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INLEIDING

Voor de tweede maal behandelt het jaarverslag van het College
van de federale ombudsmannen - beschikbaar in de drie landsta-
len - een volledig kalenderjaar. Sinds de wijziging van de wet tot
instelling van federale ombudsmannen heeft het College de op-
dracht om ten laatste in maart een jaarverslag neer te leggen met
een overzicht van de activiteiten vanaf 1 januari tot en met 31
december van het verstreken jaar. Deze wijziging, als gevolg van
een algemene aanbeveling van het College, heeft het voordeel dat
zij de transparantie van het jaarverslag verhoogt en een vlotte le-
zing ervan mogelijk maakt.

Vroeger viel de neerlegging van het jaarverslag in oktober samen
met de opening van het parlementaire jaar. Dat was een tijdstip
waarop de parlementsleden geen voorrang gaven aan het lezen,
bediscussiëren en opvolgen van het jaarverslag van de federale
ombudsmannen. Dit was trouwens één van de redenen die ertoe
leidde dat de Kamer het tijdstip van neerlegging heeft gewijzigd.
Tijdens het voorbije werkjaar kon echter niet worden vastgesteld
dat de neerlegging van het jaarverslag in maart ertoe heeft geleid
dat de parlementsleden meer nut halen uit de vaststellingen en
aanbevelingen geformuleerd in het jaarverslag van het College of
meer aandacht besteden aan de disfuncties in de federale admini-
stratie en wetgeving, en de aanbevelingen van de federale om-
budsmannen hierover.

Het probleem dat het Parlement de werkzaamheden van de om-
budsmannen niet voldoende valoriseert, stelt zich niet enkel in
België op het federale niveau. Het Waalse Parlement bijvoorbeeld,
ging over tot een betere opvolging van de vaststellingen en aanbe-
velingen geformuleerd in het jaarverslag van de Waalse ombuds-
man en heeft zijn huishoudelijk reglement in die zin aangepast.
Het gaf daarmee gevolg aan de wens van de Conferentie van voor-
zitters. Ook in het Vlaamse Parlement is het zo gegaan. In het
Vlaamse Parlement is er een samenwerking tot stand gekomen
tussen de Voorzitter en de commissie voor de Verzoekschriften,
waardoor delen van het verslag van de Vlaamse Ombudsman in
de vaste commissies worden besproken. De ombudsman van de
Franse Republiek die in België op bezoek kwam op uitnodiging
van de federale ombudsmannen, heeft trouwens de gelegenheid
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gehad om aan de voorzitter van de Kamer uit te leggen op welke
manier nuttig gebruikt wordt gemaakt van zijn aanbevelingen
(p. 12).

Het College bestaat ondertussen vijf jaar. Het hoopt dat de geest
waarin het werd opgericht de Kamer zal inspireren tot structurele
oplossingen zodat de vaststellingen en aanbevelingen die de fede-
rale ombudsmannen ieder jaar doen, beter kunnen worden benut.
Wij komen verder in dit jaarverslag hierop terug. Ook gaan we na
wat de regering en de administratie hebben gedaan met het resul-
taat van de werkzaamheden van het College (p. 11 en p. 177 e.v.).

De federale ombudsmannen stellen hun jaarverslag voor in de Commissie voor de verzoek-
schriften.

Naast de taak om verslag uit te brengen aan de Kamer, behoort
ook de klachtenbehandeling tot de opdrachten van het College.
Het is vaak de enige opdracht die bekend is bij het grote publiek.
Voor de klachten van de burger over de federale administratie,
wordt een individuele of structurele oplossing gezocht via overleg
en bemiddeling. Dit aspect van de werking van het College gaat
sinds de oprichting voortdurend in opgaande lijn. Dit blijkt niet
alleen uit een regelmatige stijging van het aantal klachten, maar
ook uit de steeds effectievere aanpak van de behandelde klachten
en uit het hoge aantal klachten dat na tussenkomst van de parle-
mentaire ombudsmannen met succes wordt afgerond.
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Er is een verklaring voor deze goede resultaten die verder in dit
jaarverslag in cijfers worden weergegeven (p. 28 e.v.). Het College
heeft ondertussen de nodige ervaring, is steeds beter bekend bij de
burger en kan steeds meer rekenen op de actieve medewerking
van de federale administratie. Dit is de bekroning van een lange en
volgehouden permanente vorming in de schoot van het College,
van communicatie met de burger, zijn vertegenwoordigers en de
ambtenaar, waarbij de taak en de middelen van de ombudsman, en
zijn plaats in de bestaande staatsstructuren worden verduidelijkt.
Het College maakt voortdurend een evenwichtsoefening waarbij
de ombudsman naar de federale administratie toe opbouwende
kritiek formuleert, en als goede bondgenoot de federale admini-
stratieve overheden kan steunen, zodat op politiek vlak meer re-
kening wordt gehouden met hun noden. Het College draagt ook
bij tot de ontwikkeling van het recht en de bestuurswetenschappen
via juridische bijdragen en het organiseren van colloquia. Het eer-
ste deel van dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten
van het College gedurende het voorbije jaar (p. 11-21).

*
* *

Dit jaarverslag van het College bestaat opnieuw uit drie grote de-
len.

In het eerste deel “I. Algemene beschouwingen” (p. 11 e.v.) wordt
een overzicht gegeven van de samenwerking tussen het College en
het Parlement, de regering en de administratie, van de activiteiten
in verband met de verdere bekendmaking van het College bij de
burgers en de politiek en administratief verantwoordelijken, van
de internationale contacten en de interne ontwikkeling van het
College van de federale ombudsmannen.

In het tweede deel, “II. Onderzoek van de dossiers”, (p. 27 e.v.),
worden eerst de algemene statistieken weergegeven. Zij zijn uitge-
breider dan de vorige jaren. Op vraag van de commissie voor de
Verzoekschriften van de Kamer, wordt de vergelijking gemaakt met
de cijfers van het jaar 2000. Daarna volgen de cijfers per admini-
stratie met de bespreking van de bilaterale contacten tussen het
College en de administratie, en de analyse van de meest opmerke-
lijke klachten. Door het aantal klachten dat nu per jaar door het
College wordt behandeld, is deze analyse meer dan vroeger ge-
richt op die aspecten die de individuele dossiers overstijgen.
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In het derde deel, “III. Aanbevelingen” (p. 175 e.v.), formuleert het
College drie nieuwe algemene aanbevelingen. Daarop volgt een
overzicht van wat er met de algemene aanbevelingen van vorige
jaren is gedaan of nog zou moeten worden gedaan door het Parle-
ment of de regering. Daaruit blijkt of zij al dan niet werden geana-
lyseerd of overgenomen en in concrete wetgeving vertaald. Tot slot
worden de officiële aanbevelingen hernomen die het College naar
aanleiding van concrete dossiers in het voorbije jaar heeft gericht
aan de regering of de administratie.

Het jaarverslag wordt aangevuld met de volgende bijlagen: “I. De
wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen”
(p. 191 e.v.), “II. Parlementaire vragen en voorontwerpen van wet,
wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van reglement” die
het gevolg waren van de jaarverslagen van het College (p. 195 e.v.),
“III. Register van de vermelde parlementsleden” in dit jaarverslag
(p. 198 e.v.), “IV. Register van de instellingen” die op hun beurt
worden vermeld in dit jaarverslag (p. 199) en tot slot “V. Een se-
lectie van persartikelen geschreven door de federale ombudsman”
waardoor het grote publiek aan de hand van concrete dossiers
meer uitleg kreeg over de opdrachten en middelen van het College
(p. 200 e.v.).

*
* *

Naast dit jaarverslag publiceert het College van de federale om-
budsmannen voor het eerst een selectie van zijn samenvattingen
van 2001. Deze waren tot nu toe enkel beschikbaar op de website
van het College (www.federaalombudsman.be). Het gaat om eva-
luaties die werden gemaakt naar aanleiding van klachten over ad-
ministratieve beslissingen of het optreden van de administratie,
die aan het College werden voorgelegd. Als controleorgaan dat
toezicht houdt op het behoorlijk bestuur1 gaat het College na of het
optreden en de werking van het bestuur overeenstemmen met de
wet, de beginselen van behoorlijk bestuur ( lees de principes van
‘good governance’) en desgevallend de billijkheid. De toetssteen
van de federale ombudsmannen bestaat uit zeventien criteria2, en

1 CFO, Jaarverslag 2000, p. 19-25.
2 Overeenstemming met het recht, de gelijkheid, de redelijkheid, het verbod van

machtsafwending, de onpartijdigheid, de rechtszekerheid, het vertrouwensbeginsel,
de eerbied voor de privacy, het respecteren van het Handvest van de gebruiker van
de openbare diensten, de hoorplicht, de eerbied voor de redelijke termijn, de zorg-
vuldige afweging, de motivering van de beslissingen, de adequate archivering, de
actieve en passieve informatieverstrekking, de hoffelijkheid en de afdoende toegan-
kelijkheid. Voor verdere details, zie CFO Jaarverslag 1999, p. 33 en 34.
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het resultaat van hun toepassing op de dossiers afgesloten in 2001
vindt u in de publicatie Samenvattingen 2001. Ieder dossier wordt
er beknopt samengevat en krijgt één van de negen mogelijke eva-
luaties3 van het College. Bij een negatieve evaluatie staat vermeld
welk criterium of welke criteria door de administratie niet wer-
d(en) nageleefd.

Naast het belang op wetenschappelijk vlak kan de publicatie van
rijk gevarieerde en concrete voorbeelden, nuttig zijn voor alle fe-
derale openbare diensten die hun werking wensen te optimalise-
ren, omdat zij op pro-actieve wijze een definitie geeft van behoor-
lijk bestuur. Zij kan bovendien worden beschouwd als een inspira-
tiebron, niet van dwingende aard, maar niettemin nuttig voor de
beschouwingen van de hoven en rechtbanken, de Raad van State
en de rechtsleer.

Foto’s : Murielle Noncle

*
* *

3 Behoorlijk bestuur, behoorlijk bestuur na tussenkomst, onbehoorlijk bestuur, consen-
sus, toepassing van de billijkheid, niet te bepalen verantwoordelijkheid, gedeelde
verantwoordelijkheid, afgesloten wegens onvoldoende informatie en geen oordeel.
Voor verdere details, zie CFO, Jaarverslag 2000, p. 15 en 16.
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Tenslotte leggen wij opnieuw de nadruk op de waardevolle inzet
van onze medewerkers. Ondertussen zijn de meeste statutair me-
dewerker geworden, na een veeleisende selectieprocedure waarbij
hun academische en technische kennis en vaardigheden, onder
meer hun talenkennis werden getest, en na een stage van een of
twee jaar. Zij geven het beste van zichzelf om hun taak op een
menselijke, diplomatische en vasthoudende wijze te vervullen, een
taak waarin zij net zoals wij ten volle geloven.

Het College van de federale ombudsmannen

P.-Y. Monette dr. H. Wuyts
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I.
Algemene
beschouwingen





I. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

1. Naar een beter gebruik van de vaststellingen en de
aanbevelingen van het College

Naast het oplossen van individuele conflicten tussen burgers en de
administratie, heeft het College van de federale ombudsmannen
ook de taak om de administratieve, reglementaire of wettelijke dis-
functies te inventariseren en hiervan verslag uit te brengen, desge-
vallend in de vorm van aanbevelingen, bij de federale overheden
die hiervoor een oplossing moeten bieden.

De administratie. In de vijf jaar dat het College bestaat, heeft het
een uitgebreide samenwerking met de federale administraties tot
stand gebracht. Dit laat toe dat een aanzienlijk aantal individuele
dossiers wordt opgelost, maar ook dat meer structurele problemen
ter sprake worden gebracht. Deze contacten, die in sommige ge-
vallen zelfs een vaste traditie zijn geworden, bieden het College
een gepaste gelegenheid om een structurele disfunctie aan het licht
te brengen, en een oplossing naar voor te brengen. Niet enkel om
evidente redenen van responsabilisering van de administratie,
maar ook omwille van de bezorgdheid om snel en efficiënt te wer-
ken, geven de federale ombudsmannen in de eerste plaats de be-
stuurlijke disfuncties te kennen aan de administratie zelf.

Met het risico in herhaling te vallen, en zelfs indien de zienswijze
van het College en de federale administratie niet steeds overeen-
komt - wat men zich goed kan voorstellen -, verheugt het College
zich over de medewerking die het op dit eerste niveau krijgt. De
administratie ziet nu in de federale ombudsman wel een externe
controleur, maar dan één die net als zijzelf een voortdurende ver-
betering van de openbare diensten nastreeft.

De regering. De ombudsmannen zijn wettelijk verplicht om syste-
matisch de voogdijminister op de hoogte te brengen telkens zij een
aanbeveling aan zijn administratie richten. Wanneer de minister
zelf, als administratieve federale overheid, het voorwerp uitmaakt
van een klacht die bij het College aanhangig wordt gemaakt, zijn
de ombudsmannen ook geroepen om contact op te nemen met de
regeringsleden. Ofwel omdat hun administratie weigert om de
aanbeveling die door het College werd geformuleerd te volgen,
ofwel omdat de oplossing voor de structurele disfunctie die door
het College wordt gemeld, niet van de administratie, doch van de
minister zelf dient te komen. Dit is meer bepaald het geval bij een
reglementaire of een wettelijke disfunctie.
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In dat opzicht hangt het gevolg dat de regeringsleden aan de vast-
stellingen en de aanbevelingen van het College geven, sterk af van
de betrokken minister, zoals men kan lezen in deel II van dit jaar-
verslag. Waar in bepaalde gevallen een uitstekende samenwerking
tot stand kon komen, en de aanbevelingen van het College konden
worden geconcretiseerd, hetzij door een ministeriële omzendbrief,
hetzij door een wetsontwerp, blijven de gevallen waarin de aanbe-
velingen van de federale ombudsman zelfs niet worden onder-
zocht veel te talrijk. Dit blijkt uit de briefwisseling met betrekking
tot de structurele disfuncties, die vaak slaan op enkele duizenden
personen, en die geen antwoord vanwege de minister krijgen, zelfs
na verscheidene herinneringsbrieven.

In tegenstelling tot Frankrijk bijvoorbeeld kent België geen enkel
georganiseerd systeem waarbij de Regering officieel kennis neemt
van de aanbevelingen van de nationale ombudsman, zijn uitleg en
argumenten aanhoort, deze aanbevelingen toetst aan het wette-
lijke, politiek en budgettair kader, en hun haalbaarheid en oppor-
tuniteit nagaat, om ze hetzij te concretiseren, hetzij te motiveren
waarom ze worden verworpen. In Frankrijk coördineert en analy-
seert de secretaris-generaal van de regering, een functie die bij ons,
na de Copernicushervorming, te vergelijken is met deze van voor-
zitter van het Directiecomité van de Kanselarij en de algemene
diensten, of de directeur-generaal van de algemene coördinatie van
de politiek, systematisch het gevolg dat aan aanbevelingen wordt
gegeven, en brengt voor elk van deze aanbevelingen een vertegen-
woordiger van de ″Médiateur de la République″, en van de betrok-
ken minister of ministers samen.

Het Parlement. Als collateraal orgaan van de Kamer van volksver-
tegenwoordigers, brengt het College van de federale ombudsman-
nen aan de Kamer minstens jaarlijks verslag uit van de werkzaam-
heden (jaarverslag). Dat gebeurt conform de wet. In het bijzonder
worden de aanbevelingen en, in voorkomend geval de moeilijkhe-
den waarmee het in aanraking kwam bij de uitoefening van zijn
taken, vermeld. Sinds 1997 heeft de Kamer de commissie voor de
Verzoekschriften aangewezen om de bevoorrechte gesprekspartner
van het College te zijn in de schoot van het Parlement. Het is
bijgevolg de commissie voor de Verzoekschriften die het jaarver-
slag van het College analyseert, de uiteenzetting van de federale
ombudsmannen aanhoort, vervolgens een verslag maakt alvorens
de verschillende delen van het jaarverslag van het College en de
eventuele aanbevelingen die erin zijn opgenomen, te verspreiden
over de vaste commissies van de Kamer, in functie van hun res-
pectievelijke bevoegdheden. Hoewel de commissie voor de Ver-

1.N
aar

een
beter

gebruik
van

de
vaststellingen

en
de

aanbevelingen
van

het
C

ollege

12



zoekschriften ervoor kan kiezen bepaalde aanbevelingen van het
College zelf te onderzoeken, is zij echter niet bevoegd om ze in
wetsvoorstellen te vertalen, maar dient zij hiervoor de aanbevelin-
gen eveneens aan de betrokken vaste commissie over te maken.

In vijf jaar echter, werd het jaarverslag van het College, de disfunc-
ties die het aantoont evenals de algemene aanbevelingen die het
bevat, nooit in een vaste commissie geanalyseerd en bediscussi-
eerd, behoudens één uitzondering. In de Kamer, in plenaire zitting,
werd enkel het verslag dat door de commissie voor de Verzoek-
schriften in 1998 werd opgesteld nadat het College van de federale
ombudsmannen zijn jaarverslag had voorgesteld, het voorwerp
van discussie. In dat opzicht besluit de commissie voor de Ver-
zoekschriften zijn laatste twee verslagen op identieke wijze met de
woorden: “Verder is de commissie voor de Verzoekschriften (…) genoopt
te moeten vaststellen dat de vaste commissies van de Kamer onvoldoende
dynamiek aan de dag leggen bij de behandeling van de algemene aanbe-
velingen die hen in het verleden werden voorgelegd. Verder dringt zij er
eenparig op aan dat de plenaire vergadering van de Kamer onderhavig
verslag zou bespreken”4.

Het is dus enkel ten individuele titel dat bepaalde kamerleden en
senatoren in het kader van hun parlementaire werkzaamheden de
jaarverslagen van het College aanwenden. Hoewel men zich hier-
over zeker kan verheugen (zie hiervoor p. 195 e.v.), dient te wor-
den betreurd dat de Kamer niet op een meer gestructureerde wijze
van het werk van het College gebruik maakt.

Het College is nochtans een collaterale instelling, die precies door
de Wet van 22 maart 1995 werd opgericht om aan de Kamer de
administratieve of wettelijke disfuncties te kennen te geven, en
haar zo toe te laten enerzijds haar wetgevende functie, en ander-
zijds haar controletaak op de Uitvoerende Macht (interpellaties,
het oproepen van ambtenaren, mondelinge en schriftelijke vragen,
vragen om doorlichting van een administratie aan het College van
de federale ombudsmannen of aan het Rekenhof, en dergelijke)
beter uit te oefenen.
“Is het, uit het oogpunt van het parlement, niet paradoxaal een flank-
erende instelling op te richten die kwalitatief hoogstaand werk verricht op
het stuk van de verankering met de dagelijkse administratieve realiteit, de
objectiviteit en de juridische juistheid, en dan geen gevolg te geven aan de

4 Kamer, Doc 50 1186/001 van 4 april 2001, p. 17 en Doc 50 1420/001 van 21 september
2001, p. 13.
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vaak zeer relevante voorstellen die ze formuleert?” werd door verschil-
lende kamerleden zelf geschreven5.

Op het regionale niveau is het gebruik van het werk en de aanbe-
velingen van de ombudsman door het Parlement verbeterd. In het
Vlaamse Parlement is er een samenwerking tot stand gekomen
tussen de Voorzitter en de commissie voor de Verzoekschriften,
waardoor delen van het verslag van de Vlaamse ombudsman in de
vaste commissies worden besproken. In het Waals Parlement werd,
in 2001 en op initiatief van de Conferentie van de voorzitters, arti-
kel 75 van het huishoudelijk reglement gewijzigd. Sedertdien stelt
de Waalse ombudsman zijn jaarverslag in grote lijnen voor aan de
commissie voor Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken en
daarna, naargelang de respectievelijke bevoegdheden, aan de ver-
schillende permanente commissies van het Waals Parlement. Zij
bestuderen de aanbevelingen en horen de Waalse ombudsman,
vooraleer zij elk een verslag opstellen. Daarna wordt dit verslag
doorgestuurd aan de commissie voor Binnenlandse Zaken en
Ambtenarenzaken, die belast is met het opstellen van het synthe-
severslag. De Conferentie van voorzitters kan desgevallend beslis-
sen om het syntheseverslag in plenaire vergadering te bespreken.

Op het federale niveau heeft de commissie voor de Verzoekschrif-
ten unaniem voorgesteld om het reglement van de Kamer te wij-
zigen, zodat de analyse van het verslag en van de aanbevelingen
van het College door elke vaste commissie - over de problematiek
die eigen is aan hun respectievelijke bevoegdheden - officieel wordt
ingevoerd6. Een voorstel van wijziging van het artikel 17-6 van het
reglement van de Kamer in die zin, werd door verschillende leden
van de commissie voor de Verzoekschriften in september 2001
neergelegd. Het bepleit de verplichte inschrijving op de dagorde
van elke vaste commissie, en dit éénmaal per trimester, van een
vergadering die wordt gewijd aan de algemene aanbevelingen van
het College van de federale ombudsmannen, én een facultatieve
inschrijving op dezelfde dagorde van het onderzoek van deze de-
len van de verslagen van het College die op de commissie voor de
Verzoekschriften betrekking hebben7. Dit is tot op heden de stand
van zaken.

5 Mevr. De Meyer en de heren Chastel, Decroly en Lefèvre, Kamer, Doc 50 1406/001
van 10 september 2001, p. 5.

6 In dezelfde zin heeft de heer H. De Croo, voorzitter van de Kamer van volksverte-
genwoordigers, zich uitgesproken tijdens de officiële overhandiging van het Jaarver-
slag 1999/1 op 25 oktober 2000.

7 Zie voetnoot 5.
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2. Het College en zijn taken beter bekendmaken

Daar aan de ombudsman een bemiddelingstaak werd toegewezen,
staat hij ten dienste van de burger. Daarvoor moet de burger weten
dat de ombudsman bestaat. Dit heeft het College ertoe aangezet
eind 1999, begin 2000 een bekendmakingcampagne te organiseren
door middel van televisiespots, waarvan de inhoud nadien in de
geschreven pers werd hernomen. Telkens werd de nadruk gelegd
op een gratis informatiebrochure, die de rol en de actiemiddelen
van de federale ombudsman toelicht. Los van deze campagne, ge-
bruikten en blijven de federale ombudsmannen nog steeds andere
middelen gebruiken om het bestaan en de bevoegdheden van het
College beter bekend te maken.

Voordrachten. Sedert verscheidene jaren staat het geven van voor-
drachten waarbij het College wordt voorgesteld, op de agenda van
de ombudsmannen of de medewerkers waaraan zij delegeren.
Deze voordrachten, gehouden voor een jong of minder jong pu-
bliek, professionelen of burgers, zijn een zeer nuttig informatieka-
naal betreffende het bestaan en de actiemiddelen van de parlemen-
taire ombudsman.

In dat kader kan worden verwezen naar de samenwerking die is
ontstaan tussen het College en de Nationale School voor Fiscaliteit
en Financiën enerzijds, en het College en het Opleidingsinstituut
van de Federale Overheid anderzijds, nu deze beide instellingen
voor voortgezette opleiding voor federale ambtenaren de ombuds-
mannen uitnodigen om de taken en de werking van het College
uiteen te zetten.

De bijdragen in de pers. De perstribunes die de federale ombuds-
mannen hebben bekomen, vormen een andere, essentiële, manier
van informatieoverdracht naar de burger.
Over de concrete dossiers met betrekking tot de diverse materies
waarvoor het College bevoegd is heen, doen de federale ombuds-
mannen didactisch werk door de taken van het College, zijn be-
voegdheden en wat de burgers ervan mogen verwachten, toe te
lichten, en dit veertiendaags of maandelijks (p. 200 tot 221).

De permanenties in de provincies. De wetgever had de bedoeling
de toegang tot de ombudsman zo informeel mogelijk te maken.
Hoewel in de meeste gevallen, zoals men kan lezen op p. 30-31, dit
schriftelijk gebeurt - per brief, fax of e-mail - kan dit ook door een
bezoek te brengen aan de federale ombudsman. Voor diegenen die
aldus een klacht willen indienen, maar die niet de mogelijkheid
hebben zich naar Brussel te begeven, houdt het College gedecen-
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traliseerde maandelijkse permanenties. Met de steun van de gou-
verneurs van Luxemburg en West-Vlaanderen, kunnen de burgers
rechtstreeks de federale ombudsman of zijn medewerker éénmaal
per maand op een vaste dag aanspreken, in de provincies die het
verst van Brussel verwijderd zijn, en in de gemeenten Aarlen,
Houffalize, Libramont, Marche-en-Famenne, Brugge, Kortrijk en
Ieper. Op basis van de resultaten zal het College kunnen beslissen
dit initiatief uit te breiden naar de andere provincies.

Ontmoetingen met verkozenen. Het is geen geheim dat de institu-
tionele bemiddeling door sommige verkozenen wordt beschouwd
als een concurrentie voor de diensten van sociale hulpverlening en
sociale bemiddeling die door hen zelf in het leven zijn geroepen.
Door het jaarverslag vooraf aan de leden van het Parlement over te
maken hebben de federale ombudsmannen de kans gehad te her-
inneren aan de waardevolle complementariteit die er tussen de
ombudsman en de parlementsleden bestaat inzake dienstverlening
aan de burgers die een conflict met de federale administraties heb-
ben. In plaats van zelf contact op te nemen met de administratie
voor problemen die hen tijdens hun contact met de bevolking wor-
den voorgelegd, hebben meerdere parlementsleden ervoor geko-
zen het College in te schakelen. Zij worden door het College op de
hoogte gehouden van de evolutie van het dossier zodat zij in feite
verlost worden van een uitermate belastend werk terwijl het con-
tact met de burger behouden blijft. Door deze contacten blijven zij
bovendien onmiddellijk geı̈nformeerd over eventuele disfuncties
die het College vaststelt wat hun parlementair werk ten goede
komt.

Om deze samenwerking intenser te maken en aldus de dienst aan
de burgers te verbeteren, zal het College zowel de federale als de
regionale, provinciale en lokale verkozenen ontmoeten. Deze ont-
moetingen zullen georganiseerd worden per provincie en in Brus-
sel, en zullen de eerstkomende lente beginnen in Bergen, ook hier
met de steun van de gouverneur, alvorens ze naar andere hoofd-
plaatsen zullen worden uitgebreid. Een eerste ontmoeting, voorbe-
houden aan de burgemeesters en op uitnodiging van de gouver-
neur, heeft in de provincie Namen reeds plaats gevonden in de-
cember 2001.

De organisatie en de deelname aan colloquia. De federale ombuds-
mannen en hun medewerkers investeren veel in colloquia. Deze
dienen enerzijds om de taken van de parlementaire ombudsman
en de synergie die zijn functie mogelijk maakt, beter bekend te
maken bij mensen die beroepshalve actief zijn in de rechtswereld,
de bemiddeling en de bestuurswetenschappen. Anderzijds komen
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zij tegemoet aan de nood van permanente vorming. Naast de deel-
name aan het colloquium van januari 2001 in het Parlement - on-
der voorzitterschap van de commissie voor de Verzoekschriften
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, gewijd aan “De om-
bud” - hebben de federale ombudsmannen en/of hun medewer-
kers ook deelgenomen aan een aantal colloquia, in België of (zie
infra) in het buitenland.

Bovendien is het College in 2001 actief geweest in het zelf organi-
seren van colloquia. In september, tijdens het Belgisch voorzitter-
schap van de Europese Unie, hebben de federale ombudsmannen,
samen met de regionale Waalse en Vlaamse ombudsmannen, en
met de Europese Ombudsman, in Brussel een seminarie georgani-
seerd met als thema “De ombudsmannen tegen discriminatie”, dat
de nationale en regionale ombudsmannen van de Europese Unie
en van de Schengenlanden samenbracht.
In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting hebben de
federale en regionale ombudsmannen te Brussel in oktober 2001
tevens een seminarie georganiseerd, getiteld “De ombudsman: de
kernwaarden van de functie”, bedoeld voor politiek verantwoor-
delijken, magistraten, ambtenaren, en bemiddelingsdeskundigen,
met als doel hen voor de ombudsfunctie te sensibiliseren.

Wetenschappelijke bijdragen. In dezelfde gedachtegang, heeft
Pierre-Yves Monette in 2001 drie juridische en bestuurswetenschap-
pelijke studies gepubliceerd: “Du contrôle de la légalité au contrôle de
l’équité: une analyse du contrôle exercé par l’ombudsman parlementaire
sur l’action de l’administration” in het tijdschrift voor Belgisch
grondwettelijk recht, “Le principe du raisonnable dans l’action admini-
strative” (Het redelijkheidsbeginsel en het bestuurlijk optreden) in Chro-
niques de droit public / Publiekrechtelijke Kronieken, en tenslotte
“The parliamentary ombudsman in Belgium: strengthening democracy”
bij Kluwer Law International. Deze initiatieven maken het aan de
ene kant mogelijk om de functie van de federale ombudsman bij
een specifieke doelgroep bekend te maken en aan de andere kant
de vooruitgang van het recht en de bestuurswetenschap te bevor-
deren.

Stages van studenten en academische contacten. Tijdens het voor-
bije werkjaar is het College voortgegaan met zijn politiek van het
ontvangen van studenten van universiteiten of hogescholen. Waar
dit paste in hun studieschema brachten zij een periode van twee
tot zestien weken door op het College. Het is een van de middelen
om contact te houden met de academische wereld. De federale
ombudsmannen zelf worden trouwens geregeld uitgenodigd om,
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in het kader van een cursus, toelichting te geven over hun rol en
hun werkingsmiddelen.

De website van het College. De internetsite van het College van de
federale ombudsmannen, opgestart in december 1999 (www.fede-
raalombudsman.be) werd herwerkt en vervolledigd eind 2001. Dit
is een nuttig instrument voor zowel burgers als ambtenaren die er
een beschrijving van de taken, de actiemiddelen en de werking
van het College kunnen vinden, alsmede de organieke wet, het
huishoudelijk reglement, de samenvattingen van de behandelde
dossiers, de jaarverslagen, de publicaties van de federale ombuds-
mannen, nuttige adressen, enz.

Toegang via het web: ombudsman.be. Met de regionale en lokale
ombudsmannen, met de sectorale ombudsdiensten en in samen-
werking met de bemiddelingsdiensten in de privé-sector, neemt
het College deel aan het opzetten van een webpagina die alle ge-
gevens en FAQ’s (frequently asked questions) inzake bemiddeling
verzamelt. In die optiek werden drie internet domeinnamen gere-
serveerd: ombudsman, médiations en bemiddelingen. Deze webstek,
die in 2002 zal klaar zijn, wordt een belangrijke hulp voor de bur-
ger met alle nuttige informatie op het vlak van bemiddeling op één
adres, tevens gelinkt aan de internetsites van alle ombudsmannen
en ombudsdiensten.
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3. Internationale contacten

De gemeenschap van ombudsmannen is op het internationale vlak
vrij goed gestructureerd. De reden hiervoor is eenvoudig: er is per
definitie slechts één nationale ombudsman of één nationale om-
budsdienst per land en de uitwisseling van ervaringen, in deze
functie even noodzakelijk als in alle andere, vraagt per definitie om
internationale contacten.

Met betrekking tot de internationale samenwerking, heeft het Col-
lege de gelegenheid gehad om, in verscheidene dossiers met grens-
overschrijdende elementen waarin het werd gevat, samen te wer-
ken met andere nationale, Europese of niet-Europese ombudsman-
nen. Zo werden, net als door andere ombudsmannen van de landen
van de Europese Unie, in dossiers met een Europees communautair
element, vaak contacten gelegd met de Europese ombudsman. Er
werd trouwens een netwerk van verbindingspersonen opgericht
tussen de Europese ombudsman en de ombudsmannen van de
Unie. In dat kader heeft de directeur van het College in november
te Straatsburg een bijeenkomst bijgewoond.

In het kader van de bilaterale contacten heeft het College in de
maand mei gedurende enkele dagen een Braziliaans jurist ontvan-
gen met het oog op het installeren van een parlementaire ombuds-
man in Brazilië. De ombudsmannen hebben in de maand septem-
ber eveneens een parlementaire delegatie uit Slovakije ontvangen,
eveneens in het kader van het opzetten van een nationale ombuds-
man in Slovakije. In oktober hebben zij hun Franse ambtgenoot, M.
Bernard Stasi, ontvangen voor een werkbezoek van één dag. Bij die
gelegenheid zijn de heer Stasi en de federale ombudsmannen ont-
vangen door de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoor-
digers en door de commissie voor de Verzoekschriften. In novem-
ber tenslotte is er op het College een werkvergadering geweest met
de Hongaarse parlementaire commissaris, de heer Jenö Kaltenbach.

In het kader van de uitwisseling tussen ombudsdiensten werd af-
gesproken dat een medewerker van het College, in 2002, een op-
leidingsweek zal volgen bij de “Médiateur de la République” te
Parijs. Tenslotte hebben twee medewerkers van de Albanese om-
budsman een week stage bij het College doorgebracht. Het College
zou bovendien gedurende een week een medewerker van de na-
tionale Roemeense ombudsman ontvangen, doch deze stage werd
geannuleerd omwille van interne redenen bij de Roemeense om-
budsman.

Met betrekking tot opleiding, hebben een attachee, de coördina-
trice van de afdeling “gezagsdepartementen”, de directeur, en de
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federale ombudsman, Pierre-Yves Monette van 14 tot 18 oktober te
Andorra een congres gevolgd dat werd georganiseerd door
l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie
(AOMF) over het thema “Protection des droits de l’homme et proximité
avec le citoyen : les prérogatives de l’ombudsman”. Pierre-Yves Monette
heeft eveneens op 12 en 13 november, te Ljubljana (Slovenië) een
colloquium gevolgd, georganiseerd rond het thema “Relationship
between ombudsmen and Judicial bodies”.

Op vraag van de Raad van Europa, heeft Pierre-Yves Monette als
deskundige een bijdrage geleverd aan een werkseminarie dat ge-
organiseerd werd door de Raad en de Organisatie voor Veiligheid
en Samenwerking in Europa (OVSE) in het kader van het stabili-
teitspact ten gunste van de landen van Zuidoost Europa, in Banja-
Luka (Bosnië-Herzegovina) en Zagreb (Kroatië) op 20 en 21
februari. Dit seminarie strekte ertoe de diensten van de ombuds-
mannen van deze landen te versterken. Tevens werd hem ge-
vraagd, in het kader van een symposium dat van 12 tot 14 septem-
ber 2001 werd gehouden door de nationale ombudsman van Cy-
prus, één van de kandidaat-landen om tot de Europese Unie toe te
treden, en ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de oprich-
ting van de Cypriotische nationale ombudsman, een voordracht te
geven met als onderwerp “Moving from adversarial to non-adversarial
approaches - a contemporary approach in ombudsmanship”. De kosten
die verbonden zijn aan de voordrachten als deskundige – die zon-
der vergoeding worden gegeven - vallen niet ten laste van het
College, maar van de organisatoren.

Als Regionaal vice-voorzitter van Europa van het International
Ombudsman Institute (IOI), heeft dr. Herman Wuyts een werkbe-
zoek gebracht aan zijn voorganger, de Deense ombudsman dr.
Hans Gammeltoft-Hansen. Bij die gelegenheid werden administra-
tieve documenten besproken en doorgegeven (29-30 maart).

De Voorzitter van het European Ombudsman Institute, de Cata-
laanse ombudsman Anton Cañellas, werd van 2 tot 4 april bezocht
in Barcelona om mogelijkheden te bespreken om te komen tot een
nauwere samenwerking tussen beide organisaties.

Van 23 tot 26 september nam dr. Herman Wuyts, samen met de
directeur, deel aan een conferentie van Europese ombudsmannen
en ombudsmannen van Latijns-Amerika en het Caraı̈bisch gebied
in Kopenhagen over “The Work and Co-operation of Ombudsman and
National Human Rights Institutions”. Hij hield er een uiteenzetting
over “Combating Discrimination (Combating non-application of non-
discrimination regulations)”. Dit gaf aanleiding tot voortgezette con-
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tacten met de Unesco en de Europese Unie, waardoor twee korte
bezoeken aan Parijs nodig waren (respectievelijk op 10 oktober en
27 november).

In oktober greep de jaarlijkse vergadering van de Raad van Be-
stuur van het IOI plaats in Seoel, Zuid-Korea (27-31 oktober) waar
het verslag over de activiteiten van het voorbije jaar, over de wer-
king van het internationaal secretariaat en over de financies wer-
den goedgekeurd en de plannen voor 2002 werden besproken.

Op 21 november ten slotte organiseerde dr. Wuyts de jaarlijkse
vergadering van de Europese ombudsmannen in Zürich waar hij
verslag uitbracht over zijn activiteiten en deze van zijn collega’s
Europese directeurs van het IOI en de plannen voor de toekomst
besprak met zijn Europese collega’s. Deze vergadering is steeds
gekoppeld aan de tweejaarlijkse Rondetafelconferentie van de Raad
van Europa met de ombudsmannen van geografisch Europa, in
samenwerking, dit jaar, met de Zwitserse collega’s
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4. Logistiek beheer

Het in de vorige jaren uitgestippelde beleid van het College van de
federale ombudsmannen inzake organisatie, personeel, financiën
en begroting bleef in 2001 verder richtinggevend voor de dage-
lijkse praktijk.

De diverse logistieke functies werden verder in hoofdzaak in eigen
beheer georganiseerd, al dan niet met de (steeds beperktere) me-
dewerking van derden, maar altijd met een minimum aan perso-
neelseffectieven.

Met ingang van 2002 doet het College voor de loonadministratie
niet langer een beroep op een sociaal secretariaat, maar op de Cen-
trale Dienst voor de Vaste Uitgaven (CDVU) van het ministerie
van Financiën. Dit zou zowel op het vlak van effectiviteit als van
kostprijs een gevoelige verbetering moeten betekenen.

Voor zijn boekhoudkundig beheer - zoals in vorige jaarverslagen
toegelicht is dit gestoeld op een economische boekhouding - doet
het College van de federale ombudsmannen nog slechts in geringe
mate beroep op de assistentie van een externe accountant. Het be-
treft hier uitsluitend technisch advies inzake de regels van het dub-
bel boekhouden (specifieke boekingen, afsluiting boekjaar, inpas-
sing nieuwe initiatieven zoals de invoering van de Euro, enz.).

4.1. Personeelsbezetting en -beleid

De volgende tabel geeft een beeld van het personeelsbestand op 1
januari 2002.

Niveau Taalrol Geslacht Rechtspositie Totaal
effectief

Totaal
personeels-

formatieN F M V Statutair Contract

A 11 11 12 10 20 (*) 2 22 24

B 6 6 4 8 12 0 12 12

C 1 1 1 0 0 1 1 2

D (**) 1 1 0 2 0 2 2 2

Totaal 18 19 17 20 32 5 37 38+2 (**)

(*) waarvan 2 opdrachthouders met een tijdelijk mandaat (administrateur en directeur)
(**) schoonmaakpersoneel, gelijkgesteld met niveau D, artikel 4 van de personeelsformatie

In vergelijking met de toestand op 1 januari 2001 groeide het glo-
bale personeelsbestand met één eenheid aan, waardoor opnieuw
hetzelfde effectief werd bereikt als op 1 januari 2000.
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Het aantal contractuele medewerkers daalde van zes naar vijf een-
heden. Na een wervingsprocedure met SELOR in de loop van het
jaar 2001 bleef op 1 januari 2002 nog één contractuele dossierbe-
heerder in dienst voor de tijdelijke vervanging van een statutair
medewerker, die in de loop van het werkjaar de dienst heeft ver-
laten. Daarnaast was op 1 januari 2002 op het universitaire niveau
enkel nog de functie van informaticus op contractuele basis bezet.
De bovenvermelde wervingsprocedure leidde er niet toe om ook
aan deze functie een statutaire invulling te kunnen geven (betrek-
king van informaticus in de graad van attaché). Wat de overige
drie contractuele medewerkers betreft, voorziet de personeelsfor-
matie uitdrukkelijk dat deze functies - rekening houdende met hun
specificiteit – door contractuele medewerkers kunnen vervuld
worden.

Het College van de federale ombudsmannen heeft verder het in
2001 opgestarte proces voor de inschakeling van vier coördinato-
ren slechts gedeeltelijk kunnen afronden. Van de hiertoe statutair
in aanmerking komende medewerkers hadden eind 2000 reeds
twee medewerkers van het College met gunstig gevolg een assess-
ment-proef afgelegd via SELOR. Voor het invullen van de twee
nog openstaande betrekkingen werd in 2001 na een externe oproep
een specifiek examen ingericht. Bij gebrek aan laureaten kon uit-
eindelijk slechts één van beide betrekkingen worden ingevuld.

Het in de vorige jaarverslagen uiteengezette HRM-beleid werd in
dit werkjaar verder geı̈mplementeerd.

4.2. Financieel en budgettair beheer

De begroting 2002 voorziet kredieten voor een totaal van 3.114.411
EUR (of 125.635.000 BEF). De lichte toename tegenover 2001 (+ 2,78
%) is hoofdzakelijk te verklaren door de loonindexering en door de
normale loopbaanontwikkeling, zoals opgenomen in de oorspron-
kelijke meerjarenraming van het College, voorgelegd aan en aan-
genomen door de Kamer in 1998.

4.3. Materieel beheer

Op 4 april 2001 werd een nieuw – in huis ontwikkeld – informati-
casysteem in gebruik genomen. Dit dossieropvolgingsprogramma,
dat doelmatigheid en doeltreffendheid, eenvoud en exploitatiemo-
gelijkheden (statistieken, beheersinformatie, enz.) tracht te combi-
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neren, vormt de kern van de verdere informaticaontwikkelingen
van het College. Een werkgroep van gebruikers participeert aan
deze ontwikkelingen.

4.Logistiek
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II.
Onderzoek
van de dossiers





II. ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

1. Inleiding

Los van deze inleiding is het tweede deel van dit Jaarverslag 2001
in vijf hoofdstukken onderverdeeld.

Vooreerst bieden algemene statistische gegevens een overzicht
aangaande het aantal, de taal, het gebruikte communicatiemiddel,
de geografische spreiding, de sector, de behandelingsfase, de door-
verwijzing en de beoordeling van de dossiers.
De cijfers betreffen steeds de toestand op 31 december 2001. Aan-
sluitend bij het Jaarverslag 2000 (1 januari 2000 – 31 december
2000) en rekening houdend met het nieuwe artikel 15 van de wet
van 22 maart 1995, tot instelling van federale ombudsmannen,
loopt de beschouwde periode in dit jaarverslag opnieuw over
twaalf maanden (1 januari 2001 – 31 december 2001).
Voor de algemene cijfers wordt op vraag van de commissie voor de
Verzoekschriften van de Kamer, in de mate van het mogelijke –
afhankelijk van de beschikbaarheid en/of de vergelijkbaarheid van
de gegevens – de evolutie weergegeven over de jaren 2000 en 2001.

Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed - ook indien er
slechts weinig dossiers zijn ingediend - aan de federale ministeries
(met inbegrip van de wetenschappelijke en culturele instellingen,
alsook van de bijzondere korpsen), de federale parastatale instel-
lingen, en ten slotte, de private organisaties belast met een alge-
mene dienstverlening, evenals klachten van ambtenaren.

Bij de behandeling van de verschillende federale ministeries kan
een behandeld dossier ofwel een klacht bevatten ofwel een ver-
zoek om bemiddeling zijn.

Met uitzondering van de sociale parastatalen en van sommige pa-
rastatalen en overheidsbedrijven zonder rechtstreekse band met
een van de federale ministeries (zie infra, p. 151 e.v.) worden de
parastatalen behandeld samen met het ministerie dat de voogdij
erover uitoefent, ook al maken deze instellingen geen deel uit van
het ministerie als zodanig. Dit blijkt overigens voldoende uit de
titels bij de diverse grafieken.

Ook een minister is een administratieve overheid in de zin van
artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en
dus is het College van de federale ombudsmannen, op het zuiver
administratieve vlak, ook bevoegd om zijn of haar optreden te
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beoordelen naar aanleiding van een klacht. Dit is de reden waarom
bij bepaalde ministeries de categorie “minister” voorkomt.

In dit tweede deel van het jaarverslag wordt steeds hetzelfde
schema gebruikt. Eerst worden de cijfers over de betrokken fede-
rale overheid gegeven in een tabel. Daarin vindt men steeds het
aantal dossiers per onderverdeling van de betrokken administratie,
per taal, per fase van behandeling en volgens de evaluatiecriteria.
In de meeste gevallen gebeurt dit aan de hand van grafieken (in
percenten en in absolute cijfers). In een aantal gevallen zullen de
grafieken evenwel ontbreken en worden de gegevens in tabelvorm
weergegeven. De reden daarvoor is dat het aantal dossiers in dat
geval te klein is om relevante grafieken op te leveren. Wij hebben
ervoor gekozen om slechts vanaf 20 dossiers per administratie gra-
fieken op te stellen.
Vervolgens komt er een rubriek inleiding en contacten met de ad-
ministratie waarin een overzicht wordt gegeven van de relaties
tussen het College en de betrokken administratie.
Daarna volgt de (thematische) bespreking van de meest opvallende
problemen, klachten of verzoeken om bemiddeling.
De bespreking van een administratie sluit af met slotbeschouwin-
gen in de vorm van conclusies en aanbevelingen.

2. Algemene cijfers

Het totale aantal dossiers dat hier in grote trekken wordt behan-
deld, bedraagt 5.338, waarvan 1 nog openstaand dossier dat werd
ingediend tijdens de 9 maanden van het werkjaar 1997, 11 nog
openstaande dossiers ingediend tijdens de 12 maanden van het
werkjaar 1998 en 114 nog openstaande dossiers ingediend tijdens
de 15 maanden van het werkjaar 1999 (Jaarverslag 1999 en 1999/1).
Tijdens het (werk)jaar 2000 werden er van deze 5.338 dossiers 1.073
ingediend en tijdens het (werk)jaar 2001 tenslotte 3.999, met inbe-
grip van 1.140 informatievragen. Het aantal informatievragen is in
2001 sterk gestegen in vergelijking met het jaar 2000. In 2000 wer-
den “slechts” 341 informatievragen geteld. Dit heeft, naast een ze-
kere reële toename van het aantal informatievragen, ongetwijfeld
ook te maken met een verbeterde registratie ten gevolge van het in
gebruik nemen van een nieuw informaticaprogramma voor het
dossierbeheer (zie hierboven inzake logistiek beheer, p. 22 e.v.).

Vanaf 1 januari 2001 hanteert het College van de federale ombuds-
mannen de regel om een dossier - behoudens uitzonderlijke geval-
len - ten laatste na twee jaar (voordien drie jaar) af te sluiten op het
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individuele vlak en de problematiek indien nodig op een algeme-
ner vlak verder op te volgen aan de hand van principedossiers. De
overgrote meerderheid van de dossiers wordt overigens afgesloten
na enkele maanden tot een jaar. Driemaandelijks onderzoekt het
College of de nog openstaande dossiers die sinds meer dan twee
jaar werden ingediend niet kunnen worden afgesloten.

Deze dossiers zijn verdeeld over tien fasen, vemeld in artikel 12
van het huishoudelijk reglement van het College van de federale
ombudsmannen (BS, 27 januari 1999, p. 2339-2345; CFO, Jaarverslag
1997, p. 45- 46): ontvangstmelding, informatiefase, onderzoeksfase,
bemiddelingsvoorstel, onontvankelijk dossier, opschorting van de
behandeling, voorstel, officiële aanbeveling, doorverwijzing, afslui-
ting van het dossier.

Dossiers in de verschillende fasen

21,4%31,3%

6,9%

0,3%
0,6% 11,8%

0,2% 1,8%

21,7%

3,5%

0,6%

TOTAAL 5338

Aantal

(*) Het totaal aantal bemiddelingen, voorstellen en officiële aanbevelingen gedurende het
werkjaar bedraagt respectievelijk 16, 42 en 24. De aantallen opgenomen in de grafiek
betreffen immers enkel de situatie op 31 december 2001. De fasen in een dossier zijn
uiteraard evolutief.

Deze dossiers zijn voor het werkjaar 2001 als volgt over de talen
verdeeld: Nederlands: 3.041, Frans: 2.247, andere (waaronder
Duits): 50.
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De hiernavolgende grafiek geeft tevens de evolutie weer van het
aantal dossiers per taal over de jaren 2000 en 2001. Het is een
vergelijking tussen twee momentopnamen, telkens op 31 december
van het werkjaar. Merk op dat bij een dergelijke vergelijking een
aantal dossiers – geopend vóór 1 januari 2001 – in de cijfers voor
beide werkjaren zijn opgenomen. Deze gegevens blijven evenwel
relevant omdat ze per werkjaar de reële werklast van het College
weergeven, verdeeld over de verschillende talen.

De verdeling over de verschillende talen van de 3.999 nieuwe dos-
siers geeft voor het werkjaar 2001 het volgende beeld: Nederlands:
2.380 of 59,5 %, Frans: 1.581 of 39,5 %, andere (waaronder Duits):
38 of 1,0 %. Opgesplitst over nieuwe klachten en verzoeken tot
bemiddeling enerzijds en informatievragen anderzijds geeft dit:
- nieuwe klachten en verzoeken om bemiddeling (2.859): Neder-

lands: 1.632 of 57,1 %, Frans: 1.205 of 42,1 %, andere (waaronder
Duits): 16 of 1,4 %;

- nieuwe informatievragen (1.140): Nederlands: 748 of 65,6 %,
Frans: 376 of 33,0 %, andere (waaronder Duits): 22 of 0,8 %.

Dossiers per taal
evolutie 2000 - 2001

0
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3500 3041
(57,0%)

1899
(47,0%)

2247
(42,1%)

32
(0,8%)

50
(0,9%)

2110
(52,2%)

20012000

Nederlands Frans Duits / Andere

De hiernavolgende (nieuwe) grafiek geeft een beeld van de verde-
ling van de dossiers per communicatiemiddel. Met dit laatste
wordt de wijze bedoeld waarop een klacht wordt ingediend of een
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informatievraag wordt gesteld. In afnemende volgorde van belang-
rijkheid gebeurde dit voor het geheel van de dossiers 2.160 keer
per brief, 1.585 keer per telefoon, 950 keer per E-mail, 337 keer via
een bezoek en tenslotte 302 keer per fax.

Dossiers per communicatiemiddel 

E-mail 954

Fax 302

Brief 2160

Telefoon  1585

Bezoek 337

6,3%
17,9%

5,7%

40,5%

29,7%

TOTAAL 5338

Aantal

Hierna volgt een grafiek met de beschikbare cijfergegevens8 over
de geografische spreiding over de provincies en Brussel van zowel
de 4.501 dossiers als van de 4.364 indieners van deze dossiers. Het
betreft hier vanzelfsprekend enkel de gevallen waarvoor de woon-
plaats effectief bekend is (wat niet steeds het geval is bij e-mail,
informatievragen of - uiteraard - anonieme klachten) en voor zover
de betrokkene een woonplaats in België heeft vermeld. Daarnaast
werd in 100 dossiers een woonplaats in het buitenland aangeduid.

8 Bron: ministerie van Economische Zaken, NIS, “Bevolking en huishouden. Totale en
Belgische bevolking op 1 januari 2001”.

II
.O

nd
er

zo
ek

va
n

de
do

ss
ie

rs

31



V
er

g
el

ijk
in

g
 t

u
ss

en
 h

et
 a

an
ta

l d
o

ss
ie

rs
, h

et
 a

an
ta

l i
n

d
ie

n
er

s 
en

 h
et

 b
ev

o
lk

in
g

sa
an

ta
l

pe
r 

pr
ov

in
ci

e 
+

 B
ru

ss
el

0,
0%

5,
0%

10
,0

%

15
,0

%

20
,0

%

Lu
xe

m
bu

rg

W
aa

ls-
Br

ab
an

t

Nam
en

Li
m

bu
rg

Lu
ik

W
es

t-V
la

an
de

re
n

Hen
eg

ou
wen

Vl
aa

m
s-

Br
ab

an
t

O
os

t-V
la

an
de

re
n

Br
us

se
l

An
tw

er
pe

n

A
an

ta
l d

os
si

er
s

19,3%

19,3%

16,0%

17,2%

17,1%

9,4%

12,9%

13,0%
13,3%

10,7%

10,7%

9,9%

8,9%

8,8%

12,5%

8,2%

8,3%

11,0%

6,6%

6,7%

9,9%

5,7%

5,7%

7,7%

4,2%

4,2%

4,3%

4,0%

3,9%

3,4%

2,2%

2,2%

2,4%

A
an

ta
l i

nd
ie

ne
rs

B
ev

ol
ki

ng
sa

an
ta

l

2.
A

lgem
ene

cijfers

32



Een aantal dossiers waren onontvankelijk (628 in totaal); 369 klach-
ten werden doorverwezen naar de parlementaire ombudsmannen
van Gewesten en Gemeenschappen, naar interne ombuds- of
klachtendiensten of - bij gebrek aan een parlementair of admini-
stratief bemiddelingsorgaan - naar de instellingen waarover de
klachten geformuleerd werden; tenslotte waren er ook 1.140 infor-
matievragen, waarvan een aantal werden doorverwezen naar de
bevoegde instanties en hun informatieambtenaren. Zo bleven er
nog 3.201 ontvankelijke dossiers over.

Zoals reeds toegelicht in het Jaarverslag 2000 (p. 9-13), vertegen-
woordigen de onontvankelijke of doorverwezen dossiers en de in-
formatievragen een niet te verwaarlozen deel van de werklast van
het College van de federale ombudsmannen. In een aantal gevallen
is een grondig onderzoek vereist vóór een dossier onontvankelijk
wordt verklaard of vóór het wordt doorverwezen. Hetzelfde geldt
voor het beantwoorden van informatievragen.

Daarnaast zijn er nog ongeveer 1.500 andere, meestal telefonische
informatievragen. Hoewel ze per vraag niet al te veel tijd vergen
en daarom in tegenstelling tot de 1.140 meer inhoudelijke vragen
niet in de grafieken werden opgenomen, vertegenwoordigen deze
in hun geheel toch eveneens een niet te verwaarlozen werklast.

De hiernavolgende grafiek geeft een beeld van de ontvankelijkheid
van de dossiers. Houden we omwille van de nieuwe registratieme-
thode geen rekening met de informatievragen, dan stellen we vol-
gende evolutie vast over de jaren 2000 en 2001:

- jaar 2000 (voor 3.700 dossiers): 2.749 ontvankelijke dossiers
(74,3 %), 540 onontvankelijke dossiers (14,6 %) en ten slotte 411
doorverwezen dossiers (11,1 %);

- jaar 2001 (voor 4.198 dossiers): 3.201 ontvankelijke dossiers
(76,3 %), 628 onontvankelijke dossiers (15,0 %) en ten slotte 369
doorverwezen dossiers (8,8 %).
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Ontvankelijkheid van de dossiers

Ontvankelijk 3201

Onontvankelijk 628

Doorverwezen 369

Informatievragen    1140

TOTAAL 5338

Aantal

60,0%
11,7%

6,9%

21,4%

De ontvankelijke dossiers zijn per taal voor het werkjaar 2001 als
volgt verdeeld: Nederlands: 1.703, Frans: 1.474, andere (waaronder
Duits): 24.

De hiernavolgende grafiek geeft tevens de evolutie weer van het
aantal ontvankelijke dossiers per taal over de jaren 2000 en 2001.
Wat hierboven werd gesteld inzake de vergelijking tussen het glo-
baal aantal dossiers geldt ook hier: het is een vergelijking tussen
twee momentopnames op 31 december van het werkjaar, met als
resultaat een zekere “dubbeltelling”. Ook hier blijven deze gege-
vens evenwel relevant omdat ze per werkjaar de reële werklast
van het College weergeven inzake ontvankelijke dossiers, verdeeld
over de verschillende talen.

De verdeling over de verschillende talen van de 1.941 nieuwe ont-
vankelijke dossiers geeft voor het werkjaar 2001 het volgende
beeld: Nederlands: 1.085 of 55,9 %, Frans: 843 of 43,4 %, andere
(waaronder Duits): 13 of 0,7 %. Voor de 1.828 nieuwe ontvankelijke
dossiers van het werkjaar 2000 was deze verdeling als volgt: Ne-
derlands: 960 of 52,5 %, Frans: 859 of 47,0 %, andere (waaronder
Duits): 9 of 0,5 %.
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Ontvankelijke dossiers per taal
evolutie 2000 - 2001
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21
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Een aantal dossiers werden doorverwezen naar volgende parle-
mentaire ombudsmannen (van Gemeenschappen en Gewesten),
interne ombudsdiensten en instellingen:

Bestemmingen van de doorverwezen dossiers en informatievragen Aantal %

Kamer van volksvertegenwoordigers 2 0,2%
Vlaamse Ombudsman 109 8,9%
Médiateur de la Région wallonne 20 1,6%
Hoge Raad voor de Justitie 8 0,7%
Comité P 7 0,6%
Ombudsdienst pensioenen 60 4,9%
Ombudsdiensten bij de autonome overheidsbedrijven 32 2,6%
Federale administraties 732 59,5%
Gemeenschappen en Gewesten 64 5,2%
Ombudsmannen steden en gemeenten 12 1,0%
Lokale administraties 31 2,5%
Private klachteninstanties (banken, verzekeringen, …) 26 2,1%
Andere 127 10,3%

1230 100,0%

De ontvankelijke en reeds volledig afgehandelde dossiers werden
ook ingedeeld in één van de nieuwe, meer gedetailleerde evalua-
tiecategorieën (zie CFO, Jaarverslag 2000, p. 15-16):

“Behoorlijk bestuur” wordt toegekend wanneer er geen fout gemaakt
werd of wanneer de fout werd rechtgezet zonder tussenkomst van
het College.
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“Behoorlijk bestuur na tussenkomst” duidt aan dat een fout door de
administratie werd gemaakt die echter door de tussenkomst van
het College werd rechtgezet.

“Onbehoorlijk bestuur” wordt toegekend wanneer een fout werd ge-
maakt door de administratie en de tussenkomst van het College
geen positief resultaat heeft gehad.

“Toepassing van de billijkheid”, hiermee worden de zeer uitzonder-
lijke gevallen bedoeld waarin de beslissing van de administratie,
hoewel volledig in overeenstemming met de wettelijkheid en de
principes van behoorlijk bestuur, toch het natuurlijk rechtvaardig-
heidsgevoel diep kwetst en waarvoor het College de administratie
in naam van de billijkheid uitnodigt om haar beslissing te herzien.

“Consensus” geeft aan dat een probleem werd opgelost ofwel via
een bemiddeling ofwel omdat een misverstand uit de wereld werd
geholpen, telkenmale zonder dat er sprake is van behoorlijk of
onbehoorlijk bestuur.

“Gedeelde verantwoordelijkheid” wordt gebruikt wanneer de verzoe-
ker en de administratie elk een deel van de verantwoordelijkheid
dragen.

“Niet te bepalen verantwoordelijkheid” wordt dan weer gebruikt wan-
neer de verantwoordelijkheid van de verzoeker of van de admini-
stratie niet precies kan worden vastgesteld.

“Afgesloten wegens onvoldoende informatie”, het gebeurt dat een dos-
sier wordt geopend maar dat de verzoeker niet meer antwoordt
wanneer bijkomende inlichtingen worden gevraagd die nodig zijn
om een volledig zicht op het verzoek te krijgen.

“Geen oordeel” ten slotte blijft als criterium enkel behouden indien
het probleem werd opgelost voor de tussenkomst van het College
maar na tussenkomst van een derde, ofwel na de tussenkomst van
het College waarbij het echter duidelijk is dat deze tussenkomst
geen rol heeft gespeeld bij het oplossen van het probleem, ofwel
wanneer het individuele geval zonder tussenkomst van het Col-
lege werd opgelost maar wanneer het structurele probleem of de
reglementaire bepaling die aanleiding heeft gegeven tot het indivi-
duele geval, nog voortbestaat.

In de volgende grafiek wordt een algemeen beeld geschetst van de
1.673 afgesloten dossiers. Deze zijn als volgt geëvalueerd: 628 ″be-
hoorlijk bestuur″, 442 ″behoorlijk bestuur na tussenkomst″, 123
″onbehoorlijk bestuur″, 1 “toepassing van de billijkheid”, 127 ″con-
sensus″, 43 ″gedeelde verantwoordelijkheid″, 39 ″niet te bepalen
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verantwoordelijkheid″, 301 ″afgesloten wegens onvoldoende infor-
matie″ en 94 ″geen oordeel″. Het verschil tussen het aantal evalua-
ties en het aantal afgesloten dossiers is te verklaren door het feit
dat een zelfde dossier meerdere administraties kan betreffen en
dus met meerdere evaluaties is afgesloten (één per administratie).

Evaluatie van de afgesloten dossiers

34,9%
5,2%

16,7%

2,2%

2,4%

7,1%

6,8%
0.1%

24,6%

TOTAAL 1798

Aantal

Behoorlijk bestuur 628

Behoorlijk bestuur 
na tussenkomst 442

Onbehoorlijk bestuur 123

Toepassing van de billijkheid 1

Consensus 127

Gedeelde verantwoordelijkheid 43

Niet te bepalen 
verantwoordelijkheid 39

Afgesloten wegens 
onvoldoende informatie 301

Geen oordeel 94

Van de 565 dossiers met de evaluatie “onbehoorlijk bestuur” of
“behoorlijk bestuur na tussenkomst” volgt hierna (p. 38) een over-
zicht van de gehanteerde criteria. In een dossier kunnen meerdere
criteria worden aangehaald, waardoor het totaal aantal gebruikte
criteria (644) hoger ligt dan het aantal betrokken dossiers (565). We
stellen daarbij evenwel vast dat - wellicht door de verfijning van
de criteria - gemiddeld het aantal gehanteerde criteria per dossier
in 2001 (1,14) is afgenomen in vergelijking met 2000 (1,4 of 753 op
538 dossiers).

De hiernavolgende grafiek (p. 39) geeft een beeld van de resultaten
van het optreden van het College van de federale ombudsmannen
in geval van vastgestelde disfuncties. Met optreden wordt hier be-
doeld het geheel van vragen om informatie, instructies, voorstel-
len, bemiddelingen en officiële aanbevelingen van het College.
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Resultaten van het optreden van het College
evolutie 2000 - 2001

NegatiefPositief
0

100

200

300

400

500

2000
2001

416
(77,3%)

442
(78,2%)

122
(22,7%)

123
(21,8%)

De verdeling van de ontvankelijke dossiers over de verschillende
administraties is als volgt:

federale dienst 2001 2000

Diensten van de Eerste Minister 19 0,5% 12 0,4%
Ambtenarenzaken 91 2,5% 49 1,7%
Justitie 162 4,4% 101 3,5%
Binnenlandse Zaken 581 15,7% 555 19,0%
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking 298 8,1% 162 5,6%

Landsverdediging 39 1,1% 16 0,5%
Financiën 1585 43,0% 1278 43,8%
Tewerkstelling en Arbeid (zonder sociale
parastatalen) 18 0,5% 36 1,2%

Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
(zonder sociale parastatalen) 264 7,2% 168 5,8%

Middenstand en Landbouw (zonder sociale
parastatalen) 90 2,4% 49 1,7%

Economische Zaken 27 0,7% 14 0,5%
Verkeer en Infrastructuur 100 2,7% 105 3,6%
Sociale parastatalen 244 6,6% 209 7,2%
Private organisaties belast met een openbare
dienstverlening 84 2,3% 83 2,8%

Parastatalen en overheidsbedrijven die niet
direct verbonden zijn aan een ministerie 47 1,3% 12 0,4%

Andere 41 1,1% 69 2,4%
3690 100,0% 2918 100,0%
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Daar een dossier betrekking kan hebben op verschillende overhe-
den, is het aantal klachten of verzoeken om bemiddeling per ad-
ministratie (3.690) hoger dan het aantal ontvankelijke dossiers
(3.201). Bovendien zijn per administratie ook de klachten van amb-
tenaren nog eens afzonderlijk (en bijkomend) vermeld.

Tot slot van dit algemeen overzicht volgt hierna de verdeling per
sector van de in vorige tabel en grafiek opgenomen dossiers.

Dossiers per sector
evolutie 2000 - 2001

30,7% 32,2%
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16,1%

6,0% 6,8%
2,9% 2,1%

10,0%

0,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

2000

2001

II
.O

nd
er

zo
ek

va
n

de
do

ss
ie

rs

41



3. De twaalf federale ministeries

3.1. Diensten van de Eerste minister

Cijfers

Diensten van de Eerste minister
+ Instellingen
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Vaste nationale cultuurpactcommis-
sie (VNCPC) 1 5,3%

Centrum voor gelijkheid van kansen
en racismebestrijding 3 15,8% 2 2

Federale voorlichtingsdienst (FVD) 1 5,3%
Federale diensten voor wetenschap-
pelijke, technische en culturele
aangelegenheden (DWTC)

1 5,3%

Algemeen Rijksarchief 2 10,5% 1 1 2
Koninklijke bibliotheek van België 1 5,3% 1 1
Koninklijke musea voor kunst en
geschiedenis 1 5,3%

Koninklijk museum voor Midden-
Afrika 3 15,8% 1 1 2

Koninklijke Muntschouwburg 1 5,3% 1 1
Andere 4 21,1% 1 3 4
Klachten van ambtenaren 1 5,3%
TOTAAL 19 100,0% 2 2 4 3 1 12
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Taal Aantal
Nederlands 13
Frans 6
TOTAAL 19

Beoordelingscriteria Aantal
Redelijke termijn 3
Zorgvuldigheid 1
Informatieverstrekking 1
Hoffelijkheid 1
TOTAAL 6

Het College heeft slechts een beperkt aantal klachten ontvangen
over de diensten van de Eerste minister.

Voor de opvolging van de algemene aanbeveling 97/5 in verband
met dit departement, wordt verwezen naar deel III van dit jaarver-
slag (Aanbevelingen).
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3.2. Ministerie van Ambtenarenzaken

3.2.1. Cijfers

Ministerie van Ambtenarenzaken
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Minister 6 6,6% 1 1 3 5
Secretariaat-generaal 1 1,1% 1 1
Dienst van algemeen bestuur
(DAB) 33 36,3% 7 2 1 1 11

Opleidingsinstituut van de federale
overheid (OFO) 3 3,3% 3 3

SELOR 42 46,2% 12 6 3 1 1 1 1 3 28
Klachten van ambtenaren 6 6,6%
TOTAAL 91 100,0% 19 7 5 3 1 7 2 4 48

Ministerie van Ambtenarenzaken
per taal

TOTAAL 91

Aantal

Nederlands 64

Frans 26

Duits / andere 1

28,6 %

1,1 %

70,3 %
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Beoordelingscriteria Aantal
Overeenstemming met rechtsregels 5
Gelijkheid 1
Vertrouwen 1
Redelijke termijn 1
Zorgvuldigheid 1
Informatieverstrekking 3
TOTAAL 12

3.2.2. Inleiding en contacten met de administratie

De federale ombudsman heeft de medewerkers van de minister
van Ambtenarenzaken en van de Modernisering van de Openbare
Besturen ontmoet in verband met de problematiek van de “Whistle
Blowers”, een term die in sommige Angelsaksische landen de per-
soneelsleden van een ministerie aanduidt die de klachten van de
personeelsleden over de interne organisatie van die openbare
dienst ontvangen en doorzenden. De behandeling van deze klach-
ten valt in België onder de bevoegdheid van de parlementaire om-
budsman vermits hij het extern controleorgaan is van de federale
administratie, dat eveneens kennis neemt van de klachten van de
federale ambtenaren ten aanzien van hun werkgever (zie deel II.6.
van dit verslag). Tot op heden werd geen gevolg gegeven aan deze
problematiek.

Het ministerie van Ambtenarenzaken is de drijvende kracht achter
de implementatie van zeer ingrijpende aanpassingen aan het
Openbaar Ambt, het zogenaamde Copernicus-plan. De klachten,
die naarmate het jaar vorderde binnenliepen, hebben vooral be-
trekking op de onzekerheid die in dit stadium heerst: diensten
(zullen) worden herschikt doch de wijze waarop dat gebeurt en
nog zal gebeuren wordt slechts in de loop van de hervorming be-
paald. Daar waar de zaken reeds duidelijk zijn, worden klachten
geformuleerd door ambtenaren die ingevolge de herschikking hun
loopbaan een wending zien nemen die zij niet konden voorzien op
het ogenblik dat zij in dienst traden en die zij veelal niet wensen.
Wellicht zal volgend jaar een groot deel van de aandacht van de
ambtenaren én van het College gaan naar de opvolging van deze
hervorming.

Zoals aangegeven in onze vorige jaarverslagen betreffen de meeste
klachten van ambtenaren die het College ontvangt niet het minis-
terie van Ambtenarenzaken, maar het personeelsbeheer in de mi-
nisteries. Deze klachten worden bijgevolg samengebracht in hoofd-
stuk zes van dit verslag, gewijd aan de klachten van ambtenaren,
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alle federale administraties door elkaar. Problemen over SELOR
worden daarentegen hier onderzocht. In dat verband stellen we
vast dat de contacten van het College met SELOR naar aanleiding
van het onderzoek van klachten nu eens vruchtbaar, dan weer
moeizaam verliepen. Merken we ten slotte op dat SELOR recent de
centrale instantie voor het beheer van mobiliteitsaanvragen is ge-
worden.

3.2.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

SELOR en de functiespecifieke taalexamens

In de loop van 2001 heeft het College de dossiers afgesloten waarin
de mogelijkheid tot het organiseren van functiespecifieke taalexa-
mens werd onderzocht. Het College vroeg zich af of SELOR kon
weigeren om, in toepassing van de artikels 21 en 22 van het ko-
ninklijk besluit van 30 november 19669, functiespecifieke taalexa-
mens voor de contractueel tewerkgestelden te organiseren, wan-
neer een departement dit naar aanleiding van een aanwervings-
procedure vroeg. Zonder ten gronde op deze vraag in te gaan,
antwoordde SELOR enkel dat men sinds jaar en dag van het prin-
cipe vervat in deze artikels was afgestapt.

In het vorige jaarverslag10 werd er reeds op gewezen dat SELOR
niet zomaar kan afstappen van een principe vervat in een nog
bestaande reglementering. Bij gebrek aan een geldig antwoord van
SELOR ter zake heeft het College dit dossier afgesloten. SELOR
heeft geen gebruik gemaakt van de bestaande rechtsregels om voor
de problemen van de verzoekers een oplossing te vinden11.

SELOR en de gevolgen van een retroactieve benoeming

Een aantal ambtenaren van het ministerie van Financiën deed een
beroep op het College van de federale ombudsmannen omdat het
door SELOR niet toegelaten werd tot het examen voor verhoging

9 KB van 30 november 1966 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken
van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij art. 53 van de wetten op
het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966 (BS, 3 de-
cember 1966).

10 CFO, Jaarverslag 2000, p. 50.
11 Volledigheidshalve dient de opheffing van het koninklijk besluit van 30 november

1966 door een koninklijk besluit van 8 maart 2001 te worden vermeld. De algemene
mogelijkheid om functiespecifieke taalexamens te organiseren blijft bestaan.
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in weddeschaal georganiseerd voor de bestuursassistenten. Eén
van de voorwaarden tot deelname was op 1 oktober 2000 titularis
te zijn van de graad van bestuursassistent. Op die datum waren zij
echter nog niet bevorderd en hadden zij slechts de graad van as-
sistent bij Financiën. Op aanraden van hun personeelsdienst schre-
ven zij zich in voor dit examen. Op het inschrijvingsformulier ver-
meldden zij dat ze reeds geslaagd waren voor het examen rang 20,
op basis waarvan zij – zonder twijfel – moesten worden bevorderd
en benoemd in de graad van bestuursassistent. De behandeling
van deze benoemingsdossiers liep echter bij het ministerie van Fi-
nanciën zelf vertraging op.

De betrokken ambtenaren bereidden zich dus – niets vermoedend
– voor op het examen en volgden bij het ministerie van Financiën
een opleiding. Pas één maand vóór de datum van het examen
deelde SELOR hen mee dat ze niet werden toegelaten tot het exa-
men omdat zij op 1 oktober 2000 nog niet formeel bevorderd wa-
ren in de graad van bestuursassistent. Nog vóór de dag van het
examen werden de benoemingsdossiers door het ministerie van
Financiën echter in orde gebracht en werden deze ambtenaren be-
vorderd met ingang van 1 december 1999. Het besluit werd door
de minister van Financiën ondertekend op 8 februari 2001. Re-
troactief voldeden deze ambtenaren dus wel aan de voorwaarden
die ze op 1 oktober 2000 dienden te vervullen.

Hoewel SELOR van deze retroactieve bevordering op de hoogte
werd gebracht, weigerde het aanvankelijk deze kandidaten toe te
laten. Mede op vraag van de personeelsdienst van het ministerie
van Financiën, dat verantwoordelijk was voor de laattijdige benoe-
ming, contacteerde het College SELOR en formuleerde een officiële
aanbeveling12 om de kandidaten vooralsnog tot het examen toe te
laten. Omdat deze kandidaten zich tijdig hadden ingeschreven en
ze benoemd waren vóór de datum van het examen kon SELOR,
volgens het College, immers rekening houden met deze retroac-
tieve werking.

Na tussenkomst van het College en uitvoerige uiteenzetting van
zijn argumenten werden deze kandidaten uiteindelijk toch nog
toegelaten tot het examen.

12 OA 01/1.
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SELOR, de taalexamens en de openbaarheid van bestuur

We hebben in ons vorig jaarverslag13 de problematiek gemeld van
de taalexamens georganiseerd door SELOR, daarbij aangevend dat
deze administratie na de tussenkomst van het College van de fe-
derale ombudsmannen aanvaard had een geweerde kandidaat die
er uitdrukkelijk om verzocht ter plaatse zijn examenwerk te laten
raadplegen.

Gebruikmakend van deze mogelijkheid begaf een klager zich dit
jaar naar de lokalen van SELOR om er zijn examenwerk in te zien.
Hij begreep echter niet op welke wijze zijn resultaten berekend
waren (eventuele weging volgens de modules, toepasselijk pun-
tensysteem in geval van ontbrekend of verkeerd antwoord). Zijn
verzoek om informatie dat hij vervolgens aan de administratie ge-
richt heeft, is onbeantwoord gebleven.

SELOR heeft het College laten weten dat een nieuw puntensys-
teem van toepassing zou worden. Dit nieuwe systeem, tegelijker-
tijd eenvoudiger en doorzichtiger, zal vermeld worden op de op-
roeping en de kandidaat die het wenst, zal, op verzoek, de details
ontvangen van de berekening van zijn resultaten voor de verschil-
lende delen van het geı̈nformatiseerde examen. Het College kan
zich dan ook enkel verheugen over deze belangrijke stap naar meer
administratieve doorzichtigheid.

3.2.4. Conclusies en aanbevelingen

Naast de hoger besproken officiële aanbeveling14 die het College
aan SELOR richtte, werden dit jaar geen andere aanbevelingen ten
aanzien van het ministerie van Ambtenarenzaken geformuleerd.

Dit departement is het best geplaatst om uitvoering te geven aan
sommige “horizontale” algemene aanbevelingen, die het geheel
van de federale administraties betreffen (AA 97/11, 98/2, 99/2,
99/4, 99/5 en 99/6).

De opvolging van deze algemene aanbevelingen wordt besproken
in Deel III van dit jaarverslag (Aanbevelingen).

13 CFO, Jaarverslag 2000, p. 49.
14 OA 01/1.
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3.3. Ministerie van Justitie

3.3.1. Cijfers

Ministerie van Justitie + Instellingen
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Minister 1 0,6% 1 1
Secretariaat-generaal 5 3,1% 1 1 1 3
Directoraat-generaal algemene
diensten 6 3,7% 1 1 1 3

Directoraat-generaal rechterlijke
organisatie 9 5,6% 3 1 1 5

Directoraat-generaal straf-
inrichtingen 55 34,0% 8 1 3 2 14

Directoraat-generaal burgerlijke
wetgeving en erediensten 43 26,5% 2 2 2 1 1 8

Directoraat-generaal strafwetgeving
en rechten van de mens 3 1,9% 1 1

Bestuur veiligheid van de staat 1 0,6%
Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer 3 1,9% 1 1

Commissie voor hulp aan slachtof-
fers van opzettelijke gewelddaden 2 1,2%

Andere 11 6,8% 1 1 2
Klachten van ambtenaren 23 14,2%
TOTAAL 162 100,0% 16 7 8 1 5 1 38
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Ministerie van Justitie + Instellingen
per taal

TOTAAL 162

Aantal

Nederlands 90

Frans 71

Duits / andere 1

0,6 %

43,8 %

55,6 %

Beoordelingscriteria Aantal
Overeenstemming met rechtsregels 1
Redelijkheid 1
Rechtszekerheid 1
Vertrouwen 2
Redelijke termijn 7
Zorgvuldigheid 1
Adequate archivering 1
Informatieverstrekking 4
TOTAAL 18

3.3.2. Inleiding en contacten met de administratie

In 2001 daalde het aantal onontvankelijke klachten en informatie-
vragen waarvoor hetzij de Hoge Raad voor de Justitie hetzij een
justitiehuis bevoegd is. Het College van de federale ombudsman-
nen vermoedt dat zij een grotere bekendheid hebben verworven.

3.3.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

a) Opvolging van de aanbevelingen

In het kader van het Jaarverslag 2000, heeft het College van de
federale ombudsmannen twee algemene aanbevelingen geformu-
leerd die betrekking hebben op het ministerie van Justitie. De eer-
ste strekte ertoe het trapsgewijs systeem van vervanging van het
eensluidend afschrift van de geboorteakte voorzien door artikel 5
van het Wetboek van de Belgische nationaliteit ook in te voeren in
de procedure van huwelijksaangifte zoals geregeld in artikel 63 en
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volgende van het Burgerlijk Wetboek15. De tweede beoogde de
aanpassing van artikel 335, §3, tweede lid, van het Burgerlijk Wet-
boek, teneinde rekening te houden met de rechtspraak van het
Arbitragehof, die de vereiste van instemming van de wettige echt-
genote met de naamsverandering van een kind, door haar echtge-
noot bij een andere vrouw verwekt, als ongrondwettelijk bestem-
pelde16.

Als antwoord op een mondelinge vraag van 8 mei 2001 in de com-
missie voor de Justitie17, heeft de minister van Justitie over de ho-
ger vermelde eerste algemene aanbeveling verklaard dat de toe-
passing mutatis mutandis van het cascadesysteem, voorzien in arti-
kel 5 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, op de
procedure van de huwelijksaangifte hem op het huidige ogenblik
niet aangewezen leek. Ter ondersteuning van deze stelling beriep
de minister zich op het feit dat artikel 5 van voormeld wetboek in
de praktijk niet op uniforme wijze leek te worden toegepast en
meer in detail moest worden onderzocht.

Op 14 november 2001 heeft het College van de federale ombuds-
mannen de minister om uitsluitsel verzocht over deze aangelegen-
heid. Bij die gelegenheid werd ook gevraagd naar zijn intenties in
verband met de tweede algemene aanbeveling. In het eerste tri-
mester van 2002 werd een herinneringsbrief verzonden.

b) Thema’s

Personeelstekort

Naar aanleiding van een concrete klacht deelde de administratie
het College eens te meer mee dat de dienst Naamsverandering met
een ernstig personeelstekort had af te rekenen. Langdurige ziekte
en definitieve vertrekken leken de dienst parten te spelen. Het
duurde tot eind september 2001 eer de toestand opnieuw was ge-
stabiliseerd. Naar aanleiding van deze moeilijke situatie werd door
deze administratie vooropgesteld dat het onmogelijk zou zijn om
verzoekers schriftelijk uitsluitsel te geven over de stand van hun
dossiers.

15 AA 00/1, CFO, Jaarverslag 2000, p. 56 e.v. en p. 221.
16 AA 00/2, CFO, Jaarverslag 2000, p. 62 e.v. en p. 222. Deze problematiek sluit nauw

aan bij deze besproken onder punt 3.3.3 b).
17 Integraal verslag, Kamer, gewone zitting, 2000-2001, commissie voor de Justitie, mon-

delinge vraag nr. 4.561 van 8 mei 2001 (Chastel) – “De aanbevelingen van het College
van de federale ombudsmannen over de huwelijksaangifte”.
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Personeelstekort zorgde ook voor een ernstige achterstand in de
dossierbehandeling bij de dienst Internationale Verenigingen. In-
terne mutaties en detacheringen zouden voor gevolg hebben ge-
had dat de dossiers werden afgehandeld met een ernstige vertra-
ging op de “normale” behandelingstermijn van zes maanden. Zelfs
de ontvangstmelding met vermelding van naam en telefoonnum-
mer van de behandelende ambtenaar kon niet altijd binnen een
maand worden verstuurd. De dienst gaf deze gang van zaken toe
en liet weten dat de procedure voor aanwerving van personeelsle-
den werd opgestart. De inwerktijd van een nieuw personeelslid
zou echter minstens drie maanden bedragen.

Procedure van naams- en voornaamswijziging

Bij een echtscheidingsprocedure verkreeg een vrouw het hoede-
recht over haar minderjarig kind. Het bezoekrecht van de vader
werd opgeschort. Na enkele maanden werd het echtscheidings-
vonnis overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand, de
echtscheiding werd definitief. Sindsdien had de vader geen contact
meer met zijn minderjarige dochter. De moeder kwam toevallig te
weten dat haar dochter reeds enige tijd met een andere familie-
naam door het leven ging. De vader werd op meerderjarige leeftijd
en na zijn echtscheiding geadopteerd, wat een naamsverandering
met zich meebracht, niet enkel voor hem, maar ook voor zijn kind.

Deze adoptieprocedure werd gevoerd buiten medeweten van moe-
der en kind. De door de rechtbank gehomologeerde adoptieakte
was reeds overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand,
zodat voor de moeder geen verzet meer mogelijk was. Om die
reden besloot ze een procedure naamswijziging voor haar minder-
jarige dochter te starten, waarbij zij haar eigen familienaam aan het
kind wenste te geven. Dit verzoek werd door het ministerie van
Justitie afgewezen omwille van het karakter van openbare orde
van de regels van naamgeving. Van het beginsel van de vastheid
van de naam kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en om
ernstige redenen worden afgeweken.

Overeenkomstig het Belgisch namenrecht is de naam een gevolg
van de afstamming. Het kind, waarvan de afstamming ten aanzien
van beide ouders tegelijk komt vast te staan (wat het geval is bij
kinderen die binnen een huwelijk worden geboren), draagt de
naam van de vader. Noch een echtscheiding, noch het feit dat één
ouder het exclusief ouderlijk gezag krijgt toegewezen, hebben een
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invloed op de naam van het kind. Indien de vader nadien wordt
geadopteerd, verandert automatisch ook de naam van zijn afstam-
melingen18.

Indien een gehuwde man wenst te worden geadopteerd, heeft hij
hiervoor de toestemming van zijn echtgenote nodig. Indien zij in-
stemt, dragen haar kinderen de nieuwe naam van haar echtgenoot.
Enkel meerderjarige kinderen kunnen erom verzoeken hun oor-
spronkelijke naam te behouden. Indien de man echter gescheiden
is, heeft hij deze toestemming niet meer nodig. Zijn afstammelin-
gen veranderen ook van naam.

Het College is van oordeel dat, teneinde de rechten van minderja-
rige kinderen in het kader van dergelijke adoptieprocedures te vrij-
waren, de hiaten in de huidige adoptiereglementering, door de
wetgever dienen te worden weggewerkt, en heeft hiertoe een offi-
ciële aanbeveling geformuleerd teneinde bij wet te voorzien in het
hoorrecht van de kinderen van de geadopteerde, de betekening
van de gehomologeerde adoptieakte aan de belanghebbende kin-
deren en het recht om behoud van de familienaam aan te vragen19.

Het ministerie van Justitie antwoordde op de officiële aanbeveling
dat de mogelijkheid voor minderjarige én meerderjarige kinderen
om hun naam te behouden na een naamswijziging van hun ouder
ingevolge een adoptie, noodzakelijkerwijze eerder aansluit bij de
principes van het namenrecht, die momenteel aan een globale re-
flectie toe zijn, dan bij de herziening van de adoptiereglemente-
ring. Niettemin ziet het ministerie van Justitie in dat de huidige
reglementering zowel de kinderen van de geadopteerde die ach-
teraf slechts onrechtstreeks kennis krijgen van hun eigen naams-
wijziging, als de andere ouder, in een moeilijke situatie brengt.

Het ministerie van Justitie wijst erop dat, hoewel thans de adop-
tiebeschikking niet aan de afstammelingen wordt betekend, de pu-
bliciteit toch wordt verzekerd door overschrijving in de registers
van de burgerlijke stand20. Deze bepaling wordt in het wetsont-
werp tot hervorming van de adoptie hernomen21.

Dit wetsontwerp voorziet dat de afstammelingen op de hoogte
worden gebracht van het adoptievoornemen van hun vader en de
wens kunnen uiten hun naam te behouden. Het College meent dat

18 Art. 359 BW.
19 OA 01/2.
20 Art. 354, §2, lid 3, BW, dat verwijst naar art. 333, § 2, lid 3, BW.
21 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie, Gedr. St., Kamer, gewone zitting 2000-

2001, Nr. 1366/001 en Nr. 1367/001, inzonderheid art. 1232-4.
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de eenvoudige overschrijving in de registers van de burgerlijke
stand onvoldoende waarborgen biedt voor de kennisgeving van
deze beslissing en zodoende het beginsel van de actieve informa-
tieplicht aantast.

Nationaliteit

Sedert eind 2000 werden er bij het College van de federale om-
budsmannen een aantal klachten aanhangig gemaakt over de toe-
kenning van de Belgische nationaliteit als gevolg van een akte van
verkrijging volgens artikel 12 van het Wetboek van de Belgische
nationaliteit dat bepaalt: “bij vrijwillige verkrijging of herkrijging van
de Belgische nationaliteit door een ouder of een adoptant die het gezag
uitoefent over een kind dat de leeftijd van achttien jaar niet bereikt heeft of
niet ontvoogd is voor die leeftijd, wordt aan dit laatste de Belgische na-
tionaliteit toegekend.” Het typische parcours dat door de klagers
werd afgelegd ziet er als volgt uit: aankomst op het grondgebied
van het Rijk en vervolgens verwerving van de Belgische nationa-
liteit. Nadien volgt de opstelling van geboorteakten voor de kin-
deren die zich nog steeds in het buitenland bevinden. Op basis van
de aldus vastgestelde afstamming wensten de betrokkenen hun
kinderen van het voordeel van de Belgische nationaliteit te laten
genieten en vroegen Belgische identiteitsdocumenten aan om hen
toe te laten hun ouders op het Belgisch grondgebied te vervoegen.

In alle dossiers gaf het ministerie van Justitie een positief advies
over de toekenning van de Belgische nationaliteit als gevolg van
een akte van verkrijging aan de kinderen van de klagers. Het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken, wiens tussenkomst noodzakelijk
was in het kader van de afgifte van Belgische paspoorten aan deze
kinderen, weigerde nochtans dit advies van het ministerie van Jus-
titie te volgen en hun Belgische nationaliteit te erkennen.

In eerste instantie werd deze weigering gemotiveerd door het feit
dat de geboorteakten pas na het verkrijgen van de Belgische natio-
naliteit door de ouders waren opgesteld. Zodoende zou de afstam-
ming nog niet zijn vastgesteld op het ogenblik van de verkrijging
en kon deze bijgevolg niet de toepassing van artikel 12 van het
Wetboek van de Belgische nationaliteit met zich mee brengen. Het
College van de federale ombudsmannen wees het ministerie van
Buitenlandse Zaken op het feit dat akten en vonnissen inzake af-
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stamming een declaratief karakter hebben22 terwijl de logica van
het departement de afstamming zoals vastgesteld in deze akten en
vonnissen een constitutief karakter toekende. Het ministerie van
Buitenlandse Zaken volgt met betrekking tot dit juridisch twist-
punt de zienswijze van het College maar handhaafde zijn weige-
ring om artikel 12 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
toe te passen. Deze keer motiveerde het ministerie zijn standpunt
door te stellen dat de ouders zich op het ogenblik van het verkrij-
gen van de Belgische nationaliteit in België bevonden, terwijl hun
kinderen in het buitenland verbleven, zodat er geen sprake kon
zijn van uitoefening van de ouderlijke macht zoals voorzien voor
het toekennen van de Belgische nationaliteit als gevolg van een
akte van verkrijging. Het College van de federale ombudsmannen
deelt deze juridische redenering niet. Het Burgerlijk Wetboek voor-
ziet immers dat een kind tot zijn meerderjarigheid of zijn ontvoog-
ding aanhoudend onder het gezag van de vader en de moeder
blijft, behoudens een andersluidende gerechtelijke beslissing. De
Belgische wet stelt nergens de voorwaarde dat ouders en kinderen
onder hetzelfde dak dienen te leven als voorwaarde voor de uitoe-
fening van het ouderlijk gezag.

Bovenop het juridische twistpunt hebben deze klachten een waar
bevoegdheidsconflict aan het licht gebracht. Twee departementen
eisen de bevoegdheid op om zich uit te spreken over het vraagstuk
van de Belgische nationaliteit. De gevestigde rechtsleer bevestigt
nochtans dat de minister van Justitie bevoegd is voor de Belgische
nationaliteit en dat het hem bijgevolg toekomt problemen die zich
zouden voordoen inzake de nationaliteit van een persoon op be-
stuurlijk vlak te beslechten23.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwijst de klagers echter
naar de Rechterlijke Macht om het conflict tussen de twee depar-
tementen te beslechten. Het College van de federale ombudsman-
nen oordeelt dat deze houding strijdig is met de beginselen van
behoorlijk bestuur en de beginselen van “good governance” in die
zin dat ze de last van het onvermogen van twee federale ministe-
ries om tot een oplossing te komen op de schouders legt van de
burger. De hoven en rechtbanken hebben trouwens reeds de gele-
genheid gehad eraan te herinneren dat de Belgische Staat een een-

22 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome II, vol. 1, 4ième édition, Bruxel-
les, Bruylant, 1990, p. 109.

23 F. Rigaux en M. Fallon, Droit International privé, Tome II, 2ième édition, Bruxelles,
Larcier, 1993, p. 19-20.
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heid vormt en dat het niet aan de Rechterlijke Macht toekomt te
beslissen in bevoegdheidsconflicten tussen twee ministers van de
federale regering24.

Het College van de federale ombudsmannen heeft daarom aan de
secretarissen-generaal van de betrokken ministeries voorgesteld
om een overleg te organiseren tussen de twee departementen om
een definitieve oplossing te vinden voor het conflict en zodoende
een einde te stellen aan de voor de burgers schadelijke rechtsonze-
kerheid. In het begin van 2002 heeft de secretaris-generaal van het
ministerie van Buitenlandse Zaken zich ertoe verbonden het initia-
tief voor dit overleg te nemen. Het spreekt vanzelf dat het College
de evolutie van deze zaak met bijzondere aandacht zal blijven vol-
gen.

Een meer specifieke klacht die bij het College van de federale om-
budsmannen aanhangig werd gemaakt, werd daarentegen wel
reeds opgelost. Zij werd ingediend door een vader, in België als
vluchteling erkend, die de Belgische nationaliteit had verkregen,
terwijl zijn kinderen zich nog in Kongo bevonden, en die er ver-
volgens in geslaagd was, de kinderen het grondgebied van het Rijk
te laten binnenkomen. Na aankomst verwerven de kinderen op
hun beurt het statuut van vluchteling. Eveneens met als argument
het niet-uitoefenen van het ouderlijk gezag op het ogenblik van het
verwerven van de Belgische nationaliteit door de vader, weigerde
een gemeente de kinderen in de bevolkingsregisters als Belgische
burgers in te schrijven. Ingevolge een tussenkomst van het College
van de federale ombudsmannen gaf het ministerie van Justitie aan
deze gemeente opdracht tot die inschrijving over te gaan, hetgeen
gebeurde.

Seksueel delinquenten

De wet van 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien
van minderjarigen wijzigde onder meer artikel 5 van de wet van 31
mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in
het strafstelsel door deze voorwaardelijke invrijheidstelling te ver-
binden aan de voorwaarde van een verplicht advies van een dienst,
gespecialiseerd in de begeleiding of de behandeling van seksuele
delinquenten25. Dezelfde voorwaarde werd vervolgens overgeno-

24 Hof van Beroep Bergen, Tweede Kamer, 18 november 1998, zaak L. vs./ Belgische
Staat, onuitgegev.

25 Wet van 13 april 1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen,
BS, 25 april 1995.
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men in artikel 4, §5, van de nieuwe wet van 5 maart 1998 betref-
fende de voorwaardelijke invrijheidstelling26. De directies van de
gevangenissen werden door de directeur-generaal Strafinrichtin-
gen met een eenvoudige brief gewezen op hun plichten in deze,
onder meer: “De commissies Voorwaardelijke Invrijheidstelling wensen
in elk dossier dat onder toepassing van de wetgeving valt over een gespe-
cialiseerd advies te beschikken.” Vraag is in hoeverre de administratie
mag tussenkomen in de onafhankelijke opstelling van de commis-
sies Voorwaardelijke Invrijheidstelling door van het gespecialiseerd
advies in een louter schrijven een conditio sine qua non te maken
voor het overmaken van een voorstel tot voorwaardelijke invrij-
heidstelling aan een commissie.

Artikel 3 van de bovengenoemde nieuwe wet regelt de procedure
op het niveau van de gevangenisadministratie en voorziet dat het
personeelscollege slechts een voorstel tot voorwaardelijke invrij-
heidstelling mag opmaken voor dit type veroordeelden op voor-
waarde dat het dossier het gemotiveerd advies van een gespecia-
liseerde dienst bevat. Tijdens het onderzoek van een klacht bleek
dat door het grote aantal gedetineerden dat voor een dergelijk
“verplicht” advies in aanmerking kwam, wachtlijsten ontstonden.
Deze wachtlijsten werden in chronologische volgorde opgemaakt.
Concreet heeft dit voor gevolg dat door een aantal omstandighe-
den zoals een onevenredig lang voorarrest of een korte straf, een
gevangene het einde van zijn straf kan bereiken zonder dat hij ooit
door een gespecialiseerde dienst werd gescreend. Een bijkomend,
voor de samenleving eerder ongewenst neveneffect, is uiteraard
dat aan een gevangene die de gevangenis verlaat bij het einde van
zijn straf geen bijzondere voorwaarden meer kunnen worden op-
gelegd zoals bijvoorbeeld het volgen van een therapie. Artikel 4
van dezelfde wet regelt de procedure op het niveau van de com-
missies en voorziet onder meer dat aan de voorwaardelijke invrij-
heidstelling van iemand die veroordeeld werd voor een seksueel
delict, de voorwaarde wordt verbonden van begeleiding of behan-
deling door een gespecialiseerde dienst. Het spreekt vanzelf dat
een seksueel delinquent die de gevangenis verlaat op het ogenblik
dat hij het strafeinde bereikt, niet aan een dergelijke voorwaarde
kan worden onderworpen.

26 Wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijzi-
ging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de
abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, BS,
2 april 1998.
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Naar aanleiding van het onderzoek van een klacht deelde het di-
rectoraat-generaal van de Strafinrichtingen aan het College mee
dat het een voorstel deed aan de inrichtingen om de wachtlijst niet
louter chronologisch op te stellen, maar om rekening te houden
met de grootte van de straf en de datum waarop een onderzoek
van het dossier moet plaatsvinden. Het College stelt vast dat de
problematiek onopgelost blijft. Hebben de ongetwijfeld goede be-
doelingen van de administratie om de gevangenisdirecteurs op de
absolute noodzaak van een profiel te wijzen geen averechts effect
voor de gevangenen die een korte straf uitzitten voor een seksueel
delict en die nooit gescreend worden? Een voor de maatschappij
en voor de betrokkenen zelf bevredigender oplossing zou er in
kunnen bestaan om deze kortgestrafte seksuele delinquenten met
een gemotiveerd advies maar zonder screening voor te stellen aan
de commissie die in elk geval de voorwaarde van het rehabilitatie-
plan bij vrijlating kan en moet opleggen.

3.3.4. Conclusies en aanbevelingen

Het College heeft geen aanbeveling geformuleerd met betrekking
tot deze administratie tijdens de besproken periode.

De opvolging van de sinds 1997 geformuleerde algemene aanbe-
velingen betreffende dit departement (AA 97/4, 97/12, 99/1, 99/7,
00/1 en 00/2) wordt besproken in deel III van dit jaarverslag (Aan-
bevelingen).
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3.4. Ministerie van Binnenlandse Zaken

3.4.1. Cijfers

Ministerie van Binnenlandse
Zaken + Instellingen
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Minister 4 0,7% 1 1
Secretariaat-generaal 4 0,7% 1 1
Algemene directie van de
wetgeving en van de nationale
instellingen

38 6,5% 4 2 1 7

Algemene directie van de civiele
bescherming 3 0,5%

Algemene directie van de
algemene rijkspolitie (ARP) 6 1,0% 1 1 2

Algemene directie van de dienst
vreemdelingenzaken (DVZ) 453 78,0% 35 24 8 16 7 2 27 6 125

Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen
(CGVS)

7 1,2% 1 1 2

Algemene politiesteundienst
(APSD) 3 0,5% 1 2 3

Commissie voor de regularisatie 30 5,2% 3 2 1 6
Federale politie 4 0,7% 1 1 2
Andere 15 2,6% 1 1
Klachten van ambtenaren 14 2,4%
TOTAAL 581 100,0% 44 28 8 20 8 4 30 8 150
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Ministerie van Binnenlandse Zaken + Instellingen
per taal

TOTAAL 581

Aantal

Nederlands 269

Frans 295

Duits / andere 17

2,9%

50,8%

46,3%

Ministerie van Binnenlandse Zaken + Instellingen
toepassing van de beoordelingscriteria

Overeenstemming met rechtsregels 5

Redelijkheid 1

Rechtszekerheid 1

Vertrouwen 3

Redelijke termijn 19

Zorgvuldigheid 13

Adequate archivering 1

Informatieverstrekking 3

Toegankelijkheid 2

39,6%

6,3%

27,1%

2,1%

6,3%
4,2% 10,4%

2,1%

2,1%

TOTAAL 48

Aantal

3.4.2. Klachten en verzoeken om bemiddeling in het kader van
de reglementering betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen

3.4.2.1. Inleiding en contacten met de administratie

In 2001 gingen er zeven werkvergaderingen door tussen medewer-
kers van de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en van het College
van de federale ombudsmannen. Tijdens die vergaderingen kwa-
men 193 verschillende klachtendossiers één of meerdere keren aan
bod.
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3.4.2.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

a) Opvolging van de aanbevelingen

De algemene aanbeveling 99/5 beoogde maatregelen om de be-
kendheid van de informatieambtenaren te verhogen. Deze aanbe-
veling blijft actueel voor de dienst Vreemdelingenzaken. Het Col-
lege blijft immers vaststellen dat nagenoeg alle klachten die han-
delen over de dienst Vreemdelingenzaken, de moeilijke
toegankelijkheid van deze dienst vermelden. Op dit punt wordt
nauwelijks enige verbetering vastgesteld. Wel moet worden toege-
geven dat wanneer de dienst geen achterstand heeft, ook het pro-
bleem van de toegankelijkheid minder acuut is. Het belangrijkste
nieuw element van de laatste jaren was de oprichting van de in het
Jaarverslag 2000 gesignaleerde dienst Informatie aan het Publiek27.
Een jaar later stelt het College echter vast dat het bestaan van deze
dienst nauwelijks werd bekendgemaakt. De dienst Vreemdelingen-
zaken beschikte eind 2001 niet over een eigen website. De informa-
tie op de algemene site van het ministerie van Binnenlandse Zaken
is minimaal en nergens wordt verwezen naar de dienst Informatie
aan het Publiek in de schoot van de dienst Vreemdelingenzaken,
laat staan dat de werking ervan wordt toegelicht. Het algemeen
telefoonnummer dat wordt opgegeven, is doorgaans onbereikbaar
tijdens de kantooruren tussen negen en elf.

In de praktijk blijkt de dienst Informatie aan het Publiek enkel
toegankelijk voor wie zich kan en wil verplaatsen naar Brussel.
Klagers die bij wijze van eerste stap naar deze dienst worden door-
verwezen en speciaal de verplaatsing naar Brussel maken, reage-
ren wel positief. Het bekomen van telefonische informatie of het
telefonisch maken van een afspraak op een ander tijdstip blijft bij-
zonder moeilijk. Ook het beantwoorden van briefwisseling blijkt
niet vanzelfsprekend. Op de site van het ministerie van Binnen-
landse Zaken wordt evenmin vermeld dat er brochures van de
dienst Vreemdelingenzaken bestaan. Een geconcerteerde inhaal-
operatie, zowel gericht op het verschaffen van informatie in con-
crete dossiers als op het verschaffen van algemene informatie aan
wie hierom vraagt, lijkt meer dan wenselijk.

27 CFO, Jaarverslag 2000, p. 69-70.
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b) Thematische bespreking

Technische regularisaties

De problematiek van de zogenaamde technische regularisaties
werd uitvoerig toegelicht in het Jaarverslag 200028. Een echte op-
lossing voor deze problematiek werd slechts in de eerste helft van
2001 gegeven. Deze oplossing bleek uitermate pragmatisch. Con-
creet hield zij in dat de dienst Vreemdelingenzaken deze dossiers
door de bevoegde uitvoeringsbureaus liet onderzoeken op de mo-
gelijkheid om een gunstige beslissing te nemen. Alleen in de dos-
siers die voor een gunstige beslissing in aanmerking kwamen, werd
de vreemdeling vervolgens gevraagd om zijn aanvraag tot regula-
risatie in te trekken. Daarna werd de betrokkene op verzoek van
de dienst Vreemdelingenzaken uitgenodigd door de gemeente voor
een inschrijving in de registers. De klachten hierover die onder de
aandacht van het College werden gebracht, kregen inmiddels allen
een oplossing. Opmerkelijk is dat deze werkwijze wel een aantal
keren mondeling werd toegelicht, maar in geen enkel dossier
schriftelijk werd bevestigd, noch aan het College, noch aan de kla-
gers.

Het College kon verder ook vaststellen dat de betrokken klagers
doorgaans geen antwoord kregen op hun verzoeken om informatie
en dat de dossierbehandelaars bij de uitvoeringsbureaus lange tijd
helemaal geen uitsluitsel gaven over de te verwachten oplossing.
Een aantal klagers vond ook de tijd tussen het nemen en het uit-
voeren van de beslissing te lang. Inmiddels is gebleken dat in een
aantal dossiers die wel door de commissie voor de Regularisatie
werden behandeld en waarin een gunstige beslissing werd geno-
men door de minister, veel langere wachttijden worden gesigna-
leerd voor het uitvoeren van deze beslissing29. Het feit dat de brief
van de minister het algemeen nummer van de dienst Vreemdelin-
genzaken vermeldt als te contacteren nummer, draagt gezien de in
punt 3.4.2.2.a), hierboven gesignaleerde gebrekkige toegankelijk-
heid niet echt bij tot meer duidelijkheid voor de betrokkenen (zie
hierboven, 3.4.1.3.a).

28 CFO, Jaarverslag 2000, p. 72-75.
29 De dienst Vreemdelingenzaken liet eind 2001 weten dat alle dossiers die werden

overgeheveld in toepassing van artikel 15 van de wet van 22 december 1999 zouden
zijn onderzocht door de dienst Vreemdelingenzaken en behandeld door de commis-
sie voor de Regularisatie. Het cijfer 4.417 werd daarbij vernoemd.
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Regularisatie en openbare orde

Een nieuw probleem tekent zich momenteel af in een aantal regu-
larisatiedossiers en betreft de invulling van het begrip “openbare
orde”. De appreciatie van het begrip “openbare orde” gebeurt door
de dienst Vreemdelingenzaken aan de hand van een door de mi-
nister op 4 februari 2000 ter beschikking gestelde leidraad. Lectuur
van deze nota maakt duidelijk dat de minister het begrip “open-
bare orde” voor vreemdelingen in afwachting van een regularisatie
een strengere invulling wenst te geven dan deze voor vreemdelin-
gen met een verblijfsrecht. Dit wordt verantwoord door de vast-
stelling dat regularisatie een gunst is. Bovendien wil de minister
een invulling sui generis geven aan het begrip “openbare orde” van
artikel 5 van de regularisatiewet. In de eerste plaats worden zowel
interne als internationale misdrijven tegen de openbare orde in
aanmerking genomen, zoals genocide of oorlogsmisdaden. De term
“gevaar voor de openbare orde” wordt begrepen als een actueel en
werkelijk gevaar. Hiervoor kunnnen zowel een ernstig en recent
misdrijf als een aaneenschakeling van kleinere misdrijven, zoals
opeenvolgende kleine diefstallen in aanmerking komen. Tenslotte
wordt benadrukt dat deze inschatting moet gebeuren op basis van
alle elementen uit het dossier30. De minister beklemtoont sterk de
nood aan een duidelijke en omstandige motivering.

Het College kon reeds vaststellen dat alle elementen die van in-
vloed kunnen zijn voor de behandeling van een dossier niet nood-
zakelijk in dat dossier zitten. Verslagen over bijvoorbeeld peniten-
tiair verlof worden niet ipso facto aan het dossier toegevoegd, door
bijvoorbeeld de dienst Individuele Gevallen of de justitiehuizen.
Naar aanleiding van deze klacht liet de dienst Vreemdelingenza-
ken weten dat begin december 2001 het contentieux van dossiers
die een inroeping van artikel 5 zouden kunnen rechtvaardigen
1.428 bedroeg, waarvan reeds voor 660 een antwoord werd gege-
ven. Daarnaast zouden nog een 1.100 gewone dossiers wachten op
een “advies openbare orde” en dat om diverse redenen. Ten slotte
werd een aantal dossiers door het parket in beslag genomen, om-
wille van vermoedens van fraude.

Het College stelt vast dat een vreemdeling in regularisatie met een
strengere invulling van het begrip openbare orde wordt geconfron-

30 Volgende elementen worden bij wijze van voorbeeld vermeld: veroordelingen, uit-
treksels uit het strafregister, proces-verbaal of administratief verslag van de politie,
officiële stukken die aantonen dat verzoeker delicten beging in het land van her-
komst of in derde landen, Schengensignalementen voor redenen van openbare orde
of het sociaal verslag.
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teerd dan een vreemdeling met een verworven verblijf tegen wie
een verwijderingsmaatregel wordt overwogen in het kader van ar-
tikel 20 van de Vreemdelingenwet. Hiervoor wordt een objectieve
verklaring gegeven. Het College stelt bovendien vast dat, wanneer
het begrip openbare orde wordt ingeroepen tegen een vreemdeling
zonder verblijf, het niet vanzelfsprekend is dat hij de mogelijkheid
krijgt zijn standpunt uiteen te zetten voor een kamer van de com-
missie voor de Regularisatie. Deze problematiek wordt verder op-
gevolgd.

Omzendbrieven

De wijze waarop de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de Vreem-
delingenwet en het Vreemdelingenbesluit toepast, maakt het voor-
werp uit van een aantal door deze dienst uitgevaardigde omzend-
brieven. Het College drukt zijn waardering uit voor het open be-
leid dat de dienst ter zake voert door deze omzendbrieven op
systematische wijze te publiceren in het Belgisch Staatsblad. Tege-
lijk stelt het College vast dat ondanks de soms zeer uitvoerige
omzendbrieven een aantal voor de dossierbehandeling belangrijke
elementen niet worden vermeld. Deze problematiek van de zoge-
naamde verborgen criteria werd reeds in meerdere jaarverslagen
naar voor gebracht en werd ook reeds verwoord in een algemene
aanbeveling31.

Reeds in het Jaarverslag 1999 wees het College op de verborgen
criteria om de duurzaamheid van een relatie te evalueren32 33. In
het Jaarverslag 2000 werd de problematiek van het samenlevings-
contract uitgelegd34. Eind 2000 werd een aanvulling van de om-
zendbrief in het vooruitzicht gesteld wat eind 2001 nog niet was
gebeurd. Hierna volgt een kort overzicht van recent ontdekte ver-
borgen criteria die de dienst Vreemdelingenzaken gebruikt bij de
behandeling van dossiers.

De gezinshereniging met ascendenten van Belgen en EU-burgers
staat vermeld in artikel 40 van de Vreemdelingenwet en wordt
verder geregeld in het uitvoeringsbesluit. Geen enkele tekst preci-
seert welke stukken precies moeten worden overgelegd om te be-

31 AA 98/1, CFO, Jaarverslag 1998, p. 269.
32 CFO, Jaarverslag 1999, p. 91.
33 Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmach-

tiging op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie, BS, 14
november 1997.

34 CFO, Jaarverslag 2000, p. 75.
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wijzen dat een ascendent ten laste is. Dezelfde opmerking geldt
voor het kind ouder dan 21. Tijdens het onderzoek van de klachten
is gebleken dat de dienst Vreemdelingenzaken zowel bij het indie-
nen van een visumaanvraag gezinshereniging, a1s bij het behande-
len van een aanvraag tot vestiging na een geldige binnenkomst
met een toeristenvisum, het bewijs van ten laste zijn interpreteert
als het bewijs - liefst door middel van bankuittreksels - dat gedu-
rende zes maanden stortingen werden overgemaakt, vergezeld van
een verklaring van behoeftigheid van de betrokkene.

In de omzendbrief over de tenlasteneming, geregeld in artikel 3bis
van de wet van 15 december 1980, wordt de mogelijkheid voorzien
dat twee echtgenoten samen iemand ten laste kunnen nemen, wan-
neer het inkomen van één van hen niet toereikend is om de mid-
delen van bestaan35 te bewijzen. Er wordt echter nergens gepreci-
seerd hoe dit moet gebeuren om aanvaardbaar te zijn voor de ad-
ministratie. Naar aanleiding van een klacht vernam het College dat
de dienst Vreemdelingenzaken dit alleen toelaat voor echtgenoten
die zijn gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen
en dat beiden in dat geval een document van tenlasteneming moe-
ten invullen.

In de omzendbrief “tenlasteneming studenten” wordt nergens het
te bewijzen bedrag vermeld, dit terwijl de dienst Vreemdelingen-
zaken wel degelijk een berekeningswijze hanteert die wezenlijk
verschilt van de tenlasteneming in het kader van het voormelde
artikel 3bis. Bovendien bepaalt deze omzendbrief dat in geval van
nood aan aanvullende informatie over de middelen van bestaan
van de tenlastenemer, deze informatie wordt gevraagd aan de ge-
meente van verblijf en dat in geval van ontstentenis van antwoord
binnen een maand tot onvermogen wordt besloten. Deze termijn
van een maand wordt nergens uitdrukkelijk vermeld. Bovendien
geldt in dit geval a fortiori hetgeen wordt gesuggereerd voor de
tenlasteneming in het algemeen. Het lijkt onbegrijpelijk dat in een
dergelijke situatie niet rechtstreeks contact wordt gezocht met de
tenlastenemer zelf36.

Ten slotte kon worden vastgesteld dat er nauwelijks informatie
bestaat over de samenstelling van dossiers voor een toeristenvi-

35 Omzendbrief van 9 september 1998 betreffende de verbintenis tot tenlasteneming
zoals geregeld in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toe-
gang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen, BS, 30 september 1998.

36 Omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die
in België wensen komen te studeren, BS, 4 november 1998.
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sum. Tijdens de klachtenbehandeling bleek dat visa aangevraagd
door personen met welbepaalde nationaliteiten nagenoeg zeker
worden geweigerd, wanneer er geen band van verwantschap in de
eerste of de tweede graad bestaat tussen de aanvragers. Het Col-
lege kon bovendien vaststellen dat informatieve briefwisseling
over het indienen van dergelijke visumaanvragen in geen enkel
opzicht verwees naar dit verborgen criterium. Personen die gecon-
fronteerd werden met dit probleem voelden zich onheus behan-
deld door de administratie.

Het College herhaalt dat de dienst Vreemdelingenzaken er in het
kader van de transparantie en van de vlotte administratieve afhan-
deling van dossiers alle baat bij heeft dat de voor behandeling van
een dossier relevante criteria ook duidelijk gekend zijn door de
burgers die een bepaalde aanvraag indienen. Het College stelt
daarom voor om de teksten van de diverse omzendbrieven aan te
passen, rekening houdend met deze bemerkingen en er zorg voor
te blijven dragen dat geen voorwaarden worden toegevoegd die
niet voorzien zijn in de wet.

De omzendbrief over het bijzonder verblijfsdocument bijlage 35
evalueert het College positief. Positief is ook dat in de loop van
2001 de reeds lang noodzakelijke aanpassing plaatsvond van de
omzendbrief betreffende de documenten die moeten worden over-
gelegd voor een visum gezinshereniging of met het oog op een
huwelijk in het Rijk37. De vereiste om bij een visum met het oog op
huwelijk onder meer een kopie van het uittreksel van de akte van
aangifte te voegen, zou een einde moeten stellen aan de contro-
verse die ontstond doordat een aantal diplomatieke posten deze
stukken dubbel vroegen. Ook de rubriek over de vorm, legalisatie
en vertaling van de documenten is een stuk preciezer dan in de
eerste versie. Het College onderzocht deze aangelegenheid naar
aanleiding van een klacht over een beleidswijziging voor de ge-
vraagde Cubaanse akten, die daardoor veel duurder zouden zijn
geworden. Tijdens het onderzoek bleek het standpunt van de dienst
Vreemdelingenzaken juridisch correct en gefundeerd.

Het College betreurt dat een aantal verplichtingen van gemeenten
in het kader van verschillende omzendbrieven in een globaal do-
cument werden opgenomen en dit zonder expliciete vermelding
van de context waarin deze verplichtingen worden opgelegd. Deze

37 Omzendbrief van 11 juli 2001 betreffende de documenten die moeten worden voor-
gelegd om een visum te verkrijgen met het oog op het sluiten van een huwelijk in het
Rijk of om een visum gezinshereniging te bekomen op grond van een huwelijk
voltrokken in het buitenland, BS, 28 juli 2001.
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werkwijze sticht verwarring en is niet bevorderlijk voor het goed
begrip en de correcte toepassing van de verschillende teksten. Eens
te meer dient te worden opgemerkt dat het algemeen nummer van
de dienst Vreemdelingenzaken als nummer voor het bekomen van
informatie wordt opgegeven38. Zie hierover ook hierboven punt
3.4.2.2.a).

Motivering weigeringsbeslissing van een tenlasteneming

In het kader van de verbintenis tot tenlasteneming is opnieuw ge-
bleken dat aan de garant geen opvolging wordt verleend omtrent
de visumaanvraag van de vreemdeling voor wie hij zich financieel
borg stelt. Op grond van het principe van de privacy wordt er nog
steeds voor gekozen de garant niet op de hoogte te stellen van de
motieven die aan de grondslag liggen van de weigering van de
visumaanvraag, ook niet als deze motieven enkel betrekking heb-
ben op de tenlasteneming. Gelet op het verregaande financieel en-
gagement, de hoge eisen die aan de bewijsvoering van solvabiliteit
worden gesteld en het feit dat deze gegevens de persoon van de
garant zelf betreffen, kan hij niet zonder meer als een buitenstaan-
der worden beschouwd. De garant moet bijgevolg alleszins op de
hoogte worden gehouden van de gevolgen die aan zijn tenlastene-
ming worden gehecht wanneer de motieven van de weigering hem
zelf betreffen. In dat verband benadrukt het College dat, onver-
minderd de toepassing van de openbaarheid van bestuur, ook de
privacywetgeving aan de garant het recht verleent tot inzage in en
verbetering van zijn persoonsgegevens. Veel problemen zouden
ook kunnen worden vermeden indien de dienst Vreemdelingenza-
ken bovendien rechtstreeks contact met de garant zou opnemen,
wanneer er problemen zijn met de door hem ondertekende tenlas-
teneming of met de door hem voorgelegde stukken aangaande zijn
solvabiliteit. Op een eerder geformuleerd voorstel kreeg het Col-
lege geen reactie.

Erkenning van de bijlage 35 als verblijfsdocument dat de inschrijving
van de vreemdeling in het vreemdelingenregister voor de duur van het
onderzoek van het verzoek tot herziening toelaat

Het College van de federale ombudsmannen werd gevat voor
klachten tegen een aantal gemeenten die overgingen tot de ambts-
halve schrapping uit het vreemdelingenregister van personen die

38 Omzendbrief van 17 juli 2001 aangaande de rol van het gemeentebestuur in het
kader van de toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
alsmede de taken van bepaalde bureaus van de dienst Vreemdelingenzaken, BS, 28
augustus 2001.
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in de gemeente waren ingeschreven zodra deze personen een bevel
om het grondgebied te verlaten hadden ontvangen, na een beslis-
sing van weigering van verblijf of vestiging.

Tegen sommige van deze beslissingen kan een verzoek tot herzie-
ning worden ingesteld op grond van artikel 64 en volgende van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin-
gen. In dat geval wordt aan de belanghebbenden een bijlage 35
uitgereikt, in afwachting van een beslissing over hun verzoek tot
herziening. Zoals zijn opschrift ook aangeeft, gaat het hier om een
“bijzonder verblijfsdocument”.

Het College van de federale ombudsmannen stelde daarom aan de
dienst Vreemdelingenzaken voor om de juridische draagwijdte van
de bijlage 35 te verduidelijken. Dit leidde tot de omzendbrief van
20 juli 2001 met betrekking tot de juridische draagwijdte van de
bijlage 35, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 8 oktober
1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen39. De omzend-
brief herinnert er eerst aan dat de bijlage 35 een bijzonder verblijfs-
document is en gaat vervolgens verder: “zelfs indien de vreemdeling
een beslissing tot weigering van verblijf of van vestiging met het bevel om
het grondgebied te verlaten ontvangt, kan de afvoering uit het vreemde-
lingenregister bijgevolg pas plaatsvinden na het verstrijken van een ter-
mijn van acht werkdagen volgend op de kennisgeving van de beslissing
(wettelijke termijn om het verzoek tot herziening in te dienen), en, indien
een verzoek tot herziening is ingediend, nadat het is verworpen door de
Minister”.

Bovendien regelt de omzendbrief het specifieke geval van de echt-
genoot van een onderdaan van een lidstaat van de Europese Eco-
nomische Ruimte of van een Belg, houder van een paspoort voor-
zien van een verstreken visum en die een verzoek tot herziening
heeft ingediend tegen een beslissing van weigering van vestiging.

Voor deze categorie van personen, voor wie nog geen inschrijving
in het vreemdelingenregister was voorzien tijdens de procedure,
legt de omzendbrief van 20 juli 2001 de gemeentebesturen de ver-
plichting op om op het ogenblik van de afgifte van de bijlage 35
deze personen in te schrijven in de hoedanigheid van “vreemdelin-
gen die gedurende een zeer korte tijd tot het verblijf worden toegelaten”.

39 BS, 14 augustus 2001.

3.4.M
inisterie

van
B

innenlandse
Z

aken

68



Vestigingsaanvragen

Sinds 199940 maakt het College van de federale ombudsmannen in
zijn jaarverslagen gewag van de moeilijkheden die een vreemde-
ling ondervindt die niet in het bezit is van de vereiste documenten
om het rijk binnen te komen - of van wie het identiteitsdocument
of het visum verstreken is - wanneer hij in België een vestigings-
aanvraag indient op grond van zijn huwelijk met een Belgische
onderdaan of een onderdaan van een lidstaat van de Europese
Unie. In de huidige administratieve praktijk weigert de dienst
Vreemdelingenzaken in voormelde hypothese steevast om de aan-
vraag in ontvangst te nemen en levert een bevel af om het grond-
gebied te verlaten (bijlage 13). De dienst Vreemdelingenzaken wei-
gert ook systematisch om het verzoek tot herziening dat door de
betrokkene werd ingediend en dat de bijlage 35 opschort, in over-
weging te nemen. Bij deze praktijk kunnen de volgende bedenkin-
gen worden gemaakt.

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de administratie
door het betekenen van een verwijderingsmaatregel aan de vreem-
deling afbreuk doet aan artikel 8 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden, dat het recht op een gezinsleven waarborgt41. Uitzonderin-
gen op dat recht zijn niet uitdrukkelijk verboden. Toch moeten
deze uitzonderingen in elk geval worden voorzien bij wet en maat-
regelen betreffen die in een democratische samenleving nodig zijn
voor ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, het economisch
welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het
voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezond-
heid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen. Deze uitzonderingen dienen in elk geval
zeer strikt te worden geı̈nterpreteerd.

Door het stellen van vier prejudiciële vragen vatte de Raad van
State het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over
deze problematiek42. Ofschoon een beslissing tot op heden uitblijft,
laten de besluiten van de advocaat-generaal van 13 september 2001
uitschijnen dat deze voorstander zou zijn van een ruime interpre-
tatie van de mogelijkheid voor de betrokken vreemdeling om de

40 CFO, Jaarverslag 1999, p. 92 e.v.; CFO, Jaarverslag 1999/1, p. 49 en CFO, Jaarverslag
2000, p. 77 e.v.

41 Zie ook art. 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, afge-
kondigd op 7 december 2000 te Nice, Publicatieblad, 2000, C-364, p. 1.

42 R.v.St., 11de kamer, 23 november 1999, Nr. 83.584, MRAX/Belgische Staat, TVR, p.138
e.v.; H.v.J., Zaak C-459/99.

II
.O

nd
er

zo
ek

va
n

de
do

ss
ie

rs

69



aanvraag tot vestiging en, in geval van weigering van vestiging,
een verzoek tot herziening in te dienen. Hij preciseert in dat op-
zicht dat de lidstaten derwijze zouden moeten optreden dat de
uitoefening van rechten, gewaarborgd door de communautaire
rechtsorde, niet buitensporig moeilijk of in de praktijk zelfs onmo-
gelijk wordt.

Op het huidige ogenblik ziet de belanghebbende vreemdeling zich
geplaatst voor een merkwaardig dilemma. Ofwel kiest hij voor het
indienen van een beroep bij de Raad van State en voor een juris-
prudentie die in een aantal gevallen de beslissing om het verzoek
tot herziening onontvankelijk te verklaren opschort, en bij wijze
van voorlopige maatregel het in overweging nemen van dat ver-
zoek tot herziening oplegt en een bijlage 35 doet afleveren aan
verzoeker. Ofwel kiest hij voor een terugkeer naar het land van
herkomst, om daar een aanvraag voor een visum gezinshereniging
in te dienen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post.

Het is niet aan het College om de knoop door te hakken in deze
controverse die het rechtstreeks gevolg is van een gebrek aan een-
heid van rechtspraak43. Toch meent het College dat het van behoor-
lijk bestuur zou getuigen, indien de dienst Vreemdelingenzaken
elk verzoek tot herziening, ingediend door een vreemdeling na een
weigering van vestiging na huwelijk met een Belg of een onder-
daan van de Europese Unie in behandeling zou nemen, voor zover
deze vreemdeling valt onder het ruime personele toepassingsge-
bied, zoals voorgesteld door de advocaat-generaal.

3.4.2.3. Conclusies en aanbevelingen

De problematiek van de toegang tot het grondgebied blijft onder-
hevig aan een grote mate van juridische onzekerheid en aan het
toepassen van verborgen criteria.

De opvolging van de algemene aanbeveling 99/5 wordt besproken
in punt 3.4.2.2.a) hierboven.
De opvolging van de algemene aanbeveling 98/1 wordt geschetst
in punt 3.4.2.2.b), hierboven en in deel III van dit jaarverslag. Vol-
ledigheidshalve vestigen we nog de aandacht op het feit dat het
College van de federale ombudsmannen in dit jaarverslag een
nieuwe algemene aanbeveling heeft geformuleerd die in hoofde
van de dienst Vreemdelingenzaken de transparantie en de rechts-

43 CFO, Jaarverslag 1999, p. 93.
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zekerheid bij de toepassing van de Vreemdelingenwet van 1980 en
van zijn uitvoeringsbesluit wil bevorderen44.

3.4.3. De overige klachten en verzoeken om bemiddeling
betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken

3.4.3.1. Inleiding en contacten met de administratie

In een eerste periode maakte het College van de federale ombuds-
mannen de individuele klachten over de werking van de politie-
diensten, waarvoor het in 2001 gevat werd, over aan het Vast Co-
mité van Toezicht op de politiediensten (beter gekend als “Comité
P”). Sinds 18 augustus 2001, datum van inwerkingtreding van het
koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het
personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van
de lokale politie, is de dienst Individuele Onderzoeken van deze
inspectie in principe bevoegd voor het onderzoek van deze klach-
ten.

Indien de belanghebbende meent dat zijn dossier niet correct werd
behandeld door deze dienst, kan hij in tweede orde nog steeds het
Comité P vatten. In toepassing van artikel 14bis van de wet van 18
juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingen-
diensten beschikt het Comité P over een daadwerkelijke onder-
zoeksbevoegdheid inzake de activiteiten en de methodes van de
algemene inspectie. De algemene inspectie liet ons bovendien we-
ten dat de dienst Individuele Onderzoeken zich conform een ad-
vies van de minister van Binnenlandse Zaken, niet juridisch be-
voegd zou achten voor het voeren van onderzoeken naar een ge-
meentelijk politiekorps en dat zolang dat korps niet officieel werd
erkend als lokale politie zoals omschreven in artikel 9, eerste alinea
van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geı̈nte-
greerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus. Gezien het
geringe aantal reeds erkende lokale politiezones wordt de meer-
derheid van de klachten over de gemeentelijke politiediensten op
het huidige ogenblik behandeld door het Comité P. Het systeem
van het trapsgewijze dubbel toezicht wordt nog maar in zeer be-
perkte mate toegepast45.

44 AA 01/01, CFO, Jaarverslag 2001, p. 175-176.
45 Half januari 2002 vestigde de algemene inspectie van de federale politie en van de

lokale politie onze aandacht op het feit dat 26 van de 196 lokale politiezones (reeds)
werden erkend.
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3.4.3.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

Afgifte van identiteitskaarten

Het College stelt vast dat een administratieve procedure werd uit-
gewerkt voor het op dringende wijze uitreiken van identiteitskaar-
ten. Deze spoedprocedure werd geregeld in een omzendbrief die
reeds op 29 juni 2000 werd uitgevaardigd en algehele voldoening
zou geven. De procedure werd eerst als proefproject getest in de
stad Charleroi en werd vervolgens in samenspraak met de firma
IDOC, die de kaarten aanmaakt, algemeen ingevoerd. Wel wordt
nog steeds geen oplossing geboden voor wie door eigen schuld
niet langer over een identiteitskaart beschikt.

Het document dat de burger uitnodigt zijn identiteitskaart te laten
vernieuwen, werd nog steeds niet aangepast in de door het College
gevraagde zin. De gevolgen van het zich niet tijdig aanbieden wor-
den nog steeds niet vermeld en ook ontbreken nog steeds volledige
instructies in een klare taal.

De administratie wees wel op de eerste tienjaarlijkse aanpassing
van de algemene onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende
het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregis-
ter die in 2002 zal plaatsvinden. Het College meent dat deze ma-
terie voldoende belangrijk is om ze met aandacht te blijven opvol-
gen.

3.4.3.3. Conclusies en aanbevelingen

Het College deed geen enkele aanbeveling in de besproken pe-
riode.

De opvolging van de algemene aanbevelingen 97/4 en 99/3, be-
treffende dit departement, wordt besproken in deel III van dit jaar-
verslag (Aanbevelingen).
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3.5. Ministerie van Buitenlandse Zaken

3.5.1. Cijfers

Ministerie van Buitenlandse
Zaken + Instellingen
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Staatssecretaris van ontwikke-
lingssamenwerking 3 1,0% 2 2

Secretariaat-generaal 6 2,0% 1 1 2
Directie-generaal admini-
stratie 4 1,3% 1 1 2

Directie-generaal van
buitenlandse economische en
bilaterale betrekkingen

3 1,0% 2 2

Directie-generaal consulaire
zaken 76 25,5% 3 2 1 1 3 10

Directie-generaal internatio-
nale samenwerking
(DGIS)

4 1,3% 1 1 2

Ambassades en
consulaten 191 64,1% 10 6 2 1 9 9 37

Belgische dienst voor
buitenlandse handel (BDBH) 1 0,3%

Andere 1 0,3% 1 1
Klachten van ambtenaren 9 3,0%
TOTAAL 298 100,0% 15 9 4 2 1 3 10 14 58
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Ministerie van Buitenlandse Zaken + Instellingen
per taal

TOTAAL 298

Aantal

Nederlands 149

Frans 145

Duits / andere 4

1,3%

48,7%

50,0%

Beoordelingscriteria Aantal
Redelijkheid 1
Vertrouwen 3
Redelijke termijn 6
Zorgvuldigheid 6
Motivering van de beslissingen 1
Toegankelijkheid 1
TOTAAL 18

3.5.2. Inleiding en contacten met de administratie

De problematiek van de legalisatie en de vertrouwensadvocaten,
die door sommige Belgische diplomatieke posten in het buitenland
verplicht worden ingeschakeld, maakte in 2001 het voorwerp uit
van een constructief werkoverleg met de Directie-generaal Consu-
laire Zaken. Het is de bedoeling van het College deze dialoog
punctueel voort te zetten.

3.5.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

3.5.3.1. Werking van enkele diplomatieke posten

a) Casablanca

Na de constructieve vergadering in december 2000 met het secre-
tariaat-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken over
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de werking van het consulaat-generaal van België te Casablanca46

moest het College van de federale ombudsmannen vaststellen dat
de klachten over de werking van deze consulaire post aanhielden.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken ondernam nochtans pogin-
gen om de procedure voor het indienen van de visumaanvragen te
verbeteren. Het tot in december 2000 gehanteerde systeem van het
telefonisch vastleggen van afspraken, het tot eind mei 2001 ge-
bruikte systeem van het vastleggen van afspraken per fax en het
vervolgens vanaf 1 augustus 2001 ingevoerde systeem van het in-
dienen van de aanvragen aan het loket, bleken echter geen van alle
tegemoet te komen aan de bezwaren van de klagers zoals uiteen-
gezet in het Jaarverslag 2000 over de ontoegankelijkheid van deze
diplomatieke post47.

Na een in april 2001 uitgevoerde interministeriële inspectie werd
onder meer besloten de bevoegdheid van dit consulaat-generaal
uit te breiden tot het afleveren van studentenvisa48. Deze beslissing
bleek niet van aard om de stroom reeds gekende klachten in te
dijken49. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racisme-
bestrijding vatte het College met een structurele klacht over de
werking van deze consulaire post.

Overtuigd van het feit dat het consulaat-generaal de beschikbare
middelen en technieken in de eerste plaats moet afstemmen op de
noden van de gebruikers50, heeft het College in zijn briefwisseling
met het ministerie van Buitenlandse Zaken de algemene beginse-
len van het Handvest van de gebruiker van de openbare diensten
van 4 december 199251 in herinnering gebracht. Naast het beginsel
van de transparantie, dat inhoudt dat de gebruikers van een con-
sulaire post, op dezelfde wijze als elke andere gebruiker van een

46 CFO, Jaarverslag 2000, p. 95 e.v.
47 Ibidem.
48 In die optiek werd een beambte van de dienst Vreemdelingenzaken ter plaatse ge-

detacheerd om het personeel op te leiden om zelfstandig weigeringsbeslissingen te
nemen en deze op adequate wijze te motiveren.

49 Het betreft hier voornamelijk de ontoegankelijkheid, het gebrek aan hoffelijkheid ten
aanzien van de visumaanvragers, het verschil in optreden van het personeel tegen-
over Belgen van oorsprong enerzijds, en Marokkanen en/of Belgen door naturalisa-
tie anderzijds, het gebrek aan informatie zowel bij het indienen van de visumaan-
vraag als tijdens de opvolging ervan, de lange duur van de behandeling van de
aanvragen, het niet overmaken van aanvragen voor beslissing aan de dienst Vreem-
delingenzaken, het niet of laattijdig uitvoeren van de instructies van de dienst
Vreemdelingenzaken.

50 Op 27 april 2001 waren er volgens het consulaat-generaal van België te Casablanca
tot en met eind juli 2001 reeds 3.208 afspraken vastgelegd (803 van deze afspraken
betroffen aanvragen gezinshereniging). Op dezelfde datum moest de post nog 3.500
afspraken vastleggen.

51 BS, 22 januari 1993, p. 1150 e.v.
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openbare dienst, moeten worden geı̈nformeerd over de procedure
die op hun geval wordt toegepast, werd het beginsel van de soe-
pelheid, hoofdzakelijk in de betekenis van toegankelijkheid van
het consulaat-generaal te Casablanca onder de aandacht gebracht.
Het College drong ook aan opdat het nieuw systeem een specifieke
procedure en behandeling zou voorzien voor de visa gezinshereni-
ging waarbij rekening wordt gehouden met artikel 8 van het Eu-
ropees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Voor visumaanvra-
gers, die aan de voorwaarden van de Vreemdelingenwet voldoen,
is er immers sprake van een recht op een visum en niet van een
gunst.

Eerst noemde het ministerie van Buitenlandse Zaken 1 december
2001 als startdatum voor de nieuwe modus operandi. Uiteindelijk zal
deze slechts begin 2002 operationeel worden. De vertraging hangt
samen met technische moeilijkheden, verbonden aan de verhuis
van het consulaat-generaal naar nieuwe en voor de gebruikers aan-
trekkelijker lokalen en aan de aanpassing van het informaticapro-
gramma aan de eisen van de nieuwe procedure van indiening van
visumaanvragen. De toekomst moet uitwijzen of de nieuwe proce-
dure van behoorlijk bestuur getuigt.

b) Accra

In de loop van 2001 werd een toenemend aantal klachten onder-
zocht die de werking van de diplomatieke posten van Accra, Abid-
jan, of beide betroffen. Het College stelt vast dat deze klachten
doorgaans betrekking hebben op visumaanvragen voor gezinsher-
eniging, meestal na huwelijk. De klachten betreffen de lange
wachttijden voor het verkrijgen van een afspraak, het onverschillig
en nors onthaal, het gebrek aan transparantie en duidelijke uitleg
over de voor Accra verplicht ingevoerde procedure voor de legali-
satie van de stukken. Ook de aanzienlijke vertragingen bij het
overmaken van deze stukken aan respectievelijk de ambassade te
Abidjan en de dienst Vreemdelingenzaken te Brussel en de vertra-
gingen bij het meedelen van de beslissing aan de belanghebbende
kwamen aan bod. Het College stelt vast dat ondanks de verschil-
lende vragen die het ereconsulaat te Accra betreffen, het ministerie
van Buitenlandse Zaken steevast hetzelfde standaardantwoord
geeft. Anders gesteld, de manier waarop de klagers en het minis-
terie het probleem ervaren schijnt wezenlijk te verschillen. De on-
wil om deze problemen ten gronde te onderzoeken komt ook door-
dat het ereconsulaat te Accra niet door een beroepsconsul, maar
door een ereconsul wordt bemand. Het organiek reglement van het
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ministerie van Buitenlandse Zaken omschrijft de bevoegdheden en
de positie van ereconsuls echter afdoende om ook hier een mini-
mum aan toezicht en controle te verantwoorden52. De door de kla-
gers aangehaalde feiten moeten dus daadwerkelijk worden nage-
gaan.

3.5.3.2. Het door de diplomatieke en consulaire posten gevoerde
onderzoek naar de ontvankelijkheid van visumaanvragen

Bij het indienen van een visumaanvraag voeren de diplomatieke of
consulaire posten een onderzoek naar de ontvankelijkheid van
deze aanvraag.

Tot staving van de aanvraag moet de betrokkene een aantal docu-
menten voorleggen waarvan de aard verschilt naargelang het een
aanvraag voor toeristische doeleinden, een zakenvisum, een visum
om medische redenen, een studentenvisum of een visum gezins-
hereniging betreft.

Het College van de federale ombudsmannen kon vaststellen dat
sommige visumaanvragers meerdere malen dienden terug te keren
naar de ambassade of het consulaat-generaal om er bijkomende
documenten over te maken die slechts met mondjesmaat werden
gevraagd. In een aantal gevallen ging het om stukken die niet eens
voorkwamen in de terzake geldende ministeriële omzendbrieven.
Het nut van deze stukken bleek soms twijfelachtig in het licht van
het dossier.

Daarom heeft het College er bij het ministerie van Buitenlandse
Zaken op aangedrongen om de visumaanvragers op het ogenblik
van het indienen van hun aanvraag precieze informatie te verstrek-
ken over de stukken die bij deze aanvraag moeten worden ge-
voegd. Het vragen van aanvullende stukken zou slechts mogen
gebeuren mits bijzondere redenen, die duidelijk blijken uit elemen-
ten, eigen aan de visumaanvraag. Indien men dit principe niet
respecteert, bestaat er bij de belanghebbenden onzekerheid over de
behandeling van hun aanvraag en is niet voldaan aan de doelstel-
lingen van het Handvest van de gebruiker van de openbare dien-
sten van 4 december 199253: het vertrouwen van de gebruikers in
de openbare diensten bevorderen door de doeltreffendheid ervan
te vergroten.

52 KB van 3 juni 1999 houdende het organiek reglement van het ministerie van Buiten-
landse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking, BS, 30 juni
1999, art. 21-29.

53 BS, 22 januari 1993, p. 1.150 e.v.
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Het College stelde zelfs vast dat een diplomatieke post de garant
van een aanvrager van een toeristenvisum ondervroeg over de si-
tuatie waarin hij deze had uitgenodigd en hoe de kennismaking
was verlopen. Op dezelfde wijze als het vragen van aanvullende
stukken zonder rechtstreeks verband met de ingediende visum-
aanvraag leidt dit soort onderzoeken onvermijdelijk tot de vraag
naar het respect voor het privé-leven en de vaak onduidelijke
scheidingslijn tussen de ontvankelijkheid van een aanvraag en de
gegrondheid ervan. De gegrondheid valt daarbij onmiskenbaar on-
der de bevoegdheid van de dienst Vreemdelingenzaken.

3.5.3.3. Tenlasteneming

Het College stelde vast dat de tenlasteneming, die bij een “visum-
aanvraag kort verblijf” kan worden gevoegd als bewijs van vol-
doende middelen van bestaan, door bepaalde diplomatieke posten
als onvoldoende werd beschouwd. Zo eiste de Belgische ambas-
sade te Lima naast de tenlasteneming nog een bewijs van eigen
middelen van bestaan van de visumaanvrager. Hierover onder-
vraagd, benadrukte het ministerie van Buitenlandse Zaken in de
eerste plaats dat een ambassade steeds bijkomende stukken mag
vragen om mogelijke illegale immigratie tegen te gaan en verwees
daarbij naar de Schengeninstructies. De vraag naar bijkomende do-
cumenten zou echter niet mogen leiden tot een cumul van beide
vormen van bewijs van middelen van bestaan. Naar aanleiding
van deze problematiek werden ook de stukken die de ambassade
“standaard” moet vragen voor een toeristenvisum in herinnering
gebracht. Het gaat om een paspoort, ingevulde en ondertekende
aanvraagformulieren, een bewijs van financiële middelen (hetzij
een geldige verbintenis tot tenlasteneming, hetzij een bewijs van
voldoende eigen middelen van bestaan ten bedrage van 1.500 of
2.000 BEF/dag), een bewijs van het reisdoel onder de vorm van
bijvoorbeeld een uitnodigingsbrief en een bewijs van de reisroute
met voorlegging van het reisticket heen en terug. Dit laatste stuk
mag slechts worden gevraagd op het ogenblik van het afhalen van
het visum. Het ministerie erkende dat in het onderzochte geval een
dubbel bewijs werd gevraagd voor de middelen van bestaan en
verzocht de ambassade de informatieve tekst die ze de visumaan-
vragers ter beschikking stelde, op dit punt te wijzigen.

3.5.3.4. Nationaliteit

De uiteenlopende interpretatie van het ministerie van Justitie en
het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de toekenning van
de Belgische nationaliteit als gevolg van een akte van verkrijging
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op grond van artikel 12 van het wetboek van de Belgische natio-
naliteit, werd reeds besproken in punt 3.3.3.b) van dit jaarverslag.

3.5.3.5. Belgen in het buitenland

Het College van de federale ombudsmannen wordt regelmatig ge-
vat voor klachten over het niet afgeven van identiteitskaarten aan
Belgen die in het buitenland verblijven. Een wetsontwerp54 dat
momenteel ter bespreking ligt in de Senaat voorziet de instelling
van een systeem met consulaire bevolkingsregisters en de afgifte
van identiteitskaarten aan de Belgische onderdanen die in die re-
gisters zijn ingeschreven. Een tweede wetsontwerp55 beoogt de
wijziging van het Kieswetboek met het oog op het toekennen van
stemrecht aan Belgen die in het buitenland verblijven voor de fe-
derale verkiezingen en het instellen van een systeem met vrije
keuze van een volmachthouder in geval van stemming met vol-
macht.

3.5.4. Conclusies en aanbevelingen

Het College deed geen enkele aanbeveling in de besproken pe-
riode.

54 Wetsontwerp inzake de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten, Gedr.
St., Kamer, gewone zitting 2001-2002, Nr. 1377/002; Gedr. St., Senaat, gewone zitting
2001-2002, nr. 990/1.

55 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan
de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wet-
gevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in
gevel van stemming per volmacht, Gedr .St., Kamer, gewone zitting 2001-2002, Nr.
1378/004; Gedr. St., Senaat, gewone zitting, 2001- 2002, nr. 970/1.
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3.6. Ministerie van Landsverdediging

3.6.1. Cijfers

Ministerie van Landsverdediging
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Minister 4 10,3% 1 1
Burgerlijk algemeen bestuur (BAB) 5 12,8% 1 1
Generale staf van de krijgsmacht 14 35,9% 2 1 1 3 7
Andere 5 12,8%
Klachten van ambtenaren 11 28,2%
TOTAAL 39 100,0% 2 2 2 3 9

Ministerie van Landsverdediging
per taal

TOTAAL 39

Aantal

Nederlands 21

Frans 17

Duits / andere 1

2,6%

43,6%

53,8%

Beoordelingscriteria Aantal
Redelijke termijn 2
Zorgvuldigheid 2
Informatieverstrekking 1
Hoffelijkheid 1
TOTAAL 6
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3.6.2. Inleiding en contacten met de administratie

Het College heeft het afgelopen jaar, bij de behandeling van de
ingediende klachten, opnieuw kunnen rekenen op een goede sa-
menwerking met deze administratie.

3.6.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

Net als de vorige jaren heeft het College slechts een beperkt aantal
klachten ontvangen over het ministerie van Landsverdediging. Bo-
vendien brachten de meeste van deze klachten geen noemenswaar-
dige problemen aan het licht.

In het vorige jaarverslag56 vermeldden wij dat de bestaande wet-
geving werd gewijzigd door een wet van 16 maart 200057, met de
bedoeling te bepalen onder welke voorwaarden de militairen hun
ontslag kunnen aanbieden en krijgen. Deze wet definieerde ook
het begrip “rendementsperiode” als de periode van werkelijke dienst
waartoe een militair gehouden is nadat hij een opleiding volgde op
kosten van het ministerie van Landsverdediging.

In de loop van 2001 ontving het College diverse klachten betref-
fende de toepassing van deze wet door de betrokken administratie
en minister. Meerdere klagers vroegen trouwens, parallel met het
beroep dat ze deden op de federale ombudsmannen, om de ver-
nietiging van een aantal bepalingen van deze wet door het Arbi-
tragehof. Het onderzoek van deze dossiers wordt voortgezet bin-
nen het College van de federale ombudsmannen, rekening hou-
dend met het vernietigingsarrest nr. 28/2002 van 30 januari 2002.

In dit arrest vernietigde het Arbitragehof sommige bepalingen van
de hoger genoemde wet van 16 maart 2000 die betrekking hebben
op de door de militairen gevolgde aanvullende opleiding, omdat
het toepassingsveld ervan niet gebaseerd is op relevante criteria of
omdat de verplichtingen die zij scheppen in hoofde van de betrok-
ken militairen, voor aanvullende opleidingen van korte duur, bui-
ten verhouding zijn. Wat betreft de verplichting tot terugbetaling
van een deel van de tijdens de opleiding ontvangen wedde en van

56 CFO, Jaarverslag 2000, p. 102.
57 Wet van 16 maart 2000 betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de verbre-

king van de dienstneming of de wederdienstneming van bepaalde kandidaat-mili-
tairen, de vaststelling van de rendementsperiode en het terugvorderen door de Staat
van een deel van de door de Staat gedragen kosten voor de vorming en van een
gedeelte van de tijdens de vorming genoten wedden, BS, 6 april 2000.
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een deel van de opleidingskosten, heeft het Arbitragehof het arti-
kel van de wet van 16 maart 2000 dat daarop betrekking heeft,
vernietigd, in zoverre het van toepassing is op een ontslag dat
werd aangeboden vóór de inwerkingtreding van deze wet.

3.6.4. Conclusies en aanbevelingen

De ommekeer in de rechtspraak in verband met de kandidaten
voor indiensttreding bij de krijgsmacht – hun nieuwe verplichtin-
gen tot terugbetaling blijven bestaan, terwijl de vorige werden ver-
nietigd door het arrest nr. 81/95 – maakt het besluit dat wij formu-
leerden in het Jaarverslag 200058 nog actueler: de kandidaten moe-
ten op duidelijke wijze geı̈nformeerd worden vóór zij hun
engagement aangaan, en niet tijdens of na afloop van hun oplei-
ding.

Het College heeft in de loop van het voorbije jaar ten aanzien van
dit departement geen algemene of officiële aanbevelingen gefor-
muleerd.

De opvolging van de algemene aanbeveling 97/16, betreffende het
ministerie van Landsverdediging, wordt besproken in deel III van
dit jaarverslag (Aanbevelingen).

58 CFO, Jaarverslag 2000, p. 103.
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3.7. Ministerie van Financiën

3.7.1. Cijfers

Ministerie van Financiën
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Minister van financiën 5 0,3% 1 1 2
Minister van begroting 1 0,1% 1 1
Algemeen secretariaat 19 1,2% 2 2 1 5
Administratie van de
BTW, registratie en
domeinen (oude
structuur)

10 0,6% 1 1 3 2 7

Algemene administratie
van de belastingen 3 0,2% 1 1 2

Administratie van fiscale
zaken (AFZ) 2 0,1% 1 1 2

Administratie van de
ondernemings- en
inkomensfiscaliteit
(AOIF)

676 42,6% 148 107 26 20 10 3 88 14 416

Administratie van de
invordering (AINV) 582 36,7% 127 164 12 27 7 1 91 8 437

Administratie der
douane en accijnzen
(DA)

45 2,8% 9 4 1 1 6 1 22

Administratie van het
kadaster, registratie en
domeinen

136 8,6% 39 18 1 11 10 2 81

Administratie van de
bijzondere belastingsin-
spectie

4 0,3% 2 2

Administratie der
thesaurie 29 1,8% 7 2 1 3 13

Administratie van de
begroting en de controle
op de uitgaven

2 0,1% 1 1 2

Administratie der
pensioenen 7 0,4% 2 1 3

Andere 11 0,7% 1 1 4 6
Klachten van ambtenaren 53 3,3%
TOTAAL 1585 100,0% 337 302 44 60 18 4 206 30 1001

II
.O

nd
er

zo
ek

va
n

de
do

ss
ie

rs

83



Ministerie van Financiën
per taal

TOTAAL 1585

Aantal

Nederlands 873

Frans 709

Duits / andere 3

0,2%

44,7%

55,1%

Ministerie van Financiën  
toepassing van de beoordelingscriteria  

0,3%
1,3%

2,3%
1,0%

0,8%

1,0%

6,5%2,1%
0,8% 0,5%

3,1%
8,3%

0,3%

48,1%

23,6%

Aantal

Overeenstemming met rechtsregels 25

Gelijkheid 2

Redelijkheid 12

Verbod van machtsafwending 1

Rechtszekerheid 5

Vertrouwen 9

Respecteren v/h Handvest 
van de gebruiker 4

91

TOTAAL 385

Hoorplicht 3

Redelijke termijn 185

Zorgvuldigheid
Motivering van de beslissingen 4

Adequate archivering 1

Informatieverstrekking 32

Hoffelijkheid 3

Toegankelijkheid 8

3.7.2. Klachten en verzoeken om bemiddeling betreffende het
ministerie van Financiën, met uitzondering van de
pensioenen

3.7.2.1. Inleiding en contacten met de administratie

Het vrij grote aandeel van het ministerie van Financiën (43 %) in
het totaalpakket van klachten en verzoeken om bemiddeling bij
het College van de federale ombudsmannen betekent niet dat dit
departement minder kwalitatief werk levert dan de andere fede-
rale ministeries. Wel heeft zijn handelen een onmiddellijke impact
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op het beschikbaar inkomen van de belastingbetalende burger,
waardoor deze laatste zich persoonlijk aangesproken voelt. Hier-
door is de fiscale administratie voor de burger vaak een makkelijk
mikpunt van niet altijd terechte kritische bedenkingen59.
De voortzetting van het moderniseringsproject bevestigt immers
de intentie van het ministerie om een administratie van en voor de
burger te worden. Zo was het ministerie van Financiën het eerste
federale departement, samen met Landsverdediging, om de Co-
pernicus-hervorming op een eigen leest te schoeien en te concreti-
seren onder de naam “Coperfin”. In september 2001 werden niet
minder dan tweehonderd federale ambtenaren aangesproken om
binnen een termijn van tien maanden concrete voorstellen te for-
muleren in verband met zestien operationele actieterreinen. Het
College van de federale ombudsmannen, dat hierbij meermaals om
advies werd gevraagd, onderstreepte het belang om deze studie te
koppelen aan de noodzakelijke bijsturing van de fiscale wetgeving.
De resultaten van deze werkgroep worden verwacht vóór juni
2002.
Intussen werd het gestructureerde overleg tussen het College van
de federale ombudsmannen en het ministerie van Financiën verder
uitgebouwd. Tijdens bilaterale contacten met verschillende fiscale
administraties werden structurele problemen en behartenswaar-
dige dossiers besproken. Dit open debat leidde in vele gevallen tot
een opbouwende bemiddeling over de voorliggende problemen.
Ook werd geı̈nvesteerd in een pro-actief overleg waarbij de admi-
nistratie de federale ombudsmannen om advies verzocht over ver-
schillende moderniseringsprojecten. Anderzijds werd afgesproken
om het formuleren van officiële aanbevelingen te laten voorafgaan
door een bilateraal overleg met de betrokken administratie.
Klachten van ambtenaren van het ministerie van Financiën worden
besproken in het deel “Klachten van ambtenaren”60. Dit geldt ook
voor de klachten die verband houden met de Centrale Dienst der
Vaste Uitgaven, die de wedde van de federale ambtenaren uitbe-
taalt.

3.7.2.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

Eerst volgt een horizontale benadering waarin thema’s worden be-
handeld die van toepassing zijn op alle fiscale administraties van
het departement. Daarna volgt een verticale benadering, waarbij
per fiscale administratie bepaalde thema’s worden uitgediept.

59 Zie 3.7.1.
60 CFO, Jaarverslag 2001, p. 166 e.v..
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3.7.2.2.1. Horizontale thematische benadering

A. Middelen

De zwakke schakel van de fiscale administratie is en blijft het on-
evenwicht tussen enerzijds de beschikbare menselijke en logistieke
middelen en anderzijds de toegewezen opdrachten. Bij het onder-
zoek van klachten stelde het College in 2001 andermaal vast dat de
huidige personeelsverdeling bij de fiscale administratie, gekoppeld
aan een te materiegerichte opleiding van de medewerkers en een
nog steeds onvolmaakte ICT-omgeving61, de kwaliteit en de snel-
heid van de dienstverlening door het departement belemmeren.
Deze problematiek zal verder per fiscale administratie worden be-
sproken.

B. Toegankelijkheid

De moeilijke toegankelijkheid van de fiscale diensten is een vaak
gehoorde klacht. Niet enkel de beperkte openingsuren of de on-
beantwoorde telefonische oproepen wekken ergernis op. De bur-
ger meldt de federale ombudsmannen regelmatig ook zijn ontevre-
denheid over de vaak onvolledige informatie en dito toelichting bij
zijn fiscaal dossier. De repliek van de administratie op deze vast-
stelling is systematisch dat zij de permanente zorg voor een kwa-
litatieve informatieverstrekking hoog in het vaandel draagt, maar
dat zij in deze bekommernis vaak gehinderd wordt door tijdsdruk
of werkoverlast.

Ook maakt de (gefragmenteerde) bevoegdheidsverdeling tussen de
taxatie-, controle- en inspectiediensten, de ontvangkantoren, de ge-
westelijke directies en de centrale diensten het, zowel voor de bur-
ger als voor de behandelende ambtenaar, moeilijk een globaal zicht
op de fiscale situatie van de burger te bewaren.

Daarom pleit het College van de federale ombudsmannen opnieuw
voor de invoering van het “enig loket” bij de fiscale administratie,
waar polyvalente ambtenaren de burger snel en accuraat basisin-
formatie zouden kunnen geven over de meest diverse fiscale do-
meinen. De administratie erkende de voordelen van deze gecon-
centreerde informatieverstrekking en de minister van Financiën,
alsook de regeringscommissaris, namen het op in hun actieplan.

61 Informatie- en communicatietechnologie.
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86



Het “enig loket” is trouwens geen utopie meer. Naar aanleiding
van een dossier bij het College werd het reeds gerealiseerd door de
administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen in
samenwerking met de regionale huisvestingsmaatschappijen. Een
concrete klacht leidde tot een aanzienlijke vereenvoudiging van de
procedure voor het verlenen van tegemoetkomingen in de sociale
huisvestingssector62. Het oorspronkelijke attest van het registratie-
kantoor dat de burger zelf moest afhalen en bekostigen, werd ver-
vangen door een verklaring op eer die de instantie die de aanvraag
behandelt (b.v. de sociale huisvestingsorganisatie) ter verificatie
kan toezenden aan een enig loket op het hoofdbestuur van de
administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen.

C. Communicatie in een context van reorganisatie

De werkgroep rond Coperfin koppelde aan het “enig loket” het
project “enig dossier”. Dit omvat de mogelijkheid tot raadpleging
van de fiscale gegevens van de burger in een netwerkverband,
vergelijkbaar met dit van de Kruispuntbank van de sociale zeker-
heid. Als aanzet tot een beter bestuur verheugt dit e-government-
project het College van de federale ombudsmannen.

D. Transparantie

De fiscale reglementering is dringend aan vereenvoudiging toe.
Daar waar de belastingplichtige doorgaans zonder veel moeilijkhe-
den zijn fiscale basisgegevens kan verzamelen en interpreteren,
ontgaat het hem dikwijls op welke wijze de belastingaanslag tot
stand komt. De complexiteit van de achterliggende fiscaal-techni-
sche methodiek en het gebrek aan makkelijk beschikbare informa-
tie hierover maken hem onzeker en argwanend.

De publicatie van verschillende informatiebrochures en de opmaak
van een weliswaar goed gedocumenteerde internetsite van het mi-
nisterie van Financiën volstaan niet om de belastingbetaler op een-
duidige wijze inzicht te geven in zijn fiscale rechten en verplich-
tingen. De nood aan een fiscale helpdesk voor de belastingbeta-
lende burger is actueler dan ooit.

62 OA 01/3.
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E. Vertrouwensbeginsel en beginsel van het juiste evenwicht

In zijn vorig jaarverslag63 schetste het College van de federale om-
budsmannen enkele situaties waarbij het rechtmatig vertrouwen
van de belastingplichtigen in de administratie werd beschaamd. In
welbepaalde gevallen stootte de burger op de onmogelijkheid zijn
rechten als belastingplichtige te verdedigen. Niettegenstaande de
administratie toegaf zelf een fout te hebben begaan, konden deze
belastingplichtigen geen rechtzetting van hun belastingberekening
verkrijgen. Het College van de federale ombudsmannen richtte een
officiële aanbeveling64 aan de minister van Financiën om de ter-
mijn van het bezwaar van de belastingplichtige aan te passen aan
de termijn die toegekend wordt aan de administratie om de fiscale
aangifte te corrigeren. Deze laatste beschikt immers over een ter-
mijn die twaalf maal langer is dan deze van de belastingbetaler
(drie maanden tegenover drie jaar), wat haaks staat op het beginsel
van het juiste evenwicht. Zelfs het grote aantal te behandelen dos-
siers kan dergelijk onevenwicht, dat indruist tegen de beginselen
van “good governance”, niet verantwoorden. De opgerichte werk-
groep “ethiek” die onder toezicht staat van de regeringscommissa-
ris belast met de administratieve vereenvoudiging, zal deze pro-
blematiek bespreken65.

3.7.2.2.2. Verticale thematische benadering

A. Minister van Financiën

Het College stelt een ontevredenheid vast bij de burger over het
uitblijven van punctuele fiscale beslissingen die voorbehouden zijn
aan de minister van Financiën. De oorzaak hiervan staat evenwel
los van de betrokkenheid van de minister. Op zijn beurt is hij im-
mers afhankelijk van de tijdrovende onderzoeksverrichtingen door
de centrale diensten van de administratie. Dit probleem werd reeds
aangesneden in de vorige jaarverslagen66 van het College van de
federale ombudsmannen, namelijk bij de aanvragen van verenigin-
gen om fiscale attesten uit te reiken na de ontvangst van aftrekbare
giften.

63 CFO, Jaarverslag 2000, p. 116-118.
64 CFO, Jaarverslag 2000, p. 118.
65 Zie 3.7.1.3.2., B.
66 CFO, Jaarverslag 1999, p. 138 e.v., CFO, Jaarverslag 1999/1, p. 63.
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De kwijtschelding van belastingsverhogingen is een exclusieve be-
voegdheid van de minister van Financiën. Dit soort dossiers kent
een gemiddelde behandelingsduur van twee jaar. In één specifiek
dossier noteerde het College een termijn van vier jaar. Het geheel
van verzoeken om kwijtschelding van belastingverhogingen leidt
in de huidige procedure tot het uitvaardigen van een ministerieel
besluit van zodra het aantal verzoeken dit rechtvaardigt.

Tenslotte stelt het College van de federale ombudsmannen jammer
genoeg vast dat ook zijn brieven naar de minister vaak onbeant-
woord blijven, zelfs na verschillende herinneringen. Misschien kan
dit verklaard worden door het voorzitterschap van de Europese
Unie en het voorzitterschap, gedurende één jaar, van de Eurogroep.
Het College rekent erop dat deze situatie gunstig zal evolueren in
2002.

B. Regeringscommissaris voor de vereenvoudiging van de fiscale
procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude

De regeringscommissaris richtte drie werkgroepen op rond drie
belangrijke thema’s: de ontoereikende informaticaomgeving bij het
ministerie van Financiën, de ethiek in de fiscaliteit en de billijk-
heid.

Uit tal van klachten ingediend bij het College van de federale om-
budsmannen blijkt dat het gebruik van onvolmaakte informatica-
toepassingen kan ontaarden in schier uitzichtloze situaties. Niet
enkel heeft dit gevolgen voor de burger, maar ook de fiscale veld-
werkers bevinden zich hierdoor in een wel erg ongemakkelijke
positie. Immers, vaak kunnen zij geautomatiseerde gegevens
slechts raadplegen zonder de mogelijkheid tot inbreng van wijzi-
gingen. Hun enige correctiemogelijkheid bestaat er dan ook slechts
in om punctueel de afgeleide fiscale mistoestanden bij te sturen,
zich hierbij beperkend tot hun bevoegdheidsradius. Op de veroor-
zaakte fouten bij collega’s hebben deze correcties geen invloed. Zij
kunnen ook de oorzaak van het probleem niet oplossen.

Kortweg kan gesteld worden dat, als het gebruik van de informa-
tica een absolute vereiste is om de fiscale gegevens van miljoenen
burgers te beheren, het absoluut noodzakelijk is dat een top-down
systeem op touw wordt gezet tot permanente bijsturing en correc-
tie ervan. Deze premisse tot behoorlijk bestuur werd door het Col-
lege van de federale ombudsmannen benadrukt bij de centrale
diensten van het ministerie van Financiën. Ook de regeringscom-
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missaris erkende deze problematiek en liet een werkgroep samen-
stellen om de onvolledige informatica-uitrusting te bestuderen.

Al te vaak moet het College van de federale ombudsmannen de
administratie herinneren aan het belang en de noodzakelijkheid
van het redelijkheidsbeginsel67. Hierbij aansluitend meldde het
College aan de tweede werkgroep opgericht door de regerings-
commissaris (werkgroep “ethiek”) verschillende problemen die ra-
ken aan het evenwicht tussen de rechten en de plichten van de
burger.

Op 18 oktober 2000 verzocht de Voorzitter van de Kamer van
volksvertegenwoordigers de Raad van State, afdeling wetgeving,
een advies68 te formuleren bij een wetsvoorstel tot verduidelijking
van het beroep op de billijkheid69 door de parlementaire ombuds-
mannen.

Deze problematiek gaf reeds aanleiding tot een algemene aanbeve-
ling van het College van de federale ombudsmannen (zie deel III
van dit jaarverslag – AA 97/12). Hierdoor geboeid, liet de rege-
ringscommissaris een werkgroep oprichten samengesteld uit de
beide indieners van het wetsvoorstel, de secretaris-generaal van
het ministerie van Financiën, verschillende universiteitsprofesso-
ren, leden van de hoge magistratuur en een afgevaardigde van de
regeringscommissaris. Onder het voorzitterschap van de federale
ombudsmannen zal deze werkgroep zich buigen over deze proble-
matiek en nagaan welke plaats de billijkheid toekomt in het fiscaal
recht en het Belgische positief recht.

C. Administratie van de Ondernemings- en de
Inkomensfiscaliteit (AOIF)

Middelen

De AOIF bevindt zich nog steeds in een fase van herkanalisering
van de beschikbare mensen en middelen, met het oog op een ge-
stroomlijnd verloop van de taxatie- en controleopdrachten. Deze
klassieke opdrachten werden in 2001 uitgebreid door de wet van
10 december 2001 die bepaalt dat de Staat inzake geschillen betref-

67 CFO, Jaarverslag 2000, p. 25 e.v.
68 Parl. St., Kamer, gewone zitting 2000/2001, nr. 50 0889/002.
69 Tot wijziging van art. 14 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale

ombudsmannen Parl. St., Kamer, nr. 50 0889/001 – 2000/2001 – (Maingain en Chas-
tel).
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90



fende de toepassing van een belastingwet in persoon kan verschij-
nen door elke ambtenaar van een belastingadministratie70.

De brede waaier van taken en de strikte termijnen die hiermee
vaak gepaard gaan, stellen hoge eisen aan de taxatie- en controle-
ambtenaren.

Dit kwam ook tot uiting bij de behandeling van regelmatig terug-
kerende dossiers van verzoekers die een aanvraag om tegemoetko-
ming hadden ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu of de Rijksdienst voor Pensioenen.
Deze diensten vragen aan de controlediensten van de fiscus om de
fiscale toestand van de aanvrager te verifiëren, vooraleer zij een
beslissing nemen. De redelijke termijn tussen het verzoek tot veri-
ficatie en het terugsturen van het dossier door de controles, werd
dermate overschreden, dat het College aan het hoofdbestuur een
officiële aanbeveling71 heeft gericht met het oog op een structurele
oplossing die kan bestaan in een vereenvoudiging van de proce-
dure.

De gezinssituatie en de fiscus

Het volgende dossier illustreert op treffende wijze hoe de interpre-
tatie van een wet door de administratie een eigen leven kan gaan
leiden en ervoor kan zorgen dat de wetgeving uit het oog wordt
verloren. Concreet ging het om een probleem van gewijzigde ge-
zinssituatie. Oorspronkelijk sloot een echtpaar een hypothecaire
lening af voor de aankoop van een gemeenschappelijke woning.
Naar aanleiding van de ontbinding en de vereffening en verdeling
van de huwelijksgemeenschap verwierf één partner de woning in
volle eigendom. Deze partner huwde opnieuw, met inbreng van de
woning in de met haar nieuwe echtgenoot samengestelde huwe-
lijksgemeenschap, en de ondertekening van een contractaanhang-
sel door de nieuwe partner die alle rechten en verplichtingen be-
treffende de hypothecaire lening van de eerste echtgenoot over-
nam. Beide huwelijkspartners gaven de aflossingen van de
hypothecaire lening aan met het oog op belastingvermindering.

70 Wet tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cas-
satie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken,
BS, 22 december 2001. De aandacht dient te worden gevestigd op het feit dat het
desbetreffende art. 3 van deze wet in werking treedt met ingang van 1 april 2001.

71 OA 01/4.
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Deze aangifte werd door de fiscus gewijzigd in die zin dat de
belastingvermindering voor de nieuwe partner niet werd toege-
staan, en het echtpaar werd navenant belast. Als tussentijds ant-
woord op het bezwaarschrift tegen de aanslag, meldde de inspec-
tie dat het bezwaar, ingediend door het echtpaar, ten gronde niet
kon worden aanvaard. Er was immers niet voldaan aan de voor-
waarden voor belastingvermindering voor kapitaalaflossingen,
omdat geen nieuwe lening was afgesloten in hoofde van beide
echtgenoten. De voorwaarde dat een nieuwe lening moest worden
afgesloten, bleek te zijn gebaseerd op een interpretatie van het ant-
woord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag
van 199772.

Na onderzoek bevestigden de centrale diensten van de AOIF aan
het College dat het antwoord op de parlementaire vraag deze
voorwaarde niet stelde, en dat het volstond, wanneer het door de
echtgenoot vóór het huwelijk afgesloten leningscontract derwijze
wordt aangepast dat beide echtgenoten hoofdelijk en onverdeeld
voor de terugbetaling van de lening aansprakelijk worden. Daarop
verzocht het College via een officiële aanbeveling73 om de bevesti-
ging en de verspreiding van dit standpunt in een omzendbrief.
Zowel de lokale Inspectie als het hoofdbestuur onderkenden de
nood aan een algemene verspreiding van dergelijke informatie. Als
eindresultaat van deze goede samenwerking stuurden de centrale
diensten van de AOIF aan het College de omzendbrief van 4 ja-
nuari 200274 die op duidelijke wijze bovenstaande problematiek
uitklaart.

Uit dit dossier blijkt dat de bereidheid van de administratie om
tijdens de behandeling van een bezwaar de dialoog aan te gaan
met het College, heeft geleid tot een correcte taxatie en het vermij-
den van gelijkaardige geschillen in de toekomst.

In een ander dossier zou volgens de administratie enkel een aan-
passing van de wet een oplossing kunnen bieden voor het vol-
gende probleem. Twee broers wonen al jarenlang samen, waarbij
de oudste zorgt voor zijn andersvalide broer over wie hij het wet-
telijk voogdijschap uitoefent. De jongere broer wordt fiscaal als
persoon ten laste beschouwd, omdat zijn netto bestaansmiddelen
het wettelijk voorziene maximumbedrag niet overschrijden. Hij
ontvangt o.a. een tegemoetkoming als andersvalide. De fiscale wet

72 Parl. St., Kamer, gewone zitting 1997-98, 10 november 1997, p. 14152 (Vr. nr. 104 van
de heer Tant).

73 OA 01/5.
74 Ci.RH.331/542.158.

3.7.M
inisterie

van
Financiën
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bepaalt dat dit bedrag niet bij zijn netto bestaansmiddelen moet
worden gerekend. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd, krijgt de andersvalide broer echter een inkomen, dat ten
dele anders is samengesteld. Het bedrag dat hij onder het stelsel
van de inkomensgarantie voor ouderen ontvangt, zorgt ervoor dat
zijn netto bestaansmiddelen te hoog zijn zodat hij niet langer als
ten laste van zijn broer wordt beschouwd. Hoewel beide broers
dezelfde kosten moeten dragen als voordien, betaalt de oudste
broer nu meer belastingen. Hun besteedbaar inkomen is dus aan-
zienlijk verminderd, ook al is hun gezinssituatie de facto niet gewij-
zigd.

Gezien de onbillijke gevolgen van de wetgeving, stelde het College
de administratie en de minister van Financiën voor om de inko-
mensgarantie voor andersvalide ouderen op te nemen in artikel
143, tweede lid Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 92),
zodat het niet in aanmerking wordt genomen voor het vaststellen
van het nettobedrag van de bestaansmiddelen. De administratie,
noch de minister, reageerden op dit voorstel, zodat het College van
de federale ombudsmannen dit voorstel van wetsaanpassing her-
formuleert in een algemene aanbeveling75.

Vaststelling van de “normale waarde” van onroerend goed

De bepaling van de “normale” waarde van nieuwbouw door de
diensten van de BTW blijft een heikel punt. In zijn vorige jaarver-
slagen76 bracht het College van de federale ombudsmannen deze
problematiek reeds meermaals te berde. Kortweg komt deze pro-
blematiek hierop neer dat een bouwheer kan verklaren zijn wo-
ning gebouwd te hebben voor een welbepaald bedrag, met bewijs-
krachtige facturen in de hand, terwijl de administratie de mening
is toegedaan dat deze kostprijs niet overeenstemt met de door
haarzelf bepaalde “normale” bouwwaarde van de woning. Reke-
ning houdend met de gemiddelde prijzen uit de bouwsector, ge-
koppeld aan een situatie van correcte mededinging, wordt deze
waardebepaling als “normaal” bestempeld.

Tal van bouwheren, aan wie een BTW-toeslag gevraagd werd, be-
klaagden zich over het feit dat zij geen inzage kregen in de achter-
liggende berekeningswijze van de BTW-tekortschatting. De BTW-
administratie weigerde deze immers vrij te geven uit vrees dat een

75 AA 01/02, CFO, Jaarverslag 2001, p. 176 e.v.
76 CFO, Jaarverslag 1999, p. 187 en CFO, Jaarverslag 2000, p. 119-120.
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verspreiding ervan de fiscale fraude in de hand zou werken. Dit
gebruik van verborgen criteria werd reeds aangeklaagd door het
College. Terzake formuleerde het een algemene aanbeveling om
aan deze praktijk een einde te maken77.

In overleg met het College van de federale ombudsmannen stemde
de fiscale administratie ermee in om een informatiebrochure te pu-
bliceren waarin de berekeningscomponenten van de vaststelling
van de “normale” bouwwaarde worden opgenomen. Deze bro-
chure zal verstuurd worden naar de kandidaat-bouwheren door de
lokale BTW-controlekantoren, op hun beurt ingelicht door de lo-
kale besturen tijdens de toekenning van bouwvergunningen.

De administratie stemde er bovendien mee in om op de kennisge-
ving van tekortschatting (inclusief de verschuldigde BTW-toeslag)
de bouwheer in te lichten dat hij steeds zijn BTW-dossier kon in-
kijken en hierbij alle gewenste toelichtingen kon krijgen over de
berekeningswijze van de tekortschatting, alsook van de gegevens
opgenomen op het desbetreffende rekenblad. Op dit document zal
in de toekomst bovendien de identiteit van de behandelende amb-
tenaar vermeld staan. Het College verheugt zich over deze evolu-
tie die blijk geeft van behoorlijk bestuur. Er is weliswaar nog een
hele weg af te leggen.

De bedrijfswereld en de fiscus

De bedrijfswereld en het ministerie van Financiën kennen elk hun
specifieke dynamiek. Daarbij is het niet altijd evident om tot een
interactie te komen die voor alle betrokkenen niet alleen in over-
eenstemming is met de wet, maar ook aanvaardbaar is in het per-
spectief van de bedrijfseconomische realiteit.

Zelfstandigen en vennootschappen hebben ondertussen hun weg
naar het College gevonden, waarbij zeer diverse problemen aan
bod komen. De oplossingen die werden bereikt, tonen aan dat de
bereidheid van de fiscus om met de belastingplichtige te overleg-
gen, zeer zeker bestaat en dat het College hierin als neutraal be-
middelaar een rol kan spelen.

Zo deed een accountant een beroep op het College. Zijn cliënt had
voor twee opeenvolgende aanslagjaren verliezen aangegeven, die
door de fiscus gedeeltelijk werden verworpen. Voor de daaropvol-
gende aanslagjaren paste de fiscus de verliezen telkens aan in func-

77 AA 99/8, CFO, Jaarverslag 2001, p. 181.
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tie van de oorspronkelijke wijzigingen, waarmee zijn cliënt echter
niet akkoord ging. De kern van het probleem was dat, pas wanneer
de vennootschap in de toekomst een belastbaar resultaat zou be-
halen, tegen de aanslag een bezwaarschrift zou kunnen worden
ingediend. Op deze wijze werd de mogelijkheid om het geschil
over de omvang van de overdraagbare verliezen uit te klaren, naar
een onbepaald tijdstip in de toekomst verschoven, want er was
niet onmiddellijk een belastbaar resultaat in het vooruitzicht. Na
onderzoek stelde het College aan de vennootschap en de fiscus
voor om de problemen van bewijslast die zich in de toekomst kon-
den stellen, te vermijden. De administratie ging in op deze uitno-
diging en de belastingplichtige en de fiscus kwamen tot een dui-
delijke – tussentijdse – vaststelling van de omvang van de over-
draagbare verliezen.

Een snelle en efficiënte conflictbeslechting is voor ondernemers én
de fiscus in een aantal gevallen verkieslijk boven een langdurige
procedure die kan gepaard gaan met veel bijkomend werk en kos-
ten, waarbij bovendien het risico van een permanente conflictsitua-
tie blijft bestaan. Dit geldt niet alleen voor de inkomstenbelastin-
gen, maar ook voor de BTW.

Inzake de BTW zijn voor de fiscus een goede opvolging van, en
communicatie met de bedrijfswereld van groot belang. De BTW-
reglementering legt immers in een eerste fase het zwaartepunt bij
de bedrijfswereld om de betaalde en ontvangen BTW te beheren,
met als doel dat de uiteindelijk aan de Staat verschuldigde BTW in
de Schatkist terechtkomt. Dit heeft een aantal praktische gevolgen
die niet mogen worden onderschat. De lokale BTW-controle ver-
vult dan ook een centrale rol in het opvolgen van de bedrijven. De
sancties die worden toegepast bij het niet naleven van de opge-
legde verplichtingen, leiden nog steeds tot een groot aantal klach-
ten bij het College, dat bij zijn tussenkomst vaststelt dat de betrok-
ken BTW-controles en gewestelijke directies BTW de aanvragen tot
kwijtschelding of vermindering van boetes en (gedeeltelijke) vrij-
stelling van nalatigheidsinteresten op zorgvuldige wijze behande-
len.

In 2001 rezen er ook klachten van een andere aard, waarbij de rol
van de centra voor Informatieverwerking van de BTW (CIV-BTW)
en het lokale BTW-ontvangkantoor meer aandacht kregen. Wan-
neer een bedrijf de verschuldigde BTW op correcte wijze aan de
Schatkist stort, verloopt het beheer van de te betalen en terug te
geven BTW geautomatiseerd via de BTW-rekening-courant in het
CIV-BTW. Om verschillende redenen kan een rekening-courant op
nul worden gezet. Dit kan gebeuren n.a.v. bijvoorbeeld een stop-
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zetting van werkzaamheid of wegens niet-betaling. Deze voorbeel-
den worden aangehaald, omdat het College daarmee het meeste
werd geconfronteerd.

Bij niet-betaling wordt het beheer van het saldo dat op het tijdstip
van de opnulzetting bestaat, verder gezet via een bijzondere reke-
ning. Deze rekening wordt bijgehouden door het hoofd van de
BTW-controle. De invordering van de schuld valt onder de be-
voegdheid van het lokale BTW-ontvangkantoor, maar de betalin-
gen moeten gebeuren bij de regionale CIV-BTW. Dit zorgt ervoor
dat menig BTW-plichtige door de bomen het bos niet meer ziet en
een beroep doet op het College.

Dit is ook het geval, wanneer de rekening-courant wordt afgeslo-
ten met een saldo in het voordeel van de BTW-plichtige. Het Col-
lege werd verzocht om tussenkomst in een aantal dossiers waarbij
een positief saldo na de stopzetting van de werkzaamheid van een
bedrijf, geen of een - volgens de verzoekers - onjuiste bestemming
kreeg.

Het College kon in de dossiers globaal vaststellen dat, ondanks de
uitsplitsing van het BTW-beheer over de verschillende belasting-
diensten, er in de mate van het mogelijke een oplossing werd ge-
boden voor bv. betalingen op een verkeerde rekening, de nood aan
gedetailleerde informatie over de toerekening van reeds gedane
betalingen, enz.

De grensoverschrijdende fiscaliteit

a) Overeenkomst van 10 maart 1964

De meeste door België gesloten verdragen tot voorkoming van
dubbele belasting hernemen de structuur en de terminologie van
het OESO-Model van het fiscaal Verdrag van 1977. In dit model
worden een aantal regels aanbevolen. Er is onder meer voorzien
dat wanneer een belastingplichtige onderworpen wordt aan een
dubbele belastingaanslag, hij op geldige wijze een verzoek in der
minne kan indienen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen
vanaf de eerste betekening van de maatregel die leidt tot de dub-
bele aanslag.

In de Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk
tot voorkoming van dubbele belasting vindt men de regels van het
OESO-Model niet volledig terug. Dit model werd immers later op-
gesteld. Bij lezing van artikel 24, §3, van de Overeenkomst van 10
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maart 1964 kan men bijvoorbeeld vaststellen dat de termijn tot
indienen van het verzoek werd teruggebracht tot zes maanden.

Bij het College werd een aanzienlijk aantal klachten ingediend met
betrekking tot deze dubbele belasting. Het College heeft vastge-
steld dat door een gebrek aan informatie over deze minnelijke pro-
cedure en de korte termijn om het verzoek in te dienen, een aantal
belastingplichtigen niet heeft kunnen genieten van de vernietiging
van de dubbele aanslag. Het College heeft dan ook contact opge-
nomen met administratie van Fiscale Zaken om hiervoor reeds een
oplossing te zoeken in afwachting een nieuwe overeenkomst die
wel rekening houdt met de normen vervat in het OESO-Model.

Het College werd verzekerd dat de Belgische en de Franse fiscale
administraties - in België gaat het om de AOIF - overeengekomen
waren zich zeer soepel op te stellen bij het onderzoek naar de
naleving van de vormvoorschriften bij het indienen van deze ver-
zoeken. In verband hiermee, zal de AOIF voortaan een bezwaar-
schrift dat naar intern recht regelmatig werd ingediend, als een
impliciet verzoek op basis van het voormelde artikel 24, §3, be-
schouwen, wanneer in dit bezwaarschrift wordt aangetoond dat de
gevestigde aanslag aanleiding geeft of kan geven tot een dubbele
belasting. Rekening houdend met de verkorting van de bezwaarter-
mijn tot drie maanden, kan men ervan uitgaan dat de interpretatie
door de diensten van de AOIF er meteen ook voor zal zorgen dat
in de meeste gevallen, dit verzoek in der minne dan ook zal zijn
ingeleid binnen de termijn van zes maanden.

b) Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en
Overeenkomst van 10 maart 1964

Een in Frankrijk gedomicilieerd persoon, tewerkgesteld door de
NMBS, betwistte de in België gevestigde aanslag omdat hij meende
alle voorwaarden te vervullen om het fiscaal regime voor grensar-
beiders te genieten. Het regime verbonden aan het statuut van
grensarbeider voorzien in artikel 11, 2, c, van bovengenoemde
Frans-Belgische overeenkomst, bepaalt dat om te worden belast in
de verdragssluitende staat waarvan deze persoon verblijfshouder
is – en niet in de staat waar de activiteit wordt uitgeoefend – de
belastingplichtige niet alleen moet wonen in het grensgebied van
een van de twee staten, maar tevens uitsluitend in de grenszone
van de andere staat moet werken. Deze belastingplichtige argu-
menteerde verder dat zijn prestaties buiten het grensgebeid zeer
beperkt waren (minder dan 45 dagen per jaar). Ten slotte haalde hij
het arrest van het Hof van Cassatie van 6 november 2000 aan, dat
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stelde dat de overeenkomst van 17 september 1970 tussen België
en Luxemburg de uitoefening van de activiteit in de andere ver-
dragssluitende staat niet afhankelijk maakt van de permanente fy-
sieke aanwezigheid van de loontrekkende in deze staat tijdens de
uitoefening van zijn activiteit.

De AOIF antwoordde het College dat het reeds, met het oog op de
praktijk, had aanvaard dat de hoedanigheid van grensarbeider niet
werd geweigerd aan een arbeider met verblijf in het Franse grens-
gebied die, bij wijze van uitzondering, in de loop van het jaar een
welbepaalde opdracht van enkele dagen buiten de Belgische grens-
zone diende uit te oefenen.

Met het oog op eenvormigheid, had de fiscale administratie even-
eens besloten om de Frans-Belgische overeenkomst op een soepele
manier toe te passen en zich te inspireren op de Belgisch-Neder-
landse verdragen. Zo kan een ambtenaar van de NMBS, niet meer
als grensarbeider worden aanzien, wanneer hij meer dan 45 dagen
buiten de grenszone presteert ondanks het feit dat hij de rest van
zijn activiteit volledig in België uitoefent.

De belastingplichtige meende dat het arrest van het Hof van Cas-
satie op de Frans-Belgische overeenkomst diende te worden toege-
past. Het College nodigde de administratie dan ook uit een stand-
punt in te nemen met betrekking tot deze rechtspraak. Bij de af-
sluiting van de redactie van dit jaarverslag ontving het College
hierop nog geen antwoord.

c) Ambtshalve vernietiging van dossiers

Hoewel beperkt in aantal, toch brachten de klachten als gevolg van
de vernietiging van de fiscale dossiers een aantal principiële vra-
gen aan het licht. Dit was het geval wanneer het voor de belasting-
plichtige of voor de rechthebbenden die een oude aanslag betwist-
ten, niet meer mogelijk was om de documenten te raadplegen op
basis waarvan de vestiging van de aanslag tot stand was gekomen,
vooral wanneer deze aanslag nog niet was verjaard en nog steeds
het voorwerp uitmaakte van invorderingsactiviteiten78. Het gaat in

78 De AOIF heeft het College erop gewezen dat de richtlijnen voorzien in een algemene
termijn van twintig jaar om de berekeningsnota inzake personenbelasting te bewa-
ren. De termijn om de aangifte en de stukken met betrekking tot deze belasting te
bewaren, bedraagt vijf of tien jaar, afhankelijk van het feit of de belastingplichtige
een loontrekkende of gepensioneerde is, dan wel een andere belastingplichtige. In
elk geval, bij overlijden, wordt de bovengenoemde termijn van tien jaar steeds te-
ruggebracht tot vijf jaar na het overlijden van de belastingplichtige. Na deze termijn
worden de basisdossiers, met de berekeningsnota, vernietigd.
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deze dossiers meestal om personen, die gedurende jaren in het
buitenland zijn gedomicilieerd, daarna terugkeren naar België en
dan vaststellen dat ze van ambtswege werden belast. Het kan ook
gaan om rechthebbenden die naar aanleiding van een erfopvolging
uitgenodigd worden om de schuld van hun overleden ouder af te
lossen.

Op aandringen van het College bestudeerde de AOIF de oplossin-
gen voor de problemen die zich stelden bij het vernietigen van de
stukken in een dossier dat aanslagen bevatte die nog niet werden
ingevorderd en nog konden betwist worden. Een eerste project
bleek niet te kunnen worden weerhouden omdat het de taak van
de taxatiediensten op een onevenredige manier verzwaarde. Een
tweede project zou het uitwerken van een aantal regels beogen die
een betere samenwerking tussen de sectoren van de taxatie, inspec-
tie en invordering en een betere informatie over het bestaan van
een fiscale schuld met zich meebrengen. Bij het afsluiten van de
redactie van dit jaarverslag, was dit project nog steeds in onder-
zoek.

D. Bijzondere Belastinginspectie (BBI)

Bij de behandeling van verzoeken met betrekking tot het optreden
van de BBI handhaaft het College een voorzichtige aanpak, zoals
reeds werd uiteengezet in het Jaarverslag 199979.

Naar aanleiding van een concrete klacht, kondigde de centrale ad-
ministratie van de BBI aan dat de belastingplichtige beter zou wor-
den voorgelicht over het optreden van de fiscus en de rechten en
de plichten van beide partijen bij een belastingcontrole. In de loop
van 2001 werd de eerste ontwerpversie van een informatiebrochure
aan het College opgestuurd. De definitieve versie met als titel
“Rechten en plichten bij fiscale controle” is de eerstvolgende bro-
chure die zal worden verspreid in de reeks “Fiscus en Burger”.

E. Administratie van de Invordering

Middelen en statuut van de ontvanger der belastingen

In zijn Jaarverslag 1999/180 vestigde het College van de federale
ombudsmannen reeds de aandacht op het bijzondere statuut van

79 CFO, Jaarverslag 1999, p. 197-198.
80 CFO, Jaarverslag 1999/1, p. 68-72.
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de ontvanger, rekenplichtige van de Schatkist met een zware81 per-
soonlijke verantwoordelijkheid, alsook op de beperkte middelen
waarover deze ambtenaar kan beschikken om deze verantwoorde-
lijkheid het hoofd te bieden. Het College beschreef in dit opzicht
hoe de benarde situatie van de ontvangers, inzake de werking van
hun kantoren op het vlak van personeel en materiaal, weegt op het
goed functioneren van deze administratie. Het spreekt evenwel
voor zich dat deze bedenkingen de aangekondigde en reeds lang
verwachte82 wijziging van het administratief statuut van de ont-
vanger niet in de weg mogen staan, in de hoop dat deze voldoende
verregaand is.

Jammer genoeg kon tijdens het vorige werkjaar geen merkbare
verbetering van de situatie vastgesteld worden en dit ondanks het
feit dat het College, alsook het Rekenhof, hun bevindingen ter zake
bezorgden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers83.

Bovendien weerspiegelen de klachten die aan het College van de
federale ombudsmannen voorgelegd worden een situatie die in
toenemende mate verontrustend kan genoemd worden. De oor-
zaak hiervan is dubbel.

Het eerste luik betreft de medewerkers. Het staat buiten kijf dat de
administratie van de Invordering nood heeft aan een personeels-
formatie aangepast aan zijn behoeften. Vooral de ambtenaren van
de buitendiensten moeten van alle markten thuis zijn. Polyvalentie
inzake het gebruik van de verschillende informaticasystemen, de
administratieve boekhouding, de fiscale en de andere wetgevingen
is een absolute noodzaak. Evenzeer moeten zij flexibel genoeg zijn
om wetswijzigingen te assimileren die hen nieuwe en dwingende
werkwijzen opleggen, zodat de rechtszekerheid voor de belasting-
plichtige gegarandeerd blijft84 (aanpassing van artikel 393 en vol-
gende van de wet op de collectieve schuldenregeling, wet die ar-
tikel 298 van WIB 92 wijzigt). Het College van de federale ombuds-

81 Herhaald in de aanpassing van het amendement in het wetsvoorstel dat art. 298
wijzigt in het WIB 92, Amendement nr. 4 van de heer Thissen, Parl. St., Senaat, zitting
2000-2001, 2-505/3.

82 Ministerie van Financiën, Algemene administratie van de Belastingen, Jaarverslag
1999, p.18; ministerie van Financiën, Algemene administratie van de Belastingen,
Jaarverslag 2000, p. 21.

83 En herhalingen in een voorstel van resolutie met betrekking tot de belastingsadmi-
nistratie (de heren Viseur en Tavernier), Parl. St., Kamer, 21 december 2000, DOC 50
1029/001.

84 Wet van 5 december 2001 die art. 298 van het WIB 92 wijzigt, BS, 8 januari 2002. Zij
verplicht aan de ambtenaren van Invordering een aangetekende herinneringsbrief te
sturen ten minste een maand voor het bevel zal volgen per gerechtsdeurwaarder,
behalve wanneer de belangen van de Schatkist in gevaar zijn.
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mannen verwijst hierbij naar zijn algemene aanbeveling AA 99/4
bij welke aandacht wordt gevraagd voor de hoogdringendheid van
een behoeftenanalyse voor de federale administraties.

Een tweede luik behelst de logistieke middelen. Het voorbije jaar
toonde aan dat de informatica waarover de buitendiensten van de
administratie van de Invordering beschikken, niet altijd voldoet
aan de verwachtingen (veelvuldige defecten, onvoldoende compu-
ters, …).

Nalatigheidsinteresten

Artikel 414 van het WIB 92 voorziet dat, bij gebrek aan betaling
binnen de wettelijke termijnen, de hoofdsom vermeerderd wordt
met wettelijke interesten. In een eerste situatie wou een belasting-
plichtige zijn BTW- schulden alsook deze inzake de personenbelas-
ting regulariseren in functie van zijn financiële mogelijkheden.
Niettegenstaande de twee wetgevingen toestaan een vrijstelling
van de nalatigheidsinteresten te bekomen (de voorwaarden zijn
niet steeds vervuld) kan de belastingplichtige aan de minister van
Financiën of aan zijn afgevaardigde inzake de BTW vragen om de
door hem gestorte bedragen eerst aan te wenden op de hoofdsom
en vervolgens op de kosten en de interesten, dit in tegenstelling tot
de normaal voorziene regeling85. Volgens artikel 1254 van het Bur-
gerlijk Wetboek is deze regeling niet van toepassing op de directe
belastingen86. Weliswaar zou deze maatregel, voor wat de terugbe-
talingstermijn betreft, nuttig zijn in de beide wetgevingen. Hiertoe
richtte het College van de federale ombudsmannen een officiële
aanbeveling87 aan de minister van Financiën.

In uitzonderlijke gevallen kan de belastingplichtige een aanvraag
indienen bij de gewestelijk directeur van de Invordering om een
gedeeltelijke of volledige vrijstelling van de nalatigheidsinteresten
te bekomen88.

85 Art. 19 van het KB nr. 24 van 29 december 1992.
86 Art. 143 van het uitvoeringsbesluit van WIB 92 bepaalt dat betalingen eerst op kos-

ten, boetes en interesten aangewend moeten worden vooraleer op de hoofdsom,
zonder mogelijkheid tot afwijking.

87 OA 01/6.
88 Art. 417 WIB 92.
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Inzake vrijstelling van nalatigheidsinteresten werd een tweede of-
ficiële aanbeveling89 gericht aan de administratie van de Invorde-
ring. Daarin werd ten eerste verzocht om de commentaren op het
WIB 92 aan te passen, zodat duidelijk wordt bepaald dat de vrij-
stelling van nalatigheidsinteresten kan worden verleend voor na-
latigheidsinteresten die reeds werden betaald of aangezuiverd, al-
vorens het verzoek tot vrijstelling werd ingediend.

Het tweede luik van deze aanbeveling vroeg dezelfde administra-
tie om de nodige instructies aan de invorderingsambtenaren te ver-
schaffen, zodat voor alle dossiers waarin een verzoek tot vrijstel-
ling van nalatigheidsinteresten wegens bijzondere omstandighe-
den opportuun blijkt, de ontvanger bij de informatieverstrekking
aan de gewestelijke directie en aan de belastingplichtige ook de
schulden vermeldt waarvoor de nalatigheidsinteresten reeds zijn
aangezuiverd, maar waarvoor de verjaringstermijn, voor het als-
nog toekennen van de vrijstelling, nog niet is verstreken.

Als antwoord op een andere officiële aanbeveling90 om de burger
op actieve wijze te informeren over de vrijstelling van nalatigheids-
interesten inzake directe belastingen, stuurde het ministerie van
Financiën het College drie maanden later een exemplaar van de
meer algemene brochure “Rechten en plichten van de burger ten
aanzien van de betaling van belastingen”. Deze brochure werd eind
2001 op grote schaal verspreid, zowel via de diensten van de fiscus
als via externe informatiekanalen.

Teruggave van belastingen91

De teruggave van personenbelastingen is door de Staat verschul-
digd onder dezelfde voorwaarden als de betaling ervan door de
belastingplichtige, behalve in enkele uitzonderlijke gevallen. Naar
analogie met artikel 413, alinea 1, van het WIB 92, beschikt de Staat
dus over een termijn van twee maanden na het verzenden van het
aanslagbiljet om de betaling uit te voeren. De terugbetaling kan
gebeuren per postassignatie of door storting op een financiële re-
kening.

Teruggaven via postassignaties zijn niet zonder gevaar. Vaak gaan
ze verloren, worden ze gestolen of zijn ze fout geadresseerd. Meer-

89 OA 01/7.
90 OA 01/8.
91 Voor overige analyses betreffende deze problematiek, zie CFO, Jaarverslag 1999, p.

176–179 en CFO, Jaarverslag 1999/1, p. 72–74.
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maals stelde het College van de federale ombudsmannen vast dat
de stappen die de begunstigde moet ondernemen bij niet-ontvangst
van de assignatie, erg omslachtig zijn. Het aantal betrokken actoren
is namelijk groot: de buitendiensten van de administratie van de
Invordering, de administratie van de Thesaurie en tenslotte “de
dienst Overschrijvingen en Postcheques“ van De Post. Onvermij-
delijk brengt het administratieve onderzoek bij het uitblijven van
een teruggave een bijkomende vertraging van de terugbetaling met
zich mee.

Om deze reden heeft het College een officiële aanbeveling92 gericht
aan de minister van Financiën om de terugbetalingen via een fi-
nanciële rekening te stimuleren. De administratie van de Invorde-
ring – die betrokken partij is – antwoordde enerzijds dat vanaf het
aanslagjaar 2001 duidelijk vermeld wordt dat de belastingplichtige
zijn teruggave kan bekomen op een financiële rekening. Ander-
zijds zijn de assignaties uitgegeven na 17 december 2001 beter be-
veiligd om de zekerheid van dit betaalmiddel te waarborgen. Hoe-
wel het College van de federale ombudsmannen tevreden is over
deze vooruitgang, is het van mening dat de burger verder moet
aangemoedigd worden om zijn financieel rekeningnummer ken-
baar te maken aan de fiscus. Een toelichting als bijlage bij het aan-
slagbiljet zou de aandacht van de burger hierop kunnen vestigen.

Anderzijds is een teruggave van belastingen via een financiële re-
kening ook niet van elk risico gespeend. Soms gebeurt de betaling
immers op een foutief rekeningnummer, wat wijst op een onmis-
kenbaar gebrek aan samenwerking tussen de betrokken fiscale
diensten.

In het verslag dat het Rekenhof in december 2001 aan de Kamer
van volksvertegenwoordigers bezorgde, stond te lezen: “ ondanks
de vroeger vastgestelde achteruitgang is er voor het aanslagjaar 2000, dat
op 30 juni 2001 werd afgesloten, opnieuw een verslechtering van de toe-
stand van de inkohieringen opgetreden. Voor de sector PB kon met de
inkohiering pas worden begonnen in februari 2001. Dit betekent dat de
ontvangsten pas op het allerlaatste moment konden worden bevestigd, en
dat slechts mits het nemen van uitzonderlijke maatregelen die moeilijk
voor herhaling vatbaar zullen zijn93“. Vanaf het ogenblik dat het aan-
slagbiljet aan de belastingplichtige(n) wordt overgemaakt, beschikt
de administratie over twee maanden om de betaling uit te voeren.

92 OA 01/9.
93 Het Rekenhof, “Inkohiering van de aanslagen in personenbelasting en de vennoot-

schapsbelasting”, Verslag van het Rekenhof overgemaakt aan de Kamer te Brussel,
december 2001, p. 14.
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De vertragingen in de inkohieringen hebben de meest zichtbare
gevolgen bij belastingteruggaven, omdat bij de vestiging van de
belasting meestal het saldo in het voordeel blijkt van de belasting-
plichtige. Zo moesten bijgevolg, voor een periode van nauwelijks
vier maanden, meer dan drie miljoen uitgavenstukken (3.259.867)
behandeld worden, met uitschieters van 991.266 en 829.868 voor
de maanden maart en april, wat meer dan het dubbele is dan nor-
maal94. De door de diensten van de Invordering opgestelde uitga-
venstukken moeten de financiële rekeningnummers van de belas-
tingplichtige vermelden. Echter, tussen januari 2000 en oktober
2001, zijn er niet minder dan 694.995 aanpassingen van financiële
rekeningnummers door de diensten van Taxatie en Invordering
doorgevoerd. Daaruit blijkt duidelijk dat de taxatiediensten bijzon-
der aandachtig moeten zijn wanneer zij aangiften ontvangen, net
zoals de ontvangkantoren die de juistheid van de rekeningnum-
mers dienen na te gaan. De administratie van de Invordering heeft
de buitendiensten op deze moeilijkheden gewezen. Het zal blijken
gedurende het jaar 2002 of de hierboven besproken problemen zich
blijven herhalen.

De auto en de fiscus

De administratie van de Invordering beaamde de analyse van het
College van de federale ombudsmannen dat de verstoorde wer-
king van de dienst Belastingen Auto’s voortvloeit uit de onzorg-
vuldige ingebruikname van een nieuwe geautomatiseerde toepas-
sing “verkeersbelasting” eind 1999, uit een onvoldoende aantal ge-
kwalificeerde medewerkers en uit een gebrekkige informatica-
omgeving.

De technische problemen kwamen in de vorige jaarverslagen van
het College van de federale ombudsmannen reeds ruimschoots aan
bod95. De administratie verzekerde de federale ombudsmannen
stellig dat de nog steeds bestaande informaticaproblemen op een
termijn van twaalf maanden kunnen weggewerkt worden, mits
een stabilisatieperiode inzake bevoegdheidsuitbreiding, het be-
houd van de huidige personeelsformatie binnen de informaticacel
en een uitbreiding van deze laatste met één informaticus en een

94 Deze gegevens werden opgenomen in het Herfstnummer 2001 van het Informatiebul-
letin van de Administratie van de Invordering en werden bevestigd aan het College van
de federale ombudsmannen door de Belastingsadministratie (Contactcel Invorde-
ring).

95 CFO, Jaarverslag 1999, p. 180 e.v.; CFO, Jaarverslag 1999/1, p. 73 e.v. en CFO, Jaarverslag
2000, p. 132 e.v.
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administratief medewerker. Eind december 2001 richtte het Col-
lege van de federale ombudsmannen een voorstel ter zake aan de
secretaris-generaal van het ministerie van Financiën.

Een voorbeeld van de fouten die het voormelde informaticapro-
gramma genereerde was de hernieuwde invordering van de ver-
keersbelasting bij hiervan vrijgestelde burgers. Ook deze proble-
matiek werd uitvoerig besproken in een vorig jaarverslag96. Pas in
het voorjaar van 2001 beschikte de dienst Belastingen Auto’s over
de juiste schermen om de noodzakelijke code97 “vrijstelling” te
kunnen invoeren. Dit is zestien maanden na de ingebruikname van
het nieuwe programma.

Een ander voorbeeld van de onvolmaakte ICT-omgeving van de
dienst Belastingen Auto’s is het systeem van de “manuele inkohie-
ringen” dat sinds augustus 2001 buiten gebruik is. Op korte ter-
mijn kan deze toepassing niet gereactiveerd worden zodat ver-
schillende duizenden belastingteruggaven geblokkeerd blijven98.
Het College van de federale ombudsmannen verzocht het hoofd-
bestuur van de administratie van de Invordering om hieraan drin-
gend te remediëren.

Een vaak gehoorde grief was dat de dienst Belastingen Auto’s te
Brussel telefonisch quasi onbereikbaar was. Even dikwijls nam het
College de proef op de som en kwam tot dezelfde vaststelling. De
reden hiervan was dat, opnieuw door de onvolmaakte informatica-
omgeving, een groot aantal burgers ten onrechte werden aange-
schreven (vb. vrijgestelde andersvaliden) die dan op hun beurt de
administratie hierover om inlichtingen verzochten. Dit leidde tot
een flessenhalseffect, met permanente ontwrichting van de telefo-
nische bereikbaarheid van de dienst tot gevolg. In afwachting van
de genoemde correcties aan de ICT-omgeving stemde de dienst in
met het voorstel van het College om met hiertoe vrijgestelde per-
soneelsleden een call-center uit te bouwen, zodat de andere mede-
werkers zich uitsluitend aan dossierbeheer konden wijden.

Om de klachtenstroom naar de dienst Belastingen Auto’s enigszins
te kanaliseren stemde de administratie er eveneens mee in om een
vermelding aan te brengen op de betalingsuitnodigingen, die de
draagkracht van deze documenten zou verduidelijken. Immers, het
is eigen aan de verkeersbelasting dat ze spontaan moet worden
betaald. Als dienstverlening aan de burger herinnert de dienst Be-

96 CFO, Jaarverslag 2000, p. 134.
97 OA 01/10 strekkende tot bestendiging van de code “vrijstelling”.
98 4.000 in december 2001.
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lastingen Auto’s hem jaarlijks aan deze verplichting met een beta-
lingsuitnodiging. Deze herinnering is geen aanslagbiljet! Bemer-
kingen over de juistheid van de gegevens op deze herinnering
worden als verzoekschriften centraal behandeld bij de dienst Be-
lastingen Auto’s, in tegenstelling tot opmerkingen over ingeko-
hierde belastingen die als bezwaarschrift behandeld worden bij de
regionale directies.

In 2000 formuleerde het College van de federale ombudsmannen
een algemene aanbeveling99 om de betaling van de verkeersbelas-
ting via bankdomiciliëring te overwegen. De administratie achtte
dit een creatieve en nuttige betaalmogelijkheid, maar wenste hier-
aan geen prioriteit te verlenen gelet op de nog bestaande informa-
ticaproblemen en de achterstand in de ontwikkeling van nieuwe
toepassingen. Bovendien zou het jaarlijkse karakter van deze be-
lasting de noodzakelijke ontwikkelingsinvestering niet verant-
woorden. Het College kan met deze argumentatie niet instemmen
en behoudt de algemene aanbeveling.

Het ontbreken van een verzendingdatum of poststempel op de
betalingsuitnodigingen geeft de burger onvoldoende houvast om
de redelijkheid van de betalingstermijn na te gaan. Aanmaak- en
verzendingsproblemen zorgen vaak voor een laattijdige ontvangst
van de uitnodigingen en stellen de burger dikwijls voor een wel
erg korte betaaltermijn. Om hieraan tegemoet te komen richtte het
College van de federale ombudsmannen op 13 augustus 2001 een
officiële aanbeveling100 aan de administratie om, naar analogie van
de aanslagbiljetten, de verzendingsdatum op de betalingsuitnodi-
gingen inzake de verkeersbelasting op te nemen. Na overleg
stemde de administratie ermee in om de technische haalbaarheid
van deze vermelding te onderzoeken.

Met een andere officiële aanbeveling101 verzochten de federale om-
budsmannen de administratie van de Invordering, eveneens in
2001, om in een fiscale neutraliteit te voorzien inzake de belasting
op de inverkeerstelling bij inschrijving van het gezinsvoertuig op
naam van de overlevende partner. Midden 2001 reeds keurde de
Ministerraad aldus een voorontwerp van wet102 goed dat de belas-
ting op de inverkeerstelling in deze welbepaalde situatie afschaft
met ingang van 1 januari 2002.

99 AA 00/4, CFO, Jaarverslag 2000, p. 222.
100 OA 01/11.
101 OA 01/12.
102 De heren Peeters en Van Velthoven dienden een gelijkaardig wetsvoorstel in (DOC

50 1381/001).
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Reeds in 2000 verzocht het College van de federale ombudsman-
nen, bij officiële aanbeveling103, om een gedeeltelijke teruggave van
de belasting op de inverkeerstelling te overwegen. Pas op 31 juli
2001 antwoordde de administratie van de Invordering dat de be-
lasting op de inverkeerstelling een eenmalige belasting is die geldt
voor de volledige economische gebruiksduur van het voertuig en
dat een proportionele teruggave ervan niet in overeenstemming
kan worden gebracht met de doelstelling van de wet die de belas-
ting heeft ingevoerd. Nochtans voorzien de administratieve com-
mentaren bij deze wet in een reeks uitzonderingen. Het College
behoudt dan ook de voormelde aanbeveling. Echter, bij toepassing
van de Lambermont-akkoorden komt deze belasting toe aan de
regio’s, zodat de eventuele opvolging van deze aanbeveling vanaf
heden toekomt aan de regionale belastingadministraties.

F. Administratie van het Kadaster, de Registratie en de
Domeinen (AKRED)

a) Kadaster

Middelen

De buitendiensten van het Kadaster, die onder andere de kadastrale
controles uitvoeren, beklaagden zich tijdens contacten met het Col-
lege over het gebrek aan mankracht om hun taak naar behoren uit
te voeren. Dit nijpend tekort aan ambtenaren heeft vooral een
weerslag op de controles ter plaatse. Hierdoor is het niet meer
mogelijk voldoende controlerondes uit te voeren, zowel voor de
vaststelling als voor de herziening van de kadastrale inkomens.
Het heeft ook een weerslag op de relatie met de burger en de
bereikbaarheid van de ambtenaren. Zo lijken in sommige ambtsge-
bieden verruimde spreekuren moeilijk haalbaar. Ook de uitwer-
king van de maatregelen inzake attesteren van het kadastraal in-
komen van de “bescheiden” woningen (zie verder) heeft de
werklast van deze buitendiensten aanzienlijk verzwaard.

103 CFO, Jaarverslag 2000, p. 137.
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Bepaling van het kadastraal inkomen – foutieve schatting

Het College heeft ook aandacht besteed aan de praktijk van de
centrale diensten om bij de verbetering een lager kadastraal inko-
men vast te stellen wanneer het vroegere kadastraal inkomen vast-
gesteld was op basis van een evaluatie- of expertisefout. Artikel
494, §1, lid 5, WIB 92 laat de administratie inderdaad toe over te
gaan “tot de verbetering van het kadastraal inkomen van de onroerende
goederen van welke aard ook, wanneer bij de vaststelling van dat kada-
straal inkomen op onomstootbare, aantoonbare en onweerlegbare wijze
een schrijf– of rekenfout werd begaan of wanneer onroerende goederen bij
vergissing werden verwisseld”. Wanneer een materiële fout wordt
rechtgezet in het voordeel van de eigenaar van het onroerend goed,
laat de wet dan ook de verbetering toe van een evaluatiefout of
van een fout met betrekking tot de schatting van het kadastraal
inkomen of van een van zijn bepalende elementen? Aan de audi-
teur-generaal, hoofd van de dienst bij de administratie van het
Kadaster, zou de minister van Financiën in ieder geval een speciale
toelating verleend hebben om te kunnen overgaan tot de verbete-
ring van evaluatiefouten. De federale ombudsman heeft aangera-
den om deze mogelijkheid tot verbetering uitdrukkelijk in de wet
op te nemen, dit zou op termijn toelaten om aan het op dit ogen-
blik vastgestelde gebrek aan samenhang te verhelpen.

Bescheiden woning

De administratie van het Kadaster heeft verder ook een instructie
nr. 10104 uitgevaardigd om aan de koper van een bescheiden wo-
ning een kadastraal inkomen te attesteren van minder dan 743,68
EUR. De aankoop van een zogenaamd bescheiden huis opent in-
derdaad het recht op een vermindering van registratierechten tot
6% van de aankoopprijs. De administratie had in het verleden reeds
vastgesteld dat degene die dit soort goed verwierf, niet altijd kon
genieten van deze vermindering als gevolg van het feit dat op het
ogenblik van de verkoop het kadastraal inkomen was herschat tot
een bedrag hoger dan 743,68 EUR. Sommige eigenaars, die zich -
rekening houdend met de last van een hypothecaire lening - in een
financieel precaire situatie bevinden, zien zich, als gevolg van de
herschatting gedwongen om ook de overige 6,5 % van de registra-

104 Instructie nr. 10 (K.X./92.257 – 2001/01) met betrekking tot het verminderd registra-
tierecht en de uitreiking van een kadastraal uittreksel.
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tierechten te betalen105. In deze gevallen heeft het College van de
federale ombudsmannen herinnerd aan het vertrouwensbeginsel
en het rechtszekerheidsbeginsel om de administratie der Registra-
tie uit te nodigen de overige 6 % van de registratierechten niet in te
vorderen.

Bovengenoemde instructie heeft dus als verdienste dat het bedrag
van het kadastraal inkomen gewaarborgd wordt, vooral ten aan-
zien van de kandidaat-koper, maar ze vermijdt ook dat kandidaat-
kopers ten onrechte zouden genieten van dit voordeel wanneer het
goed per vergissing bezwaard werd met een kadastraal inkomen
lager dan het grensbedrag.

In tegenstelling tot wat aan het Parlement106 werd meegedeeld,
hecht het College eraan te herinneren dat het niet was betrokken
bij het tot stand komen, de ontwikkeling en de uitwerking van
deze instructie. De administratie van het Kadaster had het College
naar aanleiding van een werkvergadering wel op de hoogte ge-
bracht van zijn intentie om een nieuwe instructie aan te nemen.
Het College van de federale ombudsmannen, wiens taak dit trou-
wens niet is, heeft bijgevolg nooit de mogelijkheid gehad om het
principe noch de voorwaarden opgenomen in deze instructie goed
of af te keuren.

Gevolgen van de tussenkomst van het College

Het College heeft bovendien van de centrale diensten van het Ka-
daster de verzekering gekregen dat zijn onderzoek in verband met
een kadastraal inkomen van één onroerend goed, nooit een weer-
slag zou hebben op het kadastraal inkomen van gelijkaardige on-
roerende goederen in de buurt. Naar aanleiding van een dergelijk
onderzoek door het College bij een buitendienst van het Kadaster
had het College immers vastgesteld dat deze dienst de gelegenheid
had aangegrepen om op eigen initiatief de situatie van verschil-

105 Het bedrag van de registratierechten bedraagt normaal inderdaad 12,5 % van het
bedrag van de aankoopprijs. Wanneer men een woning verwerft, bezwaard met een
kadastraal inkomen lager dan 743,68 EUR (niet geı̈ndexeerd), dan wordt dit percen-
tage verlaagd tot 6 %.

106 Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2000-2001, 17 mei 2001 (Vr. nr. 9122, 9123 en 9124
van volksvertegenwoordigers Brepoels, Van Velthoven en Tavernier). De minister
van Financiën had, steunend op informatie van zijn administratie, in de plenaire
vergadering verklaard, alsook in de commissie voor de Financiën en de Begroting
van de Kamer, dat de federale ombudsmannen deze instructie hadden goedgekeurd
(zie Kamer, gewone zitting 2000-2001, Plenaire zitting van 17 mei 2001). In overeen-
stemming met de wet, vroeg het College de verantwoordelijke ambtenaar van deze
administratie om toelichting.
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lende eigenaars in de buurt te onderzoeken. Het College en de
centrale administratie van het Kadaster zijn het eens dat een ver-
algemening van deze manier van werken elk onderzoek van het
College bij deze buitendiensten zou hypothekeren.

Gewijzigd gebruik van een onroerend goed

Wat de invloed van de bestemming van een onroerend goed op het
kadastraal inkomen betreft, heeft het College nog steeds geen reac-
tie ontvangen van de minister van Financiën op het voorstel om
een bijzondere herzieningsclausule inzake het kadastraal inkomen
op te nemen, die rekening houdt met de wijze waarop het onroe-
rend goed wordt gebruikt107.

Patrimoniale gegevens

De administratie van het Kadaster bracht de federale ombudsman-
nen op de hoogte van haar wens om aan de patrimoniale docu-
mentatie een juridische waarde toe te kennen. Het College heeft
dan ook gewezen op de noodzaak om de gegevens op de kadastrale
legger en op het kadastraal plan strikt up-to-date te houden. Soms
verschillen de vermeldingen op de authentieke akte immers van
deze op de kadastrale legger (het kan gaan om de juiste aandui-
ding van de eigenaar van de zakelijke rechten op het onroerend
goed, de oppervlakte, de grensbepaling, …).

Tot slot kunnen we hier nog vermelden dat de administratie van
het Kadaster zich, in een antwoord op een officiële aanbeveling108,
bereid heeft verklaard niet langer de partner van de eigenaar van
het onroerend goed op de kadastrale legger te vermelden, wanneer
moet blijken dat de partner geen enkel zakelijk recht heeft op het
goed.

b) Registratie

Middelen

De inspanningen die de administratie der Registratie sinds midden
2000 leverde om de aangeklaagde achterstand inzake bijwerking
van de patrimoniale documentatie weg te werken, hebben eind

107 CFO, Jaarverslag 2000, p. 123-124.
108 OA 01/13.
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2001 vruchten afgeworpen. Het inhalen van deze achterstand
bracht de uitbetaling van de gepresteerde overuren en zaterdag-
dienst met zich mee. Een toenemende eenmaking en integratie met
de diensten van het Kadaster zou een meer regelmatige bijwerking
moeten mogelijk maken. Hiervoor zijn echter ook bijkomende in-
formaticamiddelen vereist.

De gemiddelde leeftijd van het personeel van de administratie der
Registratie is tamelijk hoog. Deze administratie zal dus op middel-
lange termijn te maken krijgen met een onrustwekkend probleem,
meer bepaald de min of meer gelijktijdige vervanging van al deze
ervaren personeelsleden. Bovendien worden personeelsleden, wan-
neer zij kiezen voor verminderde prestaties slechts vervangen door
contractuele personeelsleden, hetzij voor onbepaalde, hetzij voor
bepaalde duur, aan wie de administratie weinig loopbaanperspec-
tieven kan bieden.

Uniforme waardebepaling

De vaststelling van de uniforme waarde van een onroerend goed,
die aan de basis ligt van de berekening van de onroerende voor-
heffing, de registratie- en de successierechten, is één van de zorgen
van de administratie van het Kadaster, de Registratie en Domei-
nen. Deze jaarlijks herzienbare uniforme waarde, zou de huidige
betwistingen over de verkoopwaarde van het onroerend goed in
geval van een tekortschatting moeten kunnen vermijden. Het Col-
lege hoopt dat de wijze van bepaling van deze uniforme waarde
zal gebeuren in een opbouwend en transparant overleg tussen de
burger en de administratie.

Aangifte nalatenschap

De federale ombudsmannen hebben de ambtenaren van de ont-
vangkantoren der Registratie aangeraden de erfgenamen beter te
begeleiden bij het indienen van de aangifte van nalatenschap. De
aangiften van nalatenschap ingevuld door de erfgenamen kunnen
inderdaad onvolledig zijn of kunnen fouten bevatten. Het College
heeft bovendien officieel aanbevolen109 om de administratieve for-
maliteiten verbonden aan het indienen van de aangifte van nala-
tenschap tot een strikt minimum te beperken. De administratie der
Registratie riep wel het nodige voorbehoud in bij de informatie en

109 OA 01/14.
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de raad die de ambtenaar van het ontvangkantoor zou kunnen
verstrekken. De door de administratie verstrekte informatie kan
immers niet alleen op het fiscaal vlak een invloed hebben, maar
kan ook op familiaal vlak en zelfs op verschillende andere juridi-
sche vlakken een weerslag hebben.

De centrale diensten der Registratie hebben aldus enkele voorne-
mens ter zake gemaakt. Ten eerste zal een informatiebrochure wor-
den gevoegd bij het aangifteformulier dat naar de erfgenamen
wordt gestuurd. De aandacht zal worden gevestigd op de verplich-
ting tot aangifte van nalatenschap, de devolutie en verplichte ver-
meldingen die in deze aangifte dienen opgenomen te worden.
Daarnaast zal de administratie ook de uitwerking van een stan-
daardaangifteformulier bestuderen dat zal bestaan uit een aantal
verplichte vermeldingen. Het College heeft opgemerkt dat de aan-
gever aan de hand van een reeks vragen met betrekking tot het
bestaan en het belang van zijn erfdeel, gemakkelijker het stan-
daardaangifteformulier zou kunnen invullen. Het College heeft
verder ook aanbevolen110 dat de chronologie van de voorstelling
van de berekeningsnota van de successierechten zou overeenko-
men met de chronologie die gevolgd wordt in de aangifte van
nalatenschap zelf111.

Registratierechten

In 2001 ontving het College ook klachten in verband met de invor-
dering van de registratierechten in geval van het sluiten van een
koopcompromis dat zonder gevolg bleef onafhankelijk van de wil
van de betrokken partijen. De verkoper en de koper bevinden zich
dan in een bijzondere situatie waarbij ze solidair gehouden zijn tot
betaling van de registratierechten ook al bleef de verkoper, over-
eenkomstig de wil der partijen, eigenaar van het onroerend goed.
De administratie der Registratie blijft in dit geval gehouden tot het
innen van de registratierechten ondanks de afwezigheid van pre-
sentatie van het compromis binnen vier maanden na zijn onderte-
kening. Artikel 209, 3°, van het Wetboek registratie-, hypotheek- en
griffierechten voorziet bijgevolg de mogelijkheid om de registratie-
rechten terug te geven in geval van ontbinding of herroeping van

110 OA 01/14.
111 Sinds mei 2001 heeft de administratie van de Registratie haar diensten in deze optiek

aangeraden een kopie van de berekeningsnota van de successierechten aan de belas-
tingplichtige te bezorgen, teneinde hem te informeren over de door de administratie
belastbare bedragen, de verschuldigde rechten, de nalatigheidsinteresten en de even-
tuele boetes.
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de koopovereenkomst door een in kracht van gewijsde gegaan
vonnis of arrest. In dat geval moet de aanvraag tot ontbinding
ingediend worden binnen een jaar na het verlijden van de koop-
overeenkomst. De administratie der Registratie geeft toe dat de
invordering van de registratierechten in dit specifieke geval de
partijen bij de koopovereenkomst minstens onbegrijpelijk voor-
komt, gezien deze overeenkomst nooit is uitgevoerd. Het College
zal deze problematiek in 2002 verder opvolgen.

G. Administratie van de Douane en Accijnzen

Het geringe aantal dossiers over de administratie van de Douane
en Accijnzen laat het College niet toe algemene noch structurele
conclusies te trekken over het bestuurlijk optreden van deze dien-
sten. Hoogstens kan men stellen dat een klein aantal klachten han-
delt over de waardebepaling van ingevoerde goederen ofwel over
de schadeloosstelling voor goederen die beschadigd werden door
de beambten van de Douane tijdens hun controlewerkzaamheden.
Los hiervan zal verder de toepassing van de BTW- wetgeving door
de Douanediensten voor een ingevoerde auto ter sprake gebracht
worden.

Waardebepaling

De waardebepaling van een goed was de afgelopen jaren al meer-
maals het onderwerp van klachten bij het College. De klachten
betroffen in het bijzonder de waarde van de goederen bij de invoe-
ring voor de berekening van de invoerrechten door de fiscale ad-
ministratie, de doorslaggevende documenten waarop de waarde
vermeld staat, de hoeveelheid of de aard van de ingevoerde goe-
deren, enz.

Het College van de federale ombudsmannen vestigde dit jaar de
aandacht van de administratie van de Douane op haar gebruik van
een gedateerde wisselkoers tussen de Belgische en de Kongolese
frank. Op het ogenblik dat er kunstvoorwerpen uit Kinshasa (Kon-
go) ingevoerd werden, hief de administratie namelijk een wissel-
koers die tien maal hoger lag dan de in Brussel gebruikte wissel-
koers. Deze laatste koers werd immers aangepast na een belang-
rijke devaluatie van de Kongolese frank in 1999. De administratie
daarentegen, die haar informatie haalde uit een gekend financieel
tijdschrift, had haar gegevens de voorbije twee jaar niet meer aan-
gepast. Hierdoor werden invoerrechten verrekend op een abnor-
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maal hoge waarde van de bewuste kunstvoorwerpen. Om hieraan
tegemoet te komen heeft het College de administratie voorgesteld
om haar informatie te actualiseren. De administratie stemde hier-
mee in.

Schadeloosstelling

Tijdens hun controlewerkzaamheden (bijvoorbeeld bij een zoek-
tocht naar verdovende middelen) gebeurt het dat de ambtenaren
van de Douane verdacht ogende pakjes beschadigen. Wanneer
blijkt dat hun argwaan onterecht was, stelt zich een probleem van
schadeloosstelling. Dit probleem werd reeds kort geschetst in het
vorige jaarverslag112.

In een andere zaak stemde de administratie, na meerdere maanden
van overleg met het College, ermee in om de schade aan een
scheepsbevrachting te vergoeden. Deze schade ontstond door het
lichtzinnig handelen van een douanier van een Belgische haven.
Door onbehoorlijk gedrag zou deze het vertrek van een vracht-
schip uit de haven gehinderd hebben. De scheepsbevrachter vroeg
bijgevolg schadeloosstelling voor de kost van de opgelopen vertra-
ging. In een eerste poging weerlegde de administratie zijn verant-
woordelijkheid omdat de beweerde dronkenschap van de douanier
niet werd vastgesteld door een beëdigde ambtenaar, maar enkel
werd gerapporteerd door het varend personeel en door de expedi-
teur. Niettemin vermeldde het persoonlijk dossier van deze amb-
tenaar wel deze feiten van dronkenschap. Dit dossier werd bespro-
ken tijdens een werkvergadering met de leidinggevende ambtena-
ren van de administratie, waarbij toegestemd werd om de klager
schadeloos te stellen.

Invoer van een tweedehands voertuig

Het College van de federale ombudsmannen ontving een klacht
die de moeilijke toepassing aantoont van de BTW-wetgeving door
de diensten van de Douane, in het bijzonder het verschuldigd zijn
van de Belgische BTW bij het invoeren van een voertuig.

De klager was in de veronderstelling een voertuig als tweedehands
gekocht te hebben in het Groothertogdom Luxemburg. Dit werd
hem immers door de lokale dienst van de Douane beaamd. Om de

112 CFO, Jaarverslag 2000, p. 137.
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toepassingsvoorwaarden van de BTW-regelgeving te respecteren,
controleert men normaal de datum van de verkoopfactuur. De ad-
ministratie van de BTW beriep zich evenwel op artikel 16, §2, van
het Wetboek van de BTW om de datum op de factuur onderge-
schikt te maken aan deze op de bestelbon. Echter, de eerste datum-
bepaling gaat op voor tweedehandswagens en de tweede voor
nieuwe voertuigen, zodat de tweedehandspersonenwagen van de
klager als een nieuw voertuig werd aanzien. In dit laatste geval,
kon de klager de BTW die hij betaald had in het Groothertogdom
Luxemburg terugvorderen.

De informatie naar het publiek toe was gebrekkig, wat het College
betreurde. Daarom pleitte het voor een verspreiding van een juis-
tere en volledigere informatie aan het grote publiek door de cen-
trale diensten van de administratie van de Douane en Accijnzen.
De belastingsadministratie willigde de aanbeveling van het Col-
lege in en paste vervolgens zijn instructies in dit verband aan na
onderling overleg met de bevoegde centrale diensten van de BTW.
Tijdens het Autosalon werden de aangepaste informatiebrochures
reeds verspreid.

3.7.2.3. Conclusies en aanbevelingen

De opvolging van de algemene aanbevelingen in fiscale materies
geformuleerd tijdens de vorige werkjaren (AA 98/1, 99/8, 99/9,
00/3 en 00/4) wordt besproken in deel III van dit jaarverslag (Aan-
bevelingen).

Goede wijn behoeft geen krans, maar het mag gezegd worden dat
het werkjaar 2001 gekenmerkt werd door een intense en opbou-
wende samenwerking tussen het College van de federale ombuds-
mannen en het ministerie van Financiën. Met inachtname van de
beginselen van behoorlijk bestuur werden in een open debat, on-
geacht enkele meningsverschillen, tal van punctuele geschillen en
structurele moeilijkheden opgelost. Hierbij aansluitend formuleer-
den de federale ombudsmannen in 2001 twaalf officiële aanbeve-
lingen113:

In 2000 formuleerde het College een aanbeveling in billijkheid114,
met betrekking tot het alsnog retroactief toekennen van een verho-
ging van de belastingvrije som voor personen ten laste, van wie de
andersvaliditeit pas na een jarenlange gerechtelijke procedure werd

113 Zie Deel III, p. 187.
114 OA 00/12, CFO, Jaarverslag 2000, p. 138.
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erkend. Het antwoord hierop van de dienst Geschillen van de AOIF
was afwijzend en meldde dat de belastingplichtigen in afwachting
van een gerechtelijke beslissing, ten bewarende titel bezwaar had-
den moeten indienen. De regeringscommissaris nam deze proble-
matiek ter harte en meldde het College dat hij de AOIF hierover
zou aanspreken.

Tenslotte herhaalt het College in dit jaarverslag, bij wijze van alge-
mene aanbeveling, zijn voorstel om de inkomensgarantie voor an-
dersvalide ouderen op te nemen in artikel 143, lid 2, WIB 92, zodat
het niet in aanmerking wordt genomen voor het vaststellen van
het nettobedrag van de bestaansmiddelen en aldus hun fiscale si-
tuatie niet wijzigt115.

3.7.3. Pensioendossiers behandeld door het ministerie van
Financiën

3.7.3.1. Inleiding en contacten met de administratie

In de vorige jaarverslagen meldden wij dat sedert 1 juni 1999 de
Ombudsdienst Pensioenen de klachten in verband met de wette-
lijke pensioenen ontvangt. Het College blijft de klachten behande-
len in verband met uitkeringen die - alhoewel zij betaald worden
door dezelfde diensten - niet kunnen beschouwd worden als een
rust- of overlevingspensioen, zoals de vergoedingspensioenen en
de inkomensgarantie voor ouderen116.

De minister van Sociale Zaken en Pensioenen stelde dat volgens
hem de klachten over deze materies tot de bevoegdheid van de
Ombudsdienst Pensioenen - opgericht door de diensten van de
minister - behoorden117. De administratie der Pensioenen deelde
aan het College mee de richtlijn ontvangen te hebben om enkel
verantwoording aan de Ombudsdienst Pensioenen en niet aan het
College af te leggen.

De Raad van State stelde in het advies118 over de oprichting van de
Ombudsdienst Pensioenen dat de opdracht van deze strikt geı̈nter-

115 AA 01/02, CFO, Jaarverslag 2001, p. 176.
116 Voorheen “gewaarborgd inkomen voor bejaarden”.
117 De minister bevestigde zijn standpunt, zie Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2001-

2002, vraag nr. 79 van 25 juli 2001 (Erdman), p. 10939.
118 Advies van de R.v.St. van 24 april 1997 over het ontwerp van KB “tot oprichting van

een Ombudsdienst Pensioenen in toepassing van art. 15, lid 5, van de wet van 26 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaar-
heid van de wettelijke pensioenstelsels”.
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116



preteerd moet worden. De administratieve bemiddeling (behorend
tot de regering) moet de uitzondering blijven op de algemene par-
lementaire bemiddeling (behorend tot het parlement), die bij wet
van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen werd
opgericht.

Het College blijft inmiddels klachten ontvangen over de vergoe-
dingspensioenen en de inkomensgarantie voor ouderen. Het Col-
lege acht zich wettelijk bevoegd om deze klachten te behandelen.
De administratie die hierover door het College gecontacteerd
wordt, bevindt zich echter in een benarde situatie ten opzichte van
de voogdijminister. Het is dus wenselijk dat het parlement hier-
over een beslissing neemt. In dit opzicht verwijst het College naar
de algemene aanbeveling van 1997 (AA 97/3) tot het instellen van
het College van de federale ombudsmannen als de tweedelijnsbe-
middelingsinstantie (parlementaire controle en bemiddeling) na de
eerstelijnsorganen zoals de sectorale bemiddelings- of klachten-
diensten (administratieve bemiddeling en controle van de diensten
van de uitvoerende macht).

3.7.3.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en aanvragen tot bemiddeling

A. Administratie der Pensioenen

Opvolging van de aanbevelingen

De algemene aanbeveling over de terugkerende blokkering van de
pensioendossiers van het onderwijzend personeel119 en de alge-
mene aanbeveling over de discriminatie tussen de pensioenstelsels
inzake de verzaking aan de terugvordering van onverschuldigde
betalingen120 worden behandeld in het deel III over de aanbevelin-
gen van dit jaarverslag121.

119 AA 99/11, CFO, Jaarverslag 1999, p. 332.
120 AA 99/17, CFO, Jaarverslag 1999/1, p. 127.
121 CFO, Jaarverslag 2001, p. 175 e.v.
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B. Administratie van de Thesaurie

Het levensbewijs

Aan de gepensioneerden van de openbare sector die recht hebben
op een pensioengedeelte van hun ex- echtgenoot vraagt de admi-
nistratie van de Thesaurie om maandelijks een levensbewijs van de
ex-echtgenoot te bezorgen vóór hen het onderhoudsgeld kan be-
taald worden122.

Gezien de mogelijkheid om de gegevens via het Rijksregister te
raadplegen stelt het College dat een rechtstreekse informatie-uit-
wisseling tussen de bevolkingsdiensten en de administratie van de
Thesaurie het huidige systeem van de levensbewijzen moet kun-
nen vervangen. De achterstand van bepaalde gemeenten bij het
inbrengen van de gegevens in het Rijksregister heeft echter tot ge-
volg dat het Rijksregister niet over de meest recente gegevens in-
zake de overlijdensdatum beschikt, waardoor de rekenplichtige
ambtenaar van de administratie van de Thesaurie de gegevens van
het Rijksregister niet ten volle kan vertrouwen. De wettelijke ver-
plichting om het overlijden te doen registreren door de bevolkings-
dienst van de gemeente van het laatste domicilie van de overle-
dene, veroorzaakt bijkomende vertraging bij het inbrengen van de
overlijdensdatum in het Rijksregister indien de betrokkene over-
leed op het grondgebied van een andere gemeente.

In de loop van 2001 deelde het ministerie van Binnenlandse Zaken
mee dat de bij de gemeenten gevoerde sensibiliseringsactie het
probleem van de laattijdige registratie echter (gedeeltelijk) oplost.
Bovendien werd met het ministerie van Binnenlandse Zaken een
regeling getroffen om de gegevens van het Rijksregister aan te vul-
len met lijsten die door de bevolkingsdiensten maandelijks aan de
rekenplichtige worden bezorgd. De administratie van de Thesaurie
deelde hierover in de loop van 2001 mee dat het systeem van de
lijsten voldoening schenkt met betrekking tot de na vervallen ter-
mijn betaalde pensioenen, doch dat voor de voorafbetaalde pen-
sioenen het resultaat niet optimaal is. De testfase was op het einde
van 2001 echter nog niet volledig afgerond. In afwachting hiervan
blijft de administratie van de Thesaurie van oordeel dat de afschaf-
fing van het levensbewijs enkel mogelijk is indien de rekenplich-
tige niet meer persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld bij een fou-
tieve betaling van een pensioen.

122 CFO, Jaarverslag 2000, p. 144 e.v.
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3.8. Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

3.8.1. Cijfers

Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid (zonder sociale parastatalen)
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Minister 6 33,3% 1 1 1 1 1 5
Administratie van de arbeidsbetrek-
kingen en -reglementering (inbegre-
pen Inspectie van de sociale wetten)

4 22,2% 2 1 3

Administratie van de arbeidsveilig-
heid (inbegrepen Technische
inspecties)

4 22,2% 1 1 1 3

Administratie van de arbeidshygiëne
en de -geneeskunde (inbegrepen
Medische inspecties)

1 5,6% 1 1

Administratie van de collectieve
arbeidsbetrekkingen 1 5,6% 1 1

Klachten van ambtenaren 2 11,1%
TOTAAL 18 100,0% 4 2 2 1 2 1 1 13

Taal Aantal
Nederlands 9
Frans 9
TOTAAL 18

Beoordelingscriteria Aantal
Rechtszekerheid 1
Redelijke termijn 2
Hoffelijkheid 1
TOTAAL 4
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3.8.2. Inleiding en contacten met de administratie

In het jaarverslag 2000 vermeldden wij de problemen123 waarover
het standpunt van de vice-premier en minister van Arbeid werd
gevraagd. Het betrof de officiële aanbeveling over het recht op
wachtuitkeringen van Belgische jongeren die afstudeerden in het
buitenland124 en de problematiek van de bijzondere bijdragen voor
de sociale zekerheid125. Het College mocht het standpunt van de
vice-premier echter nog niet ontvangen. De eerste problematiek
werd besproken in het beheerscomité van de RVA. In verband met
de tweede problematiek loopt een discussie tussen het kabinet en
de RVA.

3.8.3. Bespreking van de meest opmerkelijke klachten en
verzoeken om bemiddeling

A. Minister van Arbeid en Gelijke Kansen

Veiligheidscoördinator

Met betrekking tot de verplichte aanstelling van een veiligheids-
coördinator op de bouwplaats ontstond een juridisch vacuüm
doordat, na de vernietiging van de oorspronkelijke tekst door de
Raad van State126, een nieuw koninklijk besluit uitbleef. De veilig-
heidscoördinatoren die hun activiteiten vóór de vernietiging van
het koninklijk besluit hadden aangevangen, zagen door het weg-
vallen van deze verplichte aanstelling hun perspectieven om op-
drachten te krijgen in belangrijke mate verminderd worden.
Daarom werd de tussenkomst van het College gevraagd. Nadat de
Raad van State een (positief) advies aan de oorspronkelijke tekst
van het koninklijk besluit verleend had, werd het juridisch va-
cuüm echter nog bestendigd doordat de publicatie van de goedge-
keurde tekst uitgesteld werd, aangezien de minister beslist had om
aanpassingen aan deze tekst door te voeren. Ondanks de tussen-

123 CFO, Jaarverslag 2000, p. 189-190.
124 OA 98/1, CFO, Jaarverslag 1998, p. 234 e.v.
125 CFO, Jaarverslag 2000, p. 190 e.v.
126 KB van 3 mei 1999 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, vernietigd bij

arrest van de R.v.St. op 16 december 1999 omwille van niet-voorlegging voor advies
aan de afdeling wetgeving van de R.v. St., BS, 11 mei 1999.
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komst van het College heeft het ongeveer anderhalf jaar geduurd
vooraleer de vervangende tekst in werking trad127.

B. Administratie van de Arbeidshygiëne en -geneeskunde

In verband met de controle op de naleving van de asbestreglemen-
tering deelde een verzoeker mee dat hij gedurende jaren als arbei-
der voor een bedrijf gewerkt had. Zijn werkgever had hem slechts
enkele maanden voor het einde van zijn tewerkstelling schriftelijke
instructies gegeven over de te nemen beschermingsmaatregelen bij
blootstelling aan asbest. De betrokkene diende hierover een klacht
in bij de Medische Inspectie. Deze was van oordeel dat de werk-
gever voldeed aan de in de asbestreglementering voorziene ver-
plichting tot voorlichting van de betrokken werknemers: de later
bekendgemaakte schriftelijke instructies zouden er immers geko-
men zijn ter vervanging van eerdere mondelinge richtlijnen. Mon-
delinge instructies zouden frequent toegepast worden en conform
het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)
zijn.

Op basis van deze informatie stelde het College de administratie
van de Arbeidshygiëne voor om de medische inspectiediensten op-
dracht te geven strikter op te treden en schriftelijke instructies te
eisen, in het belang van de gezondheid van de werknemers. De
administratie deelde mee dat de schriftelijke voorlichting intussen
op basis van de bestaande reglementering afgedwongen kan wor-
den. Het koninklijk besluit van 2 december 1993 in verband met de
bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling
aan carcinogene agentia (kankerverwekkende stoffen) op het
werk128 bepaalt immers dat iedere betrokken werknemer schrifte-
lijke instructies moet ontvangen. Door een koninklijk besluit van 4
mei 1999129 werd deze regeling ook van toepassing verklaard op
de blootstelling van werknemers aan asbest indien de bepalingen
ervan gunstiger zijn voor de veiligheid en gezondheid op het werk
dan de bepalingen van het ARAB. Naar aanleiding van de klacht
heeft de administratie van de Arbeidshygiëne de inspectiediensten
hierop gewezen en hen opdracht gegeven om op basis van deze
reglementaire teksten schriftelijke instructies te eisen.

127 KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, BS, 7
februari 2001.

128 BS, 29 december 1993.
129 BS, 8 oktober 1999.
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3.8.4. Conclusies en aanbevelingen

De opvolging van de algemene aanbeveling over het Fonds tot
vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ont-
slagen werknemers130 wordt behandeld in het deel over de alge-
mene aanbevelingen van dit jaarverslag.

In het kader van de opvolging van de officiële aanbeveling over de
voorwaarde om in België te verblijven, opgelegd aan de brugge-
pensioneerde werknemers131, vernam het College dat een ontwerp
van koninklijk besluit werd opgesteld. Dit koninklijk besluit be-
paalt dat werklozen die ouder zijn dan 60 jaar, alsook de brugge-
pensioneerden hun werkloosheidsuitkeringen kunnen ontvangen
zonder effectief in België te verblijven op voorwaarde dat zij hun
hoofdverblijfplaats in België hebben. De inwerkingtreding van de
tekst was gepland op 1 augustus 2001. De minister van Arbeid
deelde mee dat de Raad van State een advies gegeven had maar
dat de bekendmaking werd uitgesteld ingevolge opmerkingen van
de Europese Commissie over de conformiteit van de tekst met het
gemeenschapsrecht. Het College volgt dit verder op.

De officiële aanbeveling over de toekenning van wachtuitkerin-
gen132 aan Belgische jongeren die afstudeerden in het buitenland,
werd voor advies aan de minister van Arbeid voorgelegd in 1998.
Alhoewel het College nog geen definitief standpunt van de minis-
ter mocht ontvangen, werd een wetsvoorstel neergelegd dat het
recht op wachtuitkeringen onder bepaalde voorwaarden (inzake
gelijkwaardigheid van de studies in het buitenland) toekent aan
deze jongeren133.

De officiële aanbeveling aan de RVA134 en de officiële aanbeveling
aan de minister van Arbeid135 betroffen respectievelijk de toepas-
sing door de RVA van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek136 en
de afwezigheid in de huidige reglementering van de mogelijkheid
om verwijlintresten kwijt te schelden. Hierover ontving het Col-
lege in de loop van 2001 een afgevaardigde van de minister van

130 AA 97/13, CFO, Jaarverslag 1997, p. 190.
131 OA 98/6, CFO; Jaarverslag 1998, p. 236 e.v.
132 OA 98/1, CFO, Jaarverslag 1998, p. 234 e.v.
133 Wetsvoorstel tot wijziging van art. 36 van het KB van 25 november 1991 houdende

de werkloosheidsreglementering (Timmermans en Wauters), Parl .St., Kamer, ge-
wone zitting 1999-2000, 0411/ 001 en gewone zitting 2001-2002, 0411/003.

134 OA 00/4, CFO, Jaarverslag 2000, p. 231.
135 OA 00/5, CFO, Jaarverslag 2000, p. 231.
136 Art. 1254 van het BW bepaalt dat met toestemming van de schuldeiser de betaling

toegerekend kan worden op de hoofdsom eerder dan op de interesten.
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Arbeid. De minister heeft echter nog niet gereageerd op het voor-
stel dat tijdens deze vergadering werd geformuleerd. Bovendien
werd nog geen beslissing genomen over het voorstel van het Col-
lege om de rentevoet van 0,8 % per maand, toegepast bij de bere-
kening van de verwijlinteresten in sociale zaken, aan te passen aan
de marktrentevoet, wat binnen de huidige reglementering moge-
lijk is en wat in fiscale zaken reeds doorgevoerd werd137 (7 % per
jaar).

137 CFO, Jaarverslag 2000, p. 190-191.
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3.9. Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

3.9.1. Cijfers

Ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en

Leefmilieu + Instellingen
(zonder sociale parastatalen)
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Minister van volksgezond-
heid en leefmilieu 10 3,8% 5 2 7

Minister van sociale zaken en
pensioenen 10 3,8% 1 2 1 1 1 6

Minister van maatschappe-
lijke integratie, sociale
economie en begroting

2 0,8% 1 1

Secretariaat-generaal 7 2,7% 2 2 1 5
Bestuur van de sociale
zekerheid 3 1,1% 1 1 2

Bestuur van de gezondheids-
zorgen 9 3,4% 2 1 2 2 7

Bestuur van de bescherming
van de gezondheid 11 4,2% 1 4 1 6

Bestuur van de maatschappe-
lijke integratie 141 53,4% 28 19 4 1 9 1 4 7 1 74

Bestuur van de medische
expertise (inbegrepen Admini-
stratieve gezondheidsdienst
(AGD))

15 5,7% 7 1 1 1 10

Bestuur van de sociale
inspectie 1 0,4% 1 1

Federale diensten voor het
leefmilieu 7 2,7% 1 1 2

Dienst voor de oorlogsslacht-
offers 13 4,9% 1 3 5 1 10

Instituut voor veterinaire
keuring (IVK) 4 1,5%

Nationaal instituut voor
oorlogsinvaliden, oudstrijders
en oorlogsslachtoffers

7 2,7% 1 1 2

Andere 9 3,4% 2 1 1 4
Klachten van ambtenaren 15 5,7%
TOTAAL 264 100,0% 47 33 16 1 14 3 9 11 3 137
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Ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
+ Instellingen (zonder sociale parastatalen)

per taal

TOTAAL 264

 Aantal

Nederlands 110

Frans  154

58,3%

41,7 %

TOTAAL 53

Aantal
17,0% 17,0%

1,9%
1,9%

1,9%

15,1%

45,3%

Overeenstemming met rechtsregels 9

Redelijkheid 1

Rechtszekerheid 1

Hoorplicht 1

Redelijke termijn 24

Zorgvuldigheid 8

Informatieverstrekking 9

Ministerie van Sociale zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
+ Instellingen (zonder sociale parastatalen) 

toepassing van de beoordelingscriteria

3.9.2. Inleiding en contacten met de administratie

Het College stelt vast dat de bestuursdirectie van de uitkeringen
aan personen met een handicap, hoe langer hoe meer tijd nodig
heeft om op de (Franstalige) briefwisseling te antwoorden. Tijdens
een vergadering met deze dienst bleek dat de problemen voort-
vloeien uit een veralgemeende achterstand bij de behandeling van
de dossiers. De dienst is van oordeel dat het wegwerken van de
achterstand een gunstige invloed zal hebben op de beantwoording
van de briefwisseling.
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3.9.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

A. Minister van Maatschappelijke Integratie

Met betrekking tot de weigering van maatschappelijke dienstver-
lening aan personen die een regularisatieaanvraag indienden,
stelde het College aan de minister van Maatschappelijke Integratie
voor om zijn standpunt aan te passen aan de rechtspraak van de
arbeidsgerechten138. In de loop van 2001 deelde de minister mee
zijn standpunt te zullen handhaven. Volgens de minister kunnen
de personen die een regularisatieaanvraag indienen geen aan-
spraak maken op maatschappelijke dienstverlening. In een arrest
van 30 oktober 2001139 stelde het Arbitragehof dat de weigering
van maatschappelijke dienstverlening aan personen die een regu-
larisatieaanvraag indienden, niet in strijd is met de Grondwet. Al-
hoewel het College de redenering van het Arbitragehof moet bij-
treden, betreurt het de moeilijke levensomstandigheden van de
personen wier aanvraag niet kon behandeld worden binnen de
termijn aangekondigd door de minister van Binnenlandse Zaken.

B. Minister van Sociale Zaken

De maatregel waarbij het bedrag van het minimumpensioen werd
opgetrokken140, kan in bepaalde gevallen leiden tot een verminde-
ring van het netto gezinsinkomen. Dit is het geval wanneer de ene
partner recht heeft op het minimumpensioen en de andere partner
gerechtigde is in een andere tak van de sociale zekerheid, onder
andere in de ziekteverzekering. Zelfs een geringe stijging van het
minimumpensioen kan dan als resultaat hebben dat de uitkeringen
in de andere tak van de sociale zekerheid, in casu de ziekte-uitke-
ringen, aanzienlijk verminderd worden (zodra de persoon een in-
komen heeft boven het wettelijk toegelaten plafond, wordt deze
immers niet meer beschouwd als persoon ten laste).

In een dossier meldde de verzoekster dat zij ten aanzien van de
ziekteverzekering niet meer als gezinshoofd beschouwd werd,
doordat haar echtgenoot meer dan het plafond aan pensioen ont-

138 CFO, Jaarverslag 2000, p. 154.
139 Arbitragehof, arrest nr. 131 van 30 oktober 2001 inzake een prejudiciële vraag (BS, 22

december 2001).
140 KB van 14 mei 2000 tot verhoging van het gewaarborgd minimumbedrag van het

rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS, 14 juni 2000.
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ving ingevolge de maatregel waarbij het bedrag van het minimum-
pensioen werd opgetrokken. Hierdoor verminderde het bedrag van
het netto-inkomen van het gezin met 19.000 BEF.

Deze problematiek is het gevolg van de niet-progressiviteit van de
maatregel inzake de beperkingen gesteld aan de cumuleerbaarheid
van uitkeringen uit verschillende sectoren van de sociale zeker-
heid. De minister deelde mee op de hoogte te zijn van deze pro-
blematiek en de budgettair mogelijke oplossingen te onderzoeken.

C. Bestuur voor de Medische Expertise

Medische beslissing

Het College van de federale ombudsmannen ontvangt regelmatig
klachten over een administratieve beslissing die gebaseerd is op de
medische beslissing van een geneesheer van het ministerie van
Sociale Zaken. De burger voelt zich doorgaans niet correct behan-
deld, indien de beoordeling van de geneesheer-inspecteur niet
overeenstemt met de beoordeling van de behandelend geneesheer.
Deze laatste kan echter geneigd zijn om minder streng te zijn voor
zijn patiënt. Daarnaast kan de beoordeling ook verschillen, omdat
de behandelend geneesheer minder referentiepunten heeft om de
handicap of ongeschiktheid van de betrokkene te beoordelen. Soms
is het verschil in beoordeling miniem. Dit neemt niet weg dat het
voor de betrokkene verregaande gevolgen heeft. De beoordeling
van de graad van verlies van zelfredzaamheid kan zelfs verschillen
tussen de diensten van het ministerie onderling.

In een concreet dossier beschikte betrokkene over een medisch at-
test van het bestuur voor de Maatschappelijke Integratie waarin
gesteld werd dat hij vanaf 1 oktober 1998 en voor onbepaalde duur
getroffen werd door een vermindering van zelfredzaamheid van
ten minste 12 punten. Ongeveer een jaar later moest betrokkene
een medisch onderzoek ondergaan in het kader van zijn vroegtij-
dige oppensioenstelling. De geneesheer van de Administratieve
Gezondheidsdienst (AGD) besliste op 13 september 1999 dat be-
trokkene getroffen was door een graad van verlies van zelfred-
zaamheid van slechts 11 punten. Voor de verzoeker betekende dit
dat hij niet in aanmerking kwam voor een supplement bij zijn
pensioen wegens zware handicap. De beide medische onderzoe-
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ken waren gebaseerd op dezelfde criteria die vastgelegd zijn in een
ministerieel besluit141.

Het College kan begrijpen dat medische beslissingen niet altijd
zwart-wit beslissingen zijn en dat er vaak ruimte voor interpretatie
is. Anderzijds vond het College deze situatie niet correct ten aan-
zien van de betrokken burger: de weigering van het supplement bij
het pensioen betekende voor hem toch een ernstig financieel na-
deel. Op verzoek van het College waren de AGD en de administra-
tie der Pensioenen - deze laatste betaalt het pensioen - bereid om
het dossier te herzien. Het College is van oordeel dat, in dit uit-
zonderlijk geval, de dossiers op elkaar afgestemd moeten worden
en dat in het voordeel van de betrokkene. De klacht was op het
einde van dit werkjaar nog in behandeling maar het College zal
alles in het werk stellen om het vooropgestelde resultaat te berei-
ken.

D. Bestuur voor de Bescherming van de Gezondheid

Redelijke termijnen

Volgens inlichtingen die het College in de loop van het werkjaar
2001 van de Farmaceutische Inspectie bekwam, behandelde de
Vestigingscommissie in de loop van 2001 regelmatig aanvragen die
reeds ingediend werden in 1992, dus negen jaar eerder.

Het onderzoek van het College met betrekking tot deze lange be-
handelingstermijnen van de aanvragen tot vestiging of overbren-
ging van een apotheek, leidde tot de volgende vaststellingen die
zowel aan de administratie als aan de minister werden meege-
deeld:
- de magistraten die zetelen in de commissies (Vestigingscommis-

sie en commissie van Beroep) zijn overbelast door de gerechte-
lijke achterstand, waardoor de commissies onregelmatig samen-
komen, wat op zijn beurt leidt tot vertraging,

- de volledigheid van de aanvragen wordt op de zitting door de
commissie beoordeeld, terwijl de aanvraag al geruime tijd bij de
administratie is ingediend, wat tot bijkomende vertraging leidt,

- de administratie, vooral de Nederlandstalige afdeling, kampt met
structurele personeelsproblemen.

141 MB van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor
de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar
het recht op de integratietegemoetkoming, BS, 6 augustus 1987.
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In de loop van 2000 deelde de minister mee dat in de voorbije jaren
reeds verschillende aanpassingen aan de reglementering werden
doorgevoerd, om de belangrijkste oorzaken van de vertraging weg
te nemen. Er zou bovendien aan de Vestigingscommissie gevraagd
worden om een groter aantal zittingen te houden. Gelet op het
werkvolume dat de registratieprocedure van de bestaande apothe-
ken met zich meebracht, zou per taalrol een bijkomend personeels-
lid aangeworven worden.

De minister deelde begin 2001 mee dat drie personeelsleden vol-
tijds, en twee personeelsleden deeltijds betrokken zijn bij de regi-
stratie van de apotheken. Volgens de mededeling van de admini-
stratie eind 2001 zal de dienst “vestigingen” echter pas na afloop
van de registratieprocedure het beloofde bijkomend personeel ter
beschikking krijgen. De tussenkomst van het College en de reeds
door de administratie genomen maatregelen leidden niet tot een
oplossing van de individuele verzoeken. Daarom volgt het College
deze problematiek via het hiertoe geopend principedossier verder
op bij de administratie en de minister.

E. Bestuur voor de Maatschappelijke Integratie

Het College ontving over deze administratie klachten die hoofdza-
kelijk de dienst van de Uitkeringen aan personen met een handi-
cap betroffen.

Verstrekken van informatie aan personen met een handicap

Zoals vermeld in het vorige jaarverslag142, verklaarde de admini-
stratie dat er zou gewerkt worden aan een verbetering van de al-
gemene inlichtingen over de gevolgen van samenwonen of echt-
scheiding op de tegemoetkomingen voor personen met een handi-
cap. De administratie deelde mee dat ingevolge problemen met de
informaticatoepassing, de beloofde verbeteringen echter nog niet
konden doorgevoerd worden.

142 CFO, Jaarverslag 2000, p. 156.
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Beheer van de briefwisseling

Het College ontving opnieuw dossiers waarin het bestuur voor de
Maatschappelijke Integratie meedeelde dat een aanvraag tot het
bekomen van tegemoetkomingen of een poststuk niet ontvangen
werd143. De persoon met een handicap kan het recht op tegemoet-
komingen of sociale en fiscale voordelen gedurende meerdere
maanden verliezen door de tijd die verstrijkt, vooraleer het verlies
van de aanvraag vastgesteld wordt. Het College kan de verant-
woordelijkheid voor het verlies van briefwisseling enkel beoorde-
len, wanneer de verzoeker zijn brief of aanvraag aangetekend ver-
zond. Om problemen te voorkomen, benadrukt het College op-
nieuw dat het beheer van de binnenkomende briefwisseling moet
verbeteren144.

Een ander aspect van het vorige probleem betreft de afwezigheid
van een antwoord door de administratie op de brieven van de
sociaal verzekerden. Deze inbreuk op het Handvest van de sociaal
verzekerde145 is de uiting van een meer algemeen probleem bij het
ministerie van Sociale Zaken dat hieronder wordt besproken.

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap: de
beslissingstermijn ….

Het College stelt vast dat de behandelingsduur van de dossiers bij
het bestuur voor de Maatschappelijke Integratie het afgelopen jaar
langer geworden is. Hierdoor worden de personen met een handi-
cap soms gedwongen om - in afwachting van een beslissing over
hun aanvraag - een beroep te doen op het OCMW. De administra-
tie wijt de problemen aan het chronisch personeelstekort146 alsook
aan de stijging van het aantal aanvragen. De vertraging bij de re-
gistratie van de gegevens leidt op haar beurt tot de onmogelijkheid
om juiste inlichtingen te verschaffen, waardoor de briefwisseling
niet steeds beantwoord wordt. Ook de telefonische bereikbaarheid

143 CFO, Jaarverslag 2000, p. 157.
144 AA 98/2, CFO, Jaarverslag 1998, p. 269.
145 Art. 3 legt aan elke instelling van sociale zekerheid een algemene informatieverplich-

ting op om binnen 45 kalenderdagen de sociaal verzekerde die hierom schriftelijk
verzoekt, elke nuttige inlichting met betrekking tot zijn rechten en plichten te bezor-
gen.

146 Volgens de administratie zou één vierde van het kader niet opgevuld zijn en zouden
de recente budgettaire maatregelen van de regering inzake de besparing van perso-
neelskosten leiden tot een verdere verslechtering van de situatie die op dit ogenblik
reeds de minst gunstige is die het bestuur voor de Maatschappelijke Integratie ge-
kend heeft. Het College verwijst in dit verband naar de algemene aanbeveling 99/4.
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wordt hierdoor bemoeilijkt. De administratie die zelf vragende
partij is om een kwalitatief hoogstaande openbare dienstverlening
te verstrekken, is bovendien genoodzaakt om bij elke laattijdige
betaling verwijlinteresten te betalen wat een toenemende financiële
last inhoudt.

In een aantal dossiers was de vertraging van de betaling te wijten
aan de lange antwoordtermijnen van de controlekantoren van de
Directe Belastingen op de vragen van het ministerie van Sociale
Zaken over de inkomsten van de persoon met een handicap. Dit
onderwerp wordt uitvoerig behandeld in het deel over het minis-
terie van Financiën147.

… motivering van de beslissingen …

De beslissing van de administratie over het recht op tegemoetko-
mingen wordt meegedeeld aan de hand van een berekenings-
blad148. De complexiteit van dit berekeningsblad kan echter tot
misverstanden leiden. Zo kan aan personen die medisch aan de
voorwaarden voor een bepaalde tegemoetkoming voldoen, de te-
gemoetkoming toch geweigerd worden op administratieve gron-
den, bijvoorbeeld omwille van een niet toegelaten cumulatie. De
administratie gaf reeds haar principieel akkoord voor de aanpas-
sing van het berekeningsblad zodat het gebruiksvriendelijker en
begrijpelijker zou zijn. Omwille van technische redenen, in combi-
natie met de door de administratie gebruikte informaticatoepas-
sing, is de aanpassing van het berekeningsblad echter nog niet
doorgevoerd.

… de uitkering met betrekking tot de maand waarin de rechthebbende
overlijdt …

In het Jaarverslag 2000149 besprak het College het probleem van de
betaling van de tegemoetkomingen met betrekking tot de maand
waarin het overlijden plaatsvindt. Het College verheugde zich over
het voorstel van de minister van Maatschappelijke Integratie om
de personen die per postassignatie en zij die via een overschrijving
betaald worden, op gelijke wijze te behandelen. Sedertdien ont-
vangt het College echter van de minister geen antwoord meer op

147 CFO, Jaarverslag 2001, deel II, 3.7, p. 91.
148 CFO, Jaarverslag 2000, p. 158.
149 CFO, Jaarverslag 2000, p. 158.
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zijn herhaalde briefwisseling over de vooruitgang van het voorstel.
Het College volgt dit verder op via de regeringscommissaris voor
de Sociale Zekerheid die thans het voorstel verder zou bestuderen.

… terugvordering van een onverschuldigde betaling …

De wetgeving over de terugvordering van onverschuldigd betaalde
tegemoetkomingen aan personen met een handicap bepaalt dat
een aanvraag tot verzaking aan de terugvordering ingediend kan
worden. Wanneer deze aanvraag ingediend wordt binnen drie
maanden na de betekening van de terugvordering, wordt deze ge-
schorst totdat de bevoegde minister over de aanvraag beslist heeft.
Nochtans wordt in afwachting van de beslissing van de minister,
overeenkomstig artikel 1410, §4, van het Gerechtelijk Wetboek de
terugvordering toch uitgevoerd op de vervallen maar nog niet ge-
storte bedragen. Een ambtshalve terugvordering van 10 % op elke
latere betaling is op deze basis mogelijk. Indien de uitkering op
bedrieglijke wijze werd bekomen, kan ze zelfs volledig teruggevor-
derd worden.

Doordat de behandelingsduur van een aanvraag kan oplopen tot
verschillende maanden, is het echter mogelijk dat de administratie
achterstallige tegemoetkomingen retroactief toekent vanaf de eer-
ste dag van de maand volgend op de aanvraag. Het bestuur voor
de Maatschappelijke Integratie vermeldt op de formulieren dat bij
een nieuwe aanvraag, de tegemoetkomingen zullen aangewend
worden tot aanzuivering van eventueel onverschuldigd betaalde
bedragen. Het College is van oordeel dat deze vermelding geen
legitieme basis vormt om de achterstallen volledig aan te wenden
in het kader van de terugvordering van een onverschuldigde be-
taling. Indien de persoon met een handicap tijdig een aanvraag tot
verzaking indiende en de tegemoetkoming niet op bedrieglijke
wijze werd bekomen, bepaalt de wet dat de administratie de be-
slissing van de minister over deze aanvraag moet afwachten. Ook
in deze hypothese kan slechts een inhouding van 10 % - en niet de
volledige uitkering - overwogen worden. De administratieve prak-
tijk die hiertegen ingaat, kan volgens het College het nut van een
aanvraag tot verzaking aan terugvordering teniet doen. Het is im-
mers niet denkbeeldig dat het volledig bedrag aan achterstallige
tegemoetkomingen reeds werd aangewend tot terugbetaling van
de onverschuldigd betaalde tegemoetkomingen en de minister la-
ter beslist aan de terugvordering te verzaken. Indien er op dat
ogenblik nog een onverschuldigd saldo is, zal de ministeriële be-
slissing dus enkel leiden tot gedeeltelijke verzaking.
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De administratie bevestigde dat de wettelijke basis150 die ze in-
roept, de administratieve praktijk niet lijkt te kunnen wettigen. De
bedoeling ervan is te vermijden dat overheidsmiddelen worden
gebruikt voor onverschuldigde betalingen waarvoor ze niet be-
stemd waren. De minister zou via een wetgevend initiatief een
oplossing uitwerken. Op deze wijze zou een wettelijke basis aan de
administratieve praktijk gegeven worden.

…en de verjaringstermijnen.

Onverschuldigd betaalde tegemoetkomingen aan personen met
een handicap kunnen naargelang het geval teruggevorderd wor-
den over zes maanden, drie jaar of vijf jaar. De tegemoetkomingen
van het zgn. “oud stelsel” kunnen worden teruggevorderd gedu-
rende een termijn van 5 jaar of 30 jaar (het betreft tegemoetkomin-
gen die toegekend werden op grond van de reglementering van
vóór 27 februari 1987). Tijdens de behandeling van een klacht hier-
over door het College, velde het Arbitragehof een arrest dat gewe-
zen werd in het kader van een prejudiciële vraag. Volgens het Ar-
bitragehof is het strijdig met de grondwet dat bepalingen uit de
vroegere reglementering over de verjaring van onverschuldigde
betalingen van toepassing bleven. Hierover ondervraagd door het
College, deelde de administratie mee dat rekening zou gehouden
worden met het arrest. Door een verjaringstermijn van drie jaar in
plaats van vijf jaar toe te passen anticipeert de administratie op de
wijziging van de bepaling, die door het Arbitragehof strijdig met
de Grondwet werd verklaard.

Dienst Attesten en Speciale Kaarten: behandelingsduur …

De dienst Attesten en Speciale Kaarten is bevoegd voor het uitrei-
ken van parkeerkaarten en attesten tot het verkrijgen van sociale
en fiscale voordelen. Het College ontving tijdens dit werkjaar op-
nieuw klachten over de behandelingsduur van de aanvragen die
bij deze dienst ingediend werden151. Een aanvraag voor een par-
keerkaart zou normaal binnen een termijn van twee maanden af-
gehandeld moeten worden. De gemiddelde behandelingsduur van
een aanvraag voor een parkeerkaart bedroeg op het einde van 2001

150 Art. 16, §5, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
personen met een handicap en art. 1289 en 1300 van het BW (schuldvergelijking en
-vermenging).

151 CFO, Jaarverslag 2000, p. 159.
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echter vijf maanden. De combinatie van de toename van het aantal
aanvragen en het chronische personeelstekort heeft geleid tot een
enorme achterstand. Deze zorgt dan weer voor veel telefonische
oproepen en brieven. Om de situatie onder controle te krijgen, zou
begin 2002 een inhaaloperatie gestart worden: iedereen die vóór 31
december 2001 een aanvraag voor een parkeerkaart indiende, zou
ten laatste midden februari 2002 een bericht over de stand van zijn
dossier ontvangen. Op deze manier zou het aantal vragen om in-
formatie moeten verminderen, zodat er meer tijd is voor de eigen-
lijke dossierbehandeling. Ook voor de aanvragen voor een alge-
meen medisch attest is een dergelijke actie gepland. Het College
zal de werking van deze dienst en meer bepaald het verloop van
de inhaaloperatie nauwgezet opvolgen.

… wijziging van de voorwaarden tot toekenning van een
parkeerkaart…

In het Jaarverslag 2000 werd vermeld dat het bestuur voor de
Maatschappelijke Integratie van oordeel is dat de reglementering
in verband met de toekenning van een parkeerkaart, gewijzigd zou
moeten worden zodat alle personen met een verminderde mobili-
teit ervoor in aanmerking zouden komen152. In de loop van 2001
werd beslist om 15 % van deze aanvragers van een parkeerkaart
systematisch aan een medisch onderzoek te onderwerpen. Deze
maatregel zou op het einde van 2001 geëvalueerd worden, maar
het College werd nog niet op de hoogte gebracht van het resultaat.
In augustus 2001 heeft de vice-eerste minister en minister voor de
Maatschappelijke Integratie bovendien aan het parlement meege-
deeld dat hij een debat wenst over de voorwaarden voor toeken-
ning van een parkeerkaart. De discussies, die in september aange-
vat werden, worden door het College met aandacht gevolgd.

…en de bevoegdheid van de arbeidsgerechten

In verband met het voorstel om de arbeidsgerechten bevoegd te
maken voor beslissingen in verband met attesten153 deelde het be-
stuur voor de Maatschappelijke Integratie mee dat de minister voor
Maatschappelijke Integratie een voorstel tot wijziging van artikel
582, §1, van het Gerechtelijk Wetboek had doorgestuurd naar de

152 CFO, Jaarverslag 2000, p. 160.
153 CFO, Jaarverslag 2000, p. 161-162.
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minister van Justitie154. Dit voorstel werd ook doorgestuurd naar
de regeringscommissaris voor de Sociale Zekerheid.

F. Dienst voor de Oorlogsslachtoffers

Redelijke termijn

De wetten van 5 april 1995 en 26 januari 1999 heropenden de ter-
mijnen om een aanvraag tot het verkrijgen van een statuut van
nationale erkentelijkheid in te dienen155. De dienst voor de Oor-
logsslachtoffers, die instaat voor de uitvoering van de wetgeving
inzake de burgerlijke oorlogsslachtoffers, heeft een aanzienlijke
achterstand bij de behandeling van de aanvragen en slaagt er niet
in om de dossiers binnen een redelijke termijn te behandelen. Het
onderzoek van een aanvraag neemt meestal meerdere jaren in be-
slag. Dit is des te minder aanvaardbaar, aangezien de meeste aan-
vragers hoogbejaard zijn. De lange behandelingsduur is enerzijds
te wijten aan de permanente onderbezetting van de dienst voor de
Oorlogsslachtoffers en anderzijds aan de complexe procedure die
bij het onderzoek van een aanvraag gevolgd moet worden. In het
verleden nam de minister bevoegd voor de oorlogsslachtoffers,
reeds maatregelen, die ook het voorwerp uitmaakten van een al-
gemene aanbeveling van het College om de structurele achterstand
te verminderen156. Deze hadden echter een beperkt resultaat. Ge-
durende dit werkjaar werd een nieuw initiatief genomen om de
behandeling van de aanvragen vlotter te laten verlopen: door een
wijziging van de procedure voor de toekenning van de statuten157

zouden de dossiers in eerste aanleg sneller behandeld moeten kun-
nen worden, wat op zijn beurt de achterstand bij de behandeling
van de dossiers in beroep zou moeten verminderen. Op de vraag
van het College naar het effect van deze procedurewijziging op de
behandelingsduur van de dossiers, kon de minister op het einde
van 2001 echter nog geen antwoord geven. In verband met het
personeelsbestand deelde hij mee dat sinds oktober 2001 een bij-

154 Dit artikel betreft de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken.
155 Wet van 5 april 1995 tot heropening van de termijnen voor de indiening van de

aanvragen met het oog op de toekenning van een statuut van nationale erkentelijk-
heid, BS, 10 mei 1995 en wet 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten
voordele van de oorlogsslachtoffers, BS, 26 februari 1999.

156 CFO, Jaarverslag 2000, p. 161; AA 97/16, CFO, Jaarverslag 1997, p. 191.
157 Wet van 10 juni 2001 tot wijziging van de procedure voor de toekenning van de

statuten van nationale erkentelijkheid, BS, 5 juli 2001.
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komend jurist opgeleid wordt om ingeschakeld te worden bij de
behandeling van de dossiers.

G. Instituut voor Veterinaire Keuring

Hoorplicht

In één concreet dossier, dat beschreven werd in het vorig jaarver-
slag158, had een veehouder niet de mogelijkheid om een genetische
test te vragen die moest bewijzen dat de nier die in het laborato-
rium onderzocht werd afkomstig was van het karkas van zijn dier.
Uit deze analyse was gebleken dat het dier antibiotica gekregen
had, maar dit werd betwist door de betrokken veehouder.
Het College van de federale ombudsmannen vroeg aan de minister
van Volksgezondheid om in het ontwerp van de administratieve
richtlijnen voor de experten van het Instituut voor Veterinaire Keu-
ring op te nemen dat een genetische test - om na te gaan of er over-
eenstemming bestaat tussen het staal en het karkas van het betrokken
dier - ook op verzoek van het College uitgevoerd kan worden. Deze
mogelijkheid bestaat voor de rechter maar niet voor bemiddelings-
diensten. Het College ontving geen antwoord van de minister.

3.9.4. Conclusies en aanbevelingen

De opvolging van de algemene aanbeveling in verband met de
echtscheiding van personen met een handicap159, die in het jaar
2000 geformuleerd werd, wordt besproken in deel III van dit jaar-
verslag dat de aanbevelingen van het College betreft.
Het College vestigt opnieuw de aandacht op de algemene aanbeve-
ling in verband met de lange behandelingsduur van de aanvragen
tot het bekomen van een statuut van nationale erkentelijkheid160.
Tot slot formuleert het College in dit jaarverslag een algemene aan-
beveling om de negatieve gevolgen van sommige cumuls van so-
ciale uitkeringen weg te werken of zelfs een progressiviteit in te
stellen bij de cumulatie van sociale uitkeringen161.

158 CFO, Jaarverslag 2000, p. 164.
159 AA 00/5, CFO, Jaarverslag 2000, p. 222-223, AA 99/11 en 99/12, CFO, Jaarverslag 1999,

p. 332-333; AA 99/17, CFO, Jaarverslag 1999/1, p. 127-128; AA 97/13, CFO, Jaarverslag
1997, p. 190-191.

160 AA 97/16, CFO, Jaarverslag 1997, p. 191 en Jaarverslag 2001, p. 135.
161 AA 01/03, CFO, Jaarverslag 2001, p. 176-177.
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3.10. Ministerie van Middenstand en Landbouw

3.10.1. Cijfers

Ministerie van Middenstand en
Landbouw + Instellingen (zonder

sociale parastatalen)
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Minister 1 1,1% 1 1
Secretariaat-generaal 2 2,2%
Bestuur voor het KMO-beleid 3 3,3% 1 1
Bestuur voor het
landbouwproductiebeheer 11 12,2% 4 1 5

Bestuur voor de
dierengezondheid en de kwaliteit
van de dierlijke producten

2 2,2% 1 1

Bestuur voor onderzoek en
ontwikkeling 1 1,1% 1 1

Bestuur voor het sociaal statuut
van de zelfstandigen 6 6,7% 5 5

Commissie voor vrijstelling van
bijdragen 19 21,1% 1 2 3 6

Kamers voor ambachten en
neringen 3 3,3%

Raad voor economisch
onderzoek inzake vreemdelingen 1 1,1% 1 1

Beroepsinstituten 1 1,1%
Sociale verzekeringsfondsen 36 40,0% 9 3 2 1 1 1 17
Klachten van ambtenaren 4 4,4%
TOTAAL 90 100,0% 21 3 4 1 1 3 5 38
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Ministerie van Middenstand en Landbouw + Instellingen
(zonder sociale parastatalen)

per taal

TOTAAL 90

Aantal

Nederlands 35

Frans 55
61,1%

38,9%

Beoordelingscriteria Aantal
Overeenstemming met rechtsregels 1
Redelijkheid 1
Zorgvuldigheid 3
Motivering van de beslissingen 2
Informatieverstrekking 1
TOTAAL 8

Zoals de vorige jaren behandelen wij hier – omwille van de samen-
hang – ook de klachten tegen het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) en de sociale verzekerings-
fondsen voor zelfstandigen.

3.10.2. Inleiding en contacten met de administratie

Betreffende het luik landbouw van dit ministerie werden in 2001
geen noemenswaardige klachten of verzoeken om bemiddeling bij
het College ingediend.

3.10.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

Het statuut van de zelfstandige en zijn sociale zekerheidsbijdragen
maakte het voorwerp uit van het grootste aantal klachten dat bij
het College met betrekking tot dit ministerie werd ingediend.

a) Verantwoordelijkheid van de sociale verzekeringsfondsen

Bij de behandeling van de klachten ingediend door zelfstandigen,
stelde het College van de federale ombudsmannen vast dat een
aantal problemen had kunnen worden voorkomen of alleszins
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sneller had kunnen worden opgelost indien de sociale verzeke-
ringsfondsen de hen opgelegde informatie- en bijstandsplicht beter
zouden zijn nagekomen.

Vaak nemen mensen ten einde raad contact op met het College, dat
dan eigenlijk de taak van de sociale verzekeringsfondsen op zich
neemt en de nodige contacten legt op zoek naar een mogelijke
uitweg uit de benarde situatie van de verzoekers. Het College roept
dan ook het verantwoordelijke bestuur op toe te zien op de nale-
ving door de sociale verzekeringsfondsen van hun informatie- en
bijstandsplicht.

b) Vangnetten in de huidige reglementering

Op grond van artikel 123 van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoör-
dineerd op 14 juli 1994, moet een zelfstandige alle bijdragen heb-
ben betaald die zijn sociaal verzekeringsfonds hem aanrekende
voor bijvoorbeeld 1999, om aanspraak te kunnen maken op de
terugbetaling van de gezondheidszorgen die hij genoot in 2001.
Hetzelfde principe geldt voor de werknemers. In de praktijk be-
zorgt het sociaal verzekeringsfonds van de zelfstandige elk jaar
een “bijdragebon” aan de mutualiteit van de betrokkene, waaruit
blijkt dat de zelfstandige in orde is met de sociale bijdragen voor
het refertejaar162 zodat de mutualiteit gemachtigd is, in voorko-
mend geval, tussen te komen.

De federale ombudsmannen werden in enkele zeldzame, maar
dramatische gevallen gecontacteerd door zelfstandigen die zich
uitgesloten zagen van de verzekering gezondheidszorgen aange-
zien ze niet in orde waren met de bijdragen voor het refertejaar. Dit
was het geval voor een koppel zelfstandigen dat regularisatiebij-
dragen afbetaalde, die hen werden aangerekend op het ogenblik
dat zij met pensioen gingen. Ten gevolge van een administratieve
fout die vier jaar eerder was gebeurd, waren deze bijdragen onbe-
taald gebleven. Het afbetalingsplan dat zij afsloten met hun sociaal
verzekeringsfonds, voorzag dat de oudste jaren werden geregeld
vóór het nuttige refertejaar. Het fonds aanvaardde het voorstel van
de federale ombudsmannen om bij voorkeur eerst de bijdragen aan
te zuiveren verschuldigd voor het refertejaar. Op die manier kon-
den de betrokkenen genieten van een elementaire verzekering ge-

162 Het “refertejaar” is het tweede burgerlijk jaar voorafgaand aan datgene waarin de
gezondheidszorgen, waarvan de tenlasteneming wordt gevraagd, werden verstrekt.
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zondheidszorgen. Het is trouwens opmerkelijk dat het fonds deze
oplossing niet zelf aan haar leden had voorgesteld. Hoewel de
aanwending op de oudste jaren inderdaad de regel is, zijn de fond-
sen anderzijds verplicht om de – expliciete of zelfs impliciete –
instructies voor aanzuivering van hun aangeslotenen op te volgen
en om hen te informeren over de rechten en plichten verbonden
aan het sociaal statuut.

c) Berekening van de sociale zekerheidsbijdragen op basis van
het inkomen van drie jaar geleden

Het College ontving dit jaar een klacht betreffende een probleem
dat op indirecte wijze reeds aan bod kwam in de vorige jaarversla-
gen.

Een korte schets van de situatie maakt de problematiek duidelijk.
Een verzoekster oefende van april 1990 tot december 1996 een zelf-
standige activiteit in hoofdberoep uit als tussenpersoon in de han-
del. Van 1978 tot 1999 gaf zij ook een aantal maal per jaar les voor
een vereniging, eveneens onder het statuut van zelfstandige. Ook
na de stopzetting van haar activiteit als tussenpersoon in de han-
del in december 1996, behield verzoekster het statuut van zelfstan-
dige in hoofdberoep aangezien zij naast de lessen die zij gaf voor
deze vereniging, geen andere beroepsactiviteit uitoefende.

De bijdragen die de verzoekster voor de jaren 1997, 1998 en 1999
verschuldigd was, werden respectievelijk op inkomsten van de ja-
ren 1994, 1995 en 1996 berekend. Tijdens deze jaren oefende ze nog
haar activiteit uit als tussenpersoon in de handel. De sociale bijdra-
gen die ze nu als zelfstandige voor die enkele lessen per jaar ver-
schuldigd is, worden berekend op het inkomen uit de periode dat
ze nog een voltijdse activiteit als zelfstandige uitoefende.

De sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen worden volgens
de huidige reglementering berekend op de inkomsten van het re-
fertejaar, dat drie jaar voorafgaat aan het jaar waarvoor de bijdra-
gen verschuldigd zijn. Omdat deze reglementering, zoals ook dit
dossier bewijst, in bepaalde omstandigheden aanleiding geeft tot
een wanverhouding tussen de inkomsten van een bepaald jaar en
de voor datzelfde jaar verschuldigde bijdragen, onderzoekt het
College van de federale ombudsmannen of het wenselijk is na te
gaan of een andere manier zou kunnen ontwikkeld worden voor
de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandi-
gen. Een vergelijkend onderzoek uitgevoerd door het College leert
echter dat het niet eenvoudig is buitenlandse systemen te evalue-
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ren ten opzichte van het Belgische systeem: het systeem van de
berekening van de sociale zekerheidsbijdragen is nauw verweven
met het fiscaal systeem van elk land.

In een antwoord op een parlementaire vraag163 beloofde de minis-
ter van Middenstand samen met de minister van Financiën de mo-
gelijkheid te laten onderzoeken om eventueel in de toekomst de
“kloof” tussen inkomsten– en bijdragejaar te verkleinen tot twee
jaar, indien zou blijken dat voldoende gebruik kan worden ge-
maakt van een snellere uitwisseling van fiscale gegevens. Het Col-
lege volgt de evolutie van dit onderzoek verder op.

d) Gebrekkige motivering van de beslissingen van de commissie
voor Vrijstelling van Bijdragen en ontbreken van de
vermelding van de beroepsmogelijkheden tegen deze
beslissingen

Wat deze problematiek betreft, heeft het College van de federale
ombudsmannen zijn contacten met het bestuur voor het Sociaal
Statuut van de Zelfstandigen, die reeds aan bod kwamen in de
vorige jaarverslagen164, verder gezet.

Door een werkgroep opgericht binnen dit bestuur werden motive-
ringsformules voorgesteld die ervoor moeten zorgen dat de com-
missie haar verplichtingen op het vlak van de administratieve
transparantie en de formele motivering van haar beslissingen na-
komt. De bevoegde minister heeft, ongeveer een jaar nadat ze aan
zijn kabinet werden voorgelegd, nog niet gereageerd. Deze werk-
groep werd opgericht nadat het College onbehoorlijk bestuur vast-
stelde in de dossiers die het behandelde. Algemener, herinneren
wij aan de algemene aanbeveling 99/2165 waarin het College van
de federale ombudsmannen voorstelde een commissie samen te
stellen die ter beschikking zou staan van de federale overheden en
die hen zou helpen bij het oplossen van de problemen verbonden
aan de wettelijke verplichting tot formele motivering van bestuurs-
handelingen.

163 Vr. en Antw., Senaat, gewone zitting, 2000-2001, vraag nr. 1.170 van 21 februari 2001
(Van Quickenborne), p. 1.668.

164 CFO, Jaarverslag 1998, p. 205-207; CFO, Jaarverslag 1999, p. 249-252; CFO, Jaarverslag
1999/1, p. 95; CFO, Jaarverslag 2000, p. 168.

165 AA 99/2, CFO, Jaarverslag 1999, p. 328.
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3.10.4. Conclusies en aanbevelingen

De plicht van de sociale verzekeringsfondsen om hun leden te in-
formeren, is des te belangrijker daar het niet naleven van deze
verplichting kan leiden tot dramatische gevolgen op menselijk
vlak. Zo kan bijvoorbeeld aan geı̈nteresseerden de mogelijkheid
ontnomen worden om tijdig een aanvraag in te dienen bij de com-
missie voor Vrijstelling van Bijdragen of om terugbetaling te beko-
men van geneeskundige verzorging.

Het College van de federale ombudsmannen zal niet nalaten de
nodige aandacht te schenken aan de twee probleemgebieden in het
kader waarvan contact werd opgenomen met de verantwoorde-
lijke minister. Het betreft enerzijds de berekening van de sociale
bijdragen verschuldigd door de zelfstandigen, en anderzijds de
motivering van de beslissingen van de commissie voor Vrijstelling
van Bijdragen. In deze laatste problematiek die gelijkaardig is aan
deze behandeld in de algemene aanbeveling 99/2166, laat een ant-
woord op zich wachten.

In de loop van 2001 hebben de federale ombudsmannen verder
geen enkele algemene of officiële aanbeveling ten aanzien van dit
departement geformuleerd.

166 Ibidem.
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3.11. Ministerie van Economische Zaken

3.11.1. Cijfers

Ministerie van Economische Zaken +
Instellingen
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Minister 1 3,7%
Secretariaat-generaal 1 3,7% 1 1
Bestuur algemene diensten 3 11,1% 1 1 2
Bestuur energie 1 3,7% 1 1
Bestuur handelsbeleid 5 18,5% 2 1 3
Bestuur economische
informatie 1 3,7% 1 1

Bestuur kwaliteit en
veiligheid 2 7,4% 1 1

Nationaal instituut voor de statistiek
(NIS) 4 14,8% 1 1

Controledienst voor de verzekerin-
gen (CDV) 2 7,4% 1 1

Andere 1 3,7%
Klachten van ambtenaren 6 22,2%
TOTAAL 27 100,0% 4 4 1 1 1 11
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Ministerie van Economische Zaken + Instellingen
per taal

TOTAAL 27

Aantal

Nederlands 14

Frans 13

48,1%

51,9%

Beoordelingscriteria Aantal
Vertrouwen 1
Respecteren v/h Handvest van de gebruiker 1
Redelijke termijn 3
Zorgvuldigheid 1
Informatieverstrekking 2
TOTAAL 8

3.11.2. Inleiding en contacten met de administratie

Het College heeft het afgelopen jaar opnieuw kunnen rekenen op
de goede samenwerking vanwege deze administratie in het kader
van het onderzoek van de klachten waarvoor het werd gevat.

3.11.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

Net als de afgelopen jaren heeft het College slechts een beperkt
aantal klachten ontvangen betreffende het ministerie van Economi-
sche Zaken.

Meerdere personen formuleerden een klacht betreffende de alge-
mene socio-economische enquête die het Nationaal Instituut voor
de Statistiek onder de voogdij van het ministerie van Economische
Zaken georganiseerd heeft. De kritiek betrof zowel de afwezigheid
van een uitvoeringsbesluit van de zogenaamde Statistiekwet, de
aard van de gestelde vragen, de afwezigheid van informatie over
het doel van de enquête in het algemeen en bepaalde vragen in het
bijzonder, de twijfel betreffende het daadwerkelijk anonimiseren
van de antwoorden, als de omstandigheid dat de overheid reeds
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over de antwoorden op de meeste vragen beschikt en van de bur-
gers, met andere woorden, nodeloze inspanningen vraagt.

De kritiek was overigens bijna algemeen totdat de minister van
Economische Zaken uiteindelijk is ingegaan op een dringend ad-
vies van de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer en alle referentiepersonen (gezinshoofden), na de ter-
mijn voor het indienen van de ingevulde enquête verlengd te heb-
ben, een brief bezorgd heeft waarin een schat aan informatie gege-
ven werd betreffende de maatregelen genomen om het anoniem
maken te waarborgen, de reden waarom bepaalde gegevens, waar-
van het publiek aanneemt dat de overheid er reeds over beschikt,
toch gevraagd worden, enz.

3.11.4. Conclusies en aanbevelingen

Het College van de federale ombudsmannen heeft geen enkele
aanbeveling gedaan betreffende dit departement in het kader van
de dossiers die het gedurende het voorbije jaar behandeld heeft.
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3.12. Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

3.12.1. Cijfers

Ministerie van Verkeer en
Infrastructuur + Instellingen
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Minister 4 4,0% 1 1
Algemene diensten 3 3,0% 1 1 2
Dienst rampenschade 1 1,0% 1 1
Bestuur van de luchtvaart 5 5,0% 1 1
Bestuur van maritieme zaken en
scheepvaart 1 1,0%

Bestuur van wegverkeer en
infrastructuur 24 24,0% 3 2 4 2 1 12

Directie voor de inschrijving van
de voertuigen (DIV) 49 49,0% 6 3 10 2 5 26

Rijexamencentra 3 3,0% 1 1
Keuringsstations 9 9,0% 2 3 1 6
Klachten van ambtenaren 1 1,0%
TOTAAL 100 100,0% 14 4 12 8 2 3 7 50
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Ministerie van Verkeer en Infrastructuur + Instellingen
per taal

TOTAAL 100

Aantal

Nederlands 73

Frans 26

Duits / andere 1

1,0%

26,0%

73,0%

Beoordelingscriteria Aantal
Respecteren v/h Handvest van de gebruiker 1
Redelijke termijn 3
Zorgvuldigheid 1
Informatieverstrekking 2
Toegankelijkheid 10
TOTAAL 17

3.12.2. Inleiding en contacten met de administratie

In een aantal dossiers heeft het College contact opgenomen met de
minister van Vervoer en Mobiliteit. De behandeling op het niveau
van de administratie was immers vastgelopen of het betrof de uit-
werking van aangekondigde maatregelen.

3.12.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

A. Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur

a) Omruiling vreemde rijbewijzen

In 2001 werden in verband met deze problematiek bij de federale
ombudsmannen geen nieuwe klachten ingediend. Het is niet dui-
delijk waaraan dit precies is toe te schrijven, maar mogelijk heeft
de nieuwe reglementering betreffende het rijbewijs meer duidelijk-
heid in deze materie gebracht.
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b) Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV)

Problemen inzake telefonische bereikbaarheid van de DIV

Deze problematiek kwam aan bod in ons vorig jaarverslag167 en
betreft zowel de centrale als de gedecentraliseerde diensten (de
antennes) van de DIV: bezette lijnen, afwezigheid van antwoord-
apparaat of quasi-voortdurend gebruik van een vooraf opgenomen
bericht dat uitnodigt om later terug te bellen en geen melding
maakt van het nummer van de “Infokiosk”, enz. De DIV, zich be-
wust van het probleem, heeft de ombudsman uitgelegd middelen
te kort te komen om de overwogen oplossingen in werking te stel-
len teneinde het hoofd te bieden aan het grote aantal vragen om
informatie en bevestigingen van inlichtingen via de telefoon.

Het College heeft vastgesteld dat er ter zake nog vooruitgang
diende geboekt te worden en volgt bijgevolg deze problematiek
aandachtig op.

Attest van ″onvrijwillig niet meer in het bezit zijn″ van nummerplaten

Het schrappen van een nummerplaat verloopt niet altijd zonder
problemen. Er bestaan immers verschillende redenen waarom
mensen niet meer in het bezit zijn van hun nummerplaat op het
ogenblik dat ze deze willen laten schrappen. Dit is niet altijd het
gevolg van verlies of diefstal. De vroegere reglementering168 in-
zake inschrijving van motorvoertuigen stelde algemeen dat de
houder van een nummerplaat onmiddellijk bij de dichtstbijzijnde
politie- of rijkswachtoverheid aangifte moest doen van elk feit ten
gevolge waarvan hij onvrijwillig niet meer in het bezit was van de
nummerplaat. Men ontving dan een attest van “onvrijwillig niet
meer in het bezit zijn” van zijn plaat. Op basis van dit attest werd
de plaat door de DIV geschrapt.

Bij de behandeling van een klacht is gebleken dat niet alle betrok-
ken diensten op de hoogte waren van de mogelijkheid en het be-
lang om een attest van ″onvrijwillig niet meer in het bezit zijn″ van
de nummerplaat aan te vragen. Dit gaf aanleiding tot volgende
situaties.

167 CFO, Jaarverslag 2000, p. 182-184.
168 Art. 16, KB van 31 december 1953 houdende de inschrijving van motorvoertuigen en

aanhangwagens.

3.12.M
inisterie

van
V

erkeer
en

Infrastructuur

148



Een gezinswagen was ingeschreven op naam van de verzoekster.
Tijdens een periode van feitelijke scheiding bleef de echtgenoot de
wagen gebruiken. Hij liet de wagen echter niet op zijn naam in-
schrijven, bijgevolg werd de onbetaald gebleven verkeersbelasting
aangerekend op de teruggave van inkomstenbelasting van zijn
echtgenote, de verzoekster. Na de officiële scheiding werd de man
eigenaar van het voertuig. De nummerplaat gaf hij echter niet te-
rug. Hierdoor maakte hij het voor de verzoekster moeilijk om de
nummerplaat te laten schrappen. Aangezien ze niet meer beschikte
over de originele plaat, moest de verzoekster – volgens de haar tot
dan toe verstrekte informatie – een attest van verlies of diefstal
voorleggen. Er was echter geen sprake van verlies noch van dief-
stal. Ook de contacten die ze had met de DIV brachten geen op-
lossing. De situatie van de verzoekster leek uitzichtloos. Pas na
tussenkomst van het College werd ze door de DIV van de te on-
dernemen stappen op de hoogte gebracht. Ze diende enkel een
attest van ″onvrijwillig niet meer in het bezit zijn″ van de nummer-
plaat aan te vragen. Dit attest dekt, zoals hoger reeds vermeld, een
ruimere lading dan louter diefstal of verlies.

Dat het om meer dan een alleenstaande klacht ging, blijkt ook uit
het Informatiebulletin van de administratie van de Invordering van
het ministerie van Financiën waarin vermeld werd dat de aandacht
van de minister van Binnenlandse Zaken zou worden gevraagd
voor de problemen die zich kunnen voordoen bij de schrapping
van een nummerplaat. De datum van het schrappen van de num-
merplaat is immers ook bepalend voor het ogenblik waarop de
verkeersbelasting niet langer verschuldigd is. Vraag is of alle poli-
tiediensten op de hoogte waren van de mogelijkheid om een attest
van ″onvrijwillig niet meer in het bezit zijn″ van de nummerplaat
aan te vragen. Omdat deze problematiek ook de directie Inschrij-
ving Voertuigen aanbelangt, bracht het College ook deze directie
hiervan op de hoogte. Volgens de DIV was deze procedure genoeg-
zaam bekend bij de verschillende politiediensten en waren verdere
maatregelen niet nodig. Het College was het hier echter niet mee
eens, nam contact op met de administratie van de Invordering van
het ministerie van Financiën en vroeg meer informatie over de
initiatieven die werden genomen. Een antwoord ontving het Col-
lege in 2001 niet.

Op 1 oktober 2001 trad het koninklijk besluit van 20 juli 2001 be-
treffende de inschrijving van voertuigen in werking. Dit besluit
vervangt het oude koninklijk besluit van 31 december 1953 volle-
dig. Hierin wordt echter enkel nog rekening gehouden met de mo-
gelijkheid dat een nummerplaat verloren, gestolen of tenietgegaan
kan zijn. De hypothese van ″onvrijwillig niet meer in het bezit zijn″
wordt niet meer vermeld. Wat dit in de praktijk zal betekenen, is
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nog onduidelijk want ook na 1 oktober 2001 werden nog attesten
van ″onvrijwillig niet meer in het bezit zijn″ van de nummerplaat
door de politie uitgereikt, op basis waarvan nummerplaten wer-
den geschrapt.

B. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Herinneren we er voorafgaandelijk aan dat, overeenkomstig de wet
van 22 maart 1995, het College bevoegd is ten aanzien van de
autonome overheidsbedrijven zoals de NMBS voor wat betreft alle
andere klachten en vragen om bemiddeling dan deze die betrek-
king hebben op de geleverde diensten door deze ondernemingen
aan hun gebruikers. Het betreft bijvoorbeeld de klachten ingediend
door de werknemers van dat bedrijf tegen hun werkgever, maar
eveneens de buren van dat bedrijf of de huurders, de leveranciers,
enz. Zoals ten aanzien van de andere federale administratieve
overheden in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State oefent het College ten aanzien van de auto-
nome overheidsbedrijven niet alleen een controle uit op de nale-
ving door deze overheden van het behoorlijk bestuur, maar even-
eens van de wettelijkheid.

Hoewel de NMBS, in bepaalde dossiers, ten onrechte, de bevoegd-
heid van de parlementaire bemiddelaar om een legaliteitscontrole
uit te oefenen betwist, doet zij dat nochtans niet stelselmatig. Zo is
het College gevat voor een klacht, ingediend door een werknemer
van de NMBS die deelgenomen had aan een bevorderingsexamen.
De behandeling van deze klacht door het College bracht aan het
licht dat de NMBS, door middel van een intern advies, de taalver-
eisten gewijzigd had. Na een omvangrijke uitwisseling van brie-
ven heeft de NMBS uiteindelijk toegegeven dat het terugwerkend
effect van de bepalingen, tot stand gekomen in het kader van het
betrokken advies, niet verdedigbaar was en verzekerde bijgevolg
dat het nodige gedaan zou worden teneinde de klager in zijn rech-
ten te herstellen.

3.12.4. Conclusies en aanbevelingen

Het College van de federale ombudsmannen heeft tijdens het voor-
bije werkjaar betreffende dit departement geen algemene of offi-
ciële aanbevelingen geformuleerd. Uiteraard zal het College de
problematiek inzake de telefonische bereikbaarheid van de directie
Inschrijving Voertuigen verder op de voet volgen.
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4. De parastatalen

4.1. De sociale parastatalen

4.1.1. Cijfers
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Rijksdienst voor arbeidsvoorzie-
ning (RVA) 60 24,6% 15 6 3 1 2 6 2 35

Fonds tot vergoeding van de in geval
van sluiting van ondernemingen
ontslagen werknemers (FSO)

7 2,9% 2 2 4

Hulpkas voor werkloosheidsuitke-
ringen (HVW) 9 3,7% 4 1 1 1 7

Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) 9 3,7% 4 1 1 6
Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) 12 4,9% 4 2 2 1 1 1 11
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
(RJV) 4 1,6% 2 1 1 4

Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering (RIZIV) 37 15,2% 9 5 4 2 1 1 1 23

Hulpkas voor ziekte- en invalidi-
teitsverzekering (HZIV) 2 0,8% 1 1 2

Rijksdienst voor kinderbijslag voor
werknemers (RKW) 22 9,0% 10 2 3 1 1 17

Rijksdienst voor sociale zekerheid
(RSZ) 35 14,3% 11 5 1 2 1 4 24

Rijksdienst voor soc. zekerheid van
de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten (RSZPPO)

4 1,6% 2 1 1 4

Rijksinstituut voor sociale verzekerin-
gen der zelfstandigen (RSVZ) 19 7,8% 4 3 1 1 9

Nationale hulpkas voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen 5 2,0% 1 1 2

Rijksdienst voor pensioenen (RVP) 8 3,3% 2 1 1 4
Hulp- en voorzorgkas voor
zeevarenden (HVKZ) 1 0,4% 1 1

Pool van de zeelieden ter
koopvaardij 2 0,8% 1 1 2

Kruispuntbank van de sociale
zekerheid (KSZ) 1 0,4%

Andere 2 0,8%
Klachten van ambtenaren 5 2,0%
TOTAAL 244 100,0% 71 26 12 11 4 7 19 5 155
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Sociale parastatalen
per taal

TOTAAL 244

 Aantal

Nederlands 129

Frans  11547,1%

52,9%

Sociale parastatalen
toepassing van de beoordelingscriteria

TOTAAL 41

Aantal

9,8%

4,9%

2,4%

29,3%
19,5%

17,1%
17,1

Overeenstemming met rechtsregels 12

Redelijkheid 1

Rechtszekerheid 2

Redelijke termijn 7

Zorgvuldigheid 7

Motivering van de beslissingen 4

Informatieverstrekking 8

4.1.2. Inleiding en contacten met de administratie

In de loop van het werkjaar 2001 nam het College deel aan een
vergadering bij het Fonds voor de Beroepsziekten en bij de Rijks-
dienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. De bedoeling van deze
vergaderingen was om kennis te maken met de samenstelling en
werkmethoden van deze administraties enerzijds en om de wer-
king van het College van de federale ombudsmannen toe te lichten
anderzijds.

In het Jaarverslag 1999/1169 maakte het College melding van pro-
blemen die bepaalde instellingen ondervinden bij het bekomen van

169 CFO, Jaarverslag 1999/1, p. 110 en p. 119.
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gegevens via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Het Col-
lege deelde hieromtrent aan de Kruispuntbank mee elk initiatief
aan te moedigen waardoor voorkomen wordt dat de burger in het
algemeen en de sociaal verzekerde in het bijzonder aan de over-
heid gegevens moet bezorgen waarover deze laatste rechtstreeks
kan beschikken170. Volgens de prioriteitenkalender van de Kruis-
puntbank zal in de loop van 2002 rekening gehouden worden met
de voorstellen tot verdere uitbouw van de rechtstreekse uitwisse-
ling van gegevens via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
Het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank keurde
bij de opmaak van het jaaractieprogramma 2002 immers een lijst
van prioritaire projecten goed. Bij deze projecten bevindt zich on-
der meer de inproductiestelling van de gegevensstromen tussen de
RVA en de RSZ met het oog op de afschaffing van de banenkaar-
ten171 die noodzakelijk zijn voor een vermindering van de sociale
bijdragen. Verder behoort ook de ontwikkeling en het uittesten van
de gegevensstroom tussen het RSVZ en de RVA met het oog op de
afschaffing van papieren gegevensuitwisseling inzake werkloos-
heidsperiodes in het kader van de controle op de zelfstandigen in
bijberoep tot de prioriteiten.

4.1.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en de verzoeken om bemiddeling

A. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Actieve informatieverstrekking

In de loop van het werkjaar 2000 deelde de RVA het College van de
federale ombudsmannen mee dat de kennisgeving van de beslis-
singen aan de aanvragers van een werkloosheidsuitkering herzien
werd om ze vollediger, leesbaarder en begrijpelijker te maken172.
Deze operatie was nog niet afgerond op het einde van het jaar
2001. De RVA had zich bereid verklaard om bij deze operatie reke-
ning te houden met de bemerkingen van het College over het ge-
brek aan informatie op de kennisgeving van een beslissing aan een
werkzoekende.

170 AA 99/6, CFO, Jaarverslag 1999, p. 330.
171 CFO, Jaarverslag 2001, p. 157 (zie 4.1.3.C).
172 CFO, Jaarverslag 2000, p. 192.
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De RVA besliste ook om een aantal documenten aan te passen die
de werkzoekenden ontvangen bij de controle van hun gezinssitua-
tie. Naar aanleiding van het onderzoek van concrete dossiers heeft
het College van de federale ombudsmannen de RVA om toelichting
gevraagd bij de wijze waarop de sociaal verzekerde ingelicht wordt
over de mogelijkheid om bij de federale ombudsman een monde-
linge of schriftelijke klacht over de controle van de gezinssituatie
door de RVA in te dienen. Deze informatie moet verstrekt worden
op basis van de wet van 6 december 2000173. Het College vindt het
immers belangrijk dat de sociaal verzekerden correct ingelicht
worden over de mogelijkheid om beroep te doen op de parlemen-
taire ombudsman en over zijn bevoegdheden en middelen. De RVA
deelde mee dat de mogelijkheid om beroep te doen op het College
van de federale ombudsmannen reeds uitdrukkelijk vermeld werd
op het formulier dat de RVA machtigt om de woning te betreden
en op het proces-verbaal van het huisbezoek. Als gevolg van de
vragen van het College, heeft de RVA voorgesteld om de mogelijk-
heid om het College te vatten te vermelden op het inlichtingenblad
bij de oproep voor een verhoor op het werkloosheidsbureau (eerste
etappe in de procedure tot controle van de gezinssituatie) en op
het proces-verbaal van verhoor. Bovendien zouden deze vier do-
cumenten voortaan ook vermelden dat het mogelijk is om een gra-
tis informatiebrochure over de bevoegdheden en middelen van het
College van de federale ombudsmannen te verkrijgen.

Interpretatie van de reglementering

Het College van de federale ombudsmannen ontving een klacht
van een man die sinds de leeftijd van twee jaar aan epilepsie leed
en hierdoor een moeilijke schooltijd had. De werkloosheidsregle-
mentering bepaalt dat de aanvraag om wachtuitkeringen vóór de
leeftijd van 30 jaar ingediend moet worden. Indien men de aan-
vraag niet vóór die leeftijd kon indienen omdat de studies onder-
broken worden als gevolg van overmacht, dan kan deze leeftijds-
grens verhoogd worden tot dertien maanden na het einde van de
studies.

In het concrete geval beëindigde de verzoeker zijn studies op de
leeftijd van 30 jaar. Als gevolg van de wachttijd van 310 dagen en

173 Er werd een wetsvoorstel ingediend dat deze verplichting oplegt aan alle federale
administraties (wetsvoorstel tot wijziging van art. 1 van de wet van 22 maart 1995 tot
instelling van federale ombudsmannen) (Chastel), Parl. St., Kamer, gewone zitting
1999- 2000, 0688/001/001) maar dit werd nog niet besproken in de bevoegde com-
missie van de Kamer.
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een vakantiejob, had hij zijn aanvraag meer dan dertien maanden
na het einde van zijn studies ingediend. Het werkloosheidsbureau
had de aanvraag om wachtuitkeringen bijgevolg geweigerd.

Het College vroeg aan de RVA om wegens de uitzonderlijke situa-
tie van de verzoeker zijn standpunt te herzien. Vervolgens stelde
het hoofdbestuur van de RVA een interpretatie voor die licht af-
wijkt van de tekst: de aanvraag om wachtuitkeringen moet ten
laatste ingediend worden op de leeftijd die men heeft dertien
maanden na het beëindigen van de studies. De uiterste indienings-
datum is dus niet het einde van de dertiende maand na het einde
van de studies maar wel de verjaardag die op deze dertiende
maand volgt. In het geval van de verzoeker, moest de aanvraag
dus ingediend worden vóór zijn 32ste verjaardag. Op basis van
deze gewijzigde interpretatie van de wet konden de wachtuitke-
ringen aan de verzoeker toegekend worden met terugwerkende
kracht vanaf de aanvraagdatum. De verschillende werkloosheids-
bureaus ontvingen overigens instructies over deze nieuwe inter-
pretatie.

B. Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ)

Redelijke termijn

Op een werkvergadering met het FBZ werd het probleem van de
behandelingsduur van de aanvragen besproken. Het FBZ slaagt er
niet in om een beslissing te nemen binnen de termijn van vier
maanden die opgelegd wordt door het Handvest van de sociaal
verzekerde174. Dit heeft onder meer te maken met het specifieke
karakter van de sector van de beroepsziekten; de professionele en
medische geschiedenis van de betrokkene, die soms tientallen ja-
ren bedraagt, moet opnieuw samengesteld worden.

Het FBZ doet heel wat inspanningen om de informatieverstrekking
aan de sociaal verzekerden te verbeteren. Dit verklaart zonder
twijfel het beperkt aantal klachten dat het College van de federale
ombudsmannen gedurende dit werkjaar ontving.

Het Fonds heeft bovendien twee nieuwe specifieke procedures uit-
gewerkt: de eerste is van toepassing op de terugbetaling van pres-
taties die opgenomen zijn in de specifieke nomenclatuur (preven-
tieve vaccinaties). De bedoeling is om op termijn alle overbodige

174 CFO, Jaarverslag 2000, p. 193-194.
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documenten af te schaffen. Deze procedure wordt momenteel ge-
test. De tweede procedure, die van toepassing zou zijn op de ver-
wijdering van zwangere vrouwen uit het werkmilieu, zou een
snellere behandeling van de dossiers mogelijk moeten maken door
de gedigitaliseerde overdracht van gegevens. Deze procedure
wordt nog bestudeerd. De invoering ervan hangt ook af van de
middelen die hiervoor vrijgemaakt kunnen worden.

C. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

In het vorig jaarverslag werd de aandacht gevestigd op de proble-
men die ontstaan als gevolg van de lange duur van de controle van
de aangiften van de werkgevers175. Volgens de RSZ is deze lange
behandelingsduur te wijten aan een tekort aan personeel en de
ingewikkelde reglementering. Het is mogelijk dat de werkgever als
gevolg van de controle een wijzigingsbericht ontvangt op basis
waarvan hij bijdragen en burgerlijke sancties moet betalen die aan-
zienlijk kunnen zijn.

Oorzaken van de lange behandelingsduur

De RSZ vroeg het College van de federale ombudsmannen om zijn
verzoek tot vereenvoudiging van de reglementering en uitbreiding
van het personeelskader bij de minister van Sociale Zaken te steu-
nen. Het College, dat niet alleen verzoeken van burgers maar ook
van ambtenaren en zelfs van administraties kan behandelen, heeft
bijgevolg contact opgenomen met de minister. Deze deelde mee
dat de regering, in samenspraak met de sociale partners, van plan
is om de maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid te
vereenvoudigen. De bedoeling is om de verschillende bestaande
stelsels te vervangen door één (standaardstructurele) verminde-
ring die van toepassing is op alle werknemers, maar aangepast kan
worden naargelang de beoogde categorie van werknemers.

In verband met het verzoek tot uitbreiding van het personeelsbe-
stand is de minister van oordeel dat door het systeem van de mul-
tifunctionele aangifte het beschikbare personeel efficiënter ingezet
zal kunnen worden en dat op die manier ook de controlediensten
versterkt zullen kunnen worden. De RSZ is echter van mening dat
het systeem van de multifunctionele aangifte de werklast zal ver-
hogen. Het personeelsbestand werd uiteindelijk in december 2001

175 CFO, Jaarverslag 2000, p. 194 e.v.
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uitgebreid maar volgens de RSZ is hiermee nog niet voldaan aan
de personeelsbehoeften. Het College van de federale ombudsman-
nen herinnert in dit verband aan zijn algemene aanbeveling176

waarin een onderzoek van de personeelsbehoeften van bepaalde
administraties gesuggereerd wordt. Het parlement of de regering
heeft nog geen gevolg gegeven aan deze aanbeveling (zie ook deel
III van het jaarverslag dat de aanbevelingen van het College be-
treft).

0plossingen: het “Banenplan-project”…

Het Banenplan-project werd reeds uitvoerig besproken in de vo-
rige jaarverslagen177. Een koninklijk besluit van 19 december
2001178 heeft de procedure voor de afgifte door de RVA van de
werkkaart, die een geldigheidsduur van drie maanden heeft en
verlengbaar is, vereenvoudigd. De verplichting van de werkgever
om de kaart binnen een bepaalde termijn na de aanwerving terug
te sturen, werd opgeheven. Door de snellere mededeling van ge-
gevens door de RVA, zou de RSZ de gevraagde verminderingen
binnen een kortere termijn moeten kunnen controleren179.

… en burgerlijke sancties

Op basis van de huidige reglementering moet de werkgever een
bijdrageopslag betalen van 10 % en een intrest van 7 % die bere-
kend wordt vanaf het verstrijken van het betrokken trimester, wan-
neer de aangifte en meer bepaald de vermindering van de bijdra-
gen, foutief was. In het Jaarverslag 2000180 werd vermeld dat het
College van de federale ombudsmannen aan de RSZ vroeg om het
systeem van de burgerlijke sancties te versoepelen. Het College is
immers van mening dat de werkgever niet het slachtoffer mag zijn
van de lange controletermijnen. Het voorstel werd voorgelegd aan
het Beheerscomité van de RSZ dat besliste om de werkgevers die
de aangifte te goeder trouw invulden (de goede trouw wordt ver-
moed) een termijn van 30 dagen toe te kennen om de bijdragen,

176 AA 99/4, CFO, Jaarverslag 1999, p. 329.
177 CFO, Jaarverslag 1999, p. 290 e.v.; CFO, Jaarverslag 1999/1, p. 111; CFO, Jaarverslag

2000, p. 194.
178 KB van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werk-

zoekenden, BS, 12 januari 2002.
179 CFO, Jaarverslag 2001, p. 152-153 (4.1.2.).
180 CFO, Jaarverslag 2000, p. 196 e.v.
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die het gevolg zijn van een rechtzetting omdat de werkgever de
bijdragevermindering foutief toepaste, te betalen en dit zonder toe-
passing van burgerlijke sancties. Ook indien na deze termijn be-
taald wordt, zullen de interesten overigens maar berekend worden
vanaf de datum van het wijzigingsbericht. Het Beheerscomité van
de RSZ heeft ook het voorstel van de administratie aanvaard om
deze maatregelen onmiddellijk, zonder aanpassing van de regle-
mentering, toe te passen. Om ook juridisch in orde te zijn zal de
aanpassing niettemin aan de minister worden voorgesteld. Het
College verheugt zich over deze evolutie die de negatieve gevol-
gen van de lange controletermijnen aanzienlijk zou moeten ver-
minderen.

Beslissing tot onderwerping

Uit het onderzoek van een klacht van een zelfstandige die door de
RSZ onderworpen werd aan het systeem van de sociale zekerheid
voor loontrekkenden, bleek dat op de beslissingen tot onderwer-
ping of annulatie van onderwerping de beroepsmogelijkheden niet
vermeld werden. Het College verzocht de RSZ om voortaan de
beroepsmogelijkheden op de beslissingen te vermelden aangezien
dit opgelegd wordt door het Handvest van de gebruiker van de
openbare diensten. De RSZ ging hiermee onmiddellijk akkoord.

D. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(RIZIV)

Op de markt brengen van nieuwe terugbetaalbare geneesmiddelen

Het College klaagt sedert 1999 de lange termijnen aan die nodig
zijn vooraleer nieuw terugbetaalbare geneesmiddelen op de markt
gebracht worden. Om te kunnen voldoen aan de termijnen die op
Europees niveau vastgelegd werden voor het op de markt brengen
van nieuwe terugbetaalbare geneesmiddelen181, is de wet betref-
fende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen gewijzigd182. De procedure voor terugbetaling werd
vereenvoudigd en zal geleid worden door de commissie Tegemoet-
koming Geneesmiddelen. Naast de prijs zal er voortaan ook reke-

181 CFO, Jaarverslag 1999, p. 296; CFO, Jaarverslag 2000, p. 202.
182 Wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, BS, 1

september 2001.
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ning gehouden worden met andere criteria zoals de therapeutische
waarde en de budgettaire gevolgen voor de verplichte verzeke-
ring. Deze nieuwe maatregelen zijn in werking getreden op 1 ja-
nuari 2002.

Gemotiveerde medische beslissingen

Bij de mededeling van medische beslissingen aan de aanvrager
van tegemoetkomingen toegekend door het RIZIV, kunnen er vol-
gens de administratie geen medische gegevens vermeld worden
gezien dit een schending van het beroepsgeheim en van het privé-
leven zou inhouden. Wel werd de administratie bereid gevonden
om in de toekomst de mogelijkheid om een herziening te vragen
en om inzage in het medisch dossier te krijgen in de beslissing te
vermelden. Hierdoor zullen de verzoekers die de beslissing niet
aanvaarden, via hun behandelend geneesheer kennis kunnen ne-
men van de medische argumenten van de administratie en even-
tueel op basis hiervan een herziening kunnen aanvragen.

Vaderschapsverlof

Ingevolge de weigering van de uitkeringen wegens vaderschaps-
verlof stelde het College vast dat er sprake is van een ongelijke
behandeling van de echtgenoten van statutaire ambtenaren. Aan
deze categorie burgers werd in geval van overlijden van de echt-
genote bij de bevalling het recht op uitkeringen ″vaderschapsver-
lof″ geweigerd omwille van het feit dat de moeder - als statutair
ambtenaar - niet via het RIZIV-stelsel verzekerd was. Alhoewel het
recht op omzetting van het moederschapverlof in vaderschapver-
lof arbeidsrechtelijk algemeen erkend is, werden dus in dit geval
geen uitkeringen toegekend. Het RIZIV bevestigde dat om te ver-
helpen aan deze discriminatie, de opdracht werd gegeven om uit-
keringen “vaderschapsverlof” toe te kennen in het kader van de
uitkeringsverzekering. Deze regeling is van toepassing op werkne-
mers of gecontroleerde werklozen die weduwnaar zijn van een
statutair ambtenaar.

Terugbetaling van ziektekosten in het kader van het Bijzonder
Solidariteitsfonds

In principe is de terugbetaling van ziektekosten enkel mogelijk
voor de verstrekkingen en de aandoeningen die opgesomd zijn in
de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen. Voor presta-
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ties die niet vergoedbaar zijn op grond van de nomenclatuur is
onder zeer strikte voorwaarden inzake zeldzaamheid, medische
noodzaak en aantasting van de vitale functies toch een vergoeding
mogelijk in het kader van het Bijzonder Solidariteitsfonds.

Er zijn echter verstrekkingen waarvan de terugbetaling geweigerd
wordt aangezien de nomenclatuur de vergoedbaarheid voorziet,
doch enkel ter behandeling van andere aandoeningen. Alhoewel
men zou mogen veronderstellen dat in dit geval de terugbetaling
via het Bijzonder Solidariteitsfonds moet mogelijk zijn, besliste het
College van geneesheren-directeurs daar anders over aangezien het
niet gaat om een uitzonderlijke verstrekking of om een vitale aan-
doening. Op de vraag van het College van de federale ombuds-
mannen naar de grondslag van deze beslissing bleek dat - in de
redenering van het College van geneesheren-directeurs - het uit-
zonderlijk karakter van een verstrekking wegvalt zodra de nomen-
clatuur de verstrekking voorziet, zij het dan voor de behandeling
van andere aandoeningen. Bijgevolg is er voor de behandeling van
de aandoening op geen enkele manier een tussenkomst in de kos-
ten voor de verstrekking. Volgens het College van de federale om-
budsmannen mag het feit dat de verstrekking voor andere aandoe-
ningen reeds in de nomenclatuur voorzien is, door het Bijzonder
Solidariteitsfonds niet gebruikt worden als motivering om de te-
rugbetaling voor een “niet in de nomenclatuur vergoedbare aan-
doening” te weigeren. Het RIZIV wenste enerzijds niet op de ar-
gumenten van de federale ombudsmannen in te gaan; anderzijds
werd bevestigd dat er inderdaad rechtspraak bestaat die de beslis-
sing van de geneesheren-directeurs niet volgt.

E. Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en
oorlogsslachtoffers (NIOOO)

De titularissen van een statuut van nationale erkentelijkheid met
een periode van erkenning van ten minste één jaar, hebben recht
op een terugbetaling van het remgeld bij medische zorgen. Uit het
onderzoek van klachten over de behandelingsduur van aanvragen
voor terugbetaling, blijkt dat de terugbetalingstermijn in 2001 lan-
ger geworden is. In het verleden bedroeg deze termijn 30 dagen en
de administratie trachtte om deze nog te verkorten. In juli 2001
bedroeg de gemiddelde terugbetalingstermijn echter 90 dagen en
op het einde van het jaar 105 dagen.

Heel wat begunstigden dienden, op basis van het koninklijk be-
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sluit van 11 april 1999183 een verzoek tot terugbetaling in. Soms
had dit betrekking op zorgen die verleend werden vanaf 1 januari
1999. In 2000 kreeg het NIOOO de toestemming om bijkomend
contractueel personeel aan te werven zodat de terugbetalingster-
mijn op 30 dagen gebracht kon worden. In 2001 beschikte het
NIOOO echter niet meer over dit personeel. De behandeling van
de aanvragen van de nieuwe begunstigden neemt bovendien vaak
veel tijd in beslag en is complex. Vele aanvragen hebben betrek-
king op terugbetaling van zorgen die verleend werden vanaf 1
januari 1999. Daarnaast zijn de betrokkenen nog niet vertrouwd
met de procedure die gevolgd moet worden bij de aanvraag voor
een terugbetaling. Dit verklaart waarom de behandelingsduur ge-
stegen is van 90 naar 105 dagen. Het NIOOO heeft dan ook stap-
pen ondernomen om bijkomend personeel te verkrijgen. Via de
vaderlandslievende verenigingen werd ook een document ver-
spreid waarin de regels voor de terugbetaling van het remgeld in
herinnering gebracht worden. Het College van de federale om-
budsmannen zal het resultaat van deze maatregelen aandachtig
opvolgen.

4.1.4. Conclusies en aanbevelingen

Het College formuleert in dit jaarverslag een algemene aanbeve-
ling om de negatieve gevolgen van sommige cumuls van sociale
uitkeringen weg te werken of zelfs een progressiviteit in te stellen
bij de cumulatie van sociale uitkeringen184.

183 KB van 11 april 1999 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling
van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtof-
fers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van de oud-strijders en oor-
logsslachtoffers die een periode van erkenning van ten minste één jaar in één van de
statuten van nationale erkentelijkheid tellen, BS, 29 april 1999.

184 AA 01/03, CFO, Jaarverslag 2001, p. 176-177.
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4.2. Parastatalen en overheidsbedrijven zonder rechtstreekse band met
één van de federale ministeries

Cijfers
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Regie der gebouwen 8 17,0% 3 1 2 6
Belgisch instituut voor postdien-
sten en telecommunicatie (BIPT) 2 4,3%

Nationale maatschappij der
Belgische spoorwegen (NMBS) 10 21,3% 1 1 2

De Post 5 10,6% 1 1 2
Brussels international airport
company (BIAC) 3 6,4% 1 1

Belgocontrol 3 6,4% 1 1
Nationale loterij 3 6,4% 1 1
Participatiefonds 2 4,3% 1 1
Andere 5 10,6% 1 1
Klachten van ambtenaren 6 12,8%
TOTAAL 47 100,0% 4 3 1 4 1 2 15
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Parastatalen en overheidsbedrijven 
die niet rechtstreeks verbonden zijn aan een ministerie

per taal

TOTAAL 47

Aantal

Nederlands 24

Frans 23
48,9%

51,1%

Beoordelingscriteria Aantal
Overeenstemming met rechtsregels 2
Redelijkheid 1
Redelijke termijn 1
Zorgvuldigheid 1
Motivering van de beslissingen 1
Informatieverstrekking 1
Hoffelijkheid 1
TOTAAL 8

In het Jaarverslag 2000 werd de aandacht gevestigd op de proble-
matiek van de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor per-
sonen met een verminderde mobiliteit185.

De resultaten van de studie van de Regie der Gebouwen werden
doorgestuurd naar de minister van Telecommunicatie en Over-
heidsbedrijven en Participaties: deze heeft zich akkoord verklaard
om het bedrag dat vereist is voor de uitvoering van de prioritaire
aanpassingswerken, over drie begrotingsjaren te spreiden. Het
College van de federale ombudsmannen verheugt zich over deze
beslissing.

185 CFO, Jaarverslag 2000, p. 205.
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5. Private organisaties belast met een openbare dienstverlening

Cijfers

Private organisaties belast met
een openbare dienstverlening
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Vakbonden (in functie van
uitbetalingsinstelling inzake
werkloosheid)

4 4,8% 2 1 1 4

Arbeidsongevallenverzekeraars 1 1,2% 1 1
Kinderbijslagfondsen 21 25,0% 6 2 2 2 1 13
Ziekenfondsen 35 41,7% 11 2 3 3 3 2 24
Andere 23 27,4% 4 1 2 7
TOTAAL 84 100,0% 21 8 4 4 5 5 2 49

Private organisaties belast met een openbare dienstverlening
per taal

TOTAAL 84

Aantal

Nederlands 39

Frans 44

Duits / andere 1

1,2%

52,4%

46,4%
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Beoordelingscriteria Aantal
Overeenstemming met rechtsregels 4
Redelijke termijn 2
Zorgvuldigheid 4
Motivering van de beslissingen 1
Informatieverstrekking 2
TOTAAL 13

Het College ontving gedurende dit werkjaar geen opmerkelijke
klachten over de werking van de private organisaties. De klachten
waren ook zeer dossiergebonden en laten niet toe om algemene
conclusies te trekken.

In het vorige jaarverslag werd verwezen naar klachten over de
onderbreking van betaling van de kinderbijslag bij wijziging van
werkgever of verandering van de gezinssituatie. Het College stelde
vast dat de regels in verband met de voorlopige betaling van de
kinderbijslag - die tot doel heeft om een onderbreking van betaling
te vermijden186 - in de praktijk niet steeds correct toegepast wor-
den187. Dit probleem werd op een vergadering met de Vereniging
der kinderbijslagkassen besproken. De Vereniging is van oordeel
dat deze regels meestal correct toegepast worden maar ontkende
niet dat er zich inderdaad problemen kunnen voordoen bij vaak
wijzigende arbeids- en/of gezinssituaties. Het College zal deze
problematiek nauwgezet blijven opvolgen.

186 KB van 12 juni 1989, tot uitvoering van art. 71, § 2, van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS, 30 juni 1989).

187 CFO, Jaarverslag 2000, p. 210.
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6. Klachten van ambtenaren

6.1. Inleiding en contacten met de administratie

In dit deel worden diverse klachten van ambtenaren per thema
samen onderzocht in functie van een aantal specifieke en vaak ook
terugkerende problemen.

6.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke klachten en
verzoeken om bemiddeling

A. De ambtenaar en zijn vergoeding

Gebrek aan transparantie

Het College heeft dit jaar het onderzoek verder gezet van een klacht
betreffende de gebrekkige informatie die de ambtenaren van het
ministerie van Financiën ontvingen in geval van een positieve (be-
taling van achterstallen) of negatieve (terugvordering van onver-
schuldigde betalingen) herziening van hun wedde188. Eén van de
aspecten van deze klacht betrof de korte reactietijd waarover de
ambtenaren aan wie de terugstorting van onverschuldigde betalin-
gen werd gevraagd, beschikten.

De administratie der Thesaurie (Centrale Dienst der Vaste Uitga-
ven – CDVU) liet het College weten dat zij begin 2001 de proce-
dure had aangepast. Sindsdien krijgt een ambtenaar, na het verstu-
ren van de brief waarin hij gewezen wordt op de door hem terug
te storten onverschuldigde betalingen, ongeveer twee weken tijd
om te reageren op een voorstel van afbetalingsplan dat één maand
later ingaat. In deze brief wordt vermeld dat het uitblijven van een
reactie wordt beschouwd als een stilzwijgend akkoord met het door
de CDVU voorgestelde afbetalingsplan. Indien het materieel mo-
gelijk is, kan de ambtenaar bovendien kiezen tussen twee wijzen
van terugbetaling: ofwel verricht hij zelf maandelijkse betalingen,
ofwel gaat hij akkoord met een automatische afhouding op zijn
wedde.

Het College werd ook gecontacteerd door een klaagster die in dis-
ponibiliteit werd geplaatst wegens ziekte en bijgevolg een wacht-

188 CFO, Jaarverslag 1999/1, p. 121-122; CFO, Jaarverslag 2000, p. 212-213.
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geld ontving. Zij begreep niet waarom van dit wachtgeld geen
bedrijfsvoorheffing werd afgehouden. Het gevolg was immers dat
ze nu gevraagd werd aanzienlijke belastingssupplementen te beta-
len. Deze klacht is als onderliggend probleem aanwezig in meer-
dere dossiers die bij het College werden ingediend: hoewel het niet
afhouden van de bedrijfsvoorheffing gebeurt op grond van sociale
overwegingen, en voor de betrokkenen ook een onmiddellijk posi-
tief effect heeft (zij blijven een salaris ontvangen vergelijkbaar met
hun normale wedde), heeft het later belangrijke financiële gevol-
gen.

De CDVU liet het College weten zich van het probleem bewust te
zijn. De dienst aanvaardde dan ook het voorstel van het College
om op de weddefiche te vermelden dat van het wachtgeld geen
bedrijfsvoorheffing werd afgehouden en dat de regularisatie zal
gebeuren bij het opstellen van het aanslagbiljet. Het College zet
zijn onderzoek van deze problematiek verder, met name wat be-
treft de vraag of het niet afhouden van de bedrijfsvoorheffing be-
rust op een wettelijke basis, of eerder een gunst is die om sociale
redenen aan de betrokken personen wordt toegekend.

In het vorige jaarverslag189 werd reeds een dossier besproken over
de interpretatie van de toekenningsvoorwaarden van de informa-
ticapremie. Ook dit jaar diende een ambtenaar, dit keer van het
ministerie van Financiën, een klacht in omdat hij volgens zijn per-
soneelsdienst niet in aanmerking kwam voor deze premie. De re-
glementering bepaalt dat een toelage wordt toegekend aan de per-
soneelsleden die hun functies voltijds uitoefenen en die gemiddeld
80 % van hun werktijd aan informaticataken besteden. Volgens de
administratie kon de verzoeker nog geen 80 % van zijn werktijd
aan informaticataken besteden omdat hij nog niet voldoende erva-
ring had. Het College merkte op dat in het koninklijk besluit van 6
september 1998 houdende toekenning van deze toelagen geen er-
varingsvereiste werd opgelegd. Bovendien werd evenmin bepaald
over hoeveel ervaring men dan wel dient te beschikken om het
vereiste gemiddelde van 80 % van zijn werktijd aan informaticata-
ken te kunnen besteden. De administratie wijzigde echter haar
standpunt niet.

Het koninklijk besluit heeft een ruim en duidelijk toepassingsge-
bied. Het College besloot dan ook dat het de administratie niet
toekomt om het in strijd met het vertrouwensbeginsel en het wet-
telijkheidsbeginsel te verengen door er een niet voorziene, beper-

189 CFO, Jaarverslag 2000, p. 213-214.
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kende interpretatie aan te geven. Het risico bestaat dat de indruk
wordt gewekt dat deze informaticapremie willekeurig wordt toe-
gekend. Begin 2002, na afsluiting van het dossier, deelde de per-
soneelsdienst van het ministerie van Financiën het College mee dat
de betrokken ambtenaar toch een premie zou ontvangen voor de
periode van 1 januari 2001 tot 31 december 2001. De administratie
vermeldde tevens dat hij voor deze periode wel aan de voorwaar-
den voldeed. Hoewel het College zich enkel kan verheugen over
deze beslissing, blijft de manier waarop het koninklijk besluit van
6 september 1998 wordt toegepast, onduidelijk.

Verjaring van de schulden van de Staat en de billijkheid

In het vorig jaarverslag190 werd reeds de situatie besproken van
ambtenaren van de administratie der Douane en Accijnzen van het
ministerie van Financiën, aan wie op grond van de verjaring, uit-
keringen voor buitengewone prestaties werden geweigerd. De ad-
ministratie had uiteindelijk aan de minister van Financiën voorge-
steld een wetsontwerp in te dienen tot opheffing van de vijfjarige
verjaringstermijn van de schuldvorderingen van de betrokken per-
sonen. Intussen ontvingen alle klagers de uitkeringen die hen ver-
schuldigd waren.

B. Situatie van de zieke ambtenaar

Situatie van de chronisch zieke ambtenaar

In het vorige jaarverslag191 schreef het College dat de minister be-
loofde bij een eventuele wijziging van de reglementering inzake
ziekteverlof, rekening te houden met de problematiek van de chro-
nisch zieke ambtenaar. Intussen werden reeds wijzigingen aan het
Verlofbesluit192 aangebracht, die echter niet tegemoet komen aan
de situatie van de chronisch zieke ambtenaar.

190 CFO, Jaarverslag 2000, p. 214.
191 CFO, Jaarverslag 2000, p. 216.
192 KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan

de personeelsleden van de rijksbesturen.

6.K
lachten

van
am

btenaren

168



Disponibiliteit en wachtgeld

Op basis van meerdere klachten die in 2001 werden ingediend,
onderzocht het College opnieuw de problematiek van het wacht-
geld dat wordt uitgekeerd aan ambtenaren die wegens ziekte in
disponibiliteit werden geplaatst. Deze klachten betroffen meer be-
paald de situatie van deeltijds werkende ambtenaren.

De reglementering193 terzake stelt: “de ambtenaar die in disponibiliteit
wegens ziekte is ontvangt een wachtgeld dat gelijk is aan 60 % van zijn
laatste activiteitswedde” en preciseert dat voor toepassing van deze
bepaling “de laatste activiteitswedde deze (is), welke vóór de vermin-
derde prestaties verschuldigd was”. Met andere woorden, de activi-
teitswedde waarop men zich dient te baseren voor de berekening
van het wachtgeld is die welke de ambtenaar ontving vóór hij
deeltijds werkte. In de praktijk blijft de Centrale Dienst der Vaste
Uitgaven (CDVU) echter de reglementering toepassen zoals die
bestond vóór de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van
19 november 1998, en wordt het wachtgeld berekend op basis van
de wedde verschuldigd vóór de verminderde prestaties. Zo ont-
vangt een halftijds werkende ambtenaar een wachtgeld gelijk aan
60 % van zijn halftijdse wedde, of 60 % van 50 % van zijn voltijdse
wedde.

Aangezien deze interpretatie niet overeenstemt met de bepalingen
van het verlofbesluit, nam het College contact op met de CDVU en
de dienst van Algemeen Bestuur van het ministerie van Ambtena-
renzaken (die belast is met de interpretatie van de betreffende re-
glementaire bepalingen). Deze diensten stelden dat een eenduidige
interpretatie van de notie “vóór de verminderde prestaties” zoals ze
voorkomt in het koninklijk besluit, niet mogelijk is (sommige amb-
tenaren werken reeds sinds vele jaren deeltijds en bepaalde gege-
vens zouden dan ook niet meer beschikbaar zijn; de problematiek
of er al dan niet rekening moet worden gehouden met later ge-
beurde aanpassingen zoals indexaanpassingen, baremaverhogin-
gen…).

In oktober 2000 meldde het ministerie van Ambtenarenzaken het
College dat een procedure was gestart met het oog op de aanpas-
sing van de betreffende reglementaire bepalingen. Deze procedure
is tot op heden echter nog niet afgesloten. Ook de door het College
gestelde vraag of bijzondere maatregelen zouden worden geno-

193 Art. 66 en 68 van het KB van 19 november 1998, betreffende de verloven en afwe-
zigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.
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men ten gunste van de ambtenaren die zich benadeeld voelen door
de huidige interpretatie van artikel 66 en 68 van het koninklijk
besluit van 19 november 1998, bleef tot op heden zonder antwoord.

C. Problematiek van de pesterijen op het werk (mobbing)

In 2001 heeft, mede door de media-aandacht voor enkele dramati-
sche gevallen, “mobbing” ingang gevonden in het ambtenarenbe-
wustzijn en -jargon. Het fenomeen is natuurlijk niet nieuw, wel de
aandacht die eraan geschonken wordt. Ambtenaren, die reeds eer-
der de weg naar de ombudsman gevonden hadden, zagen ook nu
in de instelling een - vaak laatste - aanspreekpunt. Het College
heeft dan ook op korte termijn moeten bepalen of het bevoegd was
voor de behandeling van klachten met betrekking tot dergelijke
feiten. Zuiver theoretisch bestaat daar weinig twijfel over, zeker
wanneer (de gevolgen van) de mobbing een invloed heeft op de
werking van de dienst, wat bijna altijd zo is. Het College is even-
eens bevoegd wanneer de hiërarchie niet optreedt tegen dergelijke
feiten, maar kan niet bemiddelen in de zeldzame gevallen die een
louter privé-karakter vertonen. De eerste twee dossiers behandeld
door de federale ombudsmannen gedurende het afgelopen jaar zijn
alvast eerder positief afgesloten. Deze dossiers illustreren de diver-
siteit van dergelijke problematiek.

Een ambtenaar, contractueel tewerkgesteld bij een parastatale, had
de ombudsman een klacht voorgelegd over mobbing-feiten die een
hiërarchische meerdere gedurende meerdere jaren jegens haar zou
gepleegd hebben. De klaagster had aangegeven dat de feiten -
waarvan het bestaan nochtans niet kan nagegaan worden door de
federale ombudsman of de betrokken administratie - aan de oor-
sprong lagen van haar toestand van ziekte en de arbeidsongeschikt-
heid, waarvan zij melding maakte bij haar klacht en die een bijzon-
dere medische opvolging veronderstelden.

De ambtenaar heeft het College ingelicht dat zij haar werkgever
gevraagd had haar te ontslaan, zodat zij haar sociale rechten -
waaronder deze op werkloosheidsuitkeringen - zou behouden. Dat
werd haar echter geweigerd omdat haar persoonlijk dossier geen
enkel element bevatte dat van aard was een dergelijke maatregel te
rechtvaardigen. Met het akkoord van de klaagster en de betrokken
arbeidsgeneesheer heeft het College de administratie gecontacteerd
en haar ingelicht over een hypothese die ogenschijnlijk nog niet in
overweging genomen was, maar voorzien wordt door de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten: nadat de ar-
beidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval van de voor
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onbepaalde tijd aangeworven bediende meer dan zes maanden
heeft geduurd, kan de werkgever te allen tijde aan de overeen-
komst een einde maken mits vergoeding. Om de verzoekster haar
sociale rechten niet te ontzeggen werd voor deze oplossing geko-
zen.

In het tweede dossier verklaarde een ambtenaar geconfronteerd te
worden met mobbing-feiten vanwege een collega bij een ontvang-
kantoor van de Directe Belastingen van het ministerie van Finan-
ciën. Een ander personeelslid van dit ontvangkantoor zou reeds
eerder het slachtoffer geweest zijn. Het College heeft deze klacht
niet behandeld omdat de ontvanger van het ontvangkantoor, de
rechtstreeks hiërarchisch meerdere van de klager, nog niet op de
hoogte gesteld was van de feiten die hij doorstaan had. Ingevolge
de suggestie van de federale ombudsman heeft de klager de ont-
vanger bij dit dossier betrokken. Deze heeft verzoeningsvergade-
ringen georganiseerd onder de personeelsleden van zijn dienst om
een oplossing te vinden voor voormelde feiten. Deze vergaderin-
gen zijn beloftevol gebleken om te komen tot serene arbeidsom-
standigheden.

D. Criteria studentenjobs

Het College behandelde dit jaar enkele klachten van studenten die
zich benadeeld voelden omdat de administratie hen een studen-
tenjob (ter vervanging van de personeelsleden op jaarlijks vakan-
tieverlof) had geweigerd.

Eén van deze klachten had betrekking op het feit dat de admini-
stratie de richtlijnen van de minister van Ambtenarenzaken inzake
de aanwerving van studenten niet nageleefd had. De minister stelt
elk jaar in dat verband een omzendbrief op die gepubliceerd wordt
in het Belgisch Staatsblad. Er wordt meegedeeld dat “ingeval van
een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten bij voorkeur een be-
roep zal gedaan worden op jongeren die zich in een moeilijke sociale
toestand bevinden”. Dit criterium moet bijgevolg als prioritair be-
schouwd worden, zelfs indien in de praktijk soms andere selectie-
criteria door elke betrokken administratie worden toegevoegd
(kinderen van personeelsleden, studenten die reeds tot eenieders
tevredenheid gewerkt hebben).

De administratie deelde het College mee dat ze het criterium van
de moeilijke sociale toestand van de aanvrager niet gehanteerd
heeft, of beter, niet heeft kunnen hanteren, vermits sommige aan-
vragers uit schaamte aarzelden hun financiële situatie bekend te
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maken. Het College is van oordeel dat het criterium moet nage-
leefd worden maar het is belangrijk dat de betrokken personeels-
dienst de sociale situatie van de kandidaten met zoveel mogelijk
takt onderzoekt en zonder dat het voorleggen van al te bijzondere
documenten vereist wordt. Een voorafgaand onderhoud met de
kandidaten kan in dat opzicht aangewezen zijn.

6.3. Conclusies en aanbevelingen

Het College van de federale ombudsmannen heeft vastgesteld dat,
naast de klachten van ambtenaren over zeer uiteenlopende proble-
men, een aantal kan gegroepeerd worden onder bepaalde terugko-
mende, goed omschreven thema’s (loon en diverse vergoedingen,
ziekte en terbeschikkingstelling, motivering en doorzichtigheid van
de genomen beslissingen, gebrek aan informatie van de ambtena-
ren). De problematiek van mobbing wordt daarentegen voor het
eerst behandeld in een jaarverslag van het College na recente
klachten. Het gaat ontegensprekelijk om een ernstig probleem
waarvan de behandeling complex en subtiel is en waarvan som-
mige administraties de ware omvang beginnen in te schatten.

Het College verheugt er zich over dat de meerderheid van de ad-
ministraties dikwijls gevolg geeft aan zijn suggesties in de dossiers
van klachten van ambtenaren die, per definitie, vaak delicaat zijn.

Het College heeft ten slotte geen enkele aanbeveling geformuleerd
betreffende de klachten van ambtenaren die het in de loop van het
werkjaar 2001 heeft behandeld.
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III. AANBEVELINGEN

De aanbevelingen van het College van de federale ombudsmannen
kunnen “algemeen” of “officieel” zijn. De algemene aanbevelingen
worden zoals vermeld in artikel 15, lid 1, van de wet tot instelling
van federale ombudsmannen, gericht aan de wetgever (meer be-
paald aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, maar ook voor
de Senaat kunnen deze belang hebben, met name wanneer ze be-
trekking hebben op de verbetering van de wetgeving). Uiteraard
kan de Uitvoerende Macht er eveneens kennis van nemen. De of-
ficiële aanbevelingen, gesteund op artikel 14, lid 3, van deze wet,
worden gericht aan de Uitvoerende Macht (de regering en haar
administratie).

De algemene aanbevelingen kunnen enerzijds betrekking hebben op
verbeteringen op gebied van de wetgeving waartoe het Parlement
- of de regering - het initiatief kan nemen. Anderzijds kan het
administratief slecht functioneren op reglementair, conjunctureel
of structureel vlak aangekaart worden bij de Kamer aangezien ze
over een controlerecht op de Uitvoerende Macht beschikt.

De officiële aanbevelingen nodigen een administratie uit om een be-
slissing te wijzigen die bij het College betwist wordt, waarvoor een
inbreuk op de wetgeving of een schending van de beginselen van
behoorlijk bestuur (lees ″good governance″) wordt vastgesteld of
waarvoor een beroep op de billijkheid wordt gedaan. De officiële
aanbevelingen kunnen de administratie of de verantwoordelijke mi-
nister ook uitnodigen om het administratief slecht functioneren op
reglementair, conjunctureel of structureel vlak op te lossen, even-
tueel op basis van concrete oplossingen aangereikt door het Col-
lege.

1. Algemene aanbevelingen

1.1. De algemene aanbevelingen 2001

AA 01/01: een grotere transparantie en een grotere rechtszekerheid
in de toepassing door de dienst Vreemdelingenzaken van de wet
van 15 december 1980 en het uitvoeringsbesluit van die wet.
De toepassing die de dienst Vreemdelingenzaken maakt van de
Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en van het Vreemdelin-
genbesluit moet rechtstreeks voortvloeien uit de bepalingen van
die wet en van dat besluit. Deze toepassing kan voor zover nodig
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worden verduidelijkt in omzendbrieven. Ter bevordering van het
beginsel van de administratieve transparantie en ter bevordering
van de rechtszekerheid beveelt het College aan dat de omzendbrie-
ven met een algemene draagwijdte in elk geval worden bekendge-
maakt in het Belgisch Staatsblad. De omzendbrieven moeten de
uitvoeringsmodaliteiten van de betrokken bepalingen beschrijven
en mogen omwille van het beginsel van de scheiding van de mach-
ten
in geen geval nieuwe voorwaarden toevoegen aan wet of besluit.
Tenslotte vergen de beginselen van de administratieve transparan-
tie en van de rechtszekerheid dat deze omzendbrieven worden
bijgewerkt telkens nieuwe toepassingsmodaliteiten zouden wor-
den op punt gesteld of de gangbare administratieve praktijk zou
worden gewijzigd.
Het College beveelt ook de inlassing aan in de tekst van de wet of
het besluit van alle criteria die op algemene wijze worden toege-
past maar niet uitdrukkelijk zouden zijn vermeld in de voor-
noemde teksten.
(Zie CFO, Jaarverslag 2001, p. 71)

AA 01/02: uitbreiding van het artikel 143, lid 2, van het WIB 92.
Financiële tegemoetkomingen die door de Schatkist worden toege-
kend aan andersvaliden komen niet in aanmerking voor het vast-
stellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen. Deze an-
dersvaliden kunnen fiscaal ten laste zijn van andere belastingplich-
tigen. Wanneer deze andersvaliden echter de pensioengerechtigde
leeftijd bereiken, komen ze in aanmerking voor een inkomensga-
rantie voor ouderen. Deze inkomensgarantie is niet opgenomen in
het voormelde artikel 143, lid 2, WIB 92, waardoor ze wordt ge-
kwalificeerd als bestaansmiddel en als dusdanig belastbaar is, zon-
der dat de feitelijke gezinssituatie, noch de medische en andere
kosten wijzigen. Dit kan leiden tot een reële daling van het be-
schikbare inkomen en tot het verlies van de hoedanigheid van per-
soon ten laste.
Om hieraan tegemoet te komen formuleert het College van de fe-
derale ombudsmannen de algemene aanbeveling om de inkomens-
garantie voor andersvalide ouderen op te nemen in de bepalingen
van artikel 143, lid 2, WIB 92, die de geldmiddelen opsommen die
niet tot de netto bestaansmiddelen worden gerekend.
(zie CFO, Jaarverslag 2001, p. 92-93 en 116)

AA 01/03: de neutralisatie van het negatief effect bij de cumula-
tie van bepaalde sociale uitkeringen en zelfs de invoering van de
progressiviteit bij de cumulatie van sociale uitkeringen.
Kleine verhogingen in een uitkeringsstelsel blijken door de combi-
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natie met een uitkering in een ander stelsel in bepaalde gevallen te
leiden tot een lager globaal inkomen. Zo kan een kleine verhoging
van de uitkering van een gezinslid, bijvoorbeeld een werkloos-
heidsuitkering of een pensioen, ertoe leiden dat een ander gezins-
lid de hoedanigheid van gezinshoofd verliest waardoor het globale
netto-inkomen van het gezin daalt. De beslissing om een uitkering
te verhogen mist daardoor haar doel, namelijk de verbetering van
de sociale positie van het gezin, en heeft zelfs een negatief effect.
Het College beveelt aan om een systeem in te voeren dat het ne-
gatief effect bij de cumulatie van bepaalde uitkeringen neutrali-
seert en zelfs om de progressiviteit in te voeren bij de cumulatie
van sociale uitkeringen.
(zie CFO, Jaarverslag 2001, p. 136 en 161)

1.2. Gevolg dat in dit werkjaar werd gegeven aan de algemene
aanbevelingen 2000, 1999, 1998 en 1997

AA 00/1: de huwelijksaangifte.
Deze algemene aanbeveling wil het systeem van de trapsgewijze
vervanging van het eensluidend verklaard afschrift van een ge-
boorteakte ook invoeren in de procedure van huwelijksaangifte
zoals geregeld in artikel 63 en volgende van het Burgerlijk Wet-
boek. Ze maakte in mei 2001 het voorwerp uit van een mondelinge
vraag aan de minister van Justitie. Deze liet weten dat de proce-
dure waarnaar het College verwijst, zelf aan een evaluatie wordt
onderworpen. In november 2001 en vervolgens in maart 2002 on-
dervroeg het College de minister van Justitie over zijn intenties
terzake. Voor het overige bleef deze algemene aanbeveling zonder
gevolg.

AA 00/2: de procedure van verandering van familienaam en voor-
naam.
Deze algemene aanbeveling wil artikel 335, §3, van het Burgerlijk
Wetboek in het licht van een arrest van het Arbitragehof zo wijzi-
gen dat de verplichte instemming van de echtgenote met de
naamsverandering van een overspelig kind a patre wordt afge-
schaft. Ze maakte niet het voorwerp uit van enig wetgevend ini-
tiatief en bleef zonder gevolg.

AA 00/3: een opleiding in communicatie van en onthaal door de
ambtenaren van de fiscale administratie.
Reeds in zijn algemene aanbeveling AA 99/10, benadrukte het Col-
lege van de federale ombudsmannen de nood aan een opleiding
communicatie en onthaal voor de fiscale ambtenaren. De Nationale
School voor Fiscaliteit en Financiën stelde in december 2001 een
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syllabus op betreffende de beginselen van behoorlijk bestuur. Ten
gronde werd aan deze aanbeveling evenwel nog geen gevolg ge-
geven.

AA 00/4: betaling van de verkeersbelasting via bankdomicilië-
ring.
Het eigene aan de verkeersbelasting is dat deze spontaan dient
betaald te worden, zonder dat de belastingplichtige de ontvangst
van een aanslagbiljet dient af te wachten. Dit leidt tot tal van on-
achtzaamheden en aangerekende boetes. Het College beval daarom
aan deze betaling via bankdomiciliëring te kunnen laten uitvoeren.
De administratie beaamde het nut van deze alternatieve betalings-
wijze, zonder hieraan enige prioriteit te verlenen. Deze algemene
aanbeveling bleef aldus zonder gevolg.

AA 00/5 : de afschaffing van het in aanmerking nemen van de
inkomsten van de persoon met wie de persoon met een handicap
een huishouden vormde na scheiding van de betrokkenen.
In verband met deze algemene aanbeveling werden twee parle-
mentaire vragen aan de minister van Sociale Zaken gesteld. Als
gevolg van de wijziging in 2001 van de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen voor personen met een handi-
cap zal voor de integratietegemoetkomingen voor de categorieën
drie en vier overigens minder rekening gehouden worden met de
inkomsten van de echtgeno(o)t(e) of partner van de persoon met
een handicap. Hierdoor verliezen minder personen met een han-
dicap hun recht op tegemoetkomingen door te huwen of te gaan
samenwonen en bijgevolg zullen minder onder hen bij een schei-
ding zonder inkomen vallen. De algemene aanbeveling bleef ver-
der zonder gevolg.

AA 99/1: de versterking van de middelen van het College van
federale ombudsmannen als instrument van bevordering en be-
scherming van de rechten van de mens.
Het door het College in september 2001 met de Europese, de
Vlaamse en de Waalse ombudsman georganiseerde seminarie ″De
ombudsman tegen discriminatie″, was voor alle nationale en regio-
nale ombudsmannen die opereren binnen de Europese Unie, de
gelegenheid om te herinneren aan aanbeveling 85/13 van het mi-
nistercomité van de Raad van Europa, die wijst op de fundamen-
tele rol die de ombudsman speelt inzake de bevordering en be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden. Op wetgevend vlak is deze aanbeveling echter zonder
gevolg gebleven.
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AA 99/2: de instelling van een werkgroep ter opvolging van de
toepassing van de wet op de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen
De commissie voor de Verzoekschriften heeft de federale ombuds-
mannen in mei 2001 gehoord teneinde haar informatie aan te vul-
len betreffende deze problematiek. Voor het overige is er geen ge-
volg aan gegeven.
Ingevolge de vaststelling door het College van onbehoorlijk be-
stuur wegens gebrek aan motivering in de talrijke dossiers van de
commissie voor Vrijstelling van Bijdragen heeft het bestuur voor
het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen (ministerie van Midden-
stand en Landbouw) begin 2001 aan haar voogdijminister voorstel-
len gedaan die ertoe strekken de standaardformules van de beslis-
singen van deze commissie aan te passen om te komen tot een
afdoende motivering. Deze voorstellen zijn nog steeds ter studie
bij de minister belast met Middenstand. Rekening houdend met
het transversale karakter van deze algemene aanbeveling, die be-
trekking heeft op het geheel van de federale administratie, is de
minister van Ambtenarenzaken zonder twijfel de meest geschikte
persoon om hieraan ten gevolg te geven.
(zie CFO, Jaarverslag 2001, p. 141-142)

AA 99/3: de externe controle op de administratieve handelingen
en het functioneren van de administratieve rechtscolleges.
Deze algemene aanbeveling bleef zonder gevolg. Hoewel er sedert
augustus 2000, als gevolg van de oprichting van de Hoge Raad
voor de Justitie, een externe controle bestaat op de administratieve
rechtshandelingen en het functioneren van de rechtscolleges van
de Rechterlijke Macht, geldt dit nog niet voor de administratieve
rechtshandelingen en het functioneren van de administratieve
rechtscolleges.

AA 99/4: het onderzoek van de behoeften naar aanleiding van de
vraag van sommige administraties om meer personeel.
De commissie voor de Verzoekschriften heeft de federale ombuds-
mannen in mei 2001 over deze algemene aanbeveling gehoord om
meer informatie over deze problematiek te krijgen. Voor het ove-
rige is zij zonder gevolg gebleven.
Actueler dan ooit in meerdere sectoren van de administratie (tal-
rijke ontvangkantoren van de fiscale administratie, dienst voor de
Oorlogsslachtoffers, RIZIV, e.a.), roept de aanbeveling op zich door
middel van een behoeftenanalyse te buigen over de vraag van
sommige administraties om bijkomend personeel. Aangezien het
College bij sommige administraties een reëel personeelstekort heeft
kunnen vaststellen, met een zeer nadelige weerslag op de kwaliteit
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en de snelheid van de geleverde diensten, vooral wanneer hun
organiek kader niet volledig is ingevuld, dringt een grondige be-
hoeftenanalyse door Ambtenarenzaken (de FOD Personeel en Or-
ganisatie) zich op. Bijkomend personeel vormt in een aantal geval-
len wellicht de enige oplossing, maar soms kunnen extra materiaal,
informaticaprogramma’s en beter aangepaste beheersinstrumen-
ten, ook een adequate oplossing bieden. Op een ogenblik dat de
omzendbrief n° 5 van Ambtenarenzaken aan alle departementen
bezuinigingen oplegt inzake de aanwerving van statutair perso-
neel en de minister van de Begroting de aanwerving van contrac-
tuelen blokkeert, zelfs wanneer dit ter vervanging is van statutai-
ren die voor lange tijd afwezig zijn, vestigt het College er de aan-
dacht op dat in sommige administraties de kritieke drempel reeds
werd overschreden.
(Zie CFO, Jaarverslag 2001, p. 99 e.v. en 157 e.v.)

AA 99/5: het treffen van de nodige maatregelen om de bekend-
heid te verhogen van het bestaan en de opdrachten van de infor-
matieambtenaren.
De commissie voor de Verzoekschriften heeft in mei 2001 de fede-
rale ombudsmannen over deze algemene aanbeveling gehoord om
haar informatie te vervolledigen. Voor het overige is zij zonder
gevolg gebleven. Rekening houdend met het transversale karakter
van deze algemene aanbeveling, die betrekking heeft op het geheel
van de federale administratie, is de minister van Ambtenarenzaken
zonder twijfel de meest geschikte persoon om hieraan een gevolg
te geven. Het ware wenselijk dergelijke maatregelen op te nemen
in het Copernicusplan ter hervorming van de federale administra-
tie.
(Zie CFO, Jaarverslag 2001, p. 61)

AA 99/6: de verplichting aan de burger opgelegd om bepaalde
stukken voor te leggen, terwijl de administratie over de midde-
len beschikt om deze stukken te vinden, of dat het zou volstaan
om aan de administratie deze middelen ter beschikking te stel-
len.
De commissie voor de Verzoekschriften heeft in mei 2001 de fede-
rale ombudsmannen gehoord teneinde haar informatie aan te vul-
len betreffende deze problematiek. Sedertdien is er aan deze aan-
beveling geen verder gevolg gegeven, hoewel zij indertijd was op-
genomen in het plan van de commissaris voor de Administratieve
Vereenvoudiging. Te noteren valt dat de Kruispuntbank een gelijk-
aardige rol reeds vervult.
Rekening houdend met het transversale karakter van deze alge-
mene aanbeveling, die betrekking het geheel van de federale ad-
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ministratie, is de minister van Ambtenarenzaken zonder twijfel de
meest geschikte persoon om hieraan een gevolg te geven.

AA 99/7: de interlandelijke adoptie.
Aan de inhoud van deze aanbeveling wordt expliciet en uitvoerig
tegemoetgekomen in het wetsontwerp tot hervorming van de
adoptie (Parl. St., gewone zitting 2000-2001, nr. 1366/001 en nr.
1367/001). Dit ontwerp, dat in een globale hervorming van de Bel-
gische adoptiewetgeving voorziet, werd door de regering op 17
juli 2001 ingediend in de Kamer. Op 5 december 2001 nam de
commissie voor de Justitie een aanvang met de bespreking van het
regeringsontwerp en van een aantal wetsvoorstellen betreffende de
adoptie.

AA 99/8: moeilijkheden tussen belastingplichtigen en admini-
stratie ingevolge waardering van een onroerend goed door de
fiscale administratie.
Nog steeds blijft het College klachten ontvangen over de gebrek-
kige informatie en motivering bij de schatting van de waarde van
een onroerend goed door de fiscale administratie. In deze proble-
matiek kon tijdens het voorbije werkjaar geen noemenswaardige
evolutie genoteerd worden. Inzake de bepaling van de “normale”
waarde bij nieuwbouw (BTW) werd in overleg tussen het College
en de administratie afgesproken dat de burger pro-actief zal geı̈n-
formeerd worden en dat hij een toegelichte inzage kan krijgen in
zijn dossier. Het College verheugt zich over deze onmiskenbaar
positieve evolutie, die weliswaar slechts gedeeltelijk tegemoetkomt
aan de algemene aanbeveling.
(Zie CFO, Jaarverslag 2001, p. 93-94)

AA 99/9: uitbreiding van de mogelijkheden tot het verlenen van
ontheffing via het kohier.
Deze algemene aanbeveling van het College doelt op een uitbrei-
ding van de mogelijkheden voor fiscale ambtenaren om een beroep
te doen op de procedure tot ontheffing via het kohier om de meest
eenvoudige fiscale geschillen op te lossen. Zo de wet van 19 juli
2000 betreffende de verwerking van de achterstand inzake geschil-
len over de renten bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, een
goed voorbeeld was van een punctuele toepassing van dit fiscaal
mechanisme, blijft de vraag naar zijn structurele inpassing in het
WIB 92, zoals opgenomen in de algemene aanbeveling, actueel.

AA 99/11 : blokkering van de pensioendossiers van het onderwij-
zend personeel.
In april 2001 heeft de commissie voor de Verzoekschriften deze
aanbeveling overgenomen en beslist dat deze problematiek onder
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de aandacht van de bevoegde minister gebracht moest worden
(Parl. St., Kamer, gewone zitting 2000-2001, n° 1186/001, p. 17 en
n° 1420/001, p. 13). Deze aanbeveling bleef niettemin zonder ge-
volg.

AA 99/12: opname van de militaire dienst in de berekening van
het overzees of koloniaal pensioen.
In april 2001 heeft de commissie voor de Verzoekschriften deze
aanbeveling overgenomen en beslist om ze door te sturen naar de
commissie voor de Sociale Zaken (Parl. St., Kamer, gewone zitting
2000-2001, n° 186/001, p. 17 en n° 420/001, p. 13). Deze aanbeve-
ling bleef niettemin zonder gevolg.

AA 99/13: beslotenheid van de Orde der Geneesheren.
In april 2001 heeft de commissie voor de Verzoekschriften deze
aanbeveling overgenomen en beslist om ze door te sturen naar de
commissie voor de Volksgezondheid. (Parl. St., Kamer, gewone zit-
ting 2000-2001, n° 186/00 1, p. 17 en 1999-2000, 0570/001, p.36). De
aanbeveling werd echter nog niet besproken in deze commissie. In
2001 werd een wetsvoorstel ingediend waarin deze aanbeveling
opgenomen is (Parl. St, Kamer, gewone zitting 2000-2001, n° 1427/
001, Descheemaeker, Gilkinet, Wauters). Het wetsvoorstel werd
nog niet besproken in de commissie Volksgezondheid.

AA 99/14: een grondig onderzoek van de reglementering met be-
trekking tot het omwisselen van buitenlandse rijbewijzen.
De uitvoering van deze algemene aanbeveling is vandaag minder
belangrijk gezien de reglementering inzake rijbewijzen meer dui-
delijkheid in deze materie heeft gebracht.

AA 99/15: de bescherming van het woord “ombudsman”.
Deze aanbeveling moet samen gelezen worden met AA 97/3; het-
zelfde colloquium van 15 januari 2001 over ’De ombudsman’ , ge-
organiseerd door het Voorzitterschap van de Kamer en de commis-
sie voor de Verzoekschriften, heeft deze problematiek bestudeerd.
De bescherming van het woord ’ombudsman’ hangt samen met de
visie inzake eerste lijn en tweede lijn. Deze aanbeveling is ook
verbonden met AA 97/1 betreffende de verwarring die voortvloeit
uit het gebruik van zowel de term “ombudsman” als “médiateur”
in de wet van 22 maart 1995. Tot op heden is de aanbeveling zon-
der gevolg gebleven. Het verwachte colloquiumverslag zal een
nieuwe impuls moeten geven.

AA 99/17: de discriminatie tussen de pensioenstelsels inzake de
verzaking aan de terugvordering van de onverschuldigde beta-
lingen.
In april 2001 nam de commissie voor de Verzoekschriften deze
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aanbeveling over (Parl. St., Kamer, gewone zitting 2000-2001, n°
186/001, p. 17 en n° 1420/001, p. 13). Deze aanbeveling maakte
gelijktijdig het voorwerp uit van een wetsvoorstel (wetsvoorstel tot
wijziging van artikel 59 van de wet van 24 december 1976 hou-
dende budgettaire bepalingen (Chastel en Bacquelaine), Parl. St.,
Kamer, gewone zitting 2000-2001, 23 augustus 2001, n° 1397/001).
Het wetsvoorstel werd nog niet besproken in de bevoegde vaste
commissie.

AA 98/1: het hanteren van verborgen criteria door de administra-
tie in het kader van artikel 9, derde lid, van de wet 15 december
1980, wat in strijd is met de principes van de openbaarheid, de
rechtszekerheid en van het gewettigd vertrouwen.
Wat het “vreemdelingenluik” van deze algemene aanbeveling be-
treft, is de wet betreffende de regularisatie van het verblijf van
bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grond-
gebied van het Rijk van 22 december 1999, tegemoet gekomen aan
de vereiste van transparantie door klare en expliciete criteria te
formuleren. De problematiek van het gebruik van verborgen crite-
ria door de dienst Vreemdelingenzaken blijft evenwel actueel (zie
CFO, Jaarverslag 2001, p. 64 e.v.) en wordt in een nieuwe algemene
aanbeveling hernomen (AA 01/01, zie hoger). Het fiscale luik van
deze aanbeveling sluit aan bij de AA 99/8 (zie hoger).

AA 98/2: het belang van het afleveren aan de bestuurden, onder
een of andere vorm, van een ontvangstbevestiging van de docu-
menten die zij de administratie bezorgen.
De commissie voor de Verzoekschriften heeft in mei 2001 de fede-
rale ombudsmannen gehoord teneinde haar informatie aan te vul-
len betreffende deze problematiek. De algemene aanbeveling is
verder zonder gevolg gebleven. Rekening houdend met het trans-
versaal karakter van deze algemene aanbeveling die het geheel
van de federale administratie aanbelangt, is de minister van Amb-
tenarenzaken ongetwijfeld de meest aangewezen autoriteit om ze
uit te voeren. Deze aanbeveling maakte ook het voorwerp uit van
een wetsvoorstel (wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurs-
handelingen met een verplichting voor de besturen om een ont-
vangstbewijs af te geven (Van den Broeck, Bouteca, Bultinck, De
Man en Goyvaerts), Parl. St., Kamer van volksvertegenwoordigers,
gewone zitting 1999-2000, 26 april 2000, 0598/001).

AA 97/2: de erkenning van het College van de federale ombuds-
mannen in de Grondwet.
Gezien artikel 28 van de Grondwet voor herziening vatbaar werd
verklaard is de grondwettelijke erkenning van het recht een beroep
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te doen op een parlementaire ombudsman en van het College van
federale ombudsmannen als instelling om dit recht uit te oefenen
mogelijk. Twee voorstellen tot wijziging van het betreffende artikel
in die zin werden ingediend. Het ene werd ingediend door leden
van de Kamer (Parl. St., Kamer van volksvertegenwoordigers, ge-
wone zitting, 2000-2001, 8 mei 2001, n° 1244, Chastel en Decroly),
het andere door leden van de Senaat (Parl. St., Senaat, gewone
zitting, 2000-2001, 29 november 2001, n° 972, Dallemagne en This-
sen). Deze voorstellen werden nog niet op de dagorde geplaatst
van de bevoegde vaste commissies.

AA 97/3: het instellen van het College van de federale ombuds-
mannen als de tweedelijnsbemiddelingsinstantie na de eerste
lijnsorganen (zoals de sectorale bemiddelings- of klachtendien-
sten).
Deze aanbeveling is aan een onderzoek onderworpen naar aanlei-
ding van een colloquium dat door het Voorzitterschap van de Ka-
mer en de commissie voor de Verzoekschriften op 15 januari 2001
werd georganiseerd. Op basis van het verslag van dit colloquium
dat eerlang verwacht wordt, zal een verdere behandeling mogelijk
zijn. Op dit ogenblik werd aan deze aanbeveling nog geen verder
gevolg gegeven.
(Zie CFO, Jaaverslag 2001, p. 117)

AA 97/4: de opschorting van de termijnen bij de rechtscolleges
zolang het College gevat is.
De commissie voor de Verzoekschriften hield, met het oog op deze
algemene aanbeveling, talrijke hoorzittingen (ministerie van Justi-
tie en van Binnenlandse Zaken, de Raad van State, universiteits-
professoren, advocaten), maar heeft de resultaten hiervan nog niet
bezorgd aan de bevoegde vaste commissie. De aanbeveling is dan
ook zonder gevolg gebleven. Daarnaast werd een wetsvoorstel in
die zin ingediend (Parl.St., Kamer van volksvertegenwoordigers,
zitting 1999-2000, n° 0853/001 – Chastel), dat echter nog niet op de
agenda van de bevoegde vaste commissie werd ingeschreven.

AA 97/5: de mogelijkheid voor het College van de federale om-
budsmannen om een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbi-
tragehof
De commissie voor de Verzoekschriften heeft verschillende zittin-
gen gewijd aan deze algemene aanbeveling (ministerie van Justitie
en van Binnenlandse Zaken) maar heeft de resultaten nog niet
overgemaakt aan de bevoegde vaste commissie. De aanbeveling is
dan ook zonder gevolg gebleven. Het College wordt steeds meer
geconfronteerd met gevallen waarin de administratie de wet inter-
preteert op een wijze die, volgens het College, vermoedelijk in
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strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en beschouwt
de prejudiciële vraag als een nuttig werkinstrument in het kader
van de institutionele bemiddeling. Dergelijke werkwijze bestaat
reeds geruime tijd in de andere landen van de Europese Unie.
(zie CFO, Jaarverslag 2001, p. 43)

AA 97/11: de betwisting tussen twee besturen over het ten laste
nemen van aan een burger onbetwistbaar verschuldigde kosten
die onbetaald blijven.
Deze aanbeveling, die door de commissie voor de Verzoekschriften
zou worden overgemaakt aan de commissie voor de Binnenlandse
Zaken, Algemene Zaken en Ambtenarenzaken, is zonder gevolg
gebleven. De problematiek, die de grenzen van de departementen
overschrijdt, blijft bestaan. Het lijkt dan ook aangewezen dat de
minister van Ambtenarenzaken deze aanbeveling ter harte neemt.

AA 97/12: de uitdrukkelijke vermelding van bet principe volgens
hetwelk de parlementaire ombudsman een beroep kan doen op
de billijkheid in de wet van 22 maart 1995.
Het verdient aanbeveling om het principe volgens hetwelk de par-
lementaire ombudsman een beroep kan doen op de billijkheid, zo-
als voorzien in de voorbereidende werken van de wet van 22 maart
1995 tot instelling van federale ombudsmannen, uitdrukkelijk in
de wet te voorzien, zoals dat het geval is in Frankrijk en, op ge-
westelijk vlak, in het Waalse decreet. Een wetsvoorstel in die zin
werd ingediend (Parl. St., Kamer van Volksvertegenwoordigers,
zitting 1999-2000, n° 889 - Chastel en Maingain), en de voorzitter
van de Kamer vroeg het advies van de Raad van State aan. Ten
gevolge van een negatief advies, heeft de regeringscommissaris
toegevoegd aan de minister van Financiën beslist om een werk-
groep bestaande uit magistraten, professoren in de rechten, de fe-
derale ombudsmannen, en de indieners van het wetsvoorstel op te
richten. Deze heeft als taak te bestuderen welk juridisch draagvlak
noodzakelijk is opdat de mogelijkheid van de parlementaire om-
budsman om een beroep te doen op de billijkheid een plaats zou
kunnen vinden in het Belgische positief recht.
(Zie CFO, Jaarverslag 2001, p. 90)

AA 97/13: de lange behandelingsduur van de dossiers door het
Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Onderne-
mingen ontslagen werknemers.
De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft op 21 augustus
2001 een advies uitgebracht over het voorontwerp van wet betref-
fende de sluiting van ondernemingen. Het ministerie van Tewerk-
stelling en Arbeid heeft de tekst -die de procedureregels inzake de
uitbetaling door het Fonds beschrijft- aangepast aan de opmerkin-
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gen van de Raad van State. Vervolgens zal het voorontwerp de
wetgevende procedure doorlopen.

AA 97/16: het wegwerken van de achterstand bij de dienst voor
de Oorlogsslachtoffers
Het probleem werd gedeeltelijk opgelost door de wet van 18 mei
1998 tot wijziging van de wetgeving betreffende de oorlogspen-
sioenen en –renten en het ministerieel besluit van 19 oktober 1998.
Het probleem van de achterstand bij de behandeling van de dos-
siers stelt zich echter opnieuw scherper door de heropening van de
termijnen door de wet van 26 januari 1999. De wet van 10 juni 2001
tot wijziging van de procedure voor de toekenning van de statuten
van nationale erkentelijkheid is niet voldoende om de achterstand
snel te kunnen wegwerken.

AA 97/17: de instelling van de functie van ombudsman op ge-
meentelijk en provinciaal vlak.
Sedert het Lambertmontakkoord behoort deze materie niet meer
tot de bevoegdheid van de federale overheid.

AA 97/20: de mogelijkheid voor het College om de Vaste com-
missie voor Taaltoezicht te vatten.
Wanneer het College gevat wordt door een klacht die tot de be-
voegdheid behoort van de Vaste commissie voor Taaltoezicht, no-
digt het de verzoeker uit zelf de Vaste commissie te vatten.
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2. Overzicht van de officiële aanbevelingen194

2.1. De officiële aanbevelingen – 2001

OA 01/1 SELOR, Jaarverslag 2001, II.3.2.3, p. 47
OA 01/2 Justitie, Jaarverslag 2001, II.3.3.3.b)., p. 53
OA 01/3 Financiën, Jaarverslag 2001,II.3.7.2.2.2., p. 87
OA 01/4 Financiën, Jaarverslag 2001,II.3.7.2.2.2., p. 91
OA 01/5 Financiën, Jaarverslag 2001,II.3.7.2.2.2., p. 92
OA 01/6 Financiën, Jaarverslag 2001,II.3.7.2.2.2., p. 101
OA 01/7 Financiën, Jaarverslag 2001,II.3.7.2.2.2., p. 102
OA 01/8 Financiën, Jaarverslag 2001,II.3.7.2.2.2., p. 102
OA 01/9 Financiën, Jaarverslag 2001,II.3.7.2.2.2., p. 103
OA 01/10 Financiën, Jaarverslag 2001,II.3.7.2.2.2., p. 105
OA 01/11 Financiën, Jaarverslag 2001,II.3.7.2.2.2., p. 106
OA 01/12 Financiën, Jaarverslag 2001,II.3.7.2.2.2., p. 106
OA 01/13 Financiën, Jaarverslag 2001,II.3.7.2.2.2., p. 110
OA 01/14 Financiën, Jaarverslag 2001,II.3.7.2.2.2., p. 111-112

2.2. De officiële aanbevelingen – 2000

OA 00/1 Financiën, Jaarverslag 2000, II.3.7.1.4, p. 138
OA 00/2 Justitie en Buitenlandse Zaken, Jaarverslag 2000, II.3.5.3,

p. 93
OA 00/3 Financiën, Jaarverslag 2000, II.6, p. 111 en 153
OA 00/4 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Jaarverslag 2000,

II.4.1, p. 191
OA 00/5 Minister van Arbeid, Jaarverslag 2000, II.4.1, 190
OA 00/6 Financiën, Jaarverslag 2000, II.3.7.1.4
OA 00/7 Sociale Zaken, Jaarverslag 2000, II.3.9, p. 160
OA 00/8 Financiën, Jaarverslag 2000, II.3.7.1.3.4
OA 00/9 Sociale Zaken, Jaarverslag 2000, II.3.9, p. 163
OA 00/10 Administratie van de Pensioenen, Jaarverslag 2000,

II.3.7.2
OA 00/11 Financiën Jaarverslag 2000, II.3.7.1.4
OA 00/12 Financiën, Jaarverslag 2000, II.3.7.1.4
OA 00/13 Minister van Maatschappelijke integratie, Jaarverslag

2000, II.3.9, p. 153
OA 00/14 Financiën, Jaarverslag 2000, II.3.7.1.4

194 Aanbevelingen van het College aan de administratieve overheid en de regering op
basis van art. 14, derde lid van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale
ombudsmannen
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2.3. De officiële aanbevelingen – 1999

OA 99/1 Financiën, Jaarverslag 1999, p. 195 en 199
OA 99/2 Psychologencommissie, Jaarverslag 1999, p. 246
OA 99/3 Administratie van de Thesaurie, Jaarverslag 1999, p. 211
OA 99/4 Administratie van de Pensioenen, Jaarverslag 1999,

p. 213

2.4. De officiële aanbevelingen – 1998

OA 98/1 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Jaarverslag 1998,
p. 236, Jaarverslag 2000, II.4.1

OA 98/2 Binnenlandse Zaken, Jaarverslag 1998, p. 85
OA 98/3 Dienst Vreemdelingenzaken en Legalisatie, Jaarverslag

1998, p. 73
OA 98/4 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen,

Jaarverslag 1999, p.275, Jaarverslag 2000, II.3.12
OA 98/5 Dienst Vreemdelingenzaken, Jaarverslag 1998, p. 72
OA 98/6 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Jaarverslag 1998,

p. 237, Jaarverslag 2000, II.4.1
OA 98/7 Financiën, Jaarverslag 1998, p. 110
OA 98/8 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Jaarverslag 1998,

p. 236
OA 98/9 Financiën, Jaarverslag 1998, p. 123, Jaarverslag 2000,

II.3.7.1.3.3
OA 98/10 Dienst Vreemdelingenzaken, Jaarverslag 1998, p. 76
OA 98/11 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Jaarverslag 1998,

p. 191
OA 98/12 Dienst Vreemdelingenzaken, Jaarverslag 1998, p. 71
OA 98/13 Sociale Zaken, Jaarverslag 1998, p. 180
OA 98/14 Dienst Vreemdelingenzaken, Jaarverslag 1998, p. 74
OA 98/15 Dienst Vreemdelingenzaken, Jaarverslag 1998, p. 74
OA 98/16 Fonds voor Arbeidsongevallen, Jaarverslag 1998, p. 240
OA 98/17 Financiën, Jaarverslag 1998, p. 121
OA 98/18 Dienst Vreemdelingenzaken, Jaarverslag 1998, p. 56

2.5 De officiële aanbevelingen – 1997

OA 97/1 Verkeer en Infrastructuur, Jaarverslag 1997, p. 151
OA 97/2 Binnenlandse Zaken, Rijksregister, Jaarverslag 1998,

p. 85
OA 97/3 Sociale Zaken, Jaarverslag 1997, p. 139
OA 97/4 Sociale Zaken, Jaarverslag 1997, p. 164
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Bijlagen





Bijlage I - 22 maart 1995 - Wet tot instelling van federale
ombudsmannen

HOOFDSTUK I. De federale ombudsmannen

Art. 1. Er zijn twee federale ombudsmannen, de ene Nederlandstalig, de andere
Franstalig, die als taak hebben :
1° klachten te onderzoeken over de werking van de federale administratieve over-

heden;
2° op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers onderzoek in te stel-

len naar de werking van de federale administratieve diensten die ze aanwijst;
3° op basis van de bevindingen gedaan bij de uitvoering van de opdrachten

bedoeld in 1° en 2°, aanbevelingen te doen en verslag uit te brengen overeen-
komstig de artikelen 14, derde lid, en 15, 1e lid.

De ombudsmannen oefenen hun taken uit ten aanzien van de federale admini-
stratieve overheden zoals bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op
de Raad van State, met uitzondering van de administratieve overheden die door
een bijzondere wettelijke bepaling met een eigen ombudsman zijn begiftigd.

Indien het ambt van ombudsman door een vrouw wordt bekleed, wordt deze
aangeduid als ombudsvrouw.

De ombudsmannen treden op als college.

Art. 2. De bepalingen van de wetten op het gebruik van de talen in bestuursza-
ken, gecoördineerd op 18 juli 1966, zijn van toepassing op de ombudsmannen en
het personeel dat hun bijstaat. Zij worden beschouwd als diensten waarvan de
werkkring het ganse land bestrijkt.

Art. 3. De ombudsmannen worden benoemd door de Kamer van volksvertegen-
woordigers voor een hernieuwbare periode van zes jaar.

Om tot ombudsman te worden benoemd, moet men :
1° Belg zijn;
2° van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° houder zijn van een diploma dat bij de Rijksbesturen toegang geeft tot een

ambt van niveau 1;
4° het bewijs leveren van een voldoende kennis van de andere landstalen, vol-

gens de nadere regels bepaald door de Kamer van volksvertegenwoordigers;
5° ten minste vijf jaar nuttige beroepservaring hebben, hetzij op juridisch, admi-

nistratief of sociaal gebied, hetzij op een ander gebied dat dienstig is voor de
uitoefening van het ambt.

Art. 4. Alvorens in functie te treden, leggen de ombudsmannen in handen van de
voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers de volgende eed af : ″Ik
zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten
van het Belgische volk.″.

Art. 5. Tijdens de duur van hun mandaat kunnen de ombudsmannen geen van de
volgende ambten, functies of mandaten uitoefenen :
1° het ambt van magistraat, notaris of gerechtsdeurwaarder;
2° het beroep van advocaat;
3° de functie van bedienaar van een erkende eredienst of een betrekking als af-

gevaardigde van een door de wet erkende organisatie die morele diensten
verleent op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing;

4° een bij verkiezing verleend openbaar mandaat;
5° een bezoldigde betrekking in de openbare diensten bedoeld in artikel 1, tweede

lid.
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De ombudsmannen mogen geen openbaar ambt of enige andere functie vervullen
waardoor de waardigheid of de uitoefening van hun ambt in het gedrang kan
komen.

Voor de toepassing van dit artikel worden gelijkgesteld met een bij verkiezing
verleend openbaar mandaat : het ambt van buiten de gemeenteraad benoemde
burgemeester, een mandaat van bestuurder in een instelling van openbaar nut en
een ambt van regeringscommissaris, met inbegrip van het ambt van gouverneur,
adjunct-gouverneur of vice-gouverneur.

De houder van een bij verkiezing verleend openbaar mandaat die zijn benoeming
tot ombudsman aanvaardt, wordt van rechtswege ontheven van zijn door verkie-
zing verkregen mandaat.

De artikelen 1, 6, 7, 10, 11 en 12 van de wet van 18 september 1986 tot instelling
van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten zijn, in
voorkomend geval, van overeenkomstige toepassing op de ombudsmannen.

Art. 6. De Kamer van volksvertegenwoordigers kan een einde maken aan het
ambt van de ombudsmannen :
1° op hun verzoek;
2° wanneer zij de leeftijd van 65 jaar bereiken;
3° wanneer hun gezondheidstoestand de uitoefening van het ambt ernstig in

gevaar brengt.

De Kamer van volksvertegenwoordigers kan de ombudsmannen afzetten :
1° wanneer zij een van de ambten, functies of mandaten vermeld in artikel 5,

eerste en derde lid, uitoefenen;
2° om ernstige redenen.

Art. 7. Binnen de grenzen van hun bevoegdheid, ontvangen de ombudsmannen
van geen enkele overheid instructies.

Zij kunnen niet van hun ambt worden ontheven wegens daden die zij stellen in
het raam van hun ambtsvervulling.

HOOFDSTUK II. De klachten

Art. 8. Iedere belanghebbende kan schriftelijk of mondeling bij de ombudsman-
nen een klacht indienen met betrekking tot de handelingen of de werking van de
administratieve overheden.

De belanghebbende moet vooraf contact zoeken met die overheden teneinde ge-
noegdoening te verkrijgen.

Art. 9. De ombudsmannen kunnen weigeren een klacht te behandelen wanneer :
1° de identiteit van de klager niet gekend is;
2° de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar vóór het indie-

nen van de klacht hebben voorgedaan.

De ombudsmannen weigeren een klacht te behandelen wanneer :
1° de klacht kennelijk ongegrond is;
2° de klager kennelijk ten aanzien van de betrokken administratieve overheid

geen enkele poging ondernam om genoegdoening te verkrijgen;
3° de klacht in wezen dezelfde is als een eerder door de ombudsmannen afgewe-

zen klacht en ze geen nieuwe feiten bevat.

Wanneer de klacht een federale, gewestelijke, gemeenschaps- of andere admini-
stratieve overheid betreft die krachtens een wettelijke regeling over een eigen
ombudsman beschikt, sturen de ombudsmannen de klacht onverwijld naar deze
laatste door.
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Art. 10. De ombudsmannen delen de klager onverwijld hun beslissing mee om de
klacht al dan niet te behandelen of ze aan een andere ombudsman door te zenden.
De weigering om een klacht te behandelen wordt gemotiveerd.

De ombudsmannen stellen de administratieve overheid in kennis van de klacht
die zij voornemens zijn te onderzoeken.

Art. 11. De ombudsmannen kunnen ambtenaren of diensten waaraan zij in het
kader van hun opdracht vragen richten, een dwingende termijn opleggen voor
het beantwoorden van deze vragen.

Zij mogen tevens ter plaatse alle vaststellingen doen en zich alle bescheiden of
inlichtingen doen meedelen die zij nodig achten en alle betrokken personen ho-
ren.

De personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen
die hun zijn toevertrouwd, worden van hun plicht tot geheimhouding ontheven
in het raam van het door de ombudsmannen ingestelde onderzoek.

De ombudsmannen kunnen zich door deskundigen laten bijstaan.

Art. 12. Indien de ombudsmannen in de uitoefening van hun ambt een feit vast-
stellen dat een misdaad of een wanbedrijf kan opleveren, stellen zij overeenkom-
stig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering de procureur des Konings
ervan in kennis.

Indien zij in de uitoefening van hun ambt een feit vaststellen dat een tuchtvergrijp
kan opleveren, verwittigen zij daarvan de bevoegde administratieve overheid.

Art. 13. Het onderzoek van een klacht wordt opgeschort wanneer omtrent de
feiten een beroep bij de rechtbank of een georganiseerd administratief beroep
wordt ingesteld. De administratieve overheid stelt de ombudsmannen in kennis
van het ingestelde beroep.

In dat geval brengen de ombudsmannen de klager onverwijld op de hoogte van
de opschorting van de behandeling van zijn klacht.

De indiening en het onderzoek van een klacht schorsen noch stuiten de termijnen
voor het instellen van beroepen bij de rechtbank of van georganiseerde admini-
stratieve beroepen.

Art. 14. De klager wordt geregeld geı̈nformeerd over het gevolg dat aan zijn
klacht wordt gegeven.

De ombudsmannen trachten de standpunten van de klager en de betrokken dien-
sten te verzoenen.

Zij kunnen elke aanbeveling die zij nuttig achten richten tot de administratieve
overheid. In dat geval brengen zij de verantwoordelijke minister ervan op de
hoogte.

HOOFDSTUK III. De verslagen van de ombudsmannen

Art. 15. Elk jaar en uiterlijk op 31 maart richten de ombudsmannen een verslag
over hun activiteiten tot de Kamer van volksvertegenwoordigers. Zij kunnen bo-
vendien driemaandelijkse tussentijdse verslagen uitbrengen, indien zij het nuttig
achten. Deze verslagen bevatten de aanbevelingen die de ombudsmannen nodig
achten en vermelden de eventuele moeilijkheden die zij ondervinden bij de uit-
oefening van hun ambt.

De identiteit van de klager en van de personeelsleden van de administratieve
overheden mag niet worden vermeld in deze verslagen.
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De verslagen worden openbaar gemaakt door de Kamer van volksvertegenwoor-
digers.

De ombudsmannen kunnen te allen tijde door de Kamer worden gehoord, hetzij
op hun verzoek, hetzij op verzoek van de Kamer.

HOOFDSTUK IV. Diverse bepalingen

Art. 16. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de ombudsmannen
en hun personeelsleden.

Art. 17. De ombudsmannen stellen een huishoudelijk reglement vast dat de na-
dere regels voor de behandeling van klachten bevat. Dit reglement wordt door de
Kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.

Art. 18. De kredieten die noodzakelijk zijn voor de werking van de dienst van de
ombudsmannen worden uitgetrokken op de begroting van de dotaties. De dienst
van de ombudsmannen geniet portvrijdom voor de dienstbriefwisseling.

Art. 19. Onverminderd de delegaties die de ombudsmannen elkaar bij een colle-
giale beslissing verlenen, benoemen, ontslaan en leiden zij de personeelsleden die
hen bijstaan in de uitoefening van hun ambt.

De Kamer van volksvertegenwoordigers stelt op voorstel van de ombudsmannen
het statuut en de formatie van het personeel vast.

Art. 20. De ombudsmannen genieten hetzelfde statuut als de raadsheren van het
Rekenhof. De wedderegeling van de raadsheren van het Rekenhof, vervat in de
wet van 21 maart 1964 betreffende de wedden van de leden van het Rekenhof,
zoals gewijzigd bij de wetten van 14 maart 1975 en 5 augustus 1992, is van toe-
passing op de ombudsmannen.

Het rustpensioen van de ombudsmannen wordt berekend op basis van de gemid-
delde wedde der laatste vijf jaren, vastgesteld overeenkomstig de regeling inzake
rustpensioenen ten laste van de Staat en op de voet van een dertigste per jaar
dienst als ombudsman, voor zover zij het ambt in de voormelde hoedanigheid
gedurende ten minste twaalf jaar hebben uitgeoefend.

De diensten van een ombudsman die niet onder de regeling van het voorgaande
lid vallen en in aanmerking komen van een rustpensioen ten laste van de Staat,
worden aangerekend volgens de wetten tot bepaling van de rustpensioenen in
verband met die diensten.

De ombudsman van wie bevonden is dat hij wegens ziekte of gebrekkigheid niet
meer in staat is zijn ambt te vervullen, maar de leeftijd van 65 jaar niet bereikt
heeft, kan op pensioen worden gesteld, ongeacht zijn leeftijd.

Het rustpensioen van de ombudsmannen mag niet hoger zijn dan negen tiende
van de gemiddelde wedde der laatste vijf jaren.
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Bijlage II - Parlementaire vragen en voorontwerpen van wet,
wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van reglement

We vermelden in punt A enkel de (geschreven en mondelinge) parlementaire
vragen die in 2001 gesteld of gepubliceerd werden en uitdrukkelijk verwijzen
naar het College van de federale ombudsmannen of naar zijn jaarverslagen. Zeer
veel andere vragen betreffende de materies behandeld in de verslagen van het
College werden tijdens het afgelopen werkjaar gesteld, zonder dat men daar een
band met de verslagen kan uit afleiden. In punt B, worden enkel het vooront-
werp, het ontwerp en de voorstellen van wet opgenomen die verband houden
met een algemene aanbeveling van het College.

De hierna geciteerde vragen en teksten zijn deze die op de websites van de Kamer
van volksvertegenwoordigers (Parolis) en van de Senaat gevonden werden of
deze waar de publicatie “Parlementaire mededelingen” gewag van heeft gemaakt.
Teneinde volledigheid te bereiken nodigen wij de parlementsleden nochtans uit
hun vragen en voorstellen in verband met de jaarverslagen systematisch mee te
delen aan het College.

De volgende parlementaire vragen worden vermeld in dezelfde volgorde als de-
gene die voor de betrokken departementen gebruikt werd in deel II “Onderzoek
van de dossiers” van dit verslag. Indien meerdere vragen gesteld werden aan één
minister, hebben wij die vragen chronologisch gerangschikt.

A. Parlementaire vragen waarin wordt verwezen naar het College van de
federale ombudsmannen of zijn jaarverslagen

Minister van Justitie

Beknopt verslag, Kamer, gewone zitting 2000-2001, mondelinge vraag nr. 4561
(Chastel) “De aanbeveling van het College van de federale ombudsmannen over
de huwelijksaangifte.”, Com. 467, p. 9-10; CFO, Jaarverslag 2001, deel II.3.3.3.

Minister van Financiën

Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2000-2001, vraag nr. 504 van 13 november
2000 (T. Pieters) – “Afschrijvingspercentages - Voorzieningen - Vertrouwensbegin-
sel – Rechtszekerheid”, 072, p. 8155-8157; CFO, Jaarverslag 2001, deel II.3.7.2.2.2.

Beknopt Verslag, Kamer, gewone zitting 2000-2001, mondelinge vraag nr. 9122 van
17 mei 2001 (Brepoels) – “De nieuwe regeling aangaande de verlaagde registra-
tierechten bij de aankoop van een bescheiden woning”, Plen. 125, p. 8-10; CFO,
Jaarverslag 2001, deel II.3.7.2.2.2.

Beknopt Verslag, Kamer, gewone zitting 2000-2001, mondelinge vraag nr. 9123 van
17 mei 2001 (Vanvelthoven) – “De verlaagde registratierechten”, Plen. 125, p. 8-10;
CFO, Jaarverslag 2001, deel II.3.7.2.2.2.

Beknopt Verslag, Kamer, gewone zitting 2000-2001, mondelinge vraag nr. 9124 van
17 mei 2001 (Tavernier) – “Het klein beschrijf”, Plen. 125, p. 8-10; CFO, Jaarverslag
2001, deel II.3.7.2.2.2.

Beknopt Verslag, Kamer, gewone zitting 2000-2001, mondelinge vraag nr. 805 van 6
juni 2001 (Brepoels) – “Het klein beschrijf”, Plen. 133, p. 36-37, Com. 494, p. 1-11;
CFO, Jaarverslag 2001, deel II.3.7.2.2.2.

Beknopt Verslag, Kamer, gewone zitting 2000-2001, mondelinge vraag nr. 810 van 6
juni 2001 (Pinxten) – “Het klein beschrijf”, Plen. 133, p. 36-37, Com. 494, p. 1-11;
CFO, Jaarverslag 2001, deel II.3.7.2.2.2.
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Beknopt Verslag, Kamer, gewone zitting 2000-2001, mondelinge vraag nr. 4720 van
6 juni 2001 (Pinxten) – “Het verlaagd registratierecht”, Com. 494, p. 1-11; CFO,
Jaarverslag 2001, deel II.3.7.2.2.2.

Beknopt Verslag, Kamer, gewone zitting 2000-2001, mondelinge vraag nr. 4721 van
6 juni 2001 (Tavernier) – “Het klein beschrijf”, Com. 494, p. 1-11; CFO, Jaarverslag
2001, deel II.3.7.2.2.2.

Beknopt Verslag, Kamer, gewone zitting 2000-2001, mondelinge vraag nr. 4789 van
6 juni 2001 (Vanvelthoven) – “De verlaagde registratierechten”, Com. 494, p. 1-11;
CFO, Jaarverslag 2001, deel II.3.7.2.2.2.

Beknopt Verslag, Kamer, gewone zitting 2000-2001, mondelinge vraag nr. 4830 van
6 juni 2001 (Moerman) – “De toepassing van het verlaagde registratierecht bij de
verkoop van een bescheiden woning”, Com. 494, p. 1-11; CFO, Jaarverslag 2001,
deel II.3.7.2.2.2.

Minister van Pensioenen

Beknopt verslag, Kamer, gewone zitting 2000-2001, mondelinge vraag nr. 2948 van
17 januari 2001 (Chastel) – “De invordering inzake pensioenen van de openbare
sector”, p. 6 ; CFO, Jaarverslag 1999/1, p. 82.

Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2000-2001, vraag nr. 79 van 25 juli 2001 (Erd-
man) – “Pensioenen – Ombudsdiensten – Bevoegdheid”, p. 10718; CFO, Jaarver-
slag 2001, deel II.3.7.3.2.

Minister van Sociale Zaken

Beknopt verslag, Kamer, gewone zitting 2000-2001, mondelinge vraag nr. 4522 van
22 mei 2001 (Chastel) – “De algemene aanbeveling 5 van het jaarverslag 2000 van
de federale ombudsmannen”, Com. 482, p. 1-3; CFO, Jaarverslag 2000, p. 222-223.

Beknopt verslag, Kamer, gewone zitting 2000-2001, mondelinge vraag nr. 4641 van
22 mei 2001 (De Meyer) – “De aanbevelingen van de federale ombudsmannen
(jaarverslag 2000) over de uitkeringen aan personen met een handicap”, Com.
482, p. 1-3; CFO, Jaarverslag 2000, p. 222-223.

B. Voorontwerpen van wet, wetsontwerpen en wetsvoorstellen die verband
houden met een algemene aanbeveling van het College van de federale
ombudsmannen195

Voorstel tot herziening van artikel 28 van de Grondwet betreffende het petitie-
recht door er het College van de federale ombudsmannen in op te nemen (Chastel
et Decroly), Parl. St., Kamer, gewone zitting 2000-2001, 8 mei 2001, 1244/001.

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 335, §3, tweede lid, van het Burgerlijk Wet-
boek (Chastel), Parl. St., Kamer, gewone zitting 2000-2001, 21 juni 2001, 1313/001.

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 252 van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen 1992, betreffende de vestiging ten name van de man van de onroerende
voorheffing op de inkomsten van de persoonlijke onroerende goederen van de
vrouw (De Permentier), Parl. St., Kamer, gewone zitting 2000-2001, 29 juni 2001,
1323/001.

Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie, Parl. St., Kamer, gewone zitting
2000-2001, 17 juli 2001, 1366/001 en 1367/001.

195 Deze ontwerpen en voorstellen zijn chronologisch gerangschikt.
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Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 98 en 100 van het Wetboek
van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, goedgekeurd
door de Ministerraad van 19 juli 2001.

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 96 van het Wetboek van de met de inkom-
stenbelastingen gelijkgestelde belastingen (Peeters en Vanvelthoven), Parl. St., Ka-
mer, gewone zitting 2000-2001, 9 augustus 2001, 1381/001.

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 59 van de wet van 24 december 1976 hou-
dende budgettaire bepalingen (Chastel en Bacquelaine), Parl. St., Kamer, gewone
zitting 2000-2001, 23 augustus 2001, 1397/001.

Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen, het Tuchtcollege voor de
Gezondheid en de Hoge Raad voor de Ethiek en Deontologie van de Gezondheid
(Descheemaeker, Gilkinet en Wauters), Parl. St., Kamer, gewone zitting 2000-2001,
2 oktober 2000, 1427/001.

Voorstel tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Dallemagne et Thissen),
Parl. St., Kamer, gewone zitting 2001-2002, 29 november 2001, 2-972/1.

C. Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van
volksvertegenwoordigers betreffende haar betrekkingen met het College
van de federale ombudsmannen

Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer teneinde te zorgen voor
een dynamischer wetgeving op grond van de verslagen van de commissie voor
de Verzoekschriften over de aanbevelingen van het College van de federale om-
budsmannen en over de verzoekschriften die ze heeft onderzocht (Decroly, De
Meyer, Lefevre et Chastel), Parl. St., Kamer, gewone zitting 2000-2001, 10 septem-
ber 2001, 1406/001.
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Bijlage III – Register van de vermelde parlementsleden

– BACQUELAINE Daniel : p. 183, 197
– BREPOELS Frieda : p. 109, 195
– CHASTEL Olivier : p. 14, 51, 90, 154, 183, 184, 185, 195, 196, 197
– DALLEMAGNE Georges : p. 184, 197
– DECROLY Vincent : p. 14, 184, 196, 197
– DE CROO Herman : p. 14
– DE MEYER Magda : p. 14, 196, 197
– DE PERMENTIER Corinne : p. 196
– DESCHEEMAEKER Annemie : p. 182, 197
– ERDMAN Fred : p. 116, 196
– GILKINET Michèle : p. 182, 197
– LEFEVRE Jacques : p. 197
– MAINGAIN Olivier : p. 90, 185
– MOERMAN Fientje : p. 196
– PEETERS Jan : p. 106, 197
– PIETERS Trees : p. 195, 216
– PINXTEN Karel : p. 195, 196
– TANT Paul : p. 92
– TAVERNIER Jef : p. 100, 109, 195, 196
– THISSEN René : p. 100, 184, 197
– TIMMERMANS Paul : p. 122
– VAN QUICKENBORNE Vincent : p. 141
– VANVELTHOVEN Peter : p. 195, 196, 197
– VISEUR Jean-Pierre : p. 100
– WAUTERS Joos : p. 122, 182, 197
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Bijlage IV – Register van de instellingen

– Arbitragehof : p. 51, 81, 82, 126, 126, 133, 177, 184
– Comité P : p. 35, 71
– Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen : p. 69
– Hoge Raad voor de Justitie : p. 35, 50, 179
– Kamer : p. 3, 4, 5, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 27, 35, 51, 53, 79, 90, 92, 100, 103, 109,

116, 122, 154, 175, 181, 182, 183, 184, 185, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
– Raad van State : p. 7, 27, 69, 70, 90, 116, 120, 122, 150, 184, 185, 186, 191
– Rekenhof : p. 13, 100, 103, 194
– Senaat : p. 79, 100, 141, 175, 184, 195
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Bijlage V - Een selectie van persartikelen geschreven door de
federale ombudsman196

Betaalt de fiscus interesten?*

In maart 2000 stuurde het ontvangkantoor der directe belastingen van
Stedegem het aanslagbiljet van de heer Hellemans met het bericht dat een
bedrag van ruim 120.000 BEF zou worden teruggegeven. Het aanslagbil-
jet vermeldde een rekeningnummer waarop de terugbetaling zou gebeu-
ren. Dit nummer was niet het nummer van de heer Hellemans maar deze
reageerde niet, ondanks het feit dat op het aanslagbiljet uitdrukkelijk
wordt gevraagd de administratie op de hoogte te brengen indien het
nummer niet correct is. De heer Hellemans ging er echter van uit dat de
teruggave zou gebeuren met een postassignatie zoals dat in de voor-
gaande jaren steeds gebeurde.

In juni had hij de som nog steeds niet ontvangen. Hij vroeg wat er
scheelde en de administratie antwoordde hem dat het bedrag wel dege-
lijk werd uitbetaald en wel op het nummer dat op het aanslagbiljet staat!
Op zijn antwoord dat dat niet het juiste nummer is, werd hem geadvi-
seerd een bezwaarschrift in te dienen. Hij deed dat quasi onmiddellijk en
wachtte op de behandeling ervan. De gewestelijke directie invordering
stelde een onderzoek in en kwam tot de bevinding dat het bedrag werd
uitbetaald aan een andere Hellemans die echter zijn bankrekening liet
schrappen onmiddellijk na het ontvangen van het bedrag dat niet voor
hem bestemd was.

Op aanmaningen tot teruggave van dat bedrag reageerde de naamgenoot
echter niet. In de daarop volgende maanden informeerde de heer Helle-
mans bij het betrokken ontvangkantoor van Stedegem. Na drie maanden
adviseerde de behandelende ambtenaar hem een beroep te doen op de
bemiddeling van de federale ombudsman. En zo kwam Hellemans bij ons
terecht.

Na een vraag naar voorafgaande stappen – die Hellemans duidelijk heeft
gezet – en onderzoek van de relevante documenten werden het ontvang-
kantoor en de gewestelijke directie gecontacteerd en begon een bemidde-
ling die meerdere weken duurde. Het kwam er immers op aan de uitbe-
taling van de teruggave aan de rechthebbende Hellemans te bekomen
zonder te wachten op de goede afloop van de terugvordering bij de
naamgenoot die ten onrechte het bedrag had ontvangen.

Hiervoor was een flinke dosis overtuigingskracht nodig en vertrouwen
van Hellemans in de slagkracht van het College van de federale ombuds-
man en zijn medewerkers. Uiteindelijk werd het een succes en aanvaardde
de administratie van de invordering om het bedrag van meer dan 120.000
BEF uit te betalen. Volgens het College gebeurde de uitbetaling echter

196 Om redenen van privacy werden de namen van de betrokkenen telkens veranderd.

B
ijlage

V

200



laattijdig – wegens het wachten op terugbetaling door de niet-rechtheb-
bende Hellemans – daarom pleitte het voor de toekenning van een scha-
devergoeding, verwijlinteresten dus.

De gewestelijke directie oordeelde echter dat een schadevergoeding enkel
in overweging kon worden genomen wanneer de laattijdige teruggave
van belastingen het gevolg is van een fout van de administratie. In het
geval van de heer Hellemans echter was het feit dat hij de administratie
niet inlichtte over het foute bankrekeningnummer de oorzaak van alle
kwaad, aldus de administratie. De aanvraag werd dan ook afgewezen.

Het College vatte opnieuw een bemiddeling aan. Het beaamde dat de
heer Hellemans gedeeltelijk verantwoordelijk was voor het probleem
maar stelde eveneens dat de initiële fout bij de administratie lag omdat
op het aanslagbiljet een fout nummer was opgenomen door de twee Hel-
lemansen te verwarren. Op basis van dit argument herzag de administra-
tie haar oorspronkelijk standpunt en kende een wettelijke interest toe van
iets meer dan 7.900 BEF.

De begrijpende houding van de administratie moet niet doen vergeten
dat veel kopzorgen bij de heer Hellemans en veel werk bij de administra-
tie hadden kunnen voorkomen worden indien de verzoeker bij het vast-
stellen van het foutieve bankrekeningnummer onmiddellijk had gerea-
geerd!

* dr. Herman Wuyts, artikel gepubliceerd op de website van Knack in
oktober 2001. Met dank aan mijn medewerker Patrick De Becker, at-
taché bij het College van de federale ombudsmannen.
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Het recht van een vader*

Ergens in 1999 wordt een kindje geboren. Maar wat een feest moest wor-
den, wordt een drama: de moeder, Johanna, overlijdt aan een zwanger-
schapsvergiftiging. Haar man, Raymond, wil de zorg voor de baby op
zich nemen. Op het ogenblik van haar dood heeft Johanna nog geen
zwangerschapsverlof opgenomen. Raymond beroept zich op de be-
staande wetgeving, zoals hij die begrepen heeft, en vraagt de omzetting
van het zwangerschapsverlof in vaderschapsverlof om voor het kind te
kunnen zorgen.

Johanna was een vastbenoemde onderwijskracht (bevoegdheid van de
Vlaamse Gemeenschap), Raymond werkt in de privé-sector. Het zieken-
fonds weigert de omzetting echter omdat een van beide echtgenoten, de
moeder in dit geval, niet verbonden was door een arbeidsovereenkomst
maar als vastbenoemde leerkracht in statutair verband werkte. Conster-
natie bij Raymond en zijn familie. Ze nemen contact op met de Vlaamse
Gemeenschap, die de ministers Vogels (Welzijn) en Vanderpoorten (On-
derwijs) aanschrijft en het federale ministerie van Tewerkstelling en Ar-
beid en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het
RIZIV. Het dossier zit muurvast en een familielid spreekt de federale
ombudsman aan.

Omdat het om een gemengd dossier gaat, waarin federale en Vlaamse
bevoegdheden samen voorkomen, spreekt de federale ombudsman de
Vlaamse ombudsman aan om samen het dossier te behandelen - ieder
volgens zijn eigen bevoegdheden. De Vlaamse ombudsman meldt ons
echter dat hij niet bevoegd is om op te treden in aangelegenheden die
betrekking hebben op de arbeidsbetrekkingen van personeelsleden van
de Vlaamse Gemeenschap. De federale ombudsman behandelt het dos-
sier dus alleen en krijgt de nodige medewerking, ook van de Vlaamse
overheidsdienst.

Wat is het probleem?

Er bestaat een algemeen recht op bevallingsverlof, waarvan al een deel
kan worden opgenomen vóór de bevalling. In het - dramatische - geval
waarin de moeder overlijdt bij de bevalling bestaat er een algemeen recht
op omzetting in vaderschapsverlof; dat wil zeggen dat de vader recht
heeft op zoveel dagen of weken als de moeder nog niet heeft opgenomen.
In dit geval had de moeder nog géén bevallingsverlof opgenomen en zou
de vader dus een beroep hebben kunnen doen op vaderschapsverlof ge-
durende een periode van veertien weken. Dit recht moet natuurlijk wor-
den omgezet in concrete regels. Die zijn vastgelegd voor de privé-sector
(daar betaalt het RIZIV, via het ziekenfonds, de vergoedingen uit) en ook
voor de openbare sector, in dit geval het onderwijs (daar betaalt de
Vlaamse Gemeenschap uit).

De zaak van Johanna en Raymond is echter een gemengd geval, waarin
zowel de privé-sector als de onderwijssector betrokken zijn. Uitgemaakt
moet dus worden of de Vlaamse Gemeenschap of het RIZIV de rekening
betaalt.
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Niemand betwistte het principiële recht van Raymond om vaderschaps-
verlof op te nemen. De vraag was of dit moest gebeuren binnen het stelsel
waaraan de vader onderworpen is, het RIZIV, of binnen het statutaire
stelsel, waarvan de moeder deel uitmaakte.

Als het ziekenfonds dus stelde dat de moeder geen recht op uitkeringen
voor zwangerschapsverlof in de ziekteverzekering had, had het gelijk.
Het RIZIV bevestigde het standpunt dat er enkel recht op vaderschaps-
verlof bestaat, als beide echtgenoten gerechtigd zijn in het kader van de
ziekteverzekering.

Johanna en Raymond waren dus het slachtoffer van de toepassing van
twee reglementeringen, waardoor echter het recht op het vaderschapsver-
lof zelf verloren dreigde te gaan. De betrokken Vlaamse ministers waren
door hun administratieve dienst van het probleem op de hoogte gebracht.
Hun standpunt was echter nog niet bepaald of het werd alleszins niet
bekendgemaakt. Tegen deze achtergrond begon de federale ombudsman
te bemiddelen.

Eerst werd vastgesteld dat beide “partijen” op hun standpunt bleven
inzake de interpretatie van de bestaande wetgeving en besluiten. Aan
beide kanten was er wel bereidheid om te zoeken naar een oplossing die
binnen de bestaande reglementering aanvaardbaar was en die het - ho-
gere - recht op vaderschapsverlof zou realiseren via uitkeringen. Uitein-
delijk bleek dat het RIZIV-standpunt meer een kwestie van interpretatie
was, dan dat die stelling met zoveel woorden in het betreffende Konink-
lijk Besluit zou zijn vastgelegd. Uit de gesprekken bleek ook dat in de
omgekeerde situatie - de vader vastbenoemde leerkracht en de moeder
werkzaam in de privé-sector - de Vlaamse Gemeenschap toch uitbetaalde
aan de vader. De federale ombudsman vestigde dan de aandacht op het
feit dat er sprake was van een ongelijke behandeling van twee catego-
rieën van burgers naargelang zij al dan niet getrouwd waren of zijn met
een statutair ambtenaar, wat vanzelfsprekend onaanvaardbaar is. Beide
elementen samen gaven de doorslag. Het RIZIV gaf dan aan het zieken-
fonds opdracht om de uitkeringen voor vaderschapsverlof aan Raymond
toe te kennen.

De federale ombudsman dringt nu aan op een initiatief van de betrokken
ministers, zodat vlug een einde wordt gemaakt aan een juridisch vacuüm
en dergelijke betwistingen in de toekomst kunnen worden vermeden.

* dr. Herman Wuyts, artikel verschenen in de Knack van 20 september
2000. Met dank aan mijn medewerker J. Kerremans, auditeur bij het
College van de federale ombudsmannen.
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Bijverdienen is een dure bezigheid*

In februari 1999 krijgt de federale ombudsman een telefoontje van een
sociale dienst over een mevrouw die wij Lydia zullen noemen.

Zij werkt enkele uren per week als schoonmaakster en draagt, om het
hoofd boven water te kunnen houden, een gratis huis-aan-huisblad rond.

Veel heeft ze daar nooit mee verdiend. Ze overleeft met de hulp van een
familielid. Wanneer dat echter zelf afhankelijk wordt van een invalidi-
teitsuitkering, klopt Lydia aan bij het OCMW. Daar krijgt zij het bestaans-
minimum. Lydia heeft zware financiële problemen. Op het ogenblik van
het telefoongesprek vraagt de socialezekerheidskas meer dan zeshonderd-
duizend frank aan bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep. Uiteraard
kan Lydia dit nu of in de toekomst nooit betalen.

Zoals steeds probeert de ombudsman eerst een duidelijk zicht te krijgen
op het probleem door bijkomende informatie te vragen aan de sociale
dienst die Lydia’s dossier ter harte neemt en aan de socialezekerheidskas.
Voorop staat de vraag over hoe het zover is kunnen komen en over hoe-
veel geld het nu eigenlijk gaat.

Wat is er aan de hand?
Lydia heeft jaren het huis-aan-huisblad rondgedragen als werknemer,
daarna als zelfstandige in bijberoep tegen een minimale vergoeding. Zij
heeft zich niet aangesloten als zelfstandige.

Op een bepaald ogenblik in 1997 wordt de drempel waaronder geen bij-
dragen verplicht zijn, verlaagd en sluit zij aan bij een socialezekerheids-
kas. Bij die gelegenheid wordt het duidelijk dat zij niet als zelfstandige in
bijberoep kan worden beschouwd omdat de enkele uren werk als schoon-
maakster niet voldoende zijn om als hoofdberoep te worden aanvaard; de
tewerkstelling moet minstens halftijds zijn. Lydia wordt dus beschouwd
als zelfstandige in hoofdberoep. Dan volgt een herberekening van de ver-
schuldigde bijdragen en het te betalen bedrag bereikt nu bijna één mil-
joen. De aanmaningen blijven komen. Lydia ziet geen uitkomst meer en
doet een beroep op de federale ombudsman.

Tegen deze achtergrond begint onze bemiddeling.
De wetgeving is nageleefd. Wie zelfstandige is en geen (voldoende be-
langrijk) hoofdberoep heeft, wordt beschouwd als zelfstandige in hoofd-
beroep en betaalt als zodanig bijdragen; wie weinig verdient, betaalt een
minimumbijdrage; de minimumbedragen zijn wettelijk vastgelegd; wie
zijn bijdragen niet tijdig betaalt, moet interesten en verhogingen betalen;
bij Lydia zijn die opgelopen tot een klein miljoen, meer dan zij ooit ver-
diend heeft met het ronddragen van dat blad.

In de eerste maanden van 1999 dreigt uitvoerend beslag op haar inboedel
en haar huisje. Op ons verzoek zet de socialezekerheidskas de dwangin-
vordering stop voor de duur van de bemiddeling.

De reglementering voorziet echter in mogelijkheden om de problemen te
verlichten. Daar moet de betrokkene natuurlijk op gewezen worden, net
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als op alle gevolgen. Als de bijdragen niet worden betaald, om welke
reden dan ook, worden geen pensioenrechten opgebouwd.

De bijdragen verjaren na vijf jaar, doet Lydia daarop echter een beroep,
dan worden de vroegere jaren (zes in haar geval) niet meegerekend voor
haar latere pensioen dat toch al niet hoog zal zijn. De socialezekerheids-
kas wijst daar ook op en dringt derhalve aan op betaling van ook die
jaren indien mogelijk. Het gaat om meer dan zeshonderdduizend frank.

Er is de mogelijkheid van vrijstelling van bijdragen; een bijzondere com-
missie oordeelt daarover en staat gedeeltelijke of volledige vrijstelling toe
indien de zelfstandige “de staat van behoefte” kan aantonen. Deze maat-
regel kan echter maar worden genomen voor de laatste twaalf maanden
en wordt voor Lydia ook daadwerkelijk toegepast voor die beperkte pe-
riode.

In behartenswaardige gevallen kan kwijtschelding van verhogingen en
interesten verleend worden; die formule kan echter maar worden ge-
bruikt nadat de basisbijdragen betaald zijn. In het geval van Lydia is dat
nog steeds ongeveer tweehonderdveertigduizend frank.

Zeer uitzonderlijk kunnen bijdragen “oninvorderbaar” worden verklaard
wanneer de zelfstandige duidelijk zo arm is dat hij toch nooit zal kunnen
betalen. De administratie onderzoekt in zulk geval de financiële toestand
van de betrokkene en beslist. In de periode vóór de ombudsman werd
aangesproken, is ook dit spoor gevolgd, maar de socialezekerheidskas
heeft daarop nooit gereageerd. Integendeel, er werden steeds aanmanin-
gen gestuurd die Lydia dieper in de put hielpen.

De federale ombudsman heeft zijn tussenkomst gericht op de contacten
met de socialezekerheidskas. Op ons aandringen werd duidelijkheid ge-
schapen over de verschuldigde bijdragen en mogelijke oplossingen. Na
vele contacten en het afwegen van alle mogelijkheden werd beslist de
oninvorderbaarheid aan te vragen. Uiteindelijk werd daarop positief ge-
reageerd, zij het tot de financiële toestand van de betrokkene verbetert.

Behoorlijk bestuur impliceert onder meer zich menselijk opstellen, zeker
tegenover iemand die toch al zwak staat in de samenleving; het impli-
ceert ook de burger wijzen op de mogelijkheden van de sociale reglemen-
tering om tegemoet te komen aan uitzonderlijke omstandigheden. In het
geval van Lydia werden deze beginselen van behoorlijk bestuur geschon-
den met als gevolg dat aan het doel van de wetgever, namelijk het garan-
deren van sociale bescherming van de zelfstandigen, voorbijgegaan werd.

* dr. Herman Wuyts, artikel verschenen in de Knack van 25 oktober 2000.
Met dank aan mijn medewerkster, respectievelijk gewezen medewerk-
ster, Sofie Linthoudt en Linda Wouters, attaché bij het College van de
federale ombudsmannen.
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Wie een fout maakt, moet betalen*

In maart 2000 doet de heer Drijvers een beroep op het college van de
federale ombudsmannen. Zijn klacht ziet er eenvoudig uit. Het ministerie
van Financiën, administratie der douane en accijnzen, weigert hem een
som van 230 frank terug te betalen. Drijvers moet dit bedrag betalen voor
de herkeuring van zijn wagen; de herkeuring was nodig omdat een amb-
tenaar een fout gemaakt zou hebben. “De administratie, en niet ik, moet
de gevolgen van haar beslissingen dragen”, denkt Drijvers en hij doet een
beroep op de federale ombudsman.

Hoewel de betwisting slechts een zeer klein bedrag betreft, staat er wel
een belangrijke vraag centraal in het geschil. Wie moet instaan voor de
gevolgen van een fout? De federale ombudsman wil allereerst een volle-
dig overzicht van de betwisting. Wat is er precies misgegaan? Wie is
ervoor verantwoordelijk? Wie wordt aangesproken voor de gevolgen?

Het lijkt een ingewikkelde geschiedenis te zijn, maar aan de basis ervan
ligt een domme fout.

Zoals iedereen heeft Drijvers na vier jaar zijn wagen aangeboden voor de
technische keuring. Bij die gelegenheid wordt vastgesteld dat het chassis-
nummer op het inschrijvingsbewijs niet overeenstemt met het chassis-
nummer op het motorblok; het laatste cijfer, een vijf, werd verkeerdelijk
genoteerd als een drie.

Wat ging hieraan vooraf?
De wagen van de verzoeker werd in december 1995 ingevoerd uit een
ander land van de Europese Unie. Hij laat daarop de nummerplaat van
de – inmiddels geschrapte – wagen van zijn moeder aanbrengen, laat bij
de Dienst Wegverkeer alles in orde brengen en de lopende verzekerings-
polis aanpassen. Hij laat een antidiefstalsysteem aanbrengen. De verzeke-
raar vraagt een montageattest met vermelding van het chassisnummer,
dat, zo zal later blijken, wordt overgenomen van andere papieren en fout
is. Later wordt de nummerplaat gestolen en in het proces-verbaal van de
rijkswacht wordt hetzelfde – foute – chassisnummer opgenomen.

In het dossier zitten dan ook documenten die het chassisnummer authen-
tiek noemen. De achter-liggende gedachte is blijkbaar dat de administra-
tie de juistheid van de stukken controleert alvorens deze in omloop te
brengen, wat vermoedelijk niet gebeurde. Het is slechts bij de eerste au-
tokeuring dat de fout wordt opgemerkt.

De heer Drijvers gaat naar de Dienst Wegverkeer, de verzekeraar en de
rijkswachtbrigade waar hij aangifte heeft gedaan van de diefstal van de
nummerplaat van zijn wagen, maar allen verklaren zich onbevoegd om
correcties aan te brengen. De administratie van de douane en accijnzen
tenslotte stelt vast en erkent dat de fout bij haar werd gemaakt, bij de
invoer van het voertuig, en brengt de nodige verbeteringen aan zonder
extra kosten aan te rekenen. De verzoeker is tevreden en biedt zijn wagen
aan voor de herkeuring. Voor die herkeuring wordt hem echter 230 frank
aangerekend, zoals gebruikelijk is. Het keuringsstation is immers een or-
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ganisatie die volledig losstaat van de administratie en zij wil geen kos-
tenloze herkeuring toestaan wegens een materiële vergissing van de ad-
ministratie.

De verzoeker betaalt om zijn voertuig verder te kunnen gebruiken. Over-
tuigd als hij is dat niet hij maar de administratie een fout heeft gemaakt,
neemt hij contact op met de administratie van de douane en accijnzen en
vraagt de terugbetaling van het bedrag van de herkeuring. In eerste in-
stantie antwoordt de administratie dat zij niet verder kan gaan dan de
kostenloze rechtzetting van de fout. Zij voelt zich echter niet aansprake-
lijk voor het feit dat de heer Drijvers de fout gedurende vier jaar niet heeft
opgemerkt.

Drijvers neemt dit niet en spreekt de federale ombudsman aan. Wanneer
die de volledige en juiste toedracht van de zaak heeft vastgesteld, wijst hij
de administratie op de goede trouw van de verzoeker en op haar mate-
riële vergissing. Behoorlijk bestuur impliceert immers het aanvaarden van
de gevolgen van deze vergissing. Kort daarop antwoordt de administratie
dat het dossier van Drijvers opnieuw werd onderzocht en dat op de eer-
der genomen beslissing wordt teruggekomen. De nodige administratieve
formaliteiten worden vervuld en het bedrag gestort.

Het kleine bedrag waarover het hier ging, is niet het belangrijkste. Be-
langrijk is dat de administratie op een eerder ingenomen standpunt is
teruggekomen na de bemiddeling door de federale ombudsman en dat zij
een bewijs van behoorlijk bestuur levert door de gevolgen van een fout te
aanvaarden. Dat siert haar.

* dr. Herman Wuyts, artikel verschenen in de Knack van 22 november
2000. Met dank aan mijn medewerker Patrick De Becker, attaché bij het
College van de federale ombudsmannen.

B
ijl

ag
en

207



Vertrouwen in de overheid*

De verzoeker is een niet-Belg die wij de heer Priso zullen noemen, uit een
Aziatisch land. Hij verblijft volstrekt legaal in België. Hij is in het bevol-
kingsregister ingeschreven, heeft een beroeps-kaart en is eigenaar van een
klein bedrijf met goede connecties in de academische wereld. Priso heeft
nog een gehuwde, zeven jaar oudere broer in Azië bij wie zijn moeder, die
weduwe is, inwoont. Op een gemeenschappelijke rekening van zijn moe-
der en hemzelf heeft hij een bedrag gezet om zijn broer toch op financieel
vlak met de zorg voor hun moeder te helpen.

De gezondheid van Priso’s broer en schoonzus gaat er echter op achter-
uit. Priso wordt dan ook gevraagd om zijn moeder in België in huis te
nemen. De moeder dient bij de Belgische ambassade een aanvraag in
voor een verblijf van meer dan drie maanden om humanitaire redenen.
Die aanvraag wordt aan de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel over-
gemaakt.

Het verzoek wordt om twee redenen geweigerd : er is geen bewijs dat de
zoon regelmatig geld aan de moeder overmaakt en er is geen bewijs dat
de moeder geen inkomsten heeft. De ambtenaar heeft die beslissing be-
hoorlijk doorgegeven. Een vreemdeling in de situatie van Priso heeft wel
het recht om zijn echtgenote en kinderen van minder dan achttien jaar te
laten overkomen, maar dat recht geldt niet voor ouders of grootouders.
Bij een aanvraag om humanitaire redenen kan het echter wel worden
toegestaan.

De gezondheidstoestand van Priso’s broer en schoonzus gaat verder ach-
teruit en de familie dient een tweede aanvraag in. Priso wil zelf op de
dienst Vreemdelingenzaken gehoord worden.. Hij noch zijn advocaat krij-
gen de dossierbehandelaar echter te spreken en dat zit hem zo hoog dat
hij elders een uitweg zoekt.

Via een academische relatie komt hij in contact met de stedelijke ombuds-
dienst die hem naar de federale ombudsman doorverwijst. Ook daar
dringt Priso aan op een persoonlijk contact – wat voor hem blijkbaar heel
belangrijk is – en dat gesprek vindt bij het college van de federale om-
budsmannen plaats. Er wordt nu tenminste naar hem geluisterd. De ver-
zoeker doet zijn verhaal dat bij de administratie wordt getoetst tijdens
een van de volgende werkvergaderingen (die elke maand met medewer-
kers van het college van de federale ombudsmannen en speciaal aange-
duide ambtenaren van de dienst Vreemdelingenzaken plaatsvinden). Bij
die gelegenheid wordt ook naar de stand van het dossier geı̈nformeerd.
Daar blijkt dat een tweede weigering in voorbereiding is. Om andere
redenen deze keer, namelijk dat de attesten in verband met de verslech-
terende gezondheid van de verwanten in Azië niet van door de ambas-
sade aangeduide artsen komen en dat de moeder niet regelmatig geld
van de gemeenschappelijke rekening zou halen.

Op de eerste opmerking antwoordt de verzoeker dat de getuigschriften
van een gereputeerd ziekenhuis komen, maar ze kunnen gemakkelijk
worden vervangen door getuigschriften van artsen die door de ambas-
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sade zijn aangeduid. Wat de tweede opmerking betreft, kan hij wijzen op
het systeem van financiële steun dat tussen hem, zijn broer en zijn moe-
der bestaat. Hij wil echter vooral zekerheid dat er daarna geen andere
voorwaarden zullen worden gesteld.

Argumenteren en proberen te overtuigen was in die situatie aangewezen.
Het gaat hier immers om een discretionaire bevoegdheid van de admini-
stratie.

De ombudsman vindt de wijze van handelen niet behoorlijk. De familie
mocht erop vertrouwen dat – nadat aan de eerste motieven voor weige-
ring tegemoet was gekomen – een nieuwe beslissing gunstig zou zijn. In
een brief roept het college van de federale ombudsmannen het beginsel
van het rechtmatige vertrouwen in.

Er wordt gewezen op het feit dat de verzoeker niet door de dossierbe-
handelaar zelf gehoord werd en de omstandigheden worden toegelicht.
Het beroep op het vertrouwensbeginsel heeft de verantwoordelijke amb-
tenaar ertoe gebracht om het ontwerp van beslissing te herzien.

Aan de betrokken ambassade werd een positieve beslissing van de visa-
dienst meegedeeld zodat Priso in België voor zijn moeder kan zorgen.

Het blijft echter betreurenswaardig dat de verzoeker noch zijn raadsman,
ondanks hun uitdrukkelijke verzoek, ooit de gelegenheid kregen om toe-
lichting bij het dossier te geven. Zeker omdat het een discretionaire be-
voegdheid van de administratie betreft waarbij volledige kennis van alle
aspecten van het dossier een belangrijke rol speelt bij de beslissing.

* dr. Herman Wuyts, artikel verschenen in de Knack van 3 januari 2001.
Met dank aan mijn medewerkster Valentine Vanlangendonck, attaché
bij het College van de federale ombudsmannen.
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Beginselen van behoorlijk bestuur*

Uit het eerste geval (1) blijkt hoe een kleine wijziging in een niet eens
wettelijk vastgelegde noch verplichte procedure – zelfs al is die wijziging
eenmalig en toe te schrijven aan toevallige omstandigheden – aanleiding
geeft tot een verwijt van klantonvriendelijkheid van een overheidsdienst.
De naam van de dienst is hierbij van ondergeschikt belang, ik noem hem
voor de gelegenheid de O.D., wat staat voor Overheidsdienst.

De O.D. stuurt aan de heer Centen (fictieve naam) een aangetekende brief
voor de betaling van een achterstallig saldo van een lening, vermeerderd
met verwijlintresten en contractuele verhogingen. Dit gebeurt volledig
volgens de bepalingen van de leningsakte, want de heer Centen heeft de
jaarlijkse vervaldag laten voorbijgaan zonder te betalen. Hij geeft dit ook
volmondig toe, maar verwijst naar de voorgaande (25) jaren waarin tel-
kens een stortingsformulier werd gestuurd voor de vervaldag zodat het
bijna uitgesloten was de storting te vergeten. Hij betaalt dan ook zonder
dralen het saldo van de lening, maar zonder de verwijlintresten en de
contractuele verhogingen. Aangezien de heer Centen steeds een voorbeel-
dig betaler is geweest, ziet de O.D. “uitzonderlijk” af van deze intresten
en verhogingen. Het niet ontvangen van het stortingsformulier zal in de
toekomst niet meer kunnen worden ingeroepen als reden voor te late
betaling, zegt de O.D. verder. Hij stelt zich dus inschikkelijk op wat de
grond van de zaak betreft. De heer Centen is echter onaangenaam geraakt
door de blinde toepassing van een proceduremaatregel van de O.D. als
zodanig. Hij meent dat hij mocht vertrouwen een vervaldagbericht te
ontvangen, zoals dit in de voorafgaande jaren steeds is gebeurd.

Hij neemt contact op met de federale ombudsman opdat deze bij de O.D.
zou bemiddelen om dergelijke toestand – die de heer Centen als “klant-
misprijzend” ervaart – in de toekomst te vermijden. De O.D. antwoordt
snel en geeft achtergrondtoelichting.

Dit jaar werd door de invoering van een nieuw informaticaprogramma
een aantal stortingsformulieren niet verstuurd. De O.D. heeft voor al deze
gevallen de verwijlintresten en penaliteiten kwijtgescholden, wat positief
is, maar hij wijst het verwijt van “klantonvriendelijkheid” af omdat hij
alleen gewezen heeft op aangegane verbintenissen, dus “de letter van de
overeenkomst”.

De O.D. ziet echter niet in dat een jarenlange traditie een gewettigd ver-
trouwen bij de klanten heeft gewekt. Onaangekondigd breken met deze
traditie, gevolgd door een bestraffend optreden waarna de straffen wor-
den kwijtgescholden, is een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur dat veel
goede inspanningen van vroeger teniet kan doen.

Een dergelijk dossier wordt afgesloten met de evaluatie “gedeelde ver-
antwoordelijkheid” omdat de klantburger ook zorgvuldig moet optreden
in zijn contractuele relaties met de overheid en dus tijdig moet betalen.

Het tweede geval (2) is een illustratie van wat het gevolg kan zijn van een
traag overheidsoptreden. Het gaat om een buitenlandse drugverslaafde
die veel rondgedoold heeft en die nu een gevangenisstraf uitzit. Het be-
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roep op de federale ombudsman wordt gedaan door een tussenpersoon,
een vzw die met justitieel welzijnswerk bezig is en die de aandacht van
de ombudsman erop vestigt dat de voorwaardelijke invrijheidsstelling
van betrokkene geblokkeerd is door een negatief advies van de Dienst
Vreemdelingenzaken. Deze Dienst heeft immers aan de gevangenis laten
weten dat hij niet in aanmerking komt voor wederinschrijving in de be-
volkingsregisters omdat er twijfel is over de aanwezigheid van de man in
België gedurende een bepaalde periode voorafgaand aan zijn verblijf in
de gevangenis. Er moeten dus documenten worden geleverd die zijn ver-
blijf in België bewijzen. De federale ombudsman bespreekt de hem be-
zorgde documenten met de Dienst Vreemdelingenzaken : ze blijken in-
derdaad niet de volle periode te dekken zodat de voorwaardelijke invrij-
heidsstelling alsnog niet kan doorgaan.

Nieuwe documenten van buren, werkgever, politie en ziekenhuis worden
bezorgd en de federale ombudsman vraagt de Dienst Vreemdelingenza-
ken hierover uitspraak te doen. Ongeveer vier maanden verstrijken (on-
danks druk van de federale ombudsman om een beslissing binnen een
redelijke termijn te treffen) waarna de Dienst aan de gevangenis meldt
dat de man voor wederinschrijving in de bevolkingsregisters in aanmer-
king komt. Daarop wordt hij in voorwaardelijke vrijheid gesteld. De lange
periode nodig voor de evaluatie van de stukken zou te maken hebben
met bevoegdheidsproblemen tussen twee diensten van de Dienst Vreem-
delingenzaken. Een overlegvergadering tussen de twee zou dergelijke
problemen in de toekomst moeten voorkomen. De evolutie hiervan zal
verder worden opgevolgd.

Ook in dit geval ging het minder om de zaak van de betrokken vreem-
deling – zijn dikke dossier werd erg summier samengevat! –, dan wel om
aan te tonen welke verstrekkende gevolgen administratieve traagheid of
onduidelijkheid inzake bevoegdheidsafbakening kan hebben voor het in-
dividu dat op een beslissing zit te wachten. Behoorlijk bestuur verplicht
tot het vermijden van dergelijke toestanden.

Zowel het beginsel van het gerechtvaardigd vertrouwen (eerste geval) als
het respecteren van een redelijke termijn (tweede geval) zijn beginselen
van behoorlijk bestuur waarop elke bestuurde mag rekenen en die de
federale ombudsman als criterium in zijn optreden hanteert.

* dr. Herman Wuyts, artikel verschenen in de Knack van 14 februari 2001.

(1) Met dank aan mijn medewerker J. Kerremans, d.d. auditeur-coördina-
tor bij het College van de federale ombudsmannen; (2) Met dank aan mijn
(gewezen) medewerkster M. Ekka, attaché bij het College van de federale
ombudsmannen.
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Betalen voor een ander?*

In juli 1995 krijgen de heer en mevrouw Verhulst die in West-Vlaanderen
wonen, tot hun grote verbazing een aanslagbiljet onroerende voorheffing
toegestuurd door het ministerie van Financiën, administratie der Directe
Belastingen, voor een onroerend goed in een Waalse gemeente waarvan
zij geen eigenaar zijn. Onderzoek wijst uit dat verkeerde kadasterinfor-
matie aan de oorzaak ligt van het probleem.

Na veel heen en weer geschrijf bevestigt de inspecteur van de Geweste-
lijke directie der Directe Belastingen in Wallonië, dat niet het echtpaar
Verhulst, maar wel mijnheer Dubois, eigenaar van het huis, de onroe-
rende voorheffing moet betalen. De betrokken inspecteur der Directe Be-
lastingen in Wallonië laat weten dat volgens hem het probleem van de
baan is en dat hij geen andere actie hoeft te ondernemen.

Tot daar een eenvoudige zaak, want iedereen kan zich vergissen en Ver-
hulst denkt dat daarmee de zaak geregeld is.

Het tweede hoofdstuk van de zaak speelt zich af in West-Vlaanderen. Het
echtpaar heeft een terugbetaling te goed van de Directe Belastingen. De
lokale administratie die de belastingen int, stelt vast dat er nog altijd een
onbetaalde onroerende voorheffing openstaat op naam van het echtpaar
Verhulst en verrekent de belastingteruggave met het onbetaalde bedrag.
Het echtpaar bewijst aan de hand van de brief van de inspecteur der
Directe Belastingen dat niet zij de schuldenaars zijn, maar wel de heer
Dubois. Uiteindelijk krijgen zij het volledige bedrag van de belastingte-
ruggave uitbetaald.

Alles in orde? Nee, het daaropvolgende jaar gebeurt precies hetzelfde. De
betrokken inspecteur in Wallonië stuurt dezelfde typebrief als het jaar
voordien. Het echtpaar neemt weer contact op met de lokale ontvanger
van de administratie van Financiën en kan de zaak weer regelen.

In de computerbestanden van Financiën blijft het echtpaar Verhulst in het
rood staan.

Ondertussen zijn de termijnen om een oplossing ten gronde aan de ge-
westelijke directie te vragen, verstreken. Het echtpaar voorziet de voor-
zetting van de problemen en neemt contact op met de federale ombuds-
man.

In een eerste informatiefase wordt uitgezocht welke administraties pre-
cies betrokken zijn en welke stukken met betrekking tot vroegere contac-
ten kunnen worden voorgelegd. Op basis hiervan kan worden vastge-
steld dat de fout is toe te schrijven aan het feit dat het ministerie van
Financiën in 1995 begonnen is de nationale nummers te gebruiken voor
het identificeren van belastingplichtige eigenaars, in plaats van naam en
adres. Er is toen een fout gemaakt die geleid heeft tot de bekende gevol-
gen. Er blijkt nu ook dat de fout in de gegevensbestanden van het kadas-
ter en van de directe belastingen nooit werd gecorrigeerd. In het gege-
vensbestand van het kadaster is het echtpaar Verhulst voor 1995 en 1996
nog steeds fictief eigenaar van een huis in Wallonië. Ook de onroerende
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voorheffing die zij daardoor verschuldigd waren, is nooit uit de bestan-
den van de directe belastingen geschrapt.

Het echtpaar Verhulst kan wel telkens de lokale ontvanger met feiten en
stukken overtuigen, maar blijft in het rood staan zolang de daadwerke-
lijke eigenaar de aanslagen niet betaalt.

Ondertussen probeert de ontvanger in Wallonië de onroerende voorhef-
fing toch betaald te krijgen door de invordering krachtens hetzelfde ko-
hier voort te zetten ten laste van de werkelijke schuldenaar van de belas-
ting. De heer Dubois, werkelijke eigenaar van het goed, is ondertussen
echter failliet gegaan.

De federale ombudsman doet een oproep aan alle betrokken belasting-
diensten opdat de gegevensbestanden uiteindelijk volledig met de reali-
teit zouden overeenstemmen. Nadat het kadaster te Namen zorgvuldig
de feiten ten gronde was nagegaan, heeft de gewestelijke directie formeel
beslist dat het echtpaar Verhulst de onroerende voorheffing niet verschul-
digd was. Zodoende konden de bestanden van financiën waarin het echt-
paar was opgenomen als schuldenaar van de onroerende voorheffing,
worden gecorrigeerd.

Hieruit blijkt dat enige inventiviteit vanwege de behandelende ambtena-
ren een probleem uit de wereld kan helpen. De inspecteur der Directe
Belastingen ging er indertijd van uit dat hij enkel moest verklaren dat het
echtpaar Verhulst het openstaande bedrag niet moest betalen.

Dit was echter niet voldoende.
Slechts de brief van de federale ombudsman naar aanleiding van het
verzoek van het echtpaar Verhulst maakte duidelijk dat het probleem ten
gronde nog steeds bestond. Alle betrokkenen hebben zich tenslotte uit-
drukkelijk verontschuldigd. Het dossier werd afgesloten met een beoor-
deling “behoorlijk na tussenkomst”, dit betekent dat er initieel wel een
fout gemaakt was (tegen het zorgvuldigheidsbeginsel in dit geval), maar
dat de samenwerking tussen de administratie en de federale ombudsman
tot een oplossing heeft geleid

* dr. Herman Wuyts, artikel verschenen in de Knack van 7 maart 2001.
Met dank aan mijn medewerkster K. Dewachter, attaché bij het College
van de federale ombudsmannen.
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Perikelen van een autobezitter*

Begin januari 2000 neemt een verzoeker, de heer Potters, contact op met
het College van de federale ombudsmannen. Hij heeft in december 1999
de nummerplaat van zijn auto laten schrappen bij de Directie Inschrijvin-
gen Voertuigen. Toch krijgt hij op het einde van diezelfde maand decem-
ber een verzoek tot betaling van de verkeersbelasting waarbij geen reke-
ning gehouden werd met de schrapping. Bovendien moet de betaling
gebeuren voor 10 januari 2000.

Iedereen die een auto bezit, herinnert zich die periode; de pers heeft
daarover uitgebreid geschreven en gesproken, omdat de fiscale autoritei-
ten geen betaling van een belasting kunnen eisen binnen een termijn van
enkele dagen. Uiteindelijk werd de termijn waarbinnen de belasting moest
worden betaald, verlengd tot 31 januari 2000. Op dat ogenblik heeft de
heer Potters het College van de federale ombudsmannen al ingeschakeld
want voor hem was niet zozeer de korte betalingstermijn het probleem
(zoals voor duizenden andere automobilisten), als wel het bedrag dat hij
zou moeten betalen terwijl hij een terugbetaling verwacht voor de pe-
riode dat hij zijn auto al niet meer had.

In februari informeert de federale ombudsman bij de Dienst Belastingen
Auto’s naar de reden van de toezending van de oproep tot betalen en
naar de datum van terugbetaling van de verkeersbelasting die niet moest
betaald worden, de onverschuldigde verkeersbelasting. Bovendien vraagt
hij aan de administratie een onderzoek te voeren naar de oorzaken van
wat er fout gelopen is. Bijna onmiddellijk verontschuldigt de dienst zich;
een nieuw, correct, betalingsbericht wordt verzonden en de terugbetaling
zou gebeuren voor het einde van de tweede maand volgend op het aan-
slagbiljet.

De Dienst Belastingen Auto’s verschaft ook de gevraagde uitleg: een
nieuw informaticasysteem werd ingevoerd en de dienst heeft nieuwe be-
voegdheden toegewezen gekregen. Het informaticasysteem is echter on-
voldoende getest en lijdt erg onder een aantal kinderziekten. Daaruit volgt
een inflatie van klachten waardoor de motivatie van het personeel flink
onder druk komt te staan en de arbeidsvoldoening zo goed als volledig
verdwijnt. Het College van de federale ombudsmannen krijgt in de
daarop volgende maanden tientallen soortgelijke klachten. Daardoor
krijgt ook de dienst een heel pak werk meer met een grote achterstand als
gevolg. Bovendien worden honderden automobilisten in die periode ten
onrechte aangemaand hun verkeersbelasting te betalen of vragen ze aan
de ombudsman waar hun terugbetaling blijft.

Maar laten we terugkeren naar de heer Potters die tegen einde mei zijn
terugbetaling zou mogen verwachten. Die komt er echter niet en Potters
vraagt welke administratieve sancties mogelijk zijn en of hij recht heeft
op nalatigheidsinteresten. Het CFO geeft hem de gevraagde inlichtingen
inzake de interesten en verwijst naar de informatieambtenaar voor de
vragen inzake administratieve sancties. Elk federaal ministerie heeft im-
mers zijn informatieambtenaar. Hij of zij is speciaal aangesteld om de
burger met kennis van zaken te helpen met zijn vragen. Let wel, de in-
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formatieambtenaar geeft informatie en is geen ombudsman die een op-
lossing zoekt voor uw klachten en geschillen.

Uiteindelijk komt het verlossende bericht dat de terugbetaling ingeko-
hierd werd op 30 juni en de terugbetaling volgt in de loop van de maand
november. Voor de individuele verzoeker Potters is hiermee het dossier
gesloten. Het is echter duidelijk dat er hier sprake is van een structurele
disfunctie. Daarom heeft het College al in februari 2000 gevraagd dat er
een intern onderzoek zou worden uitgevoerd naar de oorzaken van dit
falen. Terwijl andere individuele klachten worden behandeld, wordt de
leiding van de administratie van de Invordering gevraagd de tussentijdse
resultaten van het interne onderzoek in verband met de technische dis-
functies mee te delen. Het probleem wordt ook ter sprake gebracht op de
zesmaandelijkse vergadering van de top van het ministerie van Financiën
met de federale ombudsmannen en hun medewerkers om de toestand te
verbeteren en soortgelijke ontsporingen in de toekomst te voorkomen.

Men kan zich immers voorstellen wat een chaos er kan ontstaan indien
men weet dat de Dienst Belastingen Auto’s de dossiers van circa 6 mil-
joen voertuigen behandelt en dat er maandelijks ongeveer 600.000 uitno-
digingen tot betaling worden verzonden door de informaticadienst die
verantwoordelijk is voor de verkeersbelastingen. Het invoeren van een
onvoldoende getest informaticasysteem mag dan eenvoudig niet tot de
mogelijkheden behoren. Intussen doet de dienst wel haar uiterste best om
de ontstane achterstand in te lopen. Om intussen de klachtenstroom toch
enigszins te kanaliseren, kreeg de Dienst Belastingen Auto’s enkele extra
medewerkers en werd het aantal beschikbare telefoonlijnen uitgebreid.
Toch ontvangt het College van de federale ombudsmannen nog steeds
klachten over de moeilijke bereikbaarheid van deze dienst. Men rekent
erop dat tegen de zomermaanden het grootste leed zal geleden zijn.

* dr. Herman Wuyts, artikel verschenen in de Knack van 4 april 2001.
Met dank aan mijn medewerker Patrick De Becker, attaché bij het Col-
lege van de federale ombudsmannen.
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Spraakverwarring*

Ook ambtenaren kunnen aankloppen bij het College van de federale om-
budsmannen wanneer zij denken onheus behandeld te zijn door hun ad-
ministratie. In sommige gevallen kan een onzorgvuldige formulering van
een reglementering aan de basis liggen van een klacht. Zoals blijkt uit
volgende twee voorbeelden.

Mevrouw Pieters is ambtenaar bij een federale administratie. Haar per-
soneelsdienst zegt haar dat Nederlandstaligen niet in aanmerking kun-
nen komen voor een tweetaligheidspremie wanneer zij het bewijs leveren
van de kennis van het Duits. De personeelsdienst steunt zich voor die
opvatting op circulaire nr. 347 van 21 augustus 1991, die zegt “dat alleen
personeelsleden die hun standplaats hebben in het tweetalige Gewest
Brussel-Hoofdstad of die aangewezen zijn voor een dienst waar de twee-
taligheid van het personeel wordt opgelegd of toegestaan door een wet-
telijke bepaling voor de premie in aanmerking komen. Dat zijn voor Ne-
derlandstaligen: diensten waar het Frans als tweede taal moet of mag
worden gebruikt; voor Franstaligen: diensten waar het Nederlands of het
Duits als tweede taal moet of mag worden gebruikt, en voor Duitstaligen:
diensten waar het Frans als tweede taal moet of mag worden gebruikt”.

Mevrouw Pieters is het daarmee niet eens en schrijft de minister van
Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen aan en
legt daarna het probleem voor aan het College.

De minister antwoordt dat, op basis van het Koninklijk Besluit van 30
april 1991 tot toekenning van een premie voor tweetaligheid aan het per-
soneel van de rijksbesturen, geen enkel bezwaar bestaat tegen het toeken-
nen van een tweetaligheidspremie aan een Nederlandstalig federaal amb-
tenaar wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, zijn of haar standplaats
in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad gelegen is, de vereiste kennis
van het Duits bewezen is en hij of zij aangewezen is voor een dienst waar
Duits als tweede taal opgelegd of toegestaan is. Sommige personeelsdien-
sten, zoals die van mevrouw Pieters, houden blijkbaar vast aan de enge
formulering van de rondzendbrief. Daarom vroeg het College, om derge-
lijke misverstanden en dus klachten te voorkomen in de toekomst, dat de
juiste interpretatie van het Koninklijk Besluit van 30 april 1991 door de
minister zou worden verspreid. De minister is daar op ingegaan en zo
kunnen nieuwe klachten in de toekomst vermeden worden.

Een totaal andere klacht kwam voort uit een verschillende formulering
van twee teksten die dezelfde materie regelen. Ook hier kwamen we tot
een oplossing. Logischerwijze is ook hier het ministerie van Ambtenaren-
zaken één van de betrokkenen, de andere is de Rijksdienst voor Arbeids-
voorziening, de RVA. De verzoeker, mevrouw Minne, is ambtenaar bij het
ministerie van Financiën, en vraagt aan de RVA een onderbrekingsuitke-
ring voor ouderschapsverlof. Zij vraagt een ouderschapsverlof van drie
maanden in het kader van een halftijdse beroepsloopbaan. Kan niet, zegt
de RVA, het moet zes maanden zijn, wil je recht hebben op de onderbre-
kingsuitkering.
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Wat is er precies aan de hand? De federale ombudsman kijkt alle toepas-
selijke teksten na en stelt het volgende vast. In artikel 35 van het Konink-
lijk Besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezighe-
den toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen (Verlofbe-
sluit) is er sprake van “maximum” zes maanden; drie maanden moet dus
kunnen.

Artikel 12 van het Kaderbesluit van 7 mei 1999 betreffende de onderbre-
king van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen regelt
dezelfde aangelegenheid. Het verschil tussen beide teksten is dat in de
eerste gesproken wordt van maximum drie maanden voltijds en maxi-
mum zes maanden halftijds, terwijl in de tweede het woord maximum
niet staat. Volgens deze tekst moet men dus drie maanden ononderbro-
ken volledig ouderschapsverlof of zes maanden ononderbroken halftijds
ouderschapsverlof nemen om het recht op onderbrekingsuitkering te be-
houden. Dat is het standpunt van de RVA, gebaseerd op het Kaderbesluit
en zonder rekening te houden met het woord maximum. Ambtenaren
zoals Mevrouw Minne die zich baseren op het Verlofbesluit verwachten
dat een andere regeling mogelijk is. Na contact van de federale ombuds-
man met de RVA en de Dienst Algemeen Bestuur van het ministerie van
Ambtenarenzaken blijkt dat beide teksten inderdaad niet goed op elkaar
afgestemd zijn.

Na tussenkomst van de federale ombudsman bij de betrokken ministers
erkende de minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de
Openbare Besturen dat bij lezing van artikel 35 van het Verlofbesluit het
woordje maximum inderdaad voor verwarring kon zorgen. De enige mo-
gelijkheid om dit te vermijden, is het besluit op dat punt te wijzigen. De
minister heeft het College verzekerd dat hij zal gebruikmaken van de
procedure die aan de gang is om het Verlofbesluit op een aantal punten te
wijzigen om het door het College gesignaleerde probleem eveneens uit de
wereld te helpen.

Dit zijn twee voorbeelden van optreden van het College van de federale
ombudsmannen bij de verantwoordelijke minister die aantonen hoe sa-
menwerking tussen de minister en de ombudsman verwarring voor de
toekomst uitschakelt. Daarom werden beide verzoeken afgesloten met de
evaluatie “consensus”, wat betekent dat door het optreden van de om-
budsman een misverstand uit de wereld werd geholpen zonder dat er
sprake is van onbehoorlijk bestuur.

* dr. Herman Wuyts, artikel verschenen in de Knack van 9 mei 2001. Met
dank aan mijn medewerkster Sofie Linthoudt, attaché bij het College
van de federale ombudsmannen.
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Fiscale maatregel in sociaal systeem*

De heer Beek woont samen met mevrouw Palm. Zij zijn bejaard en me-
vrouw Palm is gehandicapt. Zij zijn niet rijk, maar samen kunnen ze het
wel redden.

Als samenwonenende kan mevrouw Palm niet rekenen op een tegemoet-
koming voor bejaarde personen, want het inkomen van de heer Beek
wordt bij haar inkomen geteld en samen hebben ze te veel om op zulke
tegemoetkoming aanspraak te kunnen maken.

Op een dag wordt mevrouw Palm getroffen door een trombose. Ze wordt
opgenomen in een ziekenhuis. Mevrouw Palm herstelt, maar ze blijft ver-
lamd aan de rechterkant en kan niet meer spreken. Daarop wordt ze in
een rusthuis geplaatst. Ze leeft nu alleen. Opnieuw dient ze een aanvraag
in, maar die wordt weer geweigerd. Daarop dient de heer Beek een be-
zwaarschrift in want hij heeft dat geld nodig om het rusthuis te kunnen
betalen. De toestand wordt dringend. Er komt echter geen antwoord op
het bezwaarschrift en de heer Beek doet een beroep op de federale om-
budsman.

De ombudsman gaat de geldende wetgeving na en stelt vast dat het
Koninklijk Besluit van 5 maart 1990 dat deze materie regelt, inderdaad
bepaalt dat bij deze tegemoetkoming slechts rekening wordt gehouden
met de (gedwongen) scheiding indien deze ten minste een jaar duurt.
Mevrouw Palm wordt (administratief) nog steeds beschouwd als samen-
wonende met de heer Beek, en dus blijven de inkomsten te hoog om de
tegemoetkoming te kunnen genieten, ook al woont zij alleen sedert het
begin van het jaar. De administratie heeft in dit geval de regels toegepast,
maar iedereen voelt aan dat deze regels te streng zijn voor deze concrete
situatie. De ombudsman gaat dan ook na hoe deze bepaling in het sociale
systeem is terechtgekomen, en wat blijkt? De regel komt uit het fiscale
recht waar een feitelijke scheiding van echtgenoten ook slechts volledige
uitwerking krijgt na een scheiding van een vol jaar.

Het is duidelijk dat deze regel onbillijk is in een concrete situatie als
deze en dat de heer Beek en mevrouw Palm slachtoffer zijn van een
systeem dat niet zo bedoeld is. Hij moet van een klein pensioen een te
hoge bijdrage voor het – niet-gesubsidieerde – rusthuis betalen.

Mevrouw Palm heeft wel een dochter, maar zij kunnen niet goed met
elkaar opschieten. Zij vreest dat ze in een rusthuis van lagere categorie zal
worden ondergebracht indien ze om hulp vraagt. Dat wil ze niet, want ze
is betrekkelijk gelukkig en goed verzorgd waar ze nu is. In de situatie van
beiden is het belangrijk voor ogen te houden dat ze niet gehuwd is. Mocht
dit wel zo zijn, dan hadden ze “alleen maar” moeten scheiden om van de
nieuwe situatie te kunnen “genieten”.

De ombudsman besluit aan de minister van Maatschappelijke Integratie
twee dingen te vragen: de wijziging van het Koninklijk Besluit waarin de
betreffende regel is opgenomen zodat dergelijke situaties in de toekomst
kunnen worden vermeden, en voor de concrete situatie van het koppel
Beek en Palm doet het College van de federale ombudsmannen een aan-
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beveling in billijkheid, dit wil zeggen: vanuit een algemeen rechtvaardig-
heidsgevoel zou hier moeten worden afgeweken van de letter van de wet.
De minister antwoordt echter niet, ook niet na herhaaldelijk aandringen,
er komt zelfs geen ontvangstmelding. Ondertussen is er een jaar verlopen
en komt mevrouw Palm dus wel in aanmerking voor de tegemoetko-
ming.

Zij doet een nieuwe aanvraag die weer wat tijd in beslag neemt; er komt
een ontvangstmelding van de administratie en een beslissing die met
terugwerkende kracht de tegemoetkoming verleent vanaf het ogenblik
dat dit volgens de geldende reglementering kan.

Het duurt echter nog meerdere maanden vooraleer de betaling ook effec-
tief plaatsvindt. Dit kan niet. De federale ombudsman doet dan ook de
aanbeveling aan de administratie om de procedure te wijzigen zodat
vooraleer het jaar verstreken is, de nodige stappen ondernomen worden
die een vlugge uitbetaling mogelijk maken. Met name zou het medisch
onderzoek reeds tijdens het eerste jaar kunnen plaatsvinden. De admini-
stratie gaat op die aanbeveling in zodat in de toekomst alleszins tijd ge-
wonnen wordt.

Wat de grond van de zaak betreft, namelijk het feit dat een fiscale maat-
regel in het sociale systeem wordt overgenomen wat tot onrechtvaardige
toestanden leidt in specifieke situaties, maakt het College van de federale
ombudsmannen gebruik van zijn recht om aanbevelingen te richten tot de
Kamer van volksvertegenwoordigers. In dit geval formuleert het de alge-
mene aanbeveling AA 00/5, waarin wordt aanbevolen de huidige regle-
mentering zodanig te wijzigen dat bij de vaststelling van het inkomen –
dat in aanmerking genomen wordt om de tegemoetkoming te berekenen
– onmiddellijk met de gevolgen van de scheiding rekening gehouden
wordt. Het woord is nu aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

* dr. Herman Wuyts, artikel verschenen in de Knack van 13 juni 2001.
Met dank aan mijn medewerkster Carolina Livoti, attaché bij het Col-
lege van de federale ombudsmannen.
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Student over de grens*

In 1994 komt de niet-Belgische Peggy naar ons land om te studeren. Ze
heeft een verblijfsvergunning op zak die via de Belgische ambassade in
haar land door de dienst Vreemdelingenzaken is afgeleverd. Het is een
vergunning om studies aan te vatten, gebaseerd op een inschrijvingsbe-
wijs van een erkende instelling van hoger onderwijs, en een bewijs dat ze
over voldoende middelen beschikt om in haar bestaan te voorzien.

Ze laat zich in de gemeente Nederbeek inschrijven voor de duur van een
academiejaar en krijgt een bewijs van inschrijving in het vreemdelingen-
register. Dat bewijs wordt in principe elk jaar vernieuwd naargelang van
de vorderingen van de student in het studieprogramma.

Peggy schrijft zich in voor een programma van twee jaar aan een (Fran-
stalige) onderwijsinstelling. Ze slaagt voor die cyclus en krijgt de toe-
stemming om een bijkomend programma van een jaar te volgen tijdens
het academiejaar 1997-1998. Zonder problemen wordt haar verblijfsver-
gunning door de dienst Vreemdelingenzaken verlengd. Zo’n verlenging
kan door de student in kwestie aangevraagd worden mits voorlegging
van een inschrijvingsbewijs voor het volgende academiejaar, ten laatste
een maand voor het einde van de periode van een jaar van inschrijving in
het vreemdelingenregister.

Het werk verloopt echter niet helemaal zoals gepland. In september 1998
komt Peggy er dan ook niet toe haar eindwerk aan te bieden. De onder-
wijsinstelling levert daarom een nieuw inschrijvingsbewijs af dat tot 29
januari 1999 loopt. Daarop verlengt de dienst Vreemdelingenzaken haar
verblijfsvergunning en de gemeente Nederbeek haar inschrijving in het
vreemdelingenregister. Het komt echter niet goed en op 27 januari 1999
verwittigt de instelling haar dat zij geen toelating krijgt om haar eind-
werk voor te dragen omdat het, volgens de jury, wetenschappelijk niet
voldoet. Het beroep tegen die beslissing brengt geen oplossing en Peggy
behaalt het begeerde diploma niet.

Daarom besluit ze een andere opleiding te volgen aan een andere instel-
ling. Ze schrijft zich in en krijgt het inschrijvingsbewijs op 20 augustus
1999. Op 23 augustus dient ze bij het gemeentebestuur een aanvraag in
tot verlenging van haar verblijfsvergunning die sedert eind januari ver-
lopen was. De gemeente vraagt instructies aan de dienst Vreemdelingen-
zaken en die antwoordt in oktober dat de gemeente Peggy moet oproe-
pen. Bij die gelegenheid legt de studente een attest van de vorige onder-
wijsinstelling voor waarin uitgelegd wordt dat zij geen toelating had om
haar eindwerk voor te dragen. Nederbeek maakt dat attest over aan de
dienst Vreemdelingenzaken en vraagt nieuwe instructies. Dan volgt een
zeer lange stilte.

Op 22 juni 2000 neemt de advocaat van Peggy contact op met de dienst
Vreemdelingenzaken met de vraag om de situatie van zijn cliënte te re-
gulariseren. De dienst weigert en Peggy neemt contact op met de federale
ombudsman.
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Die wijst de dienst op de lange periode van stilte in de behandeling van
het dossier, in het bijzonder bij de oorspronkelijke vraag tot verlenging
van de verblijfsvergunning. Daardoor was een feitelijke situatie ontstaan
die Peggy toeliet een nieuwe studiecyclus aan te vatten. Van die cyclus
was intussen het eerste jaar voltooid, Peggy was geslaagd en ingeschre-
ven voor het tweede jaar. De federale ombudsman vindt dat het in die
context onredelijk zou zijn, mocht Peggy de vruchten van een geslaagd
jaar studie verliezen.

Zelfs al was de aanvraag tot verlenging van de verblijfsvergunning bui-
ten de gestelde periode ingediend. Uiteindelijk heeft de dienst Vreemde-
lingenzaken aanvaard om de verblijfsvergunning van Peggy te verlengen.

Dit dossier is dan ook afgesloten. De dienst Vreemdelingenzaken heeft
zich na een eerste weigering soepel opgesteld en Peggy moest de regels
van de procedure voor verlenging van de verblijfsvergunning respecte-
ren.

* dr. Herman Wuyts, artikel verschenen in de Knack van 25 juli 2001. Met
dank aan Liesbeth Vandormael, attaché bij het College van de federale
ombudsmannen.
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