol te worden gestuurd. Wij geven deze melding in elk geval onmiddellijk 
door aan de Ombudsdienst Eandis met de vraag zo vlug mogelijk op te ruimen.

Verzoek: 201311-1091
Onaangekondigde werken.
Wij wonen op het Graaf van Vlaanderenplein en twee weken gelden hebben ze plots het trottoir opengebroken voor 
onze deur en garagepoort, zonder de minste waarschuwing of berichtgeving naar duur toe, laat staan afspraken. 
De hinder naar toegankelijkheid (we konden gewoon niet meer buiten met de wagen), naar lawaai en naar vuil, is 
nochtans groot genoeg, om zich de kleine moeite van informatie te getroosten. De weinige en dan nog verkeerde 
inlichtingen moeten we van de werkmannen zelf bekomen, die trouwens nauwelijks Nederlands spreken. Hoe is dit 
mogelijk? Of het nu de Stad, de aannemer of Eandis was, die ons moest inlichten, feit is niemand heeft het gedaan, 
en hiervoor blijft de Stad verantwoordelijk en hoeft ze haar verantwoordelijkheid niet naar andere partijen door te 
schuiven.

Onderzoek:
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen: het gaat om werken van Eandis. Eandis en de aannemer zeggen dat er bewo-
nersbrieven gebust werden nog voor de start van de werken. Er worden steekproeven uitgevoerd als controle of dit 
wel gebeurd is.

geen subdienst betrokken
Verzoek: 201305-423
Condensatieketel.
Ik loop een premie mis omdat ik van de vzw REGent een niet aangepast formulier heb gekregen naar aanleiding van 
mijn vraag in augustus of september tot tussenkomst bij het plaatsen van een nieuwe condensatieketel. Ik kan u het 
aanvraagformulier tonen dat ik toen heb gekregen en dat ik moest opsturen ten laatste op 30 november 2012. Ik 
baseerde mij op die informatie en omdat ik een premie verwachtte heb ik ook de werken uitgevoerd in oktober, be-
taling eind oktober, zodat ik de factuur kon meesturen met mijn aanvraagformulier voor de tussenkomst. De keuring 
heb ik gedaan op 7 november 2012. Dit alles om in orde te zijn en mijn formulier voor 30 november in te dienen. 
Wat ik ook gedaan heb, aangetekend (22 november). Nu blijkt dat ik maar tot 31 oktober dit kon indienen. Dit is 
volledig in strijd met de informatie die mij schriftelijk werd overhandigd en waar ik dus nu de dupe van ben. 
Ik heb in eerste instantie zelf met vzw REGent contact genomen en is mij bevestigd dat er een fout was gemaakt en 
dat men het in orde ging brengen. Ik wacht nu al van december 2012 op een rechtzetting en daarom kwam ik ook 
niet naar de Ombudsvrouw in eerste instantie maar ik vind het nu wel welletjes. Ik ben erg teleurgesteld dat ik nog 
helemaal niets heb vernomen. Ik wens dan ook een schadeclaim in te dienen ter waarde van de premie. Ik kan de 
nodige bewijsstukken aanleveren dat mij verkeerde informatie is overhandigd.

Onderzoek:
Wij dienen herhaaldelijk aan te dringen bij de vzw REGent voor een reactie. Uiteindelijk meldt REGent dat de misge-
lopen premie zal worden betaald. De vzw REGent verstrekt ook deze uitleg. Op haar website stond een rechtstreekse 
link naar de aanvraagformulieren van premies voor energiebesparende verbouwingen. Het oorspronkelijke regle-
ment van deze premie had een uiterste aanvraagdatum tot 30 november. Later werd deze datum gewijzigd naar 
31 oktober. De link op de website werd echter niet aangepast naar het nieuwe reglement en circuleerde blijkbaar 
ook nog ergens op internet waardoor het nog mogelijk was om het oude reglement te raadplegen. In overleg met 
de voorzitter werd besloten dat ‘het geven van verouderde aanvraagformulieren’ als een fout van vzw REGent kan 
worden beschouwd.
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Federale Overheid
Verzoek: 201307-590
Overlevingspensioen.
Graag had ik enige inlichtingen gekregen in verband met mijn overlevingspensioen.
Mijn echtgenoot is overleden op 16 maart 2013 en mijn dossier is begin april geopend voor mijn pensioen. Doch tot 
op heden is dit nog steeds niet in orde. Het schijnt toch zo complex te zijn daar ik vroeger al een overlevingspensi-
oen heb gekregen na het overlijden van mijn eerste echtgenoot. De persoon die mijn dossier beheert is er de ene 
maal niet, dan is het hij ziek en nu is hij met verlof tot eind juli, en wachten ze op berichten van de pensioendienst 
voor privépensioenen. Wanneer deze persoon nu plots komt te overlijden blijft mijn dossier dan ook liggen. Nu in 
deze tijd met de communicatiemiddelen die er bestaan zou dit toch niet mogen gebeuren. Wat kan hieraan gedaan 
worden, naar welke persoon kan ik me richten voor een beter verloop van mijn dossier?

Onderzoek:
Wij geven verzoeker de gegevens door van de Ombudsdienst voor de Pensioenen.

Verzoek: 201303-323
Uitkering.
Ik heb normaal een uitkering: stempelgeld (RVA).
Omdat ik nu terug een studie aangevat heb met toelating VDAB (Orthopedagogie) kreeg ik midden maart een brief 
van de hulpkas om mijn “contract” binnen te brengen. Het gaat om een VDAB-contract. Ik heb dit rond de 20ste 
maart binnengebracht bij de Hulpkas. Ik was verwonderd dat ik geen uitkering voor maart meer kreeg want niemand 
had me meegedeeld dat ik nog een aantal andere stappen moest zetten nu ik die cursus volg sinds 4 februari. Dus ik 
ging ervan uit dat alles in orde was en dat ik ook gewoon mijn uitkering van stempelgeld bleef krijgen. Ik heb zoals 
altijd mijn stempelkaart met een C 98 binnenbracht (dat was mij meegedeeld dat ik nu sinds ik de opleiding volgde 
wel die C 98 moest binnenbrengen; dat wist ik via mijn VDAB begeleider). Ik dacht dat daarmee alles in orde was. 
Maar voor maart kreeg ik geen uitkering meer. Wel een brief midden maart dat ik nog een contract moest binnen 
brengen. Ik wist niet welk contract. Ik heb mij geïnformeerd en toen bleek het om een VDAB-contract in verband 
met die opleiding te gaan. Kortom: sinds maart zit ik zonder inkomen en ik vraag mij af of ik wel terecht zonder stem-
pelgeld ben gezet (want de RVA kan vrij gemakkelijk zelf ook nagaan dat ik een contract heb met de VDAB en ik ben 
ook te laat geïnformeerd). Ik kan momenteel mijn huur voor maart en april niet betalen (twee maal 192 euro). Is er 
geen enkele mogelijkheid om mij op zeer korte termijn een voorschot te geven zodat ik kan overleven en vooral mijn 
woonst niet kwijt geraak? 
Ik heb al aangeklopt bij OCMW maar daar heeft men meegedeeld dat ook een voorschot weken in beslag kon ne-
men. Voor mij is het natuurlijk juist nodig om heel kort op de bal te spelen.

Onderzoek:
Wij geven deze vraag door aan de Federale Ombudsman die een onderzoek opent, in verband met de rol van de 
HVW. Het OCMW bevestigt dat verzoekster op donderdag 28 maart een vraag stelde naar voorschotten op de werk-
loosheidsvergoeding. Gezien de dringendheid van de vraag en omdat het dossier zeker nog drie weken in onderzoek 
zat bij de RVA, zou het OCMW hebben afgesproken dat verzoekster zich de volgende dag opnieuw zou aanmelden in 
het onthaal van het OCMW met een aantal documenten. Het betreft volgende documenten:
• het huurcontract,

• een bewijs van haar inkomsten de voorbije drie maanden,

• een attest van de uitbetalingsinstelling waarop vermeld staat dat zij geen werkloosheidsvergoeding meer ont-
vangt met de reden.

Deze documenten zijn nodig om een sociaal en financieel onderzoek te kunnen doen, zodat een eerste uitbetaling 
kan bekeken worden. Volgens het OCMW heeft verzoekster zich niet meer opnieuw aangemeld met deze documen-
ten. ‘s Anderendaags kwam verzoekster bij de Ombudsvrouw. Volgens het OCMW kan verzoekster altijd langskomen 
in het Welzijnsbureau Gent Noord. Om een snelle behandeling te kunnen doen van haar dossier dient zij zeker de 
vermelde documenten mee te brengen. Wij delen dit alles mee aan verzoekster die ons antwoordt dat zij ondertus-
sen nog eens naar de HVW ging. Dezelfde dag heeft de HVW haar uitkering gestort.
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Gemeentebestuur andere gemeente
Verzoek: 201306-561
Uitleg.
Wij zijn Gentenaars van Turkse origine en doen ons beklag dat alle Turkse kinderen in de lagere school in het Molen-
schip (met uitzondering van een) moeten blijven zitten omwille van taalproblemen. De kinderen hebben tijdens het 
jaar geen begeleiding gekregen voor taallessen. Het is een school in Evergem. In de school krijgen wij geen voldoen-
de gehoor. Kunnen wij ons kind hier in Gent naar school sturen? En zouden ze wel mogen overgaan?

Onderzoek:
Geen onderzoek (niet bevoegd) - school van het Gemeenschapsonderwijs.
Wij verwijzen verzoekers door naar de algemeen directeur van de Scholengroep Panta Rhei.

Huisvestingsmaatschappijen
Verzoek: 201303-269
Huurherberekening.
Ik schreef een brief aan Volkshaard. IK vind deze info belangrijk voor de Ombudsdienst, want ik diende 9 maanden 
te wachten op een eenvoudige huurberekening. Dit is toch ongelooflijk voor een officiële instantie. Hoeveel men-
sen geven de moed niet op door zo’n koude bureaucratie en betalen daardoor meer dan ze eigenlijk moeten. Onze 
tussenpersoon die onderhandelde met de klachtendienst van Volkshaard is de medewerkster van de Vlaamse Om-
budsdienst. Dus misschien kan u deze informatie aan haar doorgeven, ofwel kan het worden verwerkt in het jaarlijks 
dossier van de Ombudsdienst.

Onderzoek:
Geen onderzoek - bestaand dossier bij de Vlaamse Ombudsdienst

Verzoek: 201304-357
Heldenplein.
Wij zijn huurders van WoninGent (vroeger van de Stad), appartementsbewoners van het eiland Malem, Blok A, Hel-
denplein. Wij komen ten einde raad want we zijn het moe om te reclameren naar de eigenaar toe, nu WoninGent. 
Na herhaalde klachten is er drie weken geleden ons beloofd dat er iemand zou komen en we zouden allemaal eens 
ons beklag kunnen doen. Eerst
• we hebben nog niemand gezien;

• maar bovendien ze kennen de problematiek.
Wat wij vragen is: doe er iets aan. 
Maar we zien met lede ogen hoe deze blok totaal verkommert qua hygiëne, de kwaliteit van ons leven leidt er echt 
onder, en wij huurders die al respectievelijk 24 en 25 jaar daar wonen kunnen dus echt vergelijken. Er moet echt 
iets gebeuren, want ook onze huisdokter vindt dat het qua stank de spuigaten uitloopt. En het minimaliseren van 
de problemen zoals ik onlangs van iemand hoorde “een klein beetje stank is toch zo erg niet”, daar zijn wij echt niet 
mee gebaat want dit is de waarheid niet. Men laat een mooi gebouw totaal verkommeren in een wijk die volledig is 
gerenoveerd. We wonen er graag maar juist daarom geven we het signaal. Wat gebeurt er vooral de jongste twee 
jaar extreem: 
• Er staat vuiligheid op zolder, al 4 jaar en nog altijd niet weg. Het is van bewoners en men weet van wie het is (vol-

gens de maatschappelijke assistente uit de Kokerstraat). 

• Bovendien denkt WoninGent dat er geen zolders zijn. Ook op de staat van bevinding staat het niet: elke bewoner 
heeft een stukje kelder en zolder.
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• De kelders dat is een ramp: die lopen verschillende keren onder water, nu ook, en al het gerief dat er in ligt, het 
vuil, ligt te rotten. Ook al omdat bewoners hun vuil, karton niet in de containers smijten maar ernaast. Er is ook 
van alles kapot in die kelders en de stank is ongelooflijk, ook te ruiken in de gangen. Iedereen heeft zijn ruimte 
maar sommigen hebben nooit de inhoud opgekuist na de wateroverlast. Dit is echt ongezond en we overwegen 
om de Gezondheidsdienst op te roepen.

• In de lift stonden twee weken geleden 1 dag twee zwarte zakken met afval waar er muizen uit kwamen en onge-
looflijke stank.

• In de hall ligt er wekelijks vuiligheid van kinderen; een bendeke dat buiten loopt en nu hebben ze met slagroom 
op de ruiten gespoten. In de postbussen gooien ze limonade. 

Er is dus echt niets aan te zeggen aan die kinderen of jongelui. Het zijn tieners die er niet wonen. Meestal ‘s avonds, 
(die zijn iets ouder; 16 en 17 jaar) en tijdens de vakanties. Maar ze komen altijd bij ons. Dit geeft beschadigingen 
en vervuiling. Kijk maar eens naar de muren. Vreemd genoeg is dat van de drie blokken enkel onze blok die zoveel 
overlast geeft. Het is juist aan een bushalte. Zelfs reizigers komen binnen schuilen.
Er is al drie weken niet gekuist. Het is ook erg oppervlakkig. Maar we betalen er wel voor.
Hier moet echt iets gebeuren qua afspraken met de bewoners.
• Duidelijk een huishoudelijk reglement 

• Verplichting om eigen vuiligheid op te kuisen.

• In elk geval die kelder aan te pakken en de wateroverlast aan te pakken. Ze hebben na mijn klacht enkele jaren ge-
leden bij de Ombudsvrouw door de Stad een pomp geplaatst en een muurke gemetst voor de lift. De pomp staat 
op het hoogste deel van de kelder. Ik ken niet veel van techniek maar voor mij loopt water niet naar omhoog.

• Er is eigenlijk dringend behoefte aan een conciërge. Hoeveel mensen zoeken niet naar huisvesting?

• Het ongeluk is ook dat als we bellen naar de technische dienst, het antwoord is: “we gaan het doorgeven”, maar 
ondertussen blijven we maar klagen. Ik woon er 24 jaar en die kelders noch die containers zijn nog nooit uitge-
kuist geworden. 

Er moet veel duidelijker gecommuniceerd worden over de plichten van huurders en wie er niet aan voldoet dat die 
riskeert zijn woning te verliezen. Of eens een vergadering met alle bewoners. We zijn te oud om die kelders zelf uit 
te kuisen en het is erg moeilijk om alle bewoners te mobiliseren. Ook met de buitenlandse huurders is het niet altijd 
gemakkelijk om te communiceren. Ook al omdat ze geen Nederlands spreken maar we hebben persoonlijk goeie 
contacten met onze onmiddellijke buren. Wel zijn ze heel lawaaierig ‘s avonds. 

Onderzoek:
Geen onderzoek (niet bevoegd) - behandeld door WoninGent. WoninGent onderzoekt al deze punten en neemt 
diverse maatregelen, tot voldoening van de verzoekers.

Verzoek: 201308-724
Doorroeste leidingen.
Ik woon in de Marseillestraat te Gent, een sociale woning van WoninGent. Mijn probleem is dat ik het water dat uit 
de kraan komt niet meer kan drinken: het is bruin, stinkt en heeft een slechte smaak. De oorzaak ligt in de kelder bij 
de hoofdkraan. Twee maand geleden was er aan de hoofdkraan van mijn bovenbuur een lek. Dit werd na een tijd 
gerepareerd maar ondertussen was het water op mijn leidingen blijven lopen. Resultaat: de leidingen zijn beginnen 
roesten, doorroesten waardoor mijn leidingwater nu ook roest is. Ik heb dit nu twee weken geleden aan WoninGent 
gemeld. Een week later is er iemand van de technische dienst komen kijken. Hij zei dat het zou hersteld worden, bin-
nen de komende weken. Precies kon hij niet zeggen wanneer. Ondertussen koop ik al weken water in de supermarkt 
om te drinken en te koken. Ik vind dat dit niet kan, zo iets is toch dringend!

Onderzoek:
Een week na onze tussenkomst zijn de roeste leidingen vervangen.
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Max Mobiel
Verzoek: 201311-1034
Geknipte fiets.
Afgelopen vrijdag 18 oktober werd mijn fiets (van 750 euro) uit de fietsenstalling van het Sint-Pietersstation verwij-
derd door Max Mobiel.
Toen ik ‘s avonds om 18u45 mijn fiets wou ophalen om naar huis te rijden, kon ik hem niet vinden. Er was tevens 
geen enkele melding dat er fietsen verwijderd waren door Max Mobiel. Ik ging er dus vanuit dat mijn fiets gestolen 
was. Dezelfde dag nog heb ik de “diefstal” online bij de Politie aangegeven.
Nadat ik het reglement van Max Mobiel geraadpleegd had, leek het mij onmogelijk dat de fiets was weggehaald, 
want: 
• De fiets stond hooguit een beetje in de weg Volgens het reglement van Max Mobiel wordt verstaan onder “een 

hinderlijk gestalde fiets: een fiets die het andere verkeer hindert zonder daarom een onmiddellijk en direct gevaar 
op te leveren”.

• Eveneens volgens het reglement: “Een hinderlijk gestalde fiets, wordt indien mogelijk zó geplaatst dat de fiets 
niet hinderlijk meer staat. Indien niet mogelijk wordt de fiets gelabeld en wordt na een termijn van twee weken, 
indien het label onveranderd nog rond de fiets zit, door de fietswacht opgehaald. Indien die fiets een ander voer-
tuig 

• blokkeert/immobiliseert, wordt deze ambtshalve door de Max Mobiel verwijderd”

• Aangezien de fiets onmiddellijk werd weggehaald zonder enige waarschuwing, mag ik ervan uitgaan dat men 
oordeelde dat de fiets “een wrak” was; ofwel dat hij werd “achtergelaten”; ofwel “gevaarlijk gestald was”. De fiets 
leek mij alleszins niet “gevaarlijk” gestald, in een ondergrondse fietsenstalling, vastgemaakt aan het fietsrek.

De dag na de vermeende “diefstal” ben ik een nieuwe fiets gaan kopen (500 euro), want ik blijf erin geloven dat pen-
delen met de fiets naar het station haalbaar is. Toen ik met mijn nieuwe fiets bij Max Mobiel ging om hem te laten 
graveren, vroeg ik terloops of er dikwijls fietsen gestolen worden uit de fietsenstalling. Zij zeiden me dat mijn fiets 
misschien niet gestolen was, maar mogelijk door hen weggehaald.
Dit bleek inderdaad het geval.
Ondanks het feit dat mijn fiets gestald was met minimale hinder voor anderen, werd de ketting zonder enige waar-
schuwing doorgeknipt en werd de fiets weggehaald. Hierdoor werd de fiets beschadigd, de voorste remkabel was 
kapot. De herstelling hiervan kostte mij nog eens 22 euro. Daarbij komt nog dat het mandje aan mijn stuur verdwe-
nen is. Op de foto die Max Mobiel zelf genomen heeft in de fietsenstalling, hangt het mandje er nog aan.
Vroeger stalde ik mijn fiets altijd aan de achterkant van het station. Ik heb daar nooit problemen gehad en hij werd 
ook nog nooit weggehaald. Sinds een tijdje hangen er daar stickers waarop staat “Gebruik vanaf NU de ondergrond-
se fietsenstalling. Bedankt voor uw medewerking”. Ik had begrepen dat dit verplicht was.
Er is echter nooit plaats om een fiets reglementair te stallen in de ondergrondse fietsenstalling. Met als gevolg dat 
ik zo lang moet zoeken om een plaats te vinden, dat ik bijna mijn trein mis. Ik heb wel degelijk de borden gezien 
waarop staat dat fietsen die buiten het fietsrek staan, zullen worden verwijderd – daarom doe ik telkens mijn best 
om mijn fiets in het fietsrek te plaatsen.
Wat ik vooral vervelend vind, is dat er nergens duidelijk wordt gemaakt onder welke voorwaarden men fietsen weg-
haalt. Er wordt geëist dat de fiets in het fietsrek staat, wat quasi onmogelijk is. Maar, zelfs wanneer men aan die eis 
voldoet, mag Max Mobiel blijkbaar naar eigen willekeur fietsen blijven verwijderen.
Heeft u enig idee hoe moeilijk het is om te voldoen aan onduidelijke eisen?
Gezien de willekeur en onduidelijke regelgeving is het weghalen van mijn fiets quasi geïnstitutionaliseerde diefstal. Ik 
kreeg immers geen enkel signaal vanuit eender welke instantie dat mijn fiets verplaatst was. Fietsen worden, volgens 
het reglement, 3 maanden bewaard. En daarna? Verkocht? Daarbij komt nog dat het mandje aan mijn stuur daad-
werkelijk ontvreemd is nadat de fiets door Max Mobiel verplaatst werd.
Ik wil best begrijpen dat er een “fietsprobleem” is aan het station. Ik begrijp ook dat het soms nodig is om fietsen 
te verwijderen, wanneer ze een gevaar vormen voor de weggebruiker. Ik wil zelfs begrijpen dat men het gewoon 
“netjes wil houden”. Daarom wil ik graag een aantal voorstellen doen om het fietsbeleid aan het Sint-Pietersstation 
menselijker te maken:
• Maak onbetwistbaar duidelijk met pictogrammen, wat jullie verstaan onder reglementair parkeren. Vanaf wan-

neer wordt er getakeld?

• Maak het duidelijk wanneer een fiets weggetakeld werd, bijvoorbeeld door een geel lintje te hangen op de plaats 
waar de fiets stond of door foto’s te hangen van de getakelde fietsen. Maak de fietsenstalling van Max Mobiel 
elke dag toegankelijk tot 19u (niet enkel op maandag). Veelal hebben pendelaars pas tijd na de werkuren om hun 
fiets op te halen.

Hoofdstuk 4 - Uit het leven gegrepen - Een selectie van klachten



175

• Er moeten ook meer beveiligde fietsenstallingen komen. De weinig beveiligde plaatsen die er nu zijn, zijn reeds 
volzet en niet meer toegankelijk voor nieuwe abonnees.

• Het fietsbeleid in Stad Gent is best lovenswaardig. Er zijn reeds veel positieve veranderingen gebeurd. De werkge-
legenheid die men creëert via Max Mobiel verdient ook een compliment. De problematiek van het fietsbeheer en 
het tekort aan fietsstallingen aan Sint-Pietersstation kan echter veel beter.

Onderzoek:
Bezorgd aan Max Mobiel, die reageert:
• fiets stond naast het rek, niet in het rek;

• duidelijke aanduidingen op pictogrammen, nieuwe pictogrammen nog duidelijker;

• ruimere uren onmogelijk binnen opdracht NMBS +beschikbare middelen.
Zeer constructieve reactie van verzoekster, overgemaakt aan Max Mobiel.

NMBS
Verzoek: 201308-726
L’àge d’or.
Vorige week was ik op reis (riviercruise) in Frankrijk en daar ontmoette ik een 92-jarig vrouwtje uit Parijs. Ik vroeg 
mij af of deze mevrouw alleen reisde en hoe ze dat deed met haar bagage. Ikzelf ben ongeveer 70 jaar en kan door 
rugklachten geen bagage opheffen. Mijn vraag is of dat ook bij ons ook zo een speciale dienstverlening voor de be-
handeling van de bagage voor senioren, bestaat of waar ik mij voor iets dergelijks moet richten? In Frankrijk heet dat 
‘l’àge d’or’. In Nederland bestaat dat ook maar daarvan ben ik de benaming kwijt.

Onderzoek:
Deze vraag wordt overgemaakt aan de bevoegde Ombudsman voor de Treinreiziger. Hij zou dit reeds enkele jaren 
geleden voorgesteld hebben in een jaarverslag maar dit werd door niemand opgepikt om te realiseren.

Verzoek: 201308-734
Gent-Zelzate.
Vandaag las ik in ‘De Gentenaar’  over het protest tegen het probleem van fijn stof. Er zijn veel argumenten en er zijn 
ook een pak voorstellen. Waar ik me nu al 40 jaren aan erger, is dat men nog altijd geen spoorlijn voor passagiers 
heeft langs de Kennedybaan. Veel werknemers zijn verplicht om met hun voertuig naar hun werk te gaan. Zelfs met 
samen rijden, zijn er teveel auto’s tussen de vele vrachtwagens. Sommige bedrijven hebben een bus ingelegd, één  ’s 
morgens voorziet vervoer vanuit Gent en éénmaal ’s avonds….misschien krijgen die bedrijven er wel een vergoeding 
voor.  Maar dit lost niks op : veel werknemers werken in ploegen, hebben flexibele uren, niet iedereen start om 8 uur 
’s morgens, er zijn er die vroeger beginnen en later stoppen, de ene werknemer neemt een half uur pauze onder  de 
middag, de andere een uur of anderhalf uur, naargelang de omstandigheden en het bedrijf. Er werken – naar schat-
ting - in de Kanaalzone meer dan 25.000 mensen, maar er is alleen een spoor voor goederentransport ! ! Mensen 
zijn bijzaak.
Er zijn ook fietsers, maar ik zou die brave en milieubewuste mensen hun longen niet willen…veel erger dan rokers. 
Hun gezondheid wordt geschaad! Wanneer gaat men in godsnaam eens treinen ( frequent, 2 of 3 per uur)  tussen Zel-
zate en Gent inleggen, langs de Kennedybaan? Veel werknemers komen uit de Gentse agglomeratie, ook uit Zelzate…. 
Via de P + R kunnen ze aan het St Pietersstadion geraken, of op de parking aan het Dampoortstation. Tussen Gent en 
Eeklo rijden er treinen voor een paardenkop en een paar schaapjes…. Maar een zone met meer dan 25.000 werkne-
mers hoeft duidelijk geen spoorverbinding! Nochtans zou het een felle vermindering teweegbrengen van heel veel, 
maar dan heel veel fijn stof in de Kanaalzone en de Gentse agglomeratie ( al naar gelang de richting van de wind).

Onderzoek:
De Ombudsvrouw maakt deze melding over aan haar collega Ombudsman voor de treinreizigers en aan de bevoegde 
schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.
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Verzoek: 201311-1132
Ander treinticket.
Ik heb op 4 oktober 2013 een ticket heen en terug gekocht van Gent-Sint-Pieters naar Brussel voor de prijs met 
verminderingskaart voor 9,60 euro. Dat was op een vrijdagvoormiddag.  Op de trein kreeg ik controle en de me-
vrouw merkte op dat ik geen juist ticket had. Blijkbaar had de man aan het loket mij een weekend ticket gegeven. Ik 
heb dit absoluut niet opgemerkt want de prijs is hetzelfde als het ticket dat ik altijd neem. Ik heb ook geen weekend 
ticket gevraagd want ik zou trouwens dezelfde dag terugkomen. Op de trein werd mij voorgesteld om bij te betalen, 
hoeveel dat wist ik niet want ik heb dit geweigerd: ik had geen weekend ticket gevraagd maar gewoon het ticket 
zoals altijd op basis van mijn verminderingskaart tegen betaling van 9,60 euro. Mijn ticket werd afgenomen en als ik 
in Brussel toekwam heb ik de controleur niet meer teruggezien. Toen ik afstapte om de controleur te zoeken zag ik 
dat ze bij twee veiligheidsagenten stond. Dit begreep ik niet want er was helemaal niets gebeurd. Enkel een gewone 
discussie over het ticket  De veiligheidsagenten weigerden om mijn ticket terug te geven en toen ik voorstelde dat 
ze een kopie zouden nemen in hun kantoor om de klacht dan later af te handelen, zijn ze met het ticket weggelo-
pen. Ik zag me dus verplicht om een nieuw ticket te kopen om terug te keren. Ik ben bij de verantwoordelijke bij 
Brussel-Zuid geweest om mijn ticket terug te vragen maar dit werd geweigerd. Ik moest enkel een formulier invullen 
maar dat heb ik geweigerd want mijn probleem was hiermee niet opgelost. Maar dit is nog niet het einde van het 
verhaal want nu krijg ik een boete voor onregelmatig rijden van 68,70 euro en wens ik nu officieel een klacht in te 
dienen voor diefstal van mijn ticket en de manier van handelen van de NMBS. Deze klacht is vooral omdat ik in het 
bezit was van een ticket dat ik niet had gevraagd en dat evenveel koste als mijn normaal ticket! Dat bewijst ook 
waarom ik mijn ticket niet heb gelezen en waarom ik al helemaal niet  geïnteresseerd was in een weekend ticket. Ik 
versta tot op vandaag niet wat er eigenlijk loos was met mijn ticket. 

Onderzoek:
De Ombudsvrouw is niet bevoegd voor de NMBS en stuurt deze klacht door naar de Ombudsdienst voor de Treinrei-
ziger.

Privé
Verzoek: 201304-330
Mogelijke kraak.
Begin december 2012 hebben we een woonhuis aangekocht. Het is onze bedoeling om het woonhuis dat al geruime 
tijd leeg staat, zo snel mogelijk te verbouwen tot een leefbaar pand en er zelf in te trekken. Tot onze grote spijt werd 
ons huis opgenomen op de website van de Gentse krakers. We hebben uiteraard sympathie voor de beweegredenen 
van de Gentse kraakbeweging. We betreuren het echter dat ons huis zonder onze toestemming met foto en adres 
op de lijst van te kraken panden staat. Bovendien kunnen we op de website van de Gentse kraakbeweging geen 
contactgegevens vinden om te vragen ons huis van de lijst te halen. We vragen ons af in welke mate er op het net 
dergelijke info mag verspreid worden zonder dat de toestemming van de eigenaars wordt gevraagd en zonder dat de 
verantwoordelijke uitgever bekend is. We hebben ook vermoedens dat er in ons huis tijdens de voorbije maanden al 
tweemaal een poging werd ondernomen om onwettig binnen te geraken.

Onderzoek:
Wij verzoeken om de lijst Leegstand te verwijderen en ze enkel op aanvraag ter beschikking te stellen. Voorts geven 
we klager informatie over regeling ter zake. 

Verzoek: 201309-805
Onheus behandeld.
Mijn zoon kwam op 21 augustus 2013 toe met de trein van Brugge in Gent Sint-Pieters en stelde vast dat zijn fiets 
verdwenen was. Omdat hij examen had en niet te laat wou zijn, deed hij niet onmiddellijk aangifte bij de politiedien-
sten. Hij diende zijn klacht in via het e-loket van de website van politiezone Gent vanuit zijn woonplaats te Brugge. 
Mijn zoon vergat echter het document af te printen van deze aangifte. De fiets die verdwenen was betrof een fiets 
van de Dienst StudentENmobiliteit. Zijn aangifte via het e-loket kwam binnen op Nieuw Gent en het proces verbaal 
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werd opgemaakt door de buurtinspecteur. Mijn zoon kreeg van de Politie een mail met daarin de klachtbevestiging 
en het pv-nummer. Samen met mijn zoon heb ik deze documenten overgemaakt aan StudentENmobiliteit, maar de 
loketbediende nam hier echter geen genoegen mee. Ik werd door de loketbediende uitgekafferd en kreeg vijf dagen 
tijd om het proces verbaal opgesteld door de Politie eigenhandig te komen afgeven. Mijn zoon werd verweten dat 
hij bij de aangifte via het e-loket maar op print had moeten duwen. Daarna werden de papieren met daarop het 
pv-nummer teruggegooid. De loketbediende zei dat hij zijn goed hart nog zou tonen en hem 14 dagen tijd zou geven 
om het proces verbaal te brengen, zoniet moest mijn zoon de volle pot betalen. Tegen mij werd er ook gezegd dat 
ik geen zaken had met deze affaire daar het contract met mijn zoon was afgesloten en niet met mij. Ik mocht niet 
meer spreken. De Spoorwegpolitie te Gent Sint-Pieters kon niet verder helpen daar het proces verbaal werd opge-
steld door de politiezone Gent. Ik ben toen naar de balie van Ekkergem gegaan. Daar werd ik vriendelijk geholpen 
door een vrouwelijke collega die me meedeelde dat StudentENmobiliteit geen afschrift van het proces verbaal mag 
vragen en dat het pv-nummer voldoende moet zijn voor de verzekering en de Dienst StudentENmobiliteit. Maar zij 
stuurde ons naar de federale Politie in de Groendreef omdat zij in de veronderstelling was dat de opsteller van het 
pv daar werkte. Aangekomen in de Groendreef werd ons meegedeeld dat de buurtinspecteur eigenlijk op Ekkergem 
werkte. We zijn dan maar terug naar Brugge gereden.

Onderzoek:
Uit ons onderzoek blijkt dat de klacht ondertussen is geëscaleerd en dat er ook spanning is tussen de wijkpolitie 
en de vzw. Alle betrokkenen worden gehoord. De buurtinspecteur heeft verzoekster bevestigd dat het bewuste 
pv in het commissariaat van Nieuw Gent werd opgesteld en ook dat StudentenMobiliteit geen recht heeft het pv 
op te eisen. Met het pv nummer kunnen zij bij hun verzekering terecht die dan het nodige zal doen. De inspecteur 
belooft verzoekster een kopie te bezorgen van de aangifte die de zoon via het e-loket heeft gedaan. Daarna neemt 
de inspecteur contact op met StudentENmobiliteit, geeft hen de juiste juridische informatie, maar zij wordt aan 
de telefoon slecht onthaald door de verantwoordelijke, zegt dat ze uitgekafferd wordt en dat ze verder niets heeft 
kunnen uitleggen, want hij smeet de telefoon neer. Ons onderzoek wijst uit dat er aan het loket van StudentENmo-
biliteit blijkbaar een misverstand was en dat het gesprek tussen de loketbediede en de moeder van de student heel 
vlug een negatieve wending nam. Verzoekster was wellicht ook een beetje ongeduldig, vooral door het feit dat ze 
verschillende keren verkeerd was doorverwezen. Maar in het reglement stond dat men bij diefstal binnen de vijf 
dagen een kopie van het pv moet bezorgen. Wettelijk gezien kan deze vraag niet verantwoord worden. De burger 
kan dit pv vrijwillig geven, maar het kan van hem niet geëist worden. StudentENmobiliteit kan wel een bewijs vragen 
dat de diefstal werd aangegeven aan de Politie. Dit bewijs is van belang wanneer de fiets zou teruggevonden wor-
den en hij dan zijn waarborg zou kunnen terug krijgen. Naar aanleiding van deze klacht wordt het reglement op de 
website aangepast en worden er excuses aangeboden voor het verkeerd gelopen gesprek. Aan de andere kant heeft 
de bediende zich dan weer soepel opgesteld door de student bijkomend nog twee weken te geven om zich in orde 
te stellen. Ook verzoekers gaan niet volledig vrijuit: de zoon die het contract getekend heeft en die de fiets gebruikt, 
heeft zich tamelijk nonchalant opgesteld terwijl het zijn moeder was die het (hoge?) woord voerde. De loketbedien-
de en zijn overste kunnen zich hierdoor aangevallen gevoeld hebben. Maar in ieder geval is het aan hen om zich in 
alle omstandigheden professioneel te gedragen. Enige bijsturing is noodzakelijk. Dit is ook duidelijk gebleken uit de 
kortsluiting tussen de buurtinspecteur en StudentENmobiliteit. De verantwoordelijke wenst zich dan ook te veront-
schuldigen voor het neergooien van de telefoon, maar blijft erbij dat er ook aan dit verhaal twee kanten zijn. Eén 
zaak is echter zeker: de buurtinspecteur heeft gelijk als ze zegt dat StudentENmobiliteit het recht niet heeft om een 
kopie van het pv te eisen.

Opvolging:
Het reglement van Max Mobiel is aangepast op de website van de vzw, maar nog niet op die van de Stad.
Uit cijfers van de Politie blijkt inderdaad dat het aantal fietsendiefstallen is toegenomen en dat er stappen worden 
gedaan om dit fenomeen efficiënter aan te pakken. Het zou interessant zijn voor de burger om te vernemen welke 
stappen zijn gezet en welke resultaten hieruit voortvloeien.

Aanbeveling:
Aan StudentENmobiliteit: pas dringend  uw documenten en reglement aan. Wat kan gevraagd worden is een 
officieel bewijs van aangifte van de diefstal. De samenwerking tussen de Politie en de vzw StudentENmobiliteit is 
bijzonder belangrijk. Beiden dienen de gemeenschap. Als men merkt dat op dit moment al 400 gele fietsen zijn 
gestolen, is het dringend om met de Politie samen aan tafel te zitten en bijvoorbeeld het systeem van plaatsen 
van lokfietsen eens samen te bekijken. Deze klacht kan dan ook de voortzetting zijn van een interessante samen-
werking.

Aan Wijkdienst: Geen nodeloze doorverwijzingen! Geef de burger een algemeen attest mee met de nodige gege-
vens waaruit blijkt dat er aangifte van de diefstal is gebeurd, dus geen briefjes met enkel het pv-nummer.

Opvolging aanbeveling:
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De Politie reageert positief op de aanbeveling en zal de medewerkers vragen de aanbeveling van de Ombuds-
vrouw te volgen om de aangever van een diefstal een kopie van het pv mee te geven of een officieel attest, dat in 
dergelijk geval even nuttig is. 

S&R Rozebroeken
Verzoek: 201301-40
Vuile Rozebroeken.
Als trouwe zwemster wil ik toch eventjes mijn klacht schriftelijk bevestigen.
Verschillende keren zijn we al gaan zwemmen naar het zwembad Rozebroeken. Iedere keer is het hetzelfde liedje. 
De kleedkamers en gangen naar het zwembad liggen er heel vuil bij. Maar zondag 6 januari was het echt ongeloof-
lijk vuil. Ik had al niet veel goesting meer om een duik in het zwembad te nemen. De kuisploeg zat zomaar neer, 
zonder actie te ondernemen waar de baby’tjes aangekleed kunnen worden. Dit is niet de eerste keer. Na een uurtje 
te hebben gezwommen was de situatie nog niks veranderd. Nu was het echt de laatste keer dat ik dit zwembad ga 
betreden. Het geeft tegen-goesting om te gaan zwemmen. Wat mij ook is opgevallen, is dat waar we douchen altijd 
van die vliegen op de muren zitten. Wat is de oorzaak hiervan aub? Wel wil ik een pluim geven aan het personeel 
van de andere Gentse zwembaden: Van Eyck, Rooigem, Strop zijn altijd heel netjes en heel vriendelijke mensen. 
Alvast bedankt voor het lezen van mijn klacht. Ik hoop dat er verbetering in de netheid van het zwembad gebracht 
kan worden.

Onderzoek:
We geven de melding door aan S&R dat het zwembad beheert en aan de Sportdienst zodat ze dit kunnen meene-
men in de evaluatie van de beheerder.

Verzoek:201302-211
Ambetantigheden in Rozebroeken.
Als inwoners van Sint-Amandsberg met twee kinderen maken we vaak gebruik van het nieuwe sportcomplex Roze-
broeken, meer in concreto van het nieuwe zwembad, gezien mijn beide kinderen aangesloten zijn bij een Gentse 
zwemclub en twee maal per week zwemmen.
Daarnaast gaan wij als gezin ook een aantal keer zwemmen, voornamelijk tijdens vakantieperiodes. Doorheen onze 
ervaringen met het zwembad ervoeren wij reeds een aantal tegenstellingen, ambetantigheden, ontevredenheden, … 
die we telkens aan de bevoegde diensten melden (de assistent-manager S&R + Sportdienst Stad Gent). De antwoor-
den die we telkens kregen zijn voor ons niet toereikend en getuigen van weinig menselijk aanvoelen en communi-
catie, vandaar dat ik mij tot u richt als Ombudsvrouw. Hieronder een overzicht van een aantal ontevredenheden (de 
rest bespaar ik u):
1. Bij een bezoek van twee volwassenen met de kinderen aan het zwembad had ons neefje van 18 maanden de 
waterpokken waardoor we met hem als toeschouwer in de cafetaria in het zwembad wilden blijven om op deze 
manier toezicht te kunnen houden over de andere kinderen. Bij de betaling aan de kassa bleek dat we voor hem + 
ons als twee toezichthoudende volwassenen de volledige inkomprijs moesten betalen. Er is blijkbaar geen tarief die 
enkel toeschouwen (wij: controle en toezicht houden + kinderziektes weghouden uit het water) mogelijk maakt. Bij 
navraag aan de kassa hierover werden we onmiddellijk aan de kant geschoven en werd geen gehoor gegeven aan 
onze vraag en argumentatie. De volgende klant moest en zou geholpen worden, wij werden aanzien als “ambetante-
rikken”. Deze beide zaken (volle bedrag te betalen + niet luisteren naar de vraag van klanten) kunnen voor ons echt 
niet door de beugel. Wanneer we contact opnamen met de assistent-manager, aangezien ze nog volop in selectie 
zijn voor de manager van S&R (???), bleek ook deze persoon geen oor te hebben voor ons verhaal en geeft ze mee 
dat personeel moet doen wat zij zeggen (???).
2. Bij een volgend bezoek aan het zwembad, wachtende op mijn kinderen van de zwemclub, werd ik aangesproken 
door het onderhoudspersoneel om het onthaal van S&R te verlaten met mijn hond omdat ze mogelijk ‘kaka of pipi’ 
zal doen. Ik vroeg naar haar argumentatie hiervoor en er was geen enkel; de kaka en pipi werd herhaald. Bij navraag, 
terug aan assistent-manager S&R verwees ze naar het intern reglement dat bij het binnenkomen van de hal niet ge-
afficheerd is, enkel op het einde van de gang ergens in een hoek op een bord. Het eigen personeel echter overtreedt 
continue het eigen reglement (met blote voeten van recreatiebad naar onthaal stappen terwijl wij als klanten aange-
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maand worden de droge en natte zone te respecteren, de toiletten die met urine + toiletpapier op de grond er vuil 
bij liggen, … en duidelijk worden doorlopen naar het recreatiebad). Dit in tegenstelling tot een gesocialiseerde hond 
die 10 minuten binnen in een inkomhal wacht op de kinderen. Kan niet volgens hen. Dit valt moeilijk te motiveren 
aangezien eigen personeel de hygiënische voorschriften zelf niet volgt… Hoe kunnen ze dit aan het onthaal dan bij de 
klanten afdwingen? Graag zou ik een menselijk antwoord krijgen voor het ophalen en afhalen van mijn kinderen in 
Rozebroeken en niet enkel het intern reglement van TMVW.

Onderzoek:
Eerst en vooral heeft Rozebroeken niets te maken met TMVW. Het zwembad wordt beheerd door een privéfirma: 
S&R.
We vragen een reactie aan S&R en brengen ook de Sportdienst op de hoogte van de ongenoegens van verzoekster.

Verzoek: 201305-474
Op eigen risico.
Hierbij wil ik graag een klacht indienen tegen het zwembad Rozebroeken.
Zondag ging ik samen met mijn dochter zwemmen. We gingen onder andere in de wildwaterbanen. Eén van die wild-
waterbanen eindigt in een soort draaikolk. Die draaikolk is levensgevaarlijk. Ik weet tot op heden niet hoe je daar uit 
geraakt zonder je te bezeren. Ik wou uit die draaikolk, maar moest willens nillens verschillende toertjes extra maken, 
ik probeerde mij aan de kant te hijsen, maar dat lukt dus totaal niet …Bij het grijpen naar twee staven om mij uit het 
water te hijsen, liep het helemaal mis, ik botste in volle vaart tegen beton… Dat deed enorm veel pijn. Maar ik was 
nog steeds niet uit het water geraakt. Uiteindelijk kon ik die twee staven vastgrijpen en daar hing ik dan… de stro-
ming dreigde mij opnieuw mee te voeren… gelukkig was er een vriendelijke man die mij uit het water kon trekken. 
Maar ik bleef hevige pijn hebben van tegen dat beton geslingerd te zijn. Ik kon mij bijna niet bewegen. Gedaan met 
het zwemplezier. En dat na amper een kwartiertje.
Door de aanhoudende pijn, kwam dinsdagochtend de huisarts langs en die stuurde mij door voor foto’s. Resultaat: 
gebroken rib. Zo was het wel een heel dure én vooral pijnlijke zwembeurt: 36,5 euro visite huisarts, 46 euro foto’s, 
nog eens 24 euro voor bezoek aan huisarts om rib te laten intapen. En niet te vergeten: toegangsprijs zwembad was 
15,70 euro (1 volwassene en 1 kind). Bovenop ben ik voorlopig twee weken arbeidsongeschikt.
Ik belde het zwembad om te zien of zij konden tussenkomen in de kosten, maar volgens hen is alles in het zwembad 
‘op eigen risico’. Men noteerde wel mijn gegevens en later belde men mij op om te zeggen dat ze het toch wel heel 
erg voor mij vonden en dat ze het wilden compenseren met een gratis zwembeurt… Alsof ik nog zin heb om daar 
ooit nog te gaan zwemmen! Met deze klacht wens ik u te melden wat er gebeurde en hoop ik vooral dat de veilig-
heid in het zwembad kan bekeken worden. Want er zullen daar ongetwijfeld nog slachtoffers vallen. Het is trouwens 
opmerkelijk hoeveel vrienden en kennissen andere mensen kennen die zich in meerdere of mindere mate ook reeds 
bezeerden in zwembad Rozebroeken.

Onderzoek:
We geven de melding door aan de verantwoordelijken van S&R, aan de Sportdienst en aan de bevoegde schepen. 
S&R zegt dat dit slechts het tweede ongeval is sinds de start van het recreatief zwemgedeelte. Wij hebben nochtans 
zelf al meer dan twee meldingen ontvangen en die werden ook doorgegeven aan S&R. Verder zegt S&R dat ze er 
alles aan doen om de veiligheid te optimaliseren, maar dat het uiteraard zo is dat “het gebruik van de glijbanen en 
het schotelbad enige fysieke conditie vergt van de gebruikers”. Ze zullen nu extra signalisatie aanbrengen met de 
melding dat de attractie “enkel voor geoefende zwemmers” is. Bij drukke periodes zal het toezicht door de redders 
opgedreven worden en in het schotelbad komt er markering die de ideale uitstapplek aangeeft. Verzoekster zelf ziet 
af van een schadeclaim omdat ze geen zin heeft in een omslachtige juridische procedure die de nodige stress met 
zich zal meebrengen. Ze hoopt dat de veiligheid inderdaad verbetert en dat er in de toekomst geen verder onheil 
gebeurt.
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Tussengemeentelijke Maatschappij voor 
Watervoorziening
Verzoek: 201301-117
Ingezakte oprit.
Op kerstavond is onze oprit plots ingevallen door een probleem met de waterleiding. Waterlink is ter plaatse ge-
weest en heeft de oprit opengelegd, alsook het trottoir. Er werd signalisatie rond de put geplaatst. Ik heb absoluut 
geen klacht over de mensen van Waterlink, want die waren zeer vriendelijk. Maar: ’s anderendaags op Kerstdag is 
de signalisatie in de put gevallen. Mijn man heeft dit dan dezelfde dag nog gemeld aan Waterlink. Die toestand is nu 
nog altijd zo. Waterlink is sindsdien niet opnieuw naar hier geweest. Dit is gevaarlijk, want als hier iemand komt die 
niet oplet dan kan die misschien in de put vallen en zich serieus bezeren. Zou er nieuwe signalisatie kunnen worden 
geplaatst? Misschien signalisatie die beter zichtbaar is? Overigens zijn er bij buren ondertussen ook putten ontstaan. 
Wij hopen dat Waterlink spoedig komt.

Onderzoek:
TMVW stuurt een ploeg ter plaatse, om de zaak te beveiligen. Ze vermoeden dat er meer aan de hand is dan een 
rioolverzakking. Ze zullen een camera-inspectie doen en zullen ervoor zorgen dat de plaats goed beveiligd is, ook bij 
de buur waar ook een verzakking is.

Verzoek: 201303-241
Gratis of niet?
Ik woon in de Snoekstraat in Gent. Op mijn jaarfactuur van TMVW zie ik dat ik slechts 14 kubieke meter verbruikt 
heb. Ik krijg er 15 gratis maar moet in het totaal 81,36 euro betalen. Is die 81,36 euro eigenlijk niet teveel als ik het 
voorbeeldje van een factuur  in de bijlage bekijk. Ik weet dat er nog een jaarlijkse abonnementsvergoeding moet 
betaald worden en dat is ongeveer 48 euro maar wat met de 36 euro die nog overblijft? Want uit het voorbeeldje 
blijkt dat de saneringsbijdragen toch in de waterprijs moeten zitten want kijk maar eens naar dat voorbeeldje onder 
de noemer ‘Uw tarief”. Kortom: mag ik wat uitleg en een verklaring voor de 36 euro die ik nog eens bovenop de jaar-
lijkse abonnementsprijs moet betalen? Misschien zit in de gratis 15 kubieke meter niet de saneringsbijdragen?

Onderzoek:
TMVW bezorgt via de Ombudsdienst een uitgebreide uitleg aan verzoeker over de manier waarop zijn factuur is 
opgebouwd. Ook al krijgt men een aantal kubiek water gratis, men moet toch de saneringsbijdrage betalen.

Vlaamse Overheid
Verzoek: 201310-998
Huurwaarborg.
Bestaat er een wettelijke termijn waarbinnen een sociale huisvestingmaatschappij verplicht is een huurwaarborg 
terug te betalen?

Onderzoek:
De Vlaamse Ombudsdienst antwoordt het volgende. Volgens de door de Vlaamse Regering goedgekeurde wijziging 
van het kaderbesluit (wijziging nog niet gepubliceerd) zal in de toekomst de maatschappij de waarborg moeten afre-
kenen binnen de 3 maand volgend op de plaatsbeschrijving bij uittrede (zal in de toekomst 27 euro aan de huurder 
kosten). Twee uitzonderingen: heel moeilijke afrekening met veel schade en afrekeningen van nutsvoorzieningen 
mogen afgerekend worden wanneer de nutsvoorzieningen voor het hele gebouw worden afgerekend. Bij de behan-
deling van klachten hieromtrent zal de klachtenbehandelaar van een sociale huisvestingmaatschappij in de toekomst 
hier rekening mee moeten houden. Na publicatie natuurlijk.
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Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Verzoek: 201307-598
Vuile tramhalte.
Er staan hier nu al meer dan 14 dagen twee vuilniszakken naast de vuilnisbak aan de tramhalte Roodborstjesstraat – 
perron richting Evergem. Ik heb hiervoor verschillende keren gebeld naar Ivago maar er gebeurde niets. Ze hebben 
dan teruggebeld van Ivago om te melden dat dit voor De Lijn is maar als ik bel naar De Lijn verwijzen ze naar Ivago. 
Het is me gelijk voor wie het is, als het maar weg geraakt, want die vuilniszakken zijn al opengescheurd door katten 
en de vuiligheid begint in de straat te komen. Ook de vuilnisbak zelf is al meer dan 14 dagen niet meer geledigd en 
zit ook meer dan behoorlijk vol.

Onderzoek:
Er was een misverstand over de bevoegdheden voor het opruimen van afval daar. Ivago is verantwoordelijk voor de 
halte zelf, de afvalkorven en de zone errond. De Lijn is verantwoordelijk voor de spoorbedding. Daardoor werd er on-
terecht doorverwezen naar De Lijn. Ivago ruimt alles op en de medewerkers van het callcenter worden op de hoogte 
gebracht zodat ze dit in de toekomst correct afhandelen.

Verzoek: 201311-1140
Gemeentelijke ecologische voetafdruk.
Ik heb een klacht over afval aan een halte.  Na meer dan een maand geen reactie. Ik stel nog altijd vast dat er een 
groot sluikstort ligt aan de tramhalte van Lijn 1- Roodborstjesstraat richting Evergem, in Wondelgem. Kan dit echt 
niet opgekuist worden? De Lijn wijst naar Ivago. Ik heb gebeld eerst naar  Ivago: “Mijnheer, dat is voor De Lijn”. Ik 
heb gebeld naar De Lijn: die verwijzen me naar Ivago want het is een sluikstort. Ik heb het geluk gehad dat ik drie 
mannen van De Lijn gezien heb, of waren het gemeenschapswachters? Ze hebben me letterlijk gezegd: “ik zal er een 
rapportje over maken maar ik weet niet of er gevolg aan zal gegeven worden.” Er is mij wel meegedeeld dat ik  zelfs 
de blikjes daarin niet mocht opruimen want dat ik een gasboete riskeerde als ze die blikskes in mijn handen zouden 
zien … Daarop ben ik met de foto naar de Wijkpolitie gestapt en die hebben ook de klacht opgeschreven. Dat is nu 
bijna drie weken geleden. Nu ben ik dus naar de Ombudsvrouw gestapt want ik ga ervanuit dat ik nu genoeg van pier 
naar pol ben gestuurd en begrijp me goed: dit is niet mijn vuil dat daar ligt.

Onderzoek:
Uiteindelijk wordt het sluikstort opgeruimd laat verzoeker ons na onze tussenkomst weten: Ivago is langs geweest 
met twee medewerkers en zij hebben het stort verplaatst, waarna het door medewerkers van De Lijn is opgeruimd. 
Is dat nu een efficiënte manier van werken, vraagt verzoeker zich af? Kon dit niet goedkoper: de Gemeenschaps-
wacht, Ivago en De Lijn zijn moeten ter plaatse komen opdat het sluikstort na twee maanden zou opgeruimd zijn. 
Hoe groot is de ecologische voetafdruk, vraagt de bewoner zich terecht af, na herhaaldelijk aandringen van verzoe-
ker zelf en na tussenkomst van de Ombudsvrouw?
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We zien voor de vierde keer op rij een daling van de tweedelijnsklachten. Dit kan wijzen op een grotere tevredenheid 
van de burgers over de werking van de dienstverlening binnen de Groep Gent (Stad, OCMW, Sogent) en Ivago. Maar 
we krijgen tezelfdertijd heel wat uitingen van ongenoegen over maatschappelijke fenomenen: voor de zoektocht 
naar en de lange wachttijd voor sociale woningen, de zoektocht naar een school naar keuze voor de kinderen en de 
steeds maar stijgende kostprijs, zeker voor mensen met een laag en gemiddeld inkomen, van de gemeenschappelijke 
kosten in sociale blokken, de gestegen energie- en huurprijzen, sommige inkomsten (leefloon) die niet in verhouding 
zijn gestegen en sluikstorten. Fenomenen die door klagers worden gelinkt aan de stijgende migratie (die de druk 
op de woonmarkt en het schoolaanbod verhogen), worden bij de Ombudsvrouw aangehaald als oorzaken van hun 
frustratie. Ze vinden dat het evenwicht zoek is in de stad.

Het is duidelijk dat bij de Groep Gent de administratieve werking van de diensten in 2013 herhaaldelijk is bijgestuurd 
en dat er nu al sterke aanwijzingen zijn dat dit ook resultaat zal opleveren wat betreft het aantal klachten en dus ook 
de tevredenheid van de burgers over de werking van diensten.

Er blijven nog een aantal grote uitdagingen, ook dat staat in dit rapport. Maar de Ombudsvrouw wil vooral eindigen 
met aandacht te vragen voor een nieuw type van opmerkingen die te maken hebben met de ‘verzelfstandiging’ van 
een aantal lokale overheidsdiensten. 

Uitdagende evenwichtsoefening.
Het Ombudsteam ziet nu al klachten die te maken hebben met de toenemende verzelfstandiging van een aantal 
lokale overheidsdiensten. Voor burgers en ook voor de ambtenaren is het van belang om hier duidelijkheid te schep-
pen. 

Er komen klachten van zelfstandigen dat die zelfstandige overheidsbedrijven en vzw’s, die in feite gesubsidieerd wor-
den door de overheid maar die niet de spelregels volgen van de vrije markteconomie, oneerlijke concurrentie zijn. 

Zo waren er al klachten van zelfstandige vertalers-tolken over de vertaaldiensten die nauw samenwerken met de 
stedelijke overheid en kregen we nu ook klachten van immobiliënmakelaars die menen dat kot@gent zich op hun 
terrein waagt zonder dat zij een opleiding van makelaar achter de rug hebben.

En vooral: sommige zelfstandigen menen dat de overheidsbedrijven ontsnappen aan de concurrentie omdat ze niet 
aan het spel van de overheidsaanbestedingen moeten meedoen.

Burgers zelf zijn vooral verward over de terminologie van het woord ‘bedrijf’ en menen dat ze te maken gaan krijgen 
met een soepele manier van werken. Denken we bijvoorbeeld aan alle klachten die we krijgen in verband met par-
keerretributies van eerst het Parkeerbedrijf en wat later van het Mobiliteitsbedrijf. Ze krijgen echter te maken met 
ambtenaren en met regels in plaats van het uitgangspunt dat voor elk bedrijf geldt: het behouden van klanten om 
winst te maken en het dus vrij soepel kunnen omspringen met het al dan niet annuleren van facturen.
Ook de ambtenaren die werkzaam zijn in dergelijke overheidsbedrijven of intercommunales (zoals Ivago) blijven ook 
heel ambtenarees denken: er zijn de regels, er is het gelijkheidsbeginsel en er zijn de kantooruren. Kan je verwach-
ten van een bedrijf dat ze ook en vooral bereikbaar zijn buiten de kantooruren?
Andere burgers uiten hun bezorgdheid over de gevolgen van het ‘verzelfstandigen’ van overheidsdiensten. Zo vragen 
woonbootbewoners zich af of de prijzen voor ligplaatsen voor woonboten niet absurd de hoogte zullen ingaan wan-
neer vooral winst een doel zou kunnen zijn en wat de lokale overheid hier nog voor toezichtsrol zal in hebben? 
Zeker nu we ook een aantal signalen krijgen van meer en meer besparingen die zullen te maken hebben met het niet 
vervangen van personeelsleden, is het niet ondenkbeeldig dat er in de toekomst nog meer diensten zullen aangebo-
den worden door ‘verzelfstandigde’ overheidsbedrijven.



184

Bijlage



185

Ombudscriteria
Deze kunnen geraadpleegd worden op de website www.gent.be/ombudsvrouw 

Politiek antwoord op jaarverslag 2012 door de bestuur-
ders van Stad Gent.
Dit antwoord kan geraadpleegd worden op de website www.gent.be/ombudsvrouw en ligt ook in gedrukte versie ter 
beschikking op het kantoor van de Ombudsvrouw. 
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