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INLEIDING

Dit jaarverslag van het College van de federale ombudsmannen
heeft betrekking op het volledige jaar 2002. De wet tot instelling
van federale ombudsmannen dateert van 22 maart 1995. De Kamer
van volksvertegenwoordigers heeft de eerste twee federale om-
budsmannen benoemd in december 1996 en zij traden in functie na
hun eedaflegging op 3 januari 1997. Het College heeft nu zijn
kruissnelheid bereikt en wordt steeds beter bekend. Het personeel
verwierf een ruime ervaring en de werkmethoden zijn goed uitge-
bouwd.

In de vorige jaarverslagen werd stelselmatig gewezen op de ver-
wezenlijkingen van het betreffende jaar : het ontwikkelen van de
methodologie en de neerslag daarvan in het Huishoudelijk Regle-
ment, de verfijning van de principes van behoorlijk bestuur en van
de evaluatiecriteria die het College gebruikt – de uitbouw van de
samenwerking met de Kamer van volksvertegenwoordigers, in het
bijzonder met de commissie voor de Verzoekschriften – en met de
administratie, de regelmatige bijdragen in de pers, de verspreiding
van de jurisprudentie (samenvattingen) in de administratie, de uit-
eenzettingen in universiteiten en hogescholen en in vele andere
kringen.

Om de toegang tot het College te vergemakkelijken werden per-
manenties in meerdere provincies ingericht : in 2001 werd begon-
nen in Luxemburg en West-Vlaanderen, in 2002 zijn daar
Henegouwen en Limburg bijgekomen. Met de Vlaamse en Waalse
collega’s en met de gemeentelijke ombudsmannen en -vrouwen
werd de samenwerking verder uitgebouwd door de oprichting van
het Interdisciplinair Centrum voor Ombudsmanstudies en werd
een eerste congres georganiseerd in de lokalen van de Kamer van
volksvertegenwoordigers. In de loop van 2003 zal ook de gemeen-
schappelijke website worden gerealiseerd. Aan dit initiatief zal,
naast het College van de federale ombudsmannen, worden meege-
werkt door de ombudsmannen van de Vlaamse Gemeenschap en
het Waalse Gewest, de ombudsdiensten van de openbare instellin-
gen en de pensioenen, de gemeentelijke ombudsdiensten en de
sectorale ombudsdiensten van de privé-sector.

Opvallend dit jaar is de beperkte aanvang van dit jaarverslag. Ter
gelegenheid van het einde van het eerste mandaat wordt immers
tegelijk een tweede publicatie aangeboden : “Balans en Jurispru-
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dentie 1997-2002”. Daarin worden de belangrijkste verwezenlijkin-
gen van de voorbije zes jaar toegelicht en tevens wordt aangeduid
op welke punten het College niet werd gevolgd. Om niet in her-
haling te vallen werd de informatie in verband met 2002 die in de
“Balans” is opgenomen, niet in dit jaarverslag opgenomen. Beide
publicaties zullen op de website van het College beschikbaar zijn.
Een van de punten waar het College nog niet werd gevolgd is de
grondwettelijke erkenning van het College als zodanig en van het
recht van elke burger om een beroep te doen op de tussenkomst
van het College. In de grote meerderheid van de Europese landen,
zowel in de Europese Unie als daarbuiten, en in vele landen elders
in de wereld is de erkenning van de ombudsman in de Grondwet
de ultieme waarborg voor zijn onafhankelijkheid. Ook in de ont-
werpgrondwet van de Europese Unie, waaraan de Conventie op
dit ogenblik werkt, wordt in Titel 2 : De Grondrechten en het burger-
schap van de Unie, artikel 7 ingeschreven : Het recht om verzoekschrif-
ten tot het Europees Parlement te richten en zich tot de ombudsman van
de Unie te wenden. Het College spreekt de hoop uit dat de grond-
wettelijke erkenning in de volgende legislatuur zal kunnen wor-
den gerealiseerd. Ook het recht om op eigen initiatief een onder-
zoek te starten in plaats van te moeten wachten tot een individuele
klacht wordt ingediend, is een bevoegdheid die de meeste natio-
nale ombudsmannen hebben. In België is daarvoor een wetswijzi-
ging noodzakelijk. Het College is ook daarvoor vragende partij.
Dit jaarverslag bestaat, zoals steeds, uit drie delen.
In het eerste deel worden twee bijdragen van de ombudsmannen
opgenomen die bij andere gelegenheden werden voorgesteld, naast
een beknopt overzicht van de internationale contacten en de toe-
lichting bij de logistieke aspecten.
In het tweede deel worden vooreerst de algemene cijfers aange-
haald, daarna de cijfers per administratie en een korte toelichting
bij de meest interessante dossiers. Wat de federale ministeries be-
treft is gekozen voor de terminologie die in het grootste deel van
het jaar nog in voege was in de meeste departementen en niet voor
de term federale overheidsdienst (FOD). Dit zal vanaf 2003 verande-
ren en tevens worden aangepast aan de nieuwe organisatie-
schema’s.
In het derde deel wordt ingegaan op de nieuwe aanbevelingen van
het jaar 2002 en op de aanbevelingen die het College vroeger heeft
geformuleerd.
Tenslotte zijn er de bijlagen met de intussen klassiek geworden
verwijzingen. Twee bijzondere aspecten verdienen een speciale
vermelding.
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Het verdwijnen van de gedrukte versie van het Staatsblad, met
ingang van 1 januari 2003, door de programmawet van 24 decem-
ber 2002 versterkt de noodzaak de burgers concreet te informeren
over hun rechten en plichten. Het College heeft de noodzaak van
actieve en passieve informatie reeds in de verf gezet in vorige jaar-
verslagen en doet dit thans opnieuw.

De Copernicushervorming, ingezet in 2001, is verre van afgerond.
De klachten die het afgelopen jaar het meest gehoord werden hiel-
den verband met de onzekerheid over de gevolgen van de hervor-
ming, ook bij de ambtenaar zelf.

Het College spreekt zich niet uit over de basisfilosofie die een zui-
vere beleidsoptie betreft. Belangrijk in het hele proces is wel het
communicatieaspect : zodra een beslissing genomen is moet deze
zo duidelijk mogelijk ter kennis gebracht worden van alle betrok-
kenen.

“Copernicus” omvat zowat alle aspecten van de ambtenarij : niet
alleen aan de rechten en plichten van de ambtenaren worden wij-
zigingen aangebracht, ook de diensten zelf worden grondig herte-
kend, gehergroepeerd of van elkaar losgekoppeld. Aangezien dit
eveneens een evolutief gebeuren is, heerste ook hier in het afgelo-
pen jaar onzekerheid. Het nieuwe organogram vraagt een mentale
ommekeer die ongetwijfeld nog enige tijd zal vergen.

Tenslotte danken de federale ombudsmannen al hun medewerkers.
Het team is nu vrij stabiel geworden, en met een hechte onderlinge
verstandhouding. Zonder de actieve dagelijkse inzet van alle me-
dewerkers zou het College van de federale ombudsmannen niet de
resultaten behalen die het nu wel behaalt.

Het College van de federale ombudsmannen

P.-Y. Monette dr. H. Wuyts
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I. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

1. De onafhankelijkheid van de ombudsman1

In heel geografisch Europa lopen de ervaringen van de ombuds-
mannen heel sterk uit elkaar. Ook al gebruiken we dezelfde termi-
nologie : ombudsman, democratie, onafhankelijkheid, enzovoort,
de betekenis en de concrete aspecten die erachter schuilgaan kun-
nen zo verschillend zijn dat enige toelichting noodzakelijk is.

Op de vergadering van de Raad van Bestuur van het International
Ombudsman Institute (IOI) in Tunesië in oktober 2002, is de samen-
werking tussen regio’s en heel in het bijzonder tussen de regio
Europa aan de ene kant en de regio Latijns-Amerika en het Caraı̈-
bengebied aan de andere kant, een prioriteit geworden. Maar zelfs
binnen eenzelfde regio, binnen Europa, zijn er zoveel verschillen
dat we werkelijk regelmatig ervaringen moeten blijven uitwisse-
len. Bij deze gelegenheid doen we dit rond één specifieke topic van
het werk van de ombudsman en van de voorwaarden waaronder
de ombudsmannen werken, nl. het aspect van de onafhankelijk-
heid. Het is niet de bedoeling in deze bijdrage uit te leggen wat
onafhankelijkheid precies betekent. Het is wel de bedoeling enkele
gedachten te formuleren die in de publieke opinie ter sprake zijn
gekomen in de laatste maanden. Het zal zeker niet verbazen dat
dit betoog start met een verwijzing naar de politiek filosoof John
Rawls die eind vorig jaar overleed. In zijn boek A Theory of Justice,
dat gepubliceerd werd in 1971, formuleert hij een aantal principes
die een enorme invloed hebben gehad zowel op de theorie van de
politieke filosofie als op de praktijk van een aantal politici. Het is
niet zonder reden dat eerst naar hem wordt verwezen wanneer
wordt gesproken over de onafhankelijkheid van de ombudsman.

Rawls gaat terug, zoals Jean-Jacques Rousseau, naar de fictieve
idee van het sociale contract, Le contrat social. Hij verwacht dat de
mensen zich een situatie indenken van het maken van een contract
tussen burgers. In deze fictie gaat Rawls uit van een absolute ge-
lijkheid tussen de mensen die het contract sluiten, in die zin dat
geen van hen die het contract ondertekenen zich bewust zijn of
mogen zijn van de waarde van talenten of sociale positie. Dus het
echte probleem van initiële ongelijkheid wordt door Rawls verme-

1 Deze tekst is een beperkte herwerking van de toespraak die H. WUYTS heeft gehou-
den bij de opening van de jaarvergadering van de Regio Europa van het IOI in
Ljubljana, Slovenië, op 6 december 2002.
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den doordat hij een standpunt van principiële gelijkheid van de
mensen inneemt. De volgende vraag van Rawls is dan : Welke cri-
teria en welke politieke instellingen kunnen gebruikt worden voor de ver-
deling van de resultaten van de effecten van sociale samenwerking ? Daar
geeft hij de voorrang aan het principe van : The highest possible equal
freedom. Dit betekent dat elke burger recht heeft op de hoogst mo-
gelijke mate van elementaire basisrechten en enkel wanneer deze
elementaire basisrechten zijn vervuld, enkel dan kan aandacht be-
steed worden aan de principes van economische en sociale verde-
ling. In die context formuleert hij het principe van : Fair equality of
opportunity, en dat is het meest belangrijke principe. Het is niet
genoeg dat sociale posities formeel toegankelijk zijn voor iedereen,
er moet ook een effectieve mogelijkheid zijn voor iedereen om in
deze posities te komen.

Het tweede principe is : The difference principle. Dit betekent dat
sociale ongelijkheid alleen maar kan worden aanvaard voor zover
het een voordeel biedt voor de minder geprivilegieerden. Met deze
principes zijn we aangekomen op het domein van sociale politiek
en dat is niet het doel van deze bijdrage.

Wat hier belangrijk is, is de idee van : The highest possible equal
freedom, gebaseerd op de fundamentele rechten van elke burger,
want dat is precies de achtergrond tegen dewelke ombudsmannen
in heel Europa proberen hun taak te vervullen. Dat is het algemene
kader dat gebruikt wordt door alle ombudsmannen in hun dagda-
gelijkse werk van klachtenbehandeling. De bescherming van fun-
damentele rechten tegen mogelijke fouten, tegen mogelijke corrup-
tie, tegen mogelijke situaties in de maatschappij die een bedreiging
inhouden van deze fundamentele rechten voor sommige groepen
of voor sommige individuen. Deze Theory of Justice - het is enkel
een voorbeeld - wordt duidelijk uitgedrukt in de Portugese naam
van de ombudsman die luidt Provedor de Justiça, wat betekent de
persoon die rechtvaardigheid in de samenleving waarborgt. Het
vindt ook in zekere mate zijn uitdrukking in de notie Defensor del
Pueblo, naam die gebruikt wordt in Spanje en in Latijns Amerika en
in de term Human Rights Ombudsman, een naam die meer in ge-
bruik is in Centraal en Oost-Europa. Dat is enigszins verschillend
van de traditionele idee van de zuivere administratieve ombuds-
man, zoals die is uitgegroeid in de Noordelijke landen en aanvaard
in een groot deel van de wereld.

Het is niet de bedoeling hier de vergelijking te maken tussen ver-
schillende namen en verschillende achtergronden of kaders waar-
binnen de ombudsman werkt, of tussen de verschillende ideeën
die in die kaders actief zijn over heel de wereld. Anderen hebben
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dit vergelijkend onderzoek bij andere gelegenheden reeds gedaan.
Opvallend is wel dat in al deze systemen, in al deze schema’s, in al
deze concrete situaties, de onafhankelijkheid van de ombudsman
de absolute nummer één is van de voorwaarden die nodig zijn om
van een ombudsman, een echte ombudsman te kunnen spreken.
Voor deze bijdrage werden documenten geraadpleegd van een
aantal Europese of op Europa geı̈nspireerde ombudsmannen. Een
overzicht hiervan volgt maar het is uiteraard niet volledig.

Het eerste schema is dat van Nieuw-Zeeland waar gezegd wordt :
“Een ombudsman is verantwoording verschuldigd tegenover het parle-
ment, niet tegenover de regering.”. Het onafhankelijk zijn van de re-
gering wordt gezien als een essentieel kenmerk van de ombuds-
man, zodat het volk van Nieuw-Zeeland vertrouwen kan hebben
in de onpartijdigheid van de onderzoeken tegen de regering, haar
administraties en organisaties.

In Portugal wordt in artikel 1 van het statuut van de ombudsman
(de wet van 9 april 1991, gewijzigd in 1996) gezegd : “In het uitoe-
fenen van zijn functies zal de ombudsman genieten van een absolute
onafhankelijkheid” en in artikel 3 dat handelt over zijn benoeming
wordt gezegd : “Kan alleen maar worden aangesteld tot ombudsman,
een burger die de voorwaarden vervult om verkozen te worden tot lid van
het parlement en die een duidelijke reputatie geniet van integriteit en
onafhankelijkheid”. Artikel 7 : “Eens verkozen, zal de ombudsman onaf-
hankelijk zijn en kan geen einde worden gesteld aan zijn functie voor het
einde van zijn mandaat, tenzij uitdrukkelijk anders is voorzien in de
wet”. In artikel 8-1 : “De ombudsman zal niet ter verantwoording kun-
nen worden geroepen, noch op burgerlijke noch op criminele gronden,
voor de aanbevelingen of opmerkingen die hij maakt, de opinies die hij
formuleert of de daden die hij stelt in de uitoefening van zijn functies”.
En verder in artikel 8-2 : “De ombudsman kan niet worden gearresteerd
of in de gevangenis opgesloten, zonder de uitdrukkelijke toelating van
het Parlement, behalve voor het bedrijven van een misdaad waarvoor in
de wet een gevangenisstraf van meer dan 3 jaar wordt bepaald en waarbij
hij op heterdaad is betrapt.”. Dit verduidelijkt min of meer wat in
Portugal verstaan wordt onder de term onafhankelijkheid.

In de Republiek Slovenië kan men onder de term Human Rights
Ombudsman en onder de rubriek : Wat is een ombudsman ?, het
volgende vinden : “De Human Rights Ombudsman is een autonome
persoon, onafhankelijk van staatsinstellingen, verkozen door de Nationale
Vergadering om de rechten van de mens te beschermen en de basisvrijhe-
den voorzover die in verband staan met staatsinstellingen, lokale besturen
en de besturen die een openbare functie bekleden”. De basis voor de
oprichting van de instelling van de Human Rights Ombudsman in de
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Sloveense Republiek vindt men in de grondwet (in voege getreden
op 23 december 1991). Dat is dus de ultieme waarborg.

Dezelfde waarborg vinden we in Nederland waar geschreven
wordt : “Sinds 25 maart 1999 is de Nationale Ombudsman in de grond-
wet ingebed”. Het nieuwe artikel 78a plaatste de ombudsman in
hoofdstuk 4 na de Raad van State en de Nederlandse Rekenkamer
en stelt : “De Nationale Ombudsman zal onderzoeken, op verzoek of op
eigen initiatief, acties die ondernomen worden door de administratie van
het centrale bestuur en andere administratieve overheden die aangeduid
worden door of voortvloeien uit een parlementaire akte. In Nederland is
de Nationale Ombudsman één van de Hoge Colleges van Staat zoals de
twee kamers van het parlement, de Raad van State en de Nederlandse
Rekenkamer. De Hoge Colleges van Staat worden gekarakteriseerd door
hun formele onafhankelijkheid van de regering”. Een ander kenmerk
van de onafhankelijkheid van de Nationale Ombudsman is dat hij
is aangeduid door de Tweede Kamer en niet door de Kroon, wat
ongewoon is in het Nederlands constitutionele bestel.

In het Griekse systeem vindt men in de grondwet eerst een alge-
mene regel over onafhankelijkheid, die zegt dat onafhankelijkheid
impliceert dat er een duidelijk aangeven is van de periode van het
mandaat en dat er een persoonlijke en operationele onafhankelijk-
heid is die nauwkeurig moet worden omschreven in de wet. Dit
geldt ook voor de selectie en het statuut van het personeel. In de
wet is onafhankelijkheid gedefinieerd als zijnde niet onderworpen
aan controle door een regeringsorgaan of een administratieve over-
heid, dat de ombudsman niet kan worden aangesproken of wor-
den vervolgd of dat tegen hem geen onderzoek kan worden geor-
ganiseerd voor een opinie die hij heeft uitgedrukt of voor een daad
die hij heeft gesteld tijdens de uitoefening van zijn mandaat, dat er
een periode van vijf jaren is voor het mandaat en dat er geen her-
verkiezing mogelijk is.

Het Finse systeem zegt : “De parlementaire ombudsman is een onaf-
hankelijke en onpartijdige autoriteit die erop toekijkt of de wet wordt
gerespecteerd in de uitoefening van officiële en openbare functies”. Over-
eenkomstig de grondwet moeten de ombudsman en zijn deputies
een uitzonderlijke kennis van de wet hebben, maar het betekent
ook dat de ombudsman zijn garantie vindt in de Grondwet.

De oudste ombudsinstelling, het Zweedse ombudsmaninstituut,
bestaat sinds 1809. Op dat ogenblik werd Zweden bestuurd door
de Koning en daarom vond de Rijksdag, die de vier standen ver-
tegenwoordigde, dat er een instelling nodig was, onafhankelijk van
de Koning, om het respect voor de wetten en statuten te waarbor-
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gen. Daarom werd de ombudsman door het parlement verkozen
en dit is nog steeds het geval.

Het oudste parlement ter wereld, de IJslandse Althing, zegt over de
IJslandse ombudsman dat die wordt gekozen door het parlement
voor een periode van vier jaar, dat hij de voorwaarden moet ver-
vullen die door de wet zijn voorzien om te kunnen worden aange-
duid als lid van de het Hoogste Gerechtshof (Supreme Court). In
zijn werk is de ombudsman onafhankelijk en kan hij van niemand
onderrichtingen aannemen, het parlement inbegrepen.

Franstalige documenten in België, en dan verwijzen we naar de
Waalse regionale ombudsman, zeggen : “De ombudsman is helemaal
onafhankelijk van de administratieve overheden die hij moet controleren.
De doelmatigheid van de rol van de ombudsman berust op vijf essentiële
kenmerken, waarvan het eerste de onafhankelijkheid is. De volgende zijn :
de omschrijving van de bevoegdheden, zijn bekwaamheden en middelen
om die bevoegdheden uit te oefenen, het domein van zijn competenties en
de kwaliteit van de organen die hij vertegenwoordigt”.

In het Franse systeem wordt over het statuut van de ombudsman
gesproken als van een gepersonaliseerde instelling. Sinds de wet van
13 januari 1989 wordt de ombudsman uitdrukkelijk omschreven
als een autorité indépendante, die “binnen de grenzen van zijn bevoegd-
heden geen instructies ontvangt van om het even welke andere overheid”.
Wij vinden dezelfde bepaling in de wet tot instelling van federale
ombudsmannen in België, waar artikel 7 eveneens zegt dat : “de
ombudsmannen binnen de grenzen van hun bevoegdheden van geen en-
kele andere overheid richtlijnen ontvangen. Zij kunnen niet van hun taak
worden ontheven omwille van daden die zij stellen in de uitoefening van
hun functie”.

Laat ons nu eens kijken naar organisaties van ombudsmannen.

De eerste die we onderzoeken is de British and Irish Ombudsman
Association. In verband met lidmaatschap daar wordt gezegd :
“Stemrecht (dat betekent volledig lidmaatschap) van de vereniging is open
voor de ombudsmansystemen die voldoen aan de openbare criteria voor
erkenning die gehecht zijn aan de regels van de vereniging, in het bijzon-
der : onafhankelijkheid van de ombudsman van diegenen bij wie de om-
budsman onderzoek kan uitoefenen”; de andere criteria zijn : objecti-
viteit, fair handelen en publieke verantwoordelijkheid. In de gede-
tailleerde criteria wordt onafhankelijkheid gedefinieerd op een
meer concrete wijze. Onafhankelijkheid impliceert : “de jurisdictie,
de machten en de methode van aanduiding van de ombudsman moeten
algemeen gekend zijn. De personen die de ombudsman aanduiden moeten
totaal los staan van diegenen die door de ombudsman worden gecontro-
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leerd. De ombudsman zal ofwel voor een minimale periode van drie jaar of
tot aan de pensioenleeftijd worden benoemd. De benoeming mag niet
voortijdig worden afgebroken, tenzij voor wangedrag of wegens de onmo-
gelijkheid om de functie uit te oefenen of een andere belangrijke reden. De
vergoeding van de ombudsman kan niet onderworpen zijn aan opschor-
ting of vermindering door diegenen over wie de ombudsman een onder-
zoeksbevoegdheid uitoefent. Alleen de ombudsman kan bepalen of een
klacht binnen de jurisdictie van de ombudsman valt; tenzij anders be-
paald door het statuut wordt de ombudsman geacht te rapporteren aan
een instelling die onafhankelijk is van diegenen over wie hij bevoegdheid
van onderzoek heeft. De ombudsmandienst moet voldoende bestaft zijn en
van de nodige middelen voorzien ofwel door diegenen over wie hij be-
voegdheid uitoefent, ofwel uit publieke middelen zodat klachten op een
effectieve en grondige wijze kunnen worden onderzocht en opgelost.”

In de statuten van de Association des Ombudsmans et Médiateurs de la
Francophonie vinden we dezelfde bepaling in artikel 7.1.1.3., in ver-
band met stemgerechtigde leden : “Ombudsman is diegene die van
geen enkele openbare overheid richtlijnen ontvangt en die onafhankelijk is
van de administratie voor dewelke hij bevoegd is” en vervolgens spreekt
men van een mandataris die een mandaat heeft van een bepaalde
duur en die niet kan worden afgezet tenzij in een uitdrukkelijk
bepaald en vastgesteld geval. In artikel 7.1.2. zegt men : “Een orga-
nisatie die beantwoordt aan de criteria van sectie 7.1.1. maar die tegelij-
kertijd zijn bevoegdheid uitoefent in de openbare administratie en in de
privé-sector, of die onderworpen is aan de bevoegdheid van een instelling,
zoals voorzien in sectie 7.1.1., kan niet stemgerechtigd lid worden tenzij
met uitdrukkelijk akkoord van de Raad van Bestuur”.

Tenslotte zijn er de statuten van het IOI2, zoals goedgekeurd in
november 2002 op het Wereldcongres in Durban, Zuid-Afrika. In
punt 6 over het lidmaatschap van institutionele leden, punt iii,
wordt gezegd : “De ombudsman aanvaardt geen enkele richtlijn van om
het even welke openbare overheid die zijn onafhankelijkheid in het ge-
drang zou brengen en hij vervult zijn functies onafhankelijk van elke
overheid over wie hij bevoegdheid heeft”.

Het is dus duidelijk dat onafhankelijkheid het eerste en belangrijk-
ste criterium is waaraan moet worden voldaan om van een ombuds-
man te kunnen spreken. We vinden namelijk in de verschillende
schema’s dezelfde idee, de invulling ervan is echter uiteenlopend.

2 International Ombudsman Institute.
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2. De meerwaarde van de ombudsman in de rechtstaat :
het beginsel van de billijkheid3

De controle van de billijkheid, die ook wel de controle van het
billijk bestuur wordt genoemd, is een bijzondere bevoegdheid van
de ombudsman, die men evenwel slechts in bepaalde juridische
culturen terugvindt. Wanneer de toepassing van de wet in een
welbepaald geval een situatie zou teweegbrengen die ernstig in-
druist tegen het natuurlijk gevoel van rechtvaardigheid, dan biedt
het beginsel van de billijkheid aan de parlementaire ombudsman –
of de nationale ombudsman in de landen met een presidentieel
systeem – de mogelijkheid een aanbeveling te richten tot de admi-
nistratie om de uitvoering van deze wet in deze welbepaalde si-
tuatie te versoepelen, of zelfs op te heffen en om op basis hiervan
een beslissing te nemen die niet ingegeven is door de wet, maar
door de billijkheid. Vandaar de naam : aequitas para legem4. Met
andere woorden, de billijkheid is er om de rechtsregel aan te pas-
sen aan een specifieke situatie, om de onrechtvaardige, onbillijke of
onevenredige gevolgen van de wet of een decreet in een welbe-
paalde situatie recht te zetten, om de starheid van het recht te
matigen, en om het recht en zijn gevolgen op elkaar af te stemmen.

Zonder deze noodzakelijke verduidelijking van de exacte beteke-
nis van de billijkheid zouden we het risico lopen er een andere
betekenis aan te geven en zo de eigenlijke essentie ervan te ver-
draaien. We moeten daarom een duidelijk onderscheid maken tus-
sen de billijkheid en Equity Law, eigen aan het Angelsaksisch recht.
Toen door de Provisions of Oxford van 1258 op een aantal gebieden
een einde werd gemaakt aan de bevoegdheden van de rechtban-
ken van de Common Law, werd in deze zaken recht gesproken “naar
het geweten”, eerst door de Koning en later door de kanselier (Lord
High Chancellor) : hier vindt Equity Law zijn oorsprong. Op basis
van de regel van het precedent, werden deze uitspraken gaande-
weg gecodificeerd om in de 14e eeuw een werkelijk afzonderlijk
geheel van rechtsregels te vormen, dat eerst op gelijke voet stond

3 Uittreksel uit het artikel van P.-Y. Monette, « La plus-value de l’ombudsman dans
l’Etat de droit : intermédiaire agissant, lecture plurielle et principe d’équité » in De
ombudsman in België na een decennium, Interdisciplinair centrum voor ombudsman-
studies, die keure, 2002, pp. 113-126. Slechts een deel van de voetnoten is hier her-
nomen. Het volledige artikel is consulteerbaar op de site van het College.

4 Sommigen spreken van aequitas contra legem ; wij verkiezen echter aequitas para legem,
aangezien de billijkheid niet tegengesteld is aan de wet maar begrepen moet worden
in de marge van de wet. Het gaat hier om meer dan een kleine nuance. Het principe
zich te beroepen op billijkheid is inderdaad georganiseerd door de wet zelf en streeft
er niet naar zich tegen de wet te verzetten, maar wel haar gevolgen te verzachten of
op te heffen.
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met de Common Law, maar later, vanaf de 16e eeuw door de Com-
mon Law werd overheerst, tot de fusie van de rechtbanken van
Common Law en Equity Law in de 19e eeuw. Verre van een informele
correctie op de wet, is Equity Law dus een formele bron van het
Angelsaksisch recht en vormt het een deel van het geschreven
recht. In dit opzicht toont het adagium Equity follows the law dui-
delijk aan hoe verschillend de begrippen Equity Law en aequitas
para legem werkelijk zijn.

Wat het continentaal recht betreft, mogen we de billijkheid ook niet
verwarren met het beginsel van de redelijkheid5. De toepassing
van dit algemene rechtsbeginsel, dat vaak, maar niet altijd gekop-
peld wordt aan het evenredigheidsbeginsel, laat toe om het rede-
lijke karakter van een administratieve beslissing na te gaan. Dit is
een intellectuele oefening die we in vier stappen kunnen doorlo-
pen. In eerste instantie wordt het bestaan nagegaan van het feit dat
aan de basis ligt van de door de administratie genomen beslissing.
Vervolgens kijkt men na of de administratie een adequate juridi-
sche kwalificatie aan dit feit geeft. Daarna komt de pertinentie van
deze beslissing aan bod. Ten slotte gaat men na of de beoordeling
van de administratie om een dergelijke beslissing te nemen naar
aanleiding van die bepaalde feiten, juist is. Anders gezegd, er
wordt nagegaan of de administratie in eerste instantie de admini-
stratieve situatie correct heeft ingeschat, ze adequaat en pertinent
beoordeeld heeft en of ze, vervolgens, in deze omstandigheid de
meest oordeelkundige (<judicium) beslissing heeft genomen, die de
wet en haar correcte interpretatie toelaten, terwijl ze steeds het
meest gunstige (<propitius) karakter van deze beslissing nauwgezet
voor ogen moet houden. De controle van de redelijkheid beperkt
bijgevolg de beoordelingsbevoegdheid van de administratie en
brengt ongetwijfeld het toezicht op machtsoverschrijding dicht in
de buurt van de opportuniteitscontrole, maar deze controle van de
redelijkheid moet noodgedwongen stoppen waar de opportuni-
teitscontrole begint. De controleur van de machtsoverschrijding is
immers inderdaad enkel bevoegd om vergissingen inzake kwalifi-
catie, pertinentie of beoordeling recht te zetten, en niet om de op-
portuniteit van een beslissing te beoordelen.

Als formele – en bijgevolg bindende – rechtsbron, kan het redelijk-
heidsbeginsel toegepast worden zowel in geval van een discretio-
naire, als bij een gebonden bevoegdheid, in deze laatste hypothese
evenwel in mindere mate. Zo biedt dit beginsel een efficiënte be-
scherming tegen een mogelijke machtsoverschrijding door de ad-

5 Voor het redelijkheidsbeginsel, zie CFO, Jaarverslag 2000, pp. 25-27.
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ministratie, omdat het de administratie verhindert af te wijken van
het algemeen belang. Dit is zeker zo wanneer de ombudsman een
controle van de redelijkheid uitvoert omdat hij de administratie
hierover kan aanspreken, zelfs wanneer het niet om klaarblijkelijke
beoordelingsfouten gaat. Op die manier vult de ombudsman de
controle van de machtsoverschrijding door de rechter aan. De om-
budsman komt immers tussen in situaties waar de beoordelings-
fout van de administratie niet evident genoeg is om door de rech-
ter gesanctioneerd te kunnen worden. Hoe waardevol de controle
van de redelijkheid ook is voor het verfijnen van ons rechtssys-
teem, hier moet nogmaals worden benadrukt dat deze controle
altijd binnen het kader van de wet en haar correcte interpretatie
gebeurt.

Het beginsel van de billijkheid

Bij de toepassing van het beginsel van de billijkheid is het anders.
Dit beginsel staat volledig los van de wet. Al lijkt het principe
aequitas para legem op het eerste zicht volledig in strijd met de
juridische zekerheid en al lijkt het niet thuis te horen in een rechts-
staat die door regels en positivisme beheerst wordt, in werkelijk-
heid blijkt dit principe een onontbeerlijk instrument voor een meer
menselijke toepassing van het recht. Het zou getuigen van wijs-
heid – of eenvoudiger nog, van realisme, zoals Thomas van Aquino
zou zeggen – als een rechtsstaat de idee zou aanvaarden dat de
wet wel eens niet perfect zou kunnen zijn. Dit staat uiteraard te-
genover de gangbare fictie dat de wet, die de uitdrukking is van de
algemene wil, een perfecte en voldoende garantie zou moeten bie-
den aan de burger. Maar wat zou het getuigen van wijsheid indien
deze rechtsstaat zou trachten tegemoet te komen aan zijn onvol-
maaktheden door de instelling, bij wet, van een mechanisme dat
toelaat in uitzonderlijke situaties af te wijken van de wet. Het bil-
lijkheidsprincipe past immers wel binnen de rechtsstaat en is er
eigenlijk een verfijning van. De toepassing van het billijkheidsbe-
ginsel is echter waarschijnlijk uitsluitend mogelijk waar de rechts-
zekerheid gewaarborgd wordt door een afdoende praktijk ontstaan
uit respect voor de rechtsstaat en waar men bijgevolg niet het risico
loopt de toepassing van de billijkheid te verwarren met de af-
stomping van de norm. Want als het vernieuwende – of volgens
sommigen revolutionaire – karakter van het mechanisme aequitas
para legem stoort of zelfs verontrust, dan zou dit enkel mogen als
men eraan zou twijfelen of een rechtsstaat wel voldoende ontwik-
keld is om, gebaseerd op de superioriteit van de wet, de onrecht-

I.
A

lg
em

en
e

be
sc

ho
uw

in
ge

n

17



vaardigheden die onvermijdelijk uit de wet voortvloeien uit te zui-
veren en zelfs om de toepassing van de wet terzijde te schuiven.

Het billijkheidsbeginsel gaat even ver terug in de tijd als de be-
schouwingen over de relatie tussen recht en rechtvaardigheid. Het
staat centraal in het begrip van de rechtsstaat en, meer bepaald, in
de betekenis van het begrip “recht” en de plaats van de Staat in
relatie tot het recht. De rechtsstaat vindt zijn verantwoording in
samenlevingsregels die hij opstelt en in zijn verzet tegen machts-
willekeur en, meer algemeen, tegen de willekeur van de sterkste.
Maar, al betekent de ontwikkeling van de rechtsstaat een sprong
voorwaarts voor beschaving waardoor aan allen dezelfde rechten
en verplichtingen worden toegekend, met respect voor de integri-
teit en waardigheid van iedereen, toch kan de ontplooiing van zo’n
normatief juridisch systeem, gebaseerd op algemene regels, soms
een aantal manifeste onrechtvaardigheden met zich meebrengen.
Welnu, de rechtsstaat moet de burger dienen en niet slaafs de norm
toepassen. En als de uitvoering van de wet onbillijkheden met zich
meebrengt, al was het maar voor één iemand, dan moet het supe-
rieure beginsel van solidariteit dit verhelpen6. Hier ligt de verant-
woording voor het noodzakelijke onderscheid tussen het algemene
en het specifieke, tussen de regel en de uitzondering. Het is boven-
dien juist op basis van de zorgzame manier waarop de algemene
regel geformuleerd werd om tegemoet te kunnen komen aan uit-
zonderingssituaties, dat men de menselijke waarde kan beoordelen
van een rechtssysteem en van de maatschappij die het recht toe-
past. Vandaag de dag geldt niet meer dura lex, sed lex, maar geldt
veeleer de rechtzetting van summa ius, summa injuria. Dit betekent
voor de beschaving ongetwijfeld een nieuwe sprong voorwaarts en
waarbij het billijkheidsbeginsel een hulpmiddel kan zijn.

De inpassing van de billijkheid in een juridisch systeem dat geba-
seerd is op de superioriteit van de norm, kan echter niet voorbij-
gaan aan de norm zelf. Want al betekent aequitas para legem in
zekere zin een negatie van de wetstaat, het houdt allesbehalve een
miskenning in van de rechtsstaat. Hoewel de billijkheid haar oor-
sprong vindt in het natuurrecht en haar rechtmatig karakter, zoals
gezegd, ontleent aan het solidariteitsprincipe, toch moet dit ada-
gium zijn juridische grondslag vinden in de wet zelf. Dat is reeds
zo in het Franse en het Belgische rechtssysteem, die het beginsel

6 “Het is immers het antwoord op de plicht tot solidariteit binnen een gemeenschap
dat het beroep op de billijkheid een rechtmatig karakter verleent” zie “La place de
l’équité dans la mission du médiateur de la République”, in Rapport du médiateur de
la République, Parijs, 1991, p. 219.
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van de billijkheid ontwikkeld hebben. We moeten wel opmerken
dat men op federaal niveau deze expliciete erkenning van de bil-
lijkheid in de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale
ombudsmannen het liefst wilde vermijden, door haar enkel te ver-
melden in de voorbereidende werken7. Hierdoor wordt de be-
voegdheid van de ombudsman om de toepassing van de billijk-
heid aan te bevelen, door sommige administraties in twijfel getrok-
ken, terwijl anderen er een zekere juridische grondslag aan
toekennen.

Deze situatie toont aan hoe belangrijk de wettelijke, juridische
grondslag van het billijkheidsbeginsel in een rechtsstaat is. Het
bracht het College van de federale ombudsmannen ertoe een aan-
beveling te formuleren om de toepassing van de billijkheid door de
federale ombudsman op te nemen in de wet zelf, en niet louter in
haar voorbereidende werken8. Deze aanbeveling werd door een
aantal kamerleden vertaald in een wetsvoorstel9 en werd vervol-
gens voor advies aan de Raad van State10 voorgelegd.

Het advies was negatief omwille van de ongrondwettigheid van
het wetsvoorstel en kreeg van sommigen zware kritiek. Volgens
het hoogste administratieve rechtscollege vormde artikel 108 van
de Grondwet11 inderdaad een hinderpaal. Dit artikel verhindert
niet enkel de administratie (de Koning, hier de Uitvoerende Macht
waarvan de administratie de seculiere arm is) om vrijstelling te
verlenen van de uitvoering van wetten, maar laat evenmin aan de
wet (de Wetgevende Macht) toe om de Koning (de administratie)
de bevoegdheid te geven, vrijstelling te verlenen van de uitvoering
van wetten. Hierdoor lijkt de afdeling Wetgeving van de Raad van
State de grondwettelijke bepaling echter een draagwijdte te geven
die ze niet heeft. Terwijl het eerste luik van het door de Raad van
State ingeroepen verbod terecht de rol bevestigt van de Uitvoe-
rende Macht om de wet strikt uit te voeren, lijkt het tweede luik
van het verbod de geest en de letter van het artikel 108 van de
Grondwet te schenden. De stelling van het hoogste administratieve

7 Zie in dit verband “Het College van de federale ombudsmannen en het beginsel van
de billijkheid”, CFO, Jaarverslag 1998, p. 14.

8 AA 97/12, CFO, Jaarverslag 1997, p. 191.
9 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling

van federale ombudsmannen, Parl. St., Kamer van volksvertegenwoordigers, gewone
zitting 2000-2001, 10 oktober 2000, 0889/001.

10 Advies van de Raad van State van 20 december 2000, Parl. St., Kamer van volksver-
tegenwoordigers, gewone zitting 2000-2001, 0889/002.

11 “De Koning maakt de verordeningen en neemt de besluiten die voor de uitvoering
van de wetten nodig zijn, zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling
van hun uitvoering te mogen verlenen.”
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rechtscollege dat : “het […] de wetgever niet toekomt de Koning te
machtigen om van de Grondwet af te wijken”, is volkomen terecht. Het
wetsvoorstel beoogde echter de mogelijkheid te geven aan de wet-
gever om de Koning te laten afwijken van de wet, niet van de
Grondwet. Want al kan de Koning inderdaad nooit op eigen initia-
tief vrijstelling verlenen van de uitvoering van de wet, wat de
betekenis is van artikel 108 en waardoor hij inderdaad de artikelen
33, al. 2, 105 en 108 van de Grondwet zou schenden, het komt hem
daarentegen wel toe een wet uit te voeren die een systeem organi-
seert van uitzonderlijke vrijstelling van uitvoering van andere wet-
ten, en dit krachtens precies dezelfde grondwettelijke voorschrif-
ten. Het gemaakte onderscheid – gebaseerd op een bepaalde exe-
gese van artikel 108 om het advies van de Raad van State te
onderbouwen – tussen enerzijds een sectoraal of punctueel sys-
teem om af te kunnen wijken van de wet, wat de grondwetsbepa-
lingen zouden toelaten, en anderzijds een systeem van afwijking
van de wet met universele draagwijdte, wat deze bepalingen niet
zouden toelaten, lijkt ons in dat opzicht kunstmatig en zowel in
strijd met de letter als met de geest van bovengenoemd artikel 108.
Dit artikel bekrachtigt immers enkel en alleen de uitvoerende rol
van de Uitvoerende Macht krachtens het beginsel van de scheiding
der machten zoals beschreven door Montesquieu, waarop de Bel-
gische Grondwet grotendeels is gebaseerd.

Voorzichtigheid in de billijkheid.

Aangezien de controle van billijk bestuur verder gaat dan de wet,
moet zij, in de eerste plaats, met uiterste behoedzaamheid worden
uitgevoerd. Wil men daarenboven dat de billijkheid, een bij uitstek
subjectief begrip, harmonieus kan worden ingevoerd in onze op
objectiviteit gebaseerde rechtsstaat, dan dient men verder ook zo-
wel haar toepassingsgebied af te bakenen als haar gevolgen te be-
perken. Deze drievoudige vereiste verklaart enerzijds dat de rechts-
systemen die aequitas para legem erkennen als informele rechtsbron,
het beroep erop toevertrouwen aan één enkel orgaan, de ombuds-
man. Anderzijds verklaart dit ook dat het beroep op de billijkheid
door de ombudsman niet alleen met de grootste omzichtigheid
dient te gebeuren, maar dat hieraan ook nooit een precedents-
waarde kan worden verleend.

Het unieke karakter van het orgaan dat bevoegd is om de billijk-
heid toe te passen, is noodzakelijk voor de rechtszekerheid die aan
de basis ligt van elke rechtsstaat. Aangezien er geen universeel
erkende definitie van de billijkheid bestaat en elkeen er voor zich-
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zelf een mening over moet vormen, zou het inderdaad onhoudbaar
worden wanneer dit begrip door verschillende instellingen zou
kunnen worden ingevuld. Aangezien het beroep op de aequitas para
legem aan de burger de mogelijkheid geeft de uitvoering van de
wet naast zich neer te leggen, zou het evenzeer ondenkbaar zijn de
toepassing ervan bij de administratie zelf te leggen. De administra-
tie blijft immers het orgaan van de Uitvoerende Macht waarvan de
taak, zoals haar naam het reeds laat vermoeden, precies het uitvoe-
ren van de wet moet zijn en niet het omgekeerde, namelijk het
beslissen over de vrijstelling ervan. Men heeft bijgevolg het inroe-
pen van de billijkheid toevertrouwd aan een orgaan dat uniek is,
en zelfs een collaterale instelling bij het Parlement is – tenminste in
parlementaire systemen – en in dit opzicht afhankelijk is van de
Wetgevende Macht, belast met het uitvaardigen van de wet. Door
het buitengewoon subjectieve karakter van de billijkheid is dit or-
gaan bovendien noodzakelijkerwijs een zogenaamde geı̈ndividuali-
seerde instelling, precies omdat de toepassing van de billijkheid door
deze instelling gedefinieerd en ingevuld wordt. Omdat we, ten
slotte, de billijkheid kunnen definiëren als een bemiddelingsbegin-
sel tussen de rechtvaardigheid en de wet, spreekt het voor zich dat
de wet de toepassing van de billijkheid niet toevertrouwt aan wie
recht spreekt, en ook niet aan wie de wet uitvoert, maar wel aan de
tussenpersoon, de bemiddelaar die de ombudsman is. Als instantie
bevoegd om te herstellen, maar niet om te sanctioneren, als rech-
terlijke macht die beı̈nvloeden maar niet bevelen kan, kan de om-
budsman de toepassing van de billijkheid niet opleggen aan de
administratie. De ombudsman kan de toepassing van de billijkheid
wel aanbevelen en zo de administratie toestaan om af te wijken
van de toepassing van de wet. De billijkheid moet, met andere
woorden, begrepen worden als een corrigerend mechanisme van
de wet waarvan de toepassing voortvloeit uit de aanbeveling van
de ombudsman, gevolgd door de aanvaarding door de administra-
tie12. Deze dubbele voorwaarde gekoppeld aan het unieke karakter
van het orgaan dat bevoegd is om de billijkheid in te roepen, biedt
zo een duidelijke waarborg voor de rechtszekerheid.

12 In Frankrijk, waar aequitas para legem reeds meer dan een kwarteeuw geleden zijn
ingang vond, heeft het beroep op de billijkheid aangetoond dat de billijkheid tege-
moet komt aan een onmiskenbare nood. Het gaat zelfs zo ver dat de administratie
soms zelf de Ombudsman van de Republiek verzoekt een aanbeveling in billijkheid
tot haar te richten.
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Billijkheid en Gelijkheid.

Gezien het bij uitstek subjectieve karakter van de billijkheid, moet
haar gebruik door de ombudsman ook duidelijk afgelijnd worden.
Het gaat trouwens niet enkel om de bezorgdheid om het rechtssys-
teem te ontzien door het streven naar de complementariteit in
plaats van naar de tegenstelling tussen het rechtvaardige en het
zuiver wettelijke, maar in de praktijk gaat het ook om het garan-
deren van de geloofwaardigheid van de ombudsman die : “de wijs-
heid zal hebben de billijkheid enkel in te roepen als ze niet betwist kan
worden”13. Op die manier kan de ombudsman er zeker van zijn dat
zijn aanbeveling in billijkheid door de administratie zal worden
aanvaard. En net zoals de door de ombudsman gebruikte criteria
van evaluatie van behoorlijk bestuur in de meeste landen door de
ombudsman zelf worden ontwikkeld en niet door de wet die hem
aanstelt of organiseert, zo is het ook met de criteria voor het inroe-
pen van de billijkheid. Zo heeft de ombudsman vooraleer hij een
aanbeveling in billijkheid richt tot de administratie, vier parame-
ters : dat zijn aanbeveling niet arbitrair is, maar integendeel een
uitzonderlijke en werkelijk onbillijke situatie14 op het oog heeft,
dat het om een onbillijke situatie gaat die door de wetgever niet
kon worden voorzien op het ogenblik van het tot stand komen van
de wet, dat de mogelijke financiële kost van de aanbevolen oplos-
sing in billijkheid draagbaar is voor de gemeenschap, en ten slotte
dat de bovengenoemde oplossing niet zelf een onbillijke of zelfs
onrechtvaardige situatie ten aanzien van derden veroorzaakt.

We moeten dan ook meteen verduidelijken dat de versoepeling of
zelfs opschorting van de toepassing van de wet als gevolg van een
aanbeveling in billijkheid geenszins inbreuk mag plegen op het
gelijkheidsbeginsel. Dit zou immers een voorwendsel kunnen zijn
om aan te voeren dat de toepassing van de billijkheid nadelig is
voor wie ze niet genoten heeft en ook nadelig is ten aanzien van
wie de wet op een normale wijze werd toegepast. Het is inderdaad
zo dat het beginsel dat men gelijk is voor de wet, niet betekent dat
de overheid niet ieder geval nauwkeurig en billijk in het licht van

13 P. Legatte (die Ombudsman van de Republiek was en lid van de Raad van State in
Frankrijk), L’Etat de droit français et l’intervention du médiateur de la République pour la
protection du citoyen, 1998, p. 10, niet gepubliceerd.

14 Moet hier nog vermeld worden dat billijkheid geen synoniem, maar, in tegendeel,
antoniem is van arbitrair? Waar dit laatste begrip immers een gezag vertolkt zonder
andere grondslag dan de goodwill van degene die het gezag voert ten koste van de
rechtvaardigheid en de rede, daar ontwikkelt, het eerste begrip, de billijkheid, een
regel van rede die kan worden doorgetrokken tot morele en sociale dwang, precies
met het oog op meer rechtvaardigheid.
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de wetten en andere toepasbare bepalingen moet bestuderen. De
wet moet niet zo geformuleerd [geı̈nterpreteerd] worden dat ze de
overheid zou beletten ieder geval op een aan de omstandigheden
aangepaste wijze te behandelen. Bovendien, zoals de rechtspraak
van het Arbitragehof, net als de verschillende internationale rechts-
colleges, een onderscheid maakt tussen de reële en de formele ge-
lijkheid, moeten de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en
niet-discriminatie gelezen worden als niet in strijd met een ver-
schillende behandeling van personen in een vergelijkbare situatie,
en meer zelfs, als strijdig met een identieke behandeling van per-
sonen in een verschillende situatie, voor zover dit onderscheid in
behandeling – tenzij de gelijkheid van behandeling – op een objec-
tieve en redelijke manier kan verantwoord worden. Welnu, al kan
de billijkheid, precies omdat ze per definitie ontleend is aan de
subjectiviteit, in geen geval een verschillende behandeling van per-
sonen in een vergelijkbare situatie rechtvaardigen, zij kan daaren-
tegen wel de tot stand gekomen vergelijkbaarheid betwisten tussen
de situaties in verschillende realiteiten. Want deze vergelijkbaar-
heid is inderdaad “vluchtig, of op zijn minst onderhevig aan een zeer
subjectieve beoordeling. […] De vergelijkbaarheid van individuen waarop
het gelijkheidsbeginsel zich beroept, is in geen geval een objectief “onto-
logisch gegeven”, maar eerder het juridisch product van een waardeoor-
deel dat, in functie van elke norm, het meest afdoende criterium selecteert
op basis waarvan de individuen vergeleken kunnen worden”15. Zo zal de
ombudsman het terecht aankaarten wanneer iemand ten aanzien
van wie de toepassing van de wet een ernstige onbillijkheid te-
weeg brengt, zich in een situatie bevindt die vergelijkbaar is met
die van andere burgers ten aanzien van wie de uitvoering van
dezelfde wet geen enkel onbillijk gevolg meebrengt. De ombuds-
man zal bijgevolg hierop een beroep kunnen doen om een andere
oplossing voor te stellen, zonder dat deze aanbeveling het beginsel
schendt van de gelijkheid van alle burgers voor de wet. In deze
context moet het adagium : “de billijkheid begint daar waar de gelijk-
heid ophoudt” begrepen worden : de billijkheid is geenszins de ont-
kenning, maar ligt wel in het verlengde van de gelijkheid.

In dit opzicht is het juist het unieke karakter van elke onbillijke
situatie waarin de ombudsman de billijkheid inroept, dat verklaart
dat zijn aanbevelingen in billijkheid enkel kunnen worden toege-

15 S. Van Drooghenbroeck, « L’équité et la constitution – A propos de l’avis du Conseil
d’Etat du 20 XII 2000 sur une proposition de loi modifiant l’article 14 de la loi du 22
mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux », in C.D.P.K., Mys & Breesch, Gent,
2001, hoofdstuk II. 3 « Les relations ambivalentes de l’égalité et de l’équité », pp. 368
e.v.
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past op het specifieke geval in het voordeel waarvan ze werden
geformuleerd. Bovendien bezitten deze aanbevelingen geen erga
omnes karakter, en hebben ze geen precedentswaarde. In deze ab-
solute relativiteit van de aanbevelingen in billijkheid die door de
ombudsman worden geformuleerd, wat overigens een waarborg
biedt voor de rechtszekerheid, kunnen we in geen geval een mis-
kenning van het gelijkheidsbeginsel zien. Het is immers zo dat elk
persoon die, alle parameters en omstandigheden in acht genomen,
zich in een situatie zou bevinden, identiek aan de situatie van de-
gene in wiens voordeel de ombudsman de billijkheid heeft inge-
roepen, op zijn beurt ook een beroep kan doen op de ombudsman
om ook naar aanleiding van zijn situatie een aanbeveling in billijk-
heid te laten formuleren.

De billijkheid kan in uitzonderlijke omstandigheden toelaten het
recht op een meer menselijke manier toe te passen. Ze is evenwel
geen droombeeld van absolute rechtvaardigheid dat los staat van
het recht waarmee de billijkheid eigenlijk verbonden is. De billijk-
heid is evenmin een waanbeeld van subjectiviteit die de objectivi-
teit van het normatief recht zou overheersen, zoals sommigen haar
zien. Zij is helemaal niet de zo fel bekritiseerde tegenpool van
positief recht, in werkelijkheid is zij er de vervolmaking van, de
laatste stap van deze gezamenlijke onderneming. We kunnen dus
stellen dat de billijkheid een unieke meerwaarde biedt aan een
rechtsstaat, een meerwaarde waarvan de ombudsman slechts de
actieve drager is. Het is de administratie die moet instemmen met
de ingeroepen billijkheid en die ze in de praktijk moet toepassen.
De burger is de exclusieve begunstigde van deze meerwaarde. De
morele verhevenheid die uit deze meerwaarde voortvloeit – door
de uiterste solidariteit binnen het rechtssysteem te hebben geëist –
heeft een positieve invloed op heel de samenleving.
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3. Internationale contacten

In het buitenland hebben volgende activiteiten plaatsgevonden :

De contacten met de UNESCO in Parijs werden, op een beperkt
niveau (de UNESCO bereidde zich voor op de Top van Johannes-
burg), onderhouden door dr. Herman Wuyts, Regionaal vice-voor-
zitter van Europa van het International Ombudsman Institute (IOI),
wat verplaatsingen naar Parijs meebracht van twee dagen (24-25
januari en 16-17 april).

In Vilnius, Litouwen (5-6 april) hebben dr. Herman Wuyts en
Pierre-Yves Monette deelgenomen aan een vergadering van Euro-
pese ombudsmannen, georganiseerd door de Litouwse ombuds-
man in samenwerking met de Mensenrechtencommissaris van de
Raad van Europa. Het thema was : “The role of the Ombudsman in
the protection of human rights”.

In Madrid (24-25 april) hebben dr. Herman Wuyts en Pierre-Yves
Monette deelgenomen aan een ombudsmanconferentie, gehouden
in het kader van het Spaanse voorzitterschap van de Europese
Unie. Het thema van de conferentie was : “International meeting on
the protection of human rights – European Union / Latin America/Ca-
ribbean”.

Op uitnodiging van de Minister van Staat voor de Administratieve
Hervorming van Libanon nam Pierre-Yves Monette op 3 en 4 juni
als deskundige deel aan het colloquium over de invoering van een
ombudsman in Libanon.

In Sofia (6-7 juni) hebben dr. Herman Wuyts en Pierre-Yves
Monette deelgenomen aan werkvergaderingen van het Center for
the Study of Democracy, dat een wetsvoorstel voor de invoering van
een ombudsman in Bulgarije voorbereidt. Dit voorstel is op dit
ogenblik ter discussie in het Parlement van Bulgarije. Bij die gele-
genheid werd een International Conference on European Standards and
Ombudsman Institutions in Southeast Europe georganiseerd.

Op drie plaatsen werden, op het initiatief van dr. Herman Wuyts,
beperkte vergaderingen van ombudsmannen georganiseerd (in
Londen, Wenen en Lissabon) over de interne organisatie van het
IOI. Zelf heeft hij enkel deelgenomen aan die in Lissabon (22-23
juli). Ook Pierre-Yves Monette nam aan deze vergadering deel.

Op uitnodiging van l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie
nam Pierre-Yves Monette op 12 en 13 oktober deel aan l’Assemblée
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Internationale des Instituts et des Réseaux Francophones des Droits de
l’Homme, de la Démocratie et de la Paix, te Beyrouth, Libanon.

Als Regionaal vice-voorzitter van Europa van het IOI nam dr.
Herman Wuyts van 14 tot 16 oktober deel aan de jaarlijkse verga-
dering van de Raad van Bestuur van het IOI in Hammamet,
Tunesië, en van 18 tot 21 november aan het VIIde Jaarlijks Congres
van de Federación Iberoamericana de Ombudsman in Lissabon, op uit-
nodiging van de Portugese Ombudsman.

Van 23 tot 25 oktober nam Pierre-Yves Monette deel aan de jaar-
lijkse vergadering van de Raad van Bestuur van de Association des
Ombudsmans et Médiateurs Francophones (AOMF) in Courmayeur,
Italië.

De jaarlijkse bijeenkomst van de stemgerechtigde leden van de
Europese regio van het IOI vond plaats in Ljubljana, Slovenië, van
5 tot 7 december, onder het voorzitterschap van dr. Herman Wuyts.

Ten slotte vond op 18 december in Straatsburg een ontmoeting
plaats tussen de Europese Ombudsman en dr. Herman Wuyts.

Philippe Vande Casteele, directeur bij het College, heeft op 9 en 10
september in Straatsburg deelgenomen aan het seminarie : “Part-
ners voor de bescherming van de rechten van de mens – Hoe de wissel-
werking tussen het Europees Hof voor de rechten van de Mens en de
nationale rechtscolleges bevorderen”, ingericht door de Raad van
Europa.

De commissie voor Financiële en Sociale Aangelegenheden van de
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad heeft op 16 decem-
ber 2002 te Luxemburg een hoorzitting gehouden waaraan
Philippe Vande Casteele heeft deelgenomen. “De evaluatie van de
functie van ombudsman” was het onderwerp van deze hoorzitting.
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4. Logistiek beheer

Op het vlak van het beheer van het menselijk potentieel doet het
College van de federale ombudsmannen belangrijke inspanningen
inzake opleiding. Deze opleidingen kunnen grosso modo opgedeeld
worden in operationele opleidingen – fiscaliteit, sociaal recht, … -
enerzijds en logistieke of ondersteunende opleidingen – informa-
tica, personeelsbeheer, boekhouden, … - anderzijds. Ze kunnen zo-
wel in huis als buitenshuis worden georganiseerd, dit laatste onder
meer met de steun van het Opleidingsinstituut van de federale
overheid (OFO).

4.1. Personeelsbezetting en -beleid

Vanaf januari 2002 doet het College voor de loonadministratie een
beroep op de Centrale Dienst voor de Vaste Uitgaven (CDVU) van
het ministerie van Financiën. Dit liet toe de beheerskosten gevoelig
te drukken en een effectiviteitsverhoging te realiseren.

De volgende tabel geeft een beeld van het personeelsbestand op 1
januari 2003.

Niveau Taalrol Geslacht Rechtspositie Totaal
effectief

Totaal
personeels-

formatieN F M V Statutair Contract

A 12 11 13 10 19 (*) 4 23 24

B 6 6 4 8 11 1 12 12

C 1 1 1 1 0 2 2 2

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

Totaal 20 19 18 21 30 9 39 38+2 (**)

(*) waarvan twee 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 2002 groeide het glo-
bale personeelsbestand met twee eenheden aan. Het aantal con-
tractuele medewerkers steeg van vijf naar negen eenheden, we-
gens de vervanging van een bode-chauffeur (betrekking niet inge-
vuld op 1 januari 2002), van een statutair medewerker in verlof
voor stage gedurende één jaar, van een statutair medewerker ni-
veau B, die het College definitief heeft verlaten en tenslotte de
contractuele aanwerving van een laureaat van het vergelijkend
wervingsexamen van attaché. Deze laatste contractuele aanwer-
ving gebeurde in afwachting van de omzetting van deze functie in
een statutaire betrekking bij de benoeming als opdrachthouder –
na een examen in samenwerking met SELOR - van een dienst-
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doende auditeur-coördinator. Inmiddels is deze omzetting op 1 fe-
bruari 2003 gerealiseerd.

Het informaticabeheer wordt op 1 januari 2003, op het universi-
taire niveau, nog steeds verzekerd door een contractueel medewer-
ker. Een vraag tot aanpassing van de personeelsformatie en van-
daar ook van het taalkader, beide goedgekeurd op 19 november
1998, werd einde 2002 ingediend bij de Kamer van volksvertegen-
woordigers teneinde een specifieke statutaire functie van attaché/
auditeur belast met de informatica in te stellen. Het beheer van een
steeds groeiend aantal dossiers vergt inderdaad een geactualiseerd
en moduleerbaar informatica-instrument, dat tegemoet komt aan
de hoge eisen van het College, de verzoekers, de administraties en
het Parlement.

In niveau B (bestuursassistenten) is momenteel één Nederlandsta-
lige betrekking vacant en tijdelijk op contractuele basis ingevuld.
Wat de overige vier contractuelen betreft, voorziet de personeels-
formatie uitdrukkelijk dat deze functies - rekening houdende met
hun specificiteit – door contractuelen moeten (twee schoonmaak-
sters) of kunnen (twee bode-chauffeurs) ingevuld worden.

4.2. Financieel en budgettair beheer

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, enz.).

De begroting 2003 voorziet kredieten voor een totaal van 3.118.020,-
EUR. De lichte toename tegenover 2002 (+ 2,36 %) is hoofdzakelijk
te verklaren door de loonindexering, door de normale loopbaan-
ontwikkeling en door de verhoging van het aantal permanenties in
de provincies. De verhoging van de loonmassa blijft evenwel bin-
nen de oorspronkelijke meerjarenraming van het College, voorge-
legd aan en aangenomen door de Kamer in 1998.

De rekeningen 2001 hebben overigens een batig saldo opgeleverd
van 440.699,38 EUR (begroting van 3.030.250,45 EUR – 2.601.086,24
EUR uitgaven en opbrengsten). Dit heeft de Kamer van volksver-
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tegenwoordigers toegelaten het bedrag van de dotatie voor 2003
met eenzelfde bedrag te verminderen tot 2,747 miljoen EUR16.

4.3. Materieel beheer

Het nieuwe, in huis ontwikkelde informaticasysteem dat op 4 april
2001 in gebruik werd genomen, werd in 2002 permanent opge-
volgd, bijgestuurd en verder ontwikkeld met de medewerking van
een adviesgroep van gebruikers. Aldus werd de gebruiksvriende-
lijkheid van dit dossieropvolgingssysteem verder verhoogd en
werden mogelijkheden op het vlak van statistische rapportering en
beheersinformatie aangeboord. Daarnaast werd de informatisering
van de zogenaamde principedossiers aangepakt, evenals de omscha-
keling van het dossieropvolgingssysteem naar de nieuwe structu-
ren van de federale overheid na de Copernicushervorming.

Een luik van het informatiseringstraject dat recent werd ontwik-
keld, met toepassing van dezelfde technologie en methode als deze
van het dossieropvolgingssysteem, betreft het bibliotheek- en do-
cumentatiebeheer van het College. Deze module werd begin no-
vember 2002 ter beschikking gesteld van de interne gebruikers. De
dossierbeheerders kunnen op die wijze vanaf hun werkpost infor-
matie opvragen. Uiteraard optimaliseert deze toepassing ook het
eigenlijke beheer van de eigen bibliotheek en documentatie.

16 Verslag namens de commissie voor de Comptabiliteit uitgebracht door de heer Pierre
LANO, 10 december 2002, Parl. St., Kamer van volksvertegenwoordigers, gewone
zitting 2002-2003, nr. 2181/001, pp. 31 e.v.
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II. ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

1. Inleiding

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

Vooreerst bieden algemene statistische gegevens een overzicht
aangaande het aantal, de taal, het gebruikte communicatiemiddel,
de geografische spreiding, de behandelingsfase, de doorverwijzing
en de beoordeling van de dossiers, evenals de betrokken admini-
straties en sectoren.

De cijfers betreffen steeds de toestand op 31 december 2002. Aan-
sluitend bij het Jaarverslag 2001 (1 januari 2001 – 31 december 2001)
loopt de beschouwde periode in dit jaarverslag opnieuw over
twaalf maanden (1 januari 2002 – 31 december 2002).

Voor de algemene cijfers wordt, zoals in het vorige jaarverslag, in
de mate van het mogelijke – afhankelijk van de beschikbaarheid
en/of de vergelijkbaarheid van de gegevens – de evolutie weerge-
geven over de jaren 2001 en 2002.

Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed - ook indien er
slechts weinig dossiers17 zijn ingediend - aan de federale ministe-
ries18 (met inbegrip van de wetenschappelijke en culturele instel-
lingen, alsook van de bijzondere korpsen), de federale parastatale
instellingen, en ten slotte, de privé-organisaties belast met een al-
gemene 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 ministeries19 worden de parastatalen behan-
deld samen met het ministerie dat de voogdij erover uitoefent, ook

17 Het cijfermateriaal wordt slechts vanaf 20 dossiers per administratie in grafiekvorm
voorgesteld, teneinde weinig relevante grafieken te vermijden.

18 Zie supra, Inleiding, pp. 3 e.v., voor wat betreft de overgang van federale ministeries
naar federale overheidsdiensten (Copernicushervorming).

19 Zie infra, pp. 105 e.v.
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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
beoordelen naar aanleiding van een klacht. Dit is de reden waarom
bij bepaalde ministeries de categorie “minister” voorkomt.

2. Algemene cijfers

Het totale aantal dossiers dat hier in grote trekken wordt behan-
deld, bedraagt 5.848, waarvan drie intussen afgesloten dossiers in-
gediend tijdens het jaar 1997, zeventien dossiers ingediend tijdens
het jaar 1998 en 98 dossiers ingediend tijdens het jaar 1999. Tijdens
het jaar 2000 werden er van deze 5.848 dossiers 331 ingediend,
tijdens het jaar 2001 1.122 en tijdens het jaar 2002 tenslotte 4.277,
met inbegrip van 1.343 informatievragen. Als referentieperiode is
hier telkens het kalenderjaar genomen.

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
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. Regelmatig onderzoekt het College
of de nog openstaande dossiers die sinds meer dan twee jaar wer-
den ingediend niet kunnen worden afgesloten. De meeste hierbo-
ven vermelde dossiers, ingediend tijdens de kalenderjaren 1997-
2000 en nog in behandeling bij het begin van het werkjaar 2002,
werden intussen dan ook effectief afgesloten.

Deze dossiers zijn verdeeld over tien fasen, hernomen in artikel 12
van het Huishoudelijk Reglement van het College van de federale
ombudsmannen20 : ontvangstmelding, informatiefase, onderzoeks-
fase, bemiddelingsvoorstel, onontvankelijk dossier, opschorting
van de behandeling, voorstel, officiële aanbeveling, doorverwij-
zing, afsluiting van het dossier.

20 B.S., 27 januari 1999, pp. 2339-2345; CFO, Jaarverslag 1997, pp. 45-46.
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(*) Het totaal aantal bemiddelingen, voorstellen en officiële aanbevelingen gedurende het
werkjaar bedraagt respectievelijk 9, 39 en 13. De aantallen opgenomen in de grafiek
betreffen immers enkel de situatie op 31 december 2002. De fasen in een dossier zijn
uiteraard evolutief.

Deze dossiers zijn voor het werkjaar 2002 als volgt over de talen
verdeeld : Nederlands : 3.238, Frans : 2.545, andere (waaronder
Duits) : 65.

De hiernavolgende grafiek geeft tevens de evolutie weer van het
aantal dossiers per taal over de jaren 2001 en 2002. Het is een
vergelijking tussen twee momentopnamen, op 31 december van
het werkjaar. Merk op dat bij een dergelijke vergelijking een aantal
dossiers – geopend vóór 1 januari 2002 – in de cijfers voor beide
werkjaren zijn opgenomen. Deze gegevens blijven evenwel rele-
vant omdat ze per werkjaar de reële werklast van het College
weergeven, verdeeld over de verschillende talen.
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De verdeling over de verschillende talen van de 4.277 nieuwe dos-
siers geeft voor het werkjaar 2002 het volgende beeld: Nederlands :
2.515 of 58,7 %, Frans : 1.715 of 40,1 %, andere (waaronder Duits) :
47 of 1,1 %. Opgesplitst over nieuwe klachten en verzoeken tot
bemiddeling enerzijds en informatievragen anderzijds geeft dit :

- nieuwe klachten en verzoeken om bemiddeling (2.934), Neder-
lands : 1.655 of 56,4 %, Frans : 1.249 of 42,6 %, andere (waaronder
Duits) : 30 of 1,0 %;

- nieuwe informatievragen (1.343), Nederlands : 860 of 64,0 %,
Frans : 466 of 34,7 %, andere (waaronder Duits) : 17 of 1,3 %.
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De hiernavolgende grafiek geeft een beeld van de verdeling van de
dossiers per communicatiemiddel. Met dit laatste wordt de wijze
bedoeld waarop een klacht wordt ingediend of een informatie-
vraag wordt gesteld. In afnemende volgorde van belangrijkheid
gebeurt dit voor het geheel van de dossiers 2.253 keer per telefoon,
1.888 keer per brief, 1.039 keer per E-mail, 376 keer via een bezoek
of bij de permanenties en tenslotte 292 keer per fax.

Hierna volgt een grafiek met de beschikbare cijfergegevens21 over
de geografische spreiding over de provincies en Brussel van zowel
de 5.468 dossiers als van de 4.906 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 zo-
ver de betrokkene een woonplaats in België heeft vermeld. Daar-
naast werd in 123 dossiers een woonplaats in het buitenland aan-
geduid.

21 Bron voor de gegevens inzake bevolkingsaantal : 2001, Ecodata, Federale overheids-
dienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.
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Een aantal dossiers waren onontvankelijk (701 in totaal); 253 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 1.343 infor-
matievragen, waarvan een aantal werden doorverwezen naar de
bevoegde instanties en hun informatieambtenaren. Zo bleven er
nog 3.551 ontvankelijke dossiers over.

Zoals reeds toegelicht in het Jaarverslag 200022, vertegenwoordigen
de onontvankelijke of doorverwezen dossiers en de informatievra-
gen 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 zoals vorig jaar nog ongeveer 1.500 andere,
meestal telefonische informatievragen. Hoewel ze per vraag niet al
te veel tijd vergen en daarom in tegenstelling tot de 1.343 meer
inhoudelijke vragen niet in de grafieken werden opgenomen, ver-
tegenwoordigen deze in hun geheel toch eveneens een niet te ver-
waarlozen werklast.

De hiernavolgende grafiek geeft een beeld van de ontvankelijkheid
van de dossiers.

22 CFO, Jaarverslag 2000, pp. 9-13.
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Houden we geen rekening met de informatievragen, dan stellen
we volgende evolutie vast over de jaren 2001 en 2002:

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

- jaar 2002 (voor 4.505 dossiers) : 3.551 ontvankelijke dossiers
(78,8 %), 701 onontvankelijke dossiers (15,6 %) en tenslotte 253
doorverwezen dossiers (5,6 %);

De 3.551 ontvankelijke dossiers zijn per taal voor het werkjaar 2002
als volgt verdeeld : Nederlands : 1.824, Frans : 1.690, andere (waar-
onder Duits) : 37.

De hiernavolgende grafiek geeft tevens de evolutie weer van het
aantal ontvankelijke dossiers per taal over de jaren 2001 en 2002.
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 gegevens
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 2.060 nieuwe ont-
vankelijke dossiers geeft voor het werkjaar 2002 het volgende
beeld : Nederlands : 1.122 of 54,5 %, Frans : 915 of 44,4 %, andere
(waaronder Duits) : 23 of 1,1 %. Voor de 1.941 nieuwe ontvanke-
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lijke dossiers van het werkjaar 2001 was deze verdeling als volgt :
Nederlands : 1.085 of 55,9 %, Frans : 843 of 43,4 %, andere (waar-
onder Duits) : 13 of 0,7 %.

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 6 0,5%
Vlaamse Ombudsman 71 5,8%
Médiateur de la Région wallonne 16 1,3%
Hoge Raad voor de Justitie 7 0,6%
Ombudsdienst Pensioenen 37 3,0%
Ombudsdiensten bij de autonome overheidsbedrijven 25 2,0%
Federale administraties 873 71,0%
Gemeenschappen en Gewesten 74 6,0%
Ombudsmannen steden en gemeenten 4 0,3%
Lokale administraties 28 2,3%
Private klachteninstanties (banken, verzekeringen,….) 30 2,4%
Andere 58 4,7%

1229 100,0%

De ontvankelijke en reeds volledig afgehandelde dossiers werden
ook ingedeeld in één van de evaluatiecategorieën23 :

“Behoorlijk bestuur” wordt toegekend wanneer er geen fout gemaakt
werd of wanneer de fout werd rechtgezet zonder tussenkomst van
het College.

“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
beginselen van behoorlijk bestuur, toch het natuurlijk rechtvaar-

23 CFO, Jaarverslag 2000, pp. 15-16.
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digheidsgevoel diep kwetst en waarvoor het College de admini-
stratie 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” tenslotte 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
1.987 afgesloten dossiers. Deze zijn als volgt geëvalueerd : 727 ″be-
hoorlijk bestuur″, 555 ″behoorlijk bestuur na tussenkomst″, 190 ″onbe-
hoorlijk bestuur″, 1 “toepassing van de billijkheid”, 147 ″consensus″, 24
″gedeelde verantwoordelijkheid″, 62 ″niet te bepalen verantwoordelijk-
heid″, 276 ″afgesloten wegens onvoldoende informatie″ en 135 ″geen oor-
deel″. Het verschil tussen het aantal evaluaties (2.117) en het aantal
afgesloten dossiers (1.987) is te verklaren door het feit dat een
zelfde dossier meerdere administraties kan betreffen en dus met
meerdere evaluaties is afgesloten (één per administratie).
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Van de 745 dossiers met de evaluatie “onbehoorlijk bestuur” of “be-
hoorlijk bestuur na tussenkomst” volgt hierna een overzicht van de
gehanteerde criteria. In een dossier kunnen meerdere criteria wor-
den aangehaald, waardoor het totaal aantal gebruikte criteria (939)
hoger ligt dan het aantal betrokken dossiers.
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De hiernavolgende grafiek 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. On-
danks een toename in absolute cijfers van het aantal positief afge-
sloten dossiers (555 in 2002 tegenover 442 in 2001), is dit aantal
procentueel licht gedaald (74,5 % in 2002 tegenover 78,2 % in 2001).
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De verdeling van de ontvankelijke dossiers over de verschillende
administraties is als volgt :

federale dienst 2001 2002

Diensten van de Eerste Minister 19 0,5% 23 0,6%
Ambtenarenzaken 91 2,5% 70 1,7%
Justitie 162 4,4% 199 4,9%
Binnenlandse Zaken 581 15,7% 827 20,4%
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking 298 8,1% 346 8,5%

Landsverdediging 39 1,1% 55 1,4%
Financiën 1585 43,0% 1315 32,5%
Tewerkstelling en Arbeid (zonder sociale
parastatalen) 18 0,5% 19 0,5%

Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
(zonder sociale parastatalen) 264 7,2% 352 8,7%

Middenstand en Landbouw
(zonder sociale parastatalen) 90 2,4% 104 2,6%

Economische Zaken 27 0,7% 70 1,7%
Verkeer en Infrastructuur 100 2,7% 170 4,2%
Sociale parastatalen 244 6,6% 280 6,9%
Private organisaties belast met een openbare
dienstverlening 84 2,3% 101 2,5%

Parastatalen, overheidsbedrijven en instanties die
niet direct verbonden zijn aan een ministerie 47 1,3% 67 1,7%

Andere 41 1,1% 50 1,2%
3690 100,0% 4048 100,0%

Daar een dossier betrekking kan hebben op verschillende overhe-
den, is het aantal klachten of verzoeken om bemiddeling per ad-
ministratie (4.048) hoger dan het aantal ontvankelijke dossiers
(3.551). Bovendien zijn per administratie ook de klachten van amb-
tenaren nog eens afzonderlijk (en bijkomend) vermeld.
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Tot slot van dit algemeen overzicht volgt hierna de verdeling per
sector van de in vorige tabel en grafiek opgenomen dossiers.
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3. De twaalf federale ministeries

3.1. Kanselarij van de Eerste minister24

3.1.1. Cijfers

Diensten van de Eerste minister
+ Instellingen
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Centrum voor gelijkheid van kansen
en racismebestrijding 1 4,3% 1 1

Federale voorlichtingsdienst (FVD) 2 8,7% 1 1 2
Federale diensten voor wetensch.,
technische en culturele aangelegen-
heden (DWTC)

6 26,1% 2 1 3

Algemeen Rijksarchief 1 4,3%
Koninklijke musea voor kunst en
geschiedenis 1 4,3%

Koninklijk museum voor Midden-
Afrika 3 13,0% 1 1

Koninklijk meteorologisch
instituut 1 4,3% 1 1

Belgisch instituut voor ruimte-
aëronomie 1 4,3%

Koninklijke sterrenwacht van België 1 4,3%
Klachten van ambtenaren 6 26,1%
TOTAAL 23 100,0% 1 3 1 1 2 8

24 voorheen : “Diensten van de Eerste minister”, deze benaming werd in de grafieken
en in de tabellen weerhouden. (Zie supra, Inleiding, pp. 3 e.v.).
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Beoordelingscriteria Aantal
Overeenstemming met rechtsregels 1
Zorgvuldigheid 2
Informatieverstrekking 3
TOTAAL 6

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

Net als de voorbije jaren heeft het College slechts een beperkt aan-
tal klachten ontvangen over de Kanselarij van de Eerste minister.
Bovendien brachten die geen bijzondere problemen aan het licht.

Een van de onderzochte klachten betrof één van de Federale dien-
sten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegen-
heden, namelijk het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
(KMI). Een burger vroeg (voor verzekeringsdoeleinden), per mail
informatie aan het KMI en ontving prompt, naast de gevraagde
informatie een factuur, terwijl op geen enkel ogenblik, mondeling,
noch schriftelijk en ook niet op de website van het KMI gewezen
werd op het betalend karakter van deze informatie. Ten aanzien
van betrokkene, verdedigde het KMI de stelling dat hij redelijker-
wijze had moeten weten dat de informatie niet gratis werd ver-
schaft.
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Het College nam daarop contact op met het KMI, dat bijna onmid-
dellijk antwoordde dat het bedrag niet verschuldigd was omdat
betrokkene inderdaad niet voorafgaand op de hoogte werd ge-
bracht van het betalend karakter van de informatie. Dit zou het
gevolg geweest zijn van een onderbezetting en daaruit voort-
vloeiende onzorgvuldigheid : bij aanvragen per brief werd men
inderdaad niet op de hoogte gebracht van het betalend karakter
van de gevraagde informatie, bij aanvragen per mail of per tele-
foon in principe wel, doch in het geval van betrokkene was dat niet
gebeurd. Het KMI kondigde daarop aan via verscheidene kanalen
beter zijn prijzenpolitiek ter kennis te zullen brengen, o.a. op de
internetsite en via de publicatie in het Belgisch staatsblad van de
officiële tarieven voor de standaardproducten van het KMI.
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3.2. Ministerie van Ambtenarenzaken

3.2.1. Cijfers

Ministerie van Ambtenarenzaken
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Minister 5 7,1% 1 1 2
Dienst van algemeen bestuur (DAB) 21 30,0% 1 5 1 1 1 9
SELOR 32 45,7% 6 2 3 2 1 2 16
Klachten van ambtenaren 12 17,1%
TOTAAL 70 100,0% 8 7 5 1 2 2 2 27
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Beoordelingscriteria Aantal
Overeenstemming met rechtsregels 7
Gelijkheid 1
Redelijkheid 1
Redelijke termijn 3
Zorgvuldigheid 1
Informatieverstrekking 1
TOTAAL 14

3.2.2. Inleiding en contacten met de administratie

Zoals aangegeven in de vorige jaarverslagen hebben de meeste
klachten van ambtenaren die het College ontvangt geen betrekking
op het ministerie van Ambtenarenzaken, maar op het personeels-
beheer in de ministeries. Deze klachten worden samengebracht in
hoofdstuk zes van dit verslag25, gewijd aan de klachten van amb-
tenaren van alle federale administraties. Problemen betreffende
SELOR worden daarentegen hier besproken.

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

Wervingsreserves – contacten tussen SELOR en de administraties die
personeel aanwerven

Betrokkene was laureate van een vergelijkende selectie georgani-
seerd door SELOR en werd door verschillende administraties, o.a.
het ministerie van Financiën en het Belgisch Instituut voor Post-
diensten en Telecommunicatie (BIPT), benaderd. Ze ging op alle
uitnodigingen in, ook al was de draagwijdte ervan voor haar niet
altijd even duidelijk. Wanneer zij een betrekking bij het BIPT aan-
vaardde en er ook begon te werken, bleek zij bij het ministerie van
Financiën geslaagd te zijn voor een bijkomende test die zij aflegde
vóór zij bij het BIPT begon. Zij kon bijgevolg ook bij Financiën aan
de slag, maar verkoos bij het BIPT te (blijven) werken. Een pro-
bleem rees wanneer het ministerie van Financiën aan SELOR sig-
naleerde dat betrokkene een betrekking geweigerd had zodat
SELOR haar schrapte van de lijst van laureaten. Hierdoor kwam zij
ook niet meer in aanmerking voor de betrekking bij het BIPT.
SELOR weigerde immers haar dossier aan het BIPT te bezorgen
om haar indiensttreding daar te regulariseren.

25 CFO, Jaarverslag 2002, p. 114.
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De kern van het probleem is het volgende: om iemand uit een
SELOR-wervingsreserve in dienst te nemen moet de aanwervende
administratie over diens dossier bij SELOR beschikken. In dit geval
was het Financiën dat er het eerst over beschikte en het ook lang
bij zich gehouden heeft.

Het College ondervroeg zowel SELOR als het ministerie van Fi-
nanciën om te achterhalen wat er fout was gelopen en, meer in het
algemeen, hoe de procedure tot aanwerving concreet verloopt, om
eventueel verbeteringen aan het systeem voor te stellen. SELOR
deelde het College mee dat de kandidatuur van betrokkene op-
nieuw in overweging werd genomen en dat haar dossier, op haar
verzoek, naar het BIPT werd toegezonden.

Reagerend op een opmerking van het College verklaarde SELOR
het tijdsverloop tussen het aanvaarden van een aangeboden be-
trekking en het uiteindelijk in dienst treden doordat volgens het
Statuut van het Rijkspersoneel de wervende administratie de kan-
didaat stagiair in dienst moet roepen ten laatste de eerste dag van
de derde maand volgend op die waarin SELOR het selectiedossier
ter beschikking heeft gesteld. Om in de toekomst dergelijke pro-
blemen te vermijden zou de afgevaardigd bestuurder een nota ver-
sturen aan alle federale overheidsdiensten met het verzoek om bij
het opvragen van een selectiedossier duidelijk te vermelden dat de
aan te werven kandidaat akkoord gaat met de voorgestelde datum
van indiensttreding.

Het ministerie van Financiën antwoordde dan weer dat, wat de
formulering van het wervingsaanbod betreft, een aantal zaken be-
ter gepreciseerd en duidelijker geformuleerd zou kunnen worden.
Het ministerie bezorgde het College een herwerkt ontwerp van
brief en antwoordformulier dat zoveel mogelijk rekening houdt
met de opmerkingen en vragen van het College. Het voegde er nog
aan toe dat het tijdsverloop tussen de eerste raadplegingsbrief die
aan de kandidaten wordt gezonden en de verzending van de ei-
genlijke uitnodiging tot indiensttreding, niet wezenlijk ingekort
kan worden, rekening houdend met de verschillende fasen in de
wervingsprocedure. Wel wordt in de raadplegingsbrief nu ook ge-
wezen op het feit dat zowel door SELOR als door het ministerie
nog moet worden nagegaan of de kandidaten voldoen aan de toe-
latingsvoorwaarden, zodat een onmiddellijk aansluitende uitnodi-
ging niet in het vooruitzicht kan gesteld worden. Globaal beoor-
deelt het College deze antwoorden als zeer positief.
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3.3. Ministerie van Justitie

3.3.1. Cijfers

Ministerie van Justitie
+ Instellingen
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Minister 2 1,0%
Secretariaat-generaal 4 2,0% 1 1
Directoraat-generaal algemene
diensten 5 2,5% 1 1 1 2 5

Directoraat-generaal rechterlijke
organisatie 16 8,0% 3 1 4

Directoraat-generaal strafinrichtin-
gen 82 41,2% 12 3 2 6 23

Directoraat-generaal burgelijke
wetgeving en erediensten 46 23,1% 2 3 2 2 1 10

Directoraat-generaal strafwetgeving
en rechten van de mens 3 1,5% 1 1

Bestuur veiligheid van de staat 1 0,5%
Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer 2 1,0% 1 1

Commissie voor hulp aan
slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden

1 0,5%

Justitiehuizen 1 0,5%
Andere 9 4,5% 1 1
Klachten van ambtenaren 27 13,6%
TOTAAL 199 100,0% 18 9 3 2 1 1 9 3 46
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Beoordelingscriteria Aantal
Overeenstemming met rechtsregels 1
Redelijkheid 1
Respecteren v/h Handvest van de gebruiker 1
Hoorplicht 1
Redelijke termijn 5
Zorgvuldigheid 4
TOTAAL 13

3.3.2. Inleiding en contacten met de administratie

In 2002 ontving het College meer klachten van veroordeelde gede-
tineerden in verband met hun rechtspositie in de strafinrichtingen.
Het zou onvoorzichtig zijn de oorzaak van deze toename aan één
bepaalde factor toe te schrijven. Het zou eveneens onvoorzichtig
zijn uit de afkomst van deze klachten besluiten te trekken betref-
fende het slecht functioneren van een bepaalde strafinrichting. Het
overbrengen van een gedetineerde, die reeds een beroep had ge-
daan op het College naar een andere strafinrichting, veroorzaakt
soms een toename van het aantal verzoeken tegen deze inrichting,
omdat deze gedetineerde andere gevangenen van deze inrichting
inlicht over het College van de federale ombudsmannen. Het Col-
lege kan zich alleszins slechts verheugen over de toename van het
beroep op de parlementaire ombudsman vanuit de gevangeniswe-
reld.

Om op een effectieve manier te kunnen reageren op deze verzoe-
ken die dikwijls betrekking hebben op zeer concrete aspecten van
het gevangenisleven, en omdat het College zich ervan bewust is
dat het nog niet voldoende gekend is bij sommige directies van de
strafinrichtingen zelf, vroeg het College van de federale ombuds-
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mannen in juni 2002 aan alle gevangenisdirecties, om het College
een exemplaar te bezorgen van hun huishoudelijk reglement en
desgevallend van de informatiebrochures die aan de gedetineer-
den en hun familie worden overhandigd. Het dient te worden be-
nadrukt dat bijna alle inrichtingen snel gevolg gaven aan dit ver-
zoek en dat sommige directeurs de wens uitdrukten om de fede-
rale ombudsmannen te ontmoeten.

In januari 2002 heeft het College van de federale ombudsmannen
het bezoek ontvangen van twee hoofdaalmoezeniers van de Katho-
lieke en Protestantse eredienst, die zich wensten te informeren over
de actiemiddelen van de federale ombudsman en die het College
wensten te informeren over de meest voorkomende problemen van
de gedetineerden en de geı̈nterneerden in de strafinrichtingen.

In mei 2002 hebben vier advocaten het College van de federale
ombudsmannen er van op de hoogte gebracht dat het hen, ten
gevolge van de staking van de penitentiaire beambten, niet alleen
onmogelijk was om hun cliënten, die in voorhechtenis in Vorst
zaten, te ontmoeten maar dat hun cliënten – die nochtans steeds
geacht worden onschuldig te zijn - tevens niet persoonlijk konden
verschijnen op de voorziene zittingen in het kader van de strafpro-
cedure. De overbrenging tussen de gevangenis en het Justitiepaleis
te Brussel was immers niet meer verzekerd. De aandacht van het
College van de federale ombudsmannen werd eveneens gevestigd
op de slechte detentievoorwaarden tijdens deze periode. Het Col-
lege heeft hierop onmiddellijk een dringende vergadering ge-
vraagd bij het directoraat–generaal van de Strafinrichtingen26 van
het ministerie van Justitie teneinde deze klacht te kunnen bespre-
ken. De vergadering met het directoraat- generaal ging door, niet-
tegenstaande, korte tijd nadat de zaak bij het College van de fede-
rale ombudsmannen was aangebracht, er een overeenkomst werd
bereikt tussen de ministers van Justitie en van Ambtenarenzaken
en de vertegenwoordigers van de gevangenisbewakers (waardoor
een einde kwam aan de staking).

Er werd bevestigd dat de advocaten hun cliënten niet hadden kun-
nen bezoeken wegens de aanwezigheid van stakingsposten en dat
men de overbrenging van de gedetineerden niet had kunnen ver-
zekeren. De detentievoorwaarden in de gevangenis van Vorst, zo-
als aangeklaagd door de advocaten, werden eveneens verduide-
lijkt: geen enkel bezoek voor de gedetineerden, geen of weinig

26 Thans genaamd : “Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen”.
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gelegenheid om een douche te nemen, geen wandeling27, ten min-
ste drie gedetineerden per cel, geen toegang tot de kantine en er
kon moeilijk getelefoneerd worden. Er kwam ook aan het licht dat
sommige grieven van klagers niet enkel en alleen te wijten waren
aan de bijna algemene staking in de gevangenis te Vorst in het
bijzonder, en in de penitentiaire instellingen van het land in het
algemeen, maar ook het gevolg zijn van de voortdurende overbe-
volking van de gevangenissen. Het College van de federale om-
budsmannen verheugt zich alleszins over de snelle ontvangst door
het directoraat-generaal en het gunstig klimaat van de vergadering
dat een constructief overleg mogelijk maakte.

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

Overbrenging van geı̈nterneerden van een strafinrichting naar een
inrichting voor bescherming van de maatschappij.

Het College van de federale ombudsmannen heeft een klacht ont-
vangen aangaande de wachttijd voor de daadwerkelijke overbren-
ging van een “geı̈nterneerde” van een psychiatrische afdeling van
de gevangenis te Bergen naar de Inrichting tot bescherming van de
maatschappij (IBM) van Doornik die door de bevoegde commissie
tot Bescherming van de Maatschappij als plaats voor internering is
aangewezen. Toen het College in dit dossier tussenkwam, wachtte
de betrokkene reeds meer dan zeven maanden op zijn overbren-
ging. Uit inlichtingen ingewonnen bij het directoraat-generaal van
de Strafinrichtingen bleek dat de klager als achtste stond genoteerd
op de wachtlijst van de IBM. Het ministerie voegde er aan toe dat
de federale overheid geen enkele macht of bevoegdheid heeft om
de beslissingen van de commissie tot Bescherming van de Maat-
schappij te laten uitvoeren. De betrokken IBM valt onder de be-
voegdheid van het Waals Gewest. Het College van de federale
ombudsmannen deelde deze zienswijze echter. Zo het inderdaad
aan de gewestoverheid toekomt om ervoor te zorgen dat de geı̈n-
terneerde wordt opgenomen in de aangeduide IBM, neemt dit niet
weg dat de federale overheid de overbrenging van de betrokkene
naar de IBM28 moet verzekeren. Op basis hiervan is het College
van oordeel dat de verplichting ten laste van de federale overheid

27 De wandelingen waren slechts mogelijk als er voldoende politieagenten aanwezig
waren in de instelling om de veiligheid te verzekeren.

28 Rb. Luik (kortgeding), 14 april 1993, J.L.M.B., 1993, p. 735.
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tot overbrenging van de geı̈nterneerde, inhoudt dat ze de nodige
stappen onderneemt om een daadwerkelijke overbrenging te ver-
zekeren, eventueel in samenwerking met de gewestoverheid. De
federale ombudsmannen stelden in dit dossier vast dat de betrok-
kene, tien maanden na de beslissing van de commissie voor Be-
scherming van de Maatschappij, effectief overgebracht werd.

3.3.4. Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek van de klachten van de gedetineerden, het onder-
zoek van de reglementen van de verschillende inrichtingen en de
contacten die de federale ombudsmannen legden, met de betrok-
kenen binnen en buiten de administratie van de Strafinrichtingen,
bevestigen de schrijnende noodzaak aan een wettelijke basis voor
de rechten en de plichten van de gedetineerden tijdens de uitvoe-
ring van vrijheidsberovende straffen en maatregelen, een punt
waarop al verscheidene malen werd gewezen door al diegenen die
betrokken zijn bij het Belgisch gevangenisrecht.

De regering is zich bewust van deze noodzaak vermits er sinds
1996 een commissie, onder de leiding van professor Lieven
Dupont, ingesteld bij koninklijk besluit van 25 november 199729,
belast werd met het uitwerken van een basiswetsontwerp betref-
fende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineer-
den. Het resultaat van deze werkzaamheden werd in juli 2000 voor
onderzoek doorgestuurd aan de commissie voor de Justitie30, ge-
publiceerd in februari 2001, en neergelegd als wetsvoorstel op 17
juli 2001 bij de Kamer van volksvertegenwoordigers31. Vandaag
dienen deze werkzaamheden dringend uit te monden in de snelle
goedkeuring van een echt juridisch statuut van de gedetineerde
tijdens de uitvoering van de vrijheidsberovende straffen en maat-
regelen.

29 Koninklijk besluit van 25 november 1997 houdende oprichting van een Commissie
“Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden”, B.S., 9 januari 1998.

30 Eindverslag van de commissie “basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van ge-
detineerden”, Parl. St., Kamer van volksvertegenwoordigers, gewone zitting, 2000-
2001, nr. 1076/001.

31 Parl. St., Kamer van volksvertegenwoordigers, gewone zitting 2000-2001, nr. 1365/
001.
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3.4. Ministerie van Binnenlandse Zaken

3.4.1. Cijfers
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Minister 10 1,2% 1 1 2
Secretariaat-generaal 6 0,7% 1 2 1 2 6
Algemene directie van de
wetgeving en van de nationale
instellingen

44 5,3% 4 2 1 1 1 1 10

Algemene directie van de civiele
bescherming 5 0,6% 2 2

Algemene directie van de
algemene rijkspolitie (ARP) 6 0,7% 1 1 1 1 4

Algemene directie van de dienst
vreemdelingenzaken (DVZ) 641 77,5% 74 57 11 34 3 17 42 18 256

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

13 1,6% 2 1 1 4

Commissie voor de regularisatie 62 7,5% 6 1 1 12 20
Federale politie 11 1,3% 2 1 1 4
Andere 9 1,1% 1 2 3
Klachten van ambtenaren 20 2,4%
TOTAAL 827 100,0% 92 66 14 38 4 19 57 21 311
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3.4.2. Klachten en verzoeken om bemiddeling in het kader van
de reglementering betreffende de toegang tot het
grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van
vreemdelingen

3.4.2.1. Inleiding en contacten met de administratie

Terwijl de regularisatieoperatie naar aanleiding van de wet van 22
december 1999, betreffende de regularisatie van het verblijf van
bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grond-
gebied van het Rijk, ten einde zou moeten lopen, stelt het College
van de federale ombudsmannen een heropleving vast van de
klachten met betrekking tot de behandelingstermijn van de aan-
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vragen om een machtiging tot verblijf te verkrijgen op grond van
artikel 9, lid 3, van de wet van 15 december 1980, betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging, en de ver-
wijdering van vreemdelingen.

Bezorgd om de gelijke behandeling van de gebruikers door de
administratie niet in het gedrang te brengen, legde het College
zichzelf de gedragslijn op om de dienst Vreemdelingenzaken enkel
te bevragen als wordt vastgesteld dat de door de dienst als gemid-
deld aangegeven termijn is overschreden. Aangezien deze termijn
kan schommelen in functie van het aantal aanvragen en in functie
van het aantal ambtenaren dat wordt ingeschakeld om de achter-
stand weg te werken, neemt het College hierover regelmatig con-
tact op met de dienst Vreemdelingenzaken. Het College nodigt de
aanvragers uit terug contact op te nemen van zodra de vermelde
termijn is verstreken tenzij omstandigheden eigen aan het dossier
een bijzondere behandeling rechtvaardigen. Bovendien komt het
College op structurele wijze tussen bij de dienst Vreemdelingenza-
ken om er voor te zorgen dat de behandelingstermijnen in over-
eenstemming zijn met het beginsel van de redelijke termijn.

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

Toepassing van “Last in - first out”(LIFO) door het Commissariaat
generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS)

In de loop van 2002 heeft het College van de federale ombudsman-
nen, in vergelijking met de vorige jaren, een gevoelige verhoging
vastgesteld van het aantal klachten met betrekking tot het CGVS.
Het belangrijkste deel van de klachten hield verband met de be-
handelingstermijn van de asielaanvragen zowel in de fase van het
ontvankelijkheidsonderzoek als in de fase van het onderzoek ten
gronde. Zo werd het College van de federale ombudsmannen ge-
contacteerd door een kandidaat vluchtelinge die, iets minder dan
vier jaren na het inleiden van haar dringend beroep, nog steeds
wachtte op een uitnodiging van het CGVS om te worden gehoord.
Het CGVS verduidelijkte het College dat wegens de personeelsbe-
perkingen en de voorrang die gegeven wordt aan de nieuwe asiel-
aanvragen, de achterstand in principe werd weggewerkt in een
omgekeerde chronologie (LIFO-mechanisme). Zo behandelde het
CGVS, behalve bij gemotiveerde aanvraag voor versnelde behan-
deling van het dossier, niet systematisch de asielaanvragen inge-
diend vóór 1 januari 1999. Het interview van de betrokkene vond
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uiteindelijk plaats twee maanden na de tussenkomst van het Col-
lege van de federale ombudsmannen. Op de meer structurele vra-
gen over de omvang van de achterstand, antwoordde het CGVS
het College dat deze op 1 januari 2002 42.000 dossiers bedroeg.
Eind 2002 bedroeg de achterstand ongeveer 33.600 dossiers, terwijl
ook de lopende dossiers werden behandeld.

De regularisatiewet van 22 december 1999

a) Informatie van de kandidaten over de stand van hun dossier
in juli 2002

De regularisatieoperatie is nog altijd niet afgehandeld en het Col-
lege van de federale ombudsmannen ontvangt nog klachten inge-
diend door kandidaten voor regularisatie wiens dossier nog steeds
in onderzoek is en die zich zorgen maken over de behandelingster-
mijn van hun aanvraag. Het gaat onder andere om de dossiers die
in beslag genomen werden door het Parket ten gevolge van ver-
denking van fraude. Het College is niet bevoegd voor het onder-
vragen van de rechterlijke macht over het onderzoek van deze
dossiers. Begin 2002 heeft het College echter aan de commissie
voor Regularisatie voorgesteld de betrokken aanvragers in te lich-
ten over het feit dat hun dossier werd in beslag genomen en dat
het zich dan ook tijdelijk niet in bezit van de commissie bevond.
Het College verzocht de commissie eveneens iedere belangheb-
bende het adres te bezorgen van het Parket dat tot de inbeslag-
name was overgegaan en elke aanvrager te verwittigen van zodra
het dossier aan de commissie werd terugbezorgd. De commissie
voor Regularisatie antwoordde dat eind juli 2002 een modelbrief
werd verstuurd naar alle aanvragers die nog geen beslissing had-
den ontvangen over hun aanvraag tot regularisatie. Uit deze brief
is gebleken dat in juli 2002 de minister van Binnenlandse Zaken
nog geen beslissing had genomen voor drie categorieën van regu-
larisatiedossiers. Het ging deels om dossiers waarvoor de minister
nog wachtte op een advies omtrent de openbare orde van de dienst
Vreemdelingenzaken. Het afsluiten van de onderzoeken was voor
eind juli aangekondigd.

De tweede categorie nog hangende dossiers bestond uit aanvragen
waarover de regularisatiecommissie nog geen definitief advies had
uitgebracht. De adviezen werden eind augustus verwacht en op
basis hiervan verbond de minister van Binnenlandse Zaken zich
ertoe ten laatste begin oktober 2002 een beslissing te nemen. Een
derde categorie betrof de dossiers die door het Parket in beslag
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genomen werden ingevolge een gerechtelijk onderzoek en die on-
derworpen zijn aan het geheim van het onderzoek. Voor deze dos-
siers, deelde de minister van Binnenlandse Zaken mee dat niette-
genstaande zijn contacten met de minister van Justitie, hij niet in
staat was om precieze informatie te geven over de stand van het
onderzoek. Evenmin kon hij aanduiden welk parket de zaak be-
handelde. Een definitieve beslissing over de regularisatie zou
slechts kunnen genomen worden na afloop van het gerechtelijk
onderzoek en de teruggave van het dossier aan de commissie.

b) Oude aanvragen gebaseerd op artikel 9, lid 3, van de wet van
15 december 1980

Er werden eveneens klachten ingediend over de schending van
artikel 15 van de wet van 22 december 1999. Dit artikel bepaalt dat
de aanvragen om een machtiging tot verblijf te verkrijgen op grond
van artikel 9, lid 3, van de wet van 15 december 1980, die werden
ingesteld, maar niet behandeld, vóór de inwerkingtreding van de
wet van 22 december 1999, in beginsel worden doorgestuurd naar
de Regularisatiecommissie. In sommige gevallen die door het Col-
lege werden onderzocht, bevestigde de dienst Vreemdelingenza-
ken het betrokken dossier te hebben verzonden, terwijl de Com-
missie stelde dit niet te hebben ontvangen. De moeilijkheid be-
stond erin om de aanvraag terug te vinden. Erger voor de
rechtszekerheid was dat bij het College van de federale ombuds-
mannen eveneens een dossier werd ingediend waarin de dienst
Vreemdelingenzaken had beslist om de aanvraag om machtiging
tot verblijf te verwerpen, terwijl de aanvraag overeenkomstig het
voormeld artikel 15 voor onderzoek aan de Regularisatiecommis-
sie moest worden doorgestuurd. Tijdens een werkvergadering tus-
sen de medewerkers van het College van de federale ombudsman-
nen en de dienst Vreemdelingenzaken in juni 2002 gaf de dienst
Vreemdelingenzaken zijn vergissing toe en verbond zich ertoe om
het dossier aan de Regularisatiecommissie door te sturen. Ondanks
meerdere herinneringsbrieven van het College, werd het dossier
slechts midden januari 2003 aan de Regularisatiecommissie be-
zorgd.

c) Situatie van de aanvragers in de loop van de procedure

Verscheidene kandidaten voor regularisatie, wiens aanvraag nog
in behandeling was, werden geconfronteerd met uitzonderlijke
omstandigheden (zoals een ernstige ziekte of het overlijden van
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een familielid) waardoor zij zich naar hun land van herkomst dien-
den te begeven. Zij dienden bij het College van de federale om-
budsmannen klacht in omdat de dienst Vreemdelingenzaken wei-
gerde om hun aanvraag in overweging te nemen om uitzonderlijk
de toelating te krijgen naar België te kunnen terugkeren en toch
hun regularisatieprocedure tot een goed einde te kunnen brengen.
De regularisatieprocedure vereiste namelijk hun aanwezigheid op
het grondgebied krachtens de artikelen 10 en 11 van de wet. Het
College heeft deze problematiek aangehaald bij de dienst Vreem-
delingenzaken die zijn principiële houding handhaafde en wei-
gerde de individuele aanvragen te onderzoeken. Het College is
van oordeel dat de dienst Vreemdelingenzaken in deze dossiers
een buitensporige inbreuk pleegde op de fundamentele rechten
van de kandidaten voor regularisatie. Door te weigeren een indi-
vidueel gemotiveerde beslissing te nemen schond deze dienst bo-
vendien de verplichting tot uitdrukkelijke motivering van de be-
stuurshandelingen.

Behandelingstermijnen van de dienst Vreemdelingenzaken

De behandeling van een aanvraag tot verblijf, ingediend op grond
van artikel 9, 3e lid, van de Vreemdelingenwet, blijkt op dit ogen-
blik aan geen enkele bindende termijn te zijn onderworpen en ge-
woon af te hangen van de situatie binnen de behandelende dien-
sten. Zelfs aanvragen tot statuutverandering, die geen onderzoek
naar de ontvankelijkheid vereisen en die alleen ten gronde moeten
worden onderzocht, worden met aanzienlijke vertraging in behan-
deling genomen. Ook voor de verplicht door de gemeentebesturen
aan de dienst Vreemdelingenzaken te vragen verlengingen van een
bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (hetzij in het
kader van een duurzame relatie hetzij in het kader van een ander
verblijf op voorwaarden) is geen bindende termijn voorzien waar-
binnen de dienst Vreemdelingenzaken zijn beslissing moet meede-
len. Voor de vreemdeling die de verlenging aanvraagt, geldt wel
een termijn waarbinnen hij de aanvraag tot verlenging moet indie-
nen. Het uitblijven van verlenging, zelfs voor relatief korte perio-
des, belemmert de bewegingsvrijheid en houdt betrokkenen node-
loos in een rechtsonzekere situatie. Het opleggen van bindende
beslissingstermijnen voor de dienst Vreemdelingenzaken bij de
verlenging van verblijfsstatuten van legaal verblijvende vreemde-
lingen is volgens het College aangewezen en zou in een eventueel
beheersplan niet over het hoofd mogen worden gezien.
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Administratieve transparantie

In de loop van 2002 deed de dienst Vreemdelingenzaken een bij-
zondere inspanning om de inzake vreemdelingen toegepaste regel-
geving on-line beschikbaar te stellen. De teksten op de website ble-
ven aanvankelijk beperkt tot regelgeving en omzendbrieven. Sinds
kort werd ook gestart met het uitwerken van eenvoudigere tek-
sten, toegankelijk voor een groter publiek.

Eerst werd een commentaar op een aantal visatypes uitgewerkt.
Het College stelt vast dat deze tekst, die de theorie moet vertalen
naar de praktijk, het voor de tenlasteneming (met een bijlage 3bis)
wel heeft over een kredietwaardig persoon, maar niet het in de
praktijk gehanteerde bedrag vermeldt. Het kenbaar maken van dit
richtbedrag zou de informatieve waarde van de website ten goede
komen en bijdragen tot de administratieve transparantie.

Naar aanleiding van een aantal klachten inzake adoptieprocedures
bezorgde het ministerie van Buitenlandse Zaken het College de
uitstekende, door de visadienst van de dienst Vreemdelingenzaken
opgestelde, nota met de nieuwe beleidsinstructies betreffende de
toekenning van visa aan buitenlandse kinderen in het kader van
hun adoptie. Deze nota geeft ondermeer een genuanceerde en be-
redeneerde opsomming van de in een aantal duidelijk geschetste
werkhypotheses gevraagde stukken. Het College is ervan over-
tuigd dat deze nota ook hulpverleners, advocaten en toekomstige
adoptiefouders zou kunnen helpen bij het samenstellen van het
dossier en pleit voor een ruimere bekendmaking van dit soort in-
formatie, bijvoorbeeld door publicatie op de website van de dienst
Vreemdelingenzaken.

Verblijfsrecht van E.U -onderdanen van de “restcategorie”

Een Spaanse onderdaan die zich in België is komen vestigen met
haar Belgische gezel en hun kind klaagde bij het College een
nieuwe problematiek aan. Bij haar aankomst had de betrokkene
gevraagd om te kunnen genieten van het verblijfsrecht op grond
van de richtlijn 90/364/EEG van 28 juni 1990. Deze richtlijn kent,
ten gunste van elke inwoner van een lidstaat van de Europese Unie
een verblijfsrecht toe in een andere lidstaat voor zover hij over
toereikende bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering be-
schikt. Deze categorie is eigenlijk een restcategorie die de Europese
onderdanen beoogt, die onder geen enkele andere categorie, inge-
steld door het gemeenschapsrecht, vallen (te weten de werkne-
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mers, de verstrekkers of bestemmelingen van diensten, de begun-
stigden van een recht op voortgezet verblijf, en de E.U.–onderda-
nen die een activiteit hebben uitgeoefend op het grondgebied van
een andere Staat).

De richtlijn 90/364/EEG werd omgezet in het Belgisch recht door
artikel 40, § 2, 6°, van de wet van 15 december 1980 evenals door
artikel 53, § 1, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, be-
treffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen. In het aan het College
voorgelegde geval, oefende de Spaanse onderdaan die zich op deze
bepalingen beriep, geen enkele beroepsactiviteit uit en beschikte zij
over geen eigen inkomen; enkel haar gezel stond in voor haar le-
vensonderhoud. Bijgevolg oordeelde de dienst Vreemdelingenza-
ken dat deze inkomsten geen “toereikende bestaansmiddelen” in
de zin van het gemeenschapsrecht vormden en weigerde de dienst
om het verblijfsrecht van de betrokkene dat eruit voortvloeide te
erkennen. De dienst Vreemdelingenzaken werd over deze beslis-
sing rechtstreeks aangesproken door het College van de federale
ombudsmannen en door de Europese Commissie. De Europese
Commissie, bij wie de betrokkene haar geschil met de dienst
vreemdelingenzaken aanhangig maakte, had een advies uitge-
bracht volgens hetwelk de “toereikende bestaansmiddelen”, ver-
eist door de richtlijn 90/364/EEG, van een derde persoon kunnen
afkomstig zijn, namelijk van een ouder of een niet gehuwde part-
ner die erin toestemt een tenlasteneming te ondertekenen ten gun-
ste van de E.U.–onderdaan die zich op de toepassing van deze
richtlijn beroept. De Commissie benadrukte trouwens dat de voor-
melde richtlijn geen enkel onderscheid maakte met betrekking tot
de afkomst van deze bestaansmiddelen. Ondanks deze interpella-
ties handhaafde de dienst Vreemdelingenzaken zijn beslissing,
waarbij geweigerd werd om de bestaansmiddelen die de E.U.–on-
derdaan heeft van een niet gehuwde partner in aanmerking te ne-
men.

In een brief gericht aan de Europese Commissie herinnerde de
dienst Vreemdelingenzaken eraan dat het verblijfsrecht toegekend
door het Belgisch recht krachtens communautaire bepalingen een
definitief recht is wat een voorafgaande diepgaande controle van
de voorwaarden tot toekenning van het recht rechtvaardigt. Betref-
fende de voorwaarde van “toereikende bestaansmiddelen” heeft
de dienst Vreemdelingenzaken benadrukt dat deze tot doel heeft te
vermijden dat de E.U.-onderdaan ten laste valt van de ontvan-
gende staat. De dienst aanvaardt dan ook dat de E.U.-onderdaan
zich kan beroepen op de bestaansmiddelen afkomstig van een
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derde met wie hij een voldoende sterke band heeft om wat dit
betreft een waarborg te bieden, zoals bijvoorbeeld een echtgenoot
of een kind, die een onderhoudsverplichting jegens hem hebben.
Evenwel, buiten een dergelijke juridische band, meent de dienst
dat de risico’s op een verbreking van de relatie, die de E.U.-onder-
daan verbindt met diegene die in zijn levensonderhoud voorziet,
te groot zijn waardoor op termijn het risico vergroot dat deze
vreemdeling ten laste van de Belgische overheid zou vallen.

3.4.2.3. Conclusies en aanbevelingen

In het verlengde van de algemene aanbeveling 01/0132, die volle-
dig actueel blijft en die een grotere transparantie en een grotere
rechtszekerheid beoogde bij toepassing door de dienst Vreemdelin-
genzaken van de wet van 15 december 1980 en het uitvoeringsbe-
sluit, formuleert het College van de federale ombudsmannen een
nieuwe algemene aanbeveling33. Deze aanbeveling heeft tot doel
het statuut van de samenwonenden, zoals vervat in de omzend-
brief van 30 september 1997, betreffende het verlenen van een ver-
blijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het kader van een
duurzame relatie, in te voegen in de wet van 15 december 1980 of
het uitvoeringsbesluit.

De omzendbrief van 30 september 1997 is van toepassing op niet
gehuwde partners. Hij bevat de toepassingsvoorwaarden die over-
duidelijk verder gaan dan het geven van éénvoudige gedragslijnen
door de minister van Binnenlandse Zaken aan de dienst Vreemde-
lingenzaken. De omzendbrief vaardigt inderdaad nieuwe regels uit
in vergelijking met de regels die vervat zijn in de wet van 15 de-
cember 1980 en het uitvoeringsbesluit. De auteur heeft tegelijker-
tijd de bedoeling om de omzendbrief verplichtend te maken en de
bevoegdheid om de dienst Vreemdelingenzaken, die deze moet
toepassen, te binden. Om deze redenen heeft de omzendbrief van
30 september 1997 dan ook een reglementair34 karakter. Op basis
van deze juridische overwegingen en de bezorgdheid voor de wet-
gevende coherentie van het vreemdelingenrecht, is het aangewe-
zen om het statuut van de samenwonenden, zoals dit thans gere-

32 Zie CFO, Jaarverslag 2001, p. 70 en pp. 175-176.
33 AA 02/01, CFO, Jaarverslag 2002, pp. 119 e.v.
34 Zie onder meer in deze zin Raad van State, arrest nr. 101.883, van 26 november 2001.
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geld is in de omzendbrief35, op te nemen in de wet van 15 decem-
ber 1980 of het uitvoeringsbesluit.

3.4.3. Overige klachten betreffende het Ministerie van
Binnenlandse Zaken

Bij het College van de federale ombudsmannen werd in de loop
van het afgelopen jaar geen enkele belangrijke problematiek ten
aanzien van andere directies-generaal van dit Ministerie aange-
bracht, tenzij hetgeen in de balans werd vermeld.

35 Wat betreft de problematiek van het hanteren van verborgen criteria inzake duur-
zame relatie door de dienst Vreemdelingenzaken, zie CFO, Jaarverslag 1999, p. 91 ;
CFO, Jaarverslag 1999/1, pp. 40-41 ; CFO, Jaarverslag 2000, p. 75 ; CFO, Jaarverslag 2001,
p. 64.
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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 1 0,3% 1 1

Secretariaat-generaal 5 1,4% 1 1 2
Directie-generaal
administratie 6 1,7% 2 1 3

Directie-generaal van
buitenlandse economische en
bilaterale betrekkingen

2 0,6%

Directie-generaal consulaire
zaken 76 22,0% 4 5 1 2 1 6 1 20

Directie-generaal voor
multilaterale politieke
betrekkingen en thematische
aangelegenheden

1 0,3%

Directie-generaal internatio-
nale samenwerking
(DGIS)

3 0,9% 1 1

Ambassades en
consulaten 238 68,8% 15 19 8 4 4 26 5 81

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

Andere 3 0,9% 1 1
Klachten van ambtenaren 10 2,9%
TOTAAL 346 100,0% 23 25 9 6 2 4 33 7 109
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3.5.2. Inleiding en contacten met de administratie

Het College van de federale ombudsmannen heeft in december
2002 een beginselakkoord gesloten met de Tweede directie Consu-
laire Zaken om vanaf januari 2003 regelmatig bilaterale vergade-
ringen te houden, teneinde de klachten te bespreken die het ont-
vangt omtrent de diplomatieke en consulaire posten inzake de uit-
reiking van visa of machtigingen tot verblijf.
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3.5.3. Bespreking van de meest opmerkelijke klachten en
verzoeken om bemiddeling

De weigering om een paspoort te vernieuwen wegens het in vraag
stellen van de Belgische nationaliteit van zijn titularis

In de loop van het jaar 2002 werden bij het College klachten aan-
gebracht betreffende de weigering van de Belgische diplomatieke
en consulaire posten in het buitenland om de betrokkenen hun
Belgische paspoort te vernieuwen. De posten waarvan sprake, stel-
den hun Belgische nationaliteit in vraag. Ondervraagd door het
College van de federale ombudsmannen heeft de Directie–generaal
Consulaire Zaken van de Federale overheidsdienst (FOD) Buiten-
landse Zaken in een dossier verduidelijkt dat na onderzoek uitein-
delijk was gebleken dat de betrokkene zich niet in de voorwaar-
den, die vastgesteld zijn door het Wetboek van Belgische nationa-
liteit van 28 juni 1984, bevond om de Belgische nationaliteit
toegekend te krijgen of te verwerven. In het kader van een andere
klacht bracht de Directie–generaal naar voor dat de uitreiking van
een paspoort slechts geschiedde om de klager in staat te stellen
zich naar België te begeven om er de terzake noodzakelijke proce-
dures in te stellen.

Op basis van voorgaande is het College van oordeel dat deze mo-
tivering ingaat tegen het beginsel van het rechtmatig vertrouwen.
Indien, in het tweede geval, het de bedoeling was van het minis-
terie van Buitenlandse Zaken om een reistitel af te leveren onaf-
hankelijk van de erkenning van de Belgische nationaliteit, dan
meent het College dat het bezorgen van een “vrijgeleide” niet al-
leen verstandiger was, maar vooral meer in overeenstemming met
het toepasselijke recht.

3.5.4. Conclusies en aanbevelingen

De in het buitenland ingediende aanvragen voor visa gezinsher-
eniging moeten een aantal gelegaliseerde stukken bevatten. In ri-
sicolanden wordt deze legalisatie verbonden aan een door de aan-
vrager te betalen onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een vert-
rouwensadvocaat. Deze problematiek werd in de voorbije jaren
regelmatig besproken in de opeenvolgende jaarverslagen. Daarbij
stelde het College zich bijzonder genuanceerd op. Niet het toezicht
op zich werd aangeklaagd, wel de juridische leemte waarbinnen
dit toezicht wordt georganiseerd. Ook kon het College bij herha-
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ling vaststellen dat de diplomatieke post de weigering om een of
meer stukken te legaliseren niet of zonder enige motivatie aan ver-
zoeker meedeelt wat een verweer tegen een weigering van legali-
satie bijzonder problematisch maakt. Bij het aanklagen van deze
situatie stelde de FOD Buitenlandse Zaken bij herhaling een toe-
komstige wettelijke regeling in het vooruitzicht en verwees daarbij
naar het in voorbereiding zijnde wetboek van internationaal pri-
vaatrecht. Op 1 juli 2002 werd op basis van een oorspronkelijk
voorontwerp van de regering een wetsvoorstel houdende het Wet-
boek van internationaal privaatrecht ingediend in de Senaat, die
het voor bespreking verwees naar de commissie van Justitie36. Eind
januari 2003 was het nog niet door deze commissie geagendeerd.

Wat de problematiek van de legalisatie betreft stelt het College vast
dat artikel 30 van het wetsvoorstel inderdaad de legalisatie regelt
en deze controle beperkt tot een formele verificatie conform aan de
definitie van artikel 2 van het Verdrag van Den Haag van 5 oktober
1961 tot afschaffing van de vereiste van legalisatie van buitenlandse
openbare akten, dat overigens door België werd geratificeerd. Het
College stelt vast dat de modaliteiten van legalisatie bij koninklijk
besluit zullen worden geregeld. Artikel 30 maakt deel uit van een
omvattender afdeling die de uitwerking van buitenlandse rechter-
lijke beslissingen en authentieke akten regelt. Het College herhaalt
dat een wettelijke regeling van de draagwijdte en de werkwijze
voor de legalisatie van buitenlandse akten door de diplomatieke
posten van België in het buitenland dringend aan de orde is en
doet een algemene aanbeveling in die zin37.

36 Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, Gedr. St., Se-
naat, gewone zitting 2001- 2002, nr. 2-1225/1.

37 AA 02/02, CFO, Jaarverslag 2002, pp. 119 e.v.
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3.6. Ministerie van Landsverdediging

3.6.1. Cijfers

Ministerie van Landsverdediging
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Minister 6 10,9% 2 1 3
Burgerlijk algemeen bestuur (BAB) 6 10,9% 1 2 1 4
Generale staf van de krijgsmacht 15 27,3% 4 3 1 2 2 12
Koninklijke militaire school (KMS) 1 1,8% 1 1
Andere 11 20,0% 1 1
Klachten van ambtenaren 16 29,1%
TOTAAL 55 100,0% 3 7 3 1 1 3 3 21

Beoordelingscriteria Aantal
Overeenstemming met rechtsregels 3
Redelijkheid 1
Redelijke termijn 2
Zorgvuldigheid 4
Informatieverstrekking 2
TOTAAL 12
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3.6.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

Geluidsoverlast veroorzaakt door vliegtuigen

Buurtbewoners van een luchtmachtbasis deden een beroep op het
College van de federale ombudsmannen in verband met de ge-
luidsoverlast te wijten aan het hoog aantal vluchten over hun wo-
ningen van zowel passagiers- als vrachtvliegtuigen komende van
de luchthaven Brussel- Nationaal, als van militaire toestellen. De
stappen die zij ondernamen ten aanzien van BIAC, de vennoot-
schap die de voornoemde luchthaven uitbaat, enerzijds, en de be-
trokken luchtmachtbasis anderzijds, hadden niet geleid tot een
verbetering van de situatie.

De federale ombudsman nam contact op met de betrokken burger-
lijke en militaire overheden en vroeg hen de door hun vliegtuigen
in deze streek veroorzaakte geluidsoverlast te evalueren in de tijd.
Wat het militaire luik betreft, onderzochten de overheden van de
betrokken basis de problematiek en werden maatregelen genomen
ter vermindering van de geluidsoverlast. Tussen de mogelijke
startroutes, waaronder de door de klagers betwiste route die boven
hun dorp voert, koos de militaire overheid voor een nieuwe route
waardoor de vliegtuigen twee kilometer verder noordwaarts van
het dorp vliegen. Dit was voor de klagers een redelijker alternatief
omdat de vertrekkende vliegtuigen op die manier nog slechts in de
nabijheid van, en niet meer over het dorp zelf vliegen. Aangezien
de frequentie van de vluchten de belangrijkste oorzaak van de
overlast was, gaven de militaire overheden bovendien de instructie
aan de piloten om bewoonde zones voortaan zoveel mogelijk te
vermijden. Deze maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen :
de buurtbewoners hebben ten gevolge van de genomen maatrege-
len een blijvende verbetering vastgesteld.

Wat het burgerlijk luik van het dossier betreft, hebben klagers aan
de federale ombudsman gemeld dat zijn tussenkomst niet meer
noodzakelijk was omdat de geluidsoverlast veroorzaakt door
nachtvluchten verminderd was. De federale ombudsman beëin-
digde daarop zijn contacten met BIAC en sloot het dossier af.

Internationale samenwerking tussen ombudsmannen

Naar aanleiding van het overlijden van een Albanees kind tijdens
NAVO-operaties van Belgische militairen in Albanië, verzocht de
Albanese ombudsman het College om bij de Belgische autoriteiten
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aan te dringen op de uitbetaling van een substantiële schadever-
goeding aan de familieleden. Bij gebrek aan bewijs en rechtsgrond
werd de schadevergoeding niet toegekend maar het dossier illus-
treert het toenemende belang van de samenwerking tussen om-
budsmannen over de grenzen heen.

3.6.3. Conclusies en aanbevelingen

Het resultaat dat werd bereikt in het dossier betreffende de ge-
luidsoverlast veroorzaakt door vliegtuigen, kon enkel worden ge-
realiseerd dankzij de goede samenwerking tussen de militaire
overheden en de federale ombudsman.
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3.7. Ministerie van Financiën

3.7.1. Cijfers

Ministerie van Financiën
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Minister van financiën 6 0,5% 1 1 2
Algemeen secretariaat 28 2,1% 4 9 2 3 18
Administratie der
thesaurie 51 3,9% 13 16 3 5 37

Administratie van de
begroting en de controle
op de uitgaven

1 0,1% 1 1

Administratie der
pensioenen 8 0,6% 2 1 2 1 6

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

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

Administratie van de
ondernemings- en
inkomensfiscaliteit
(AOIF)

526 40,0% 142 85 29 29 1 3 36 30 355

Administratie van de
invordering (AI) 428 32,5% 119 88 15 21 6 2 44 18 313

Administratie der
douane en accijnzen
(DA)

43 3,3% 8 5 2 6 2 23

Administratie van het
kadaster, registratie en
domeinen

138 10,5% 37 26 2 8 1 9 3 86

Administratie van de
bijzondere belastingsin-
spectie

4 0,3% 1 2 3

Andere 11 0,8% 1 1 1 3
Klachten van ambtenaren 67 5,1%
TOTAAL 1315 100,0% 327 233 52 64 8 5 94 65 848
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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

Net als 2001 werd 2002 gekenmerkt door een bijzonder intense en
opbouwende samenwerking tussen het College van de federale
ombudsmannen en de fiscale administraties. Bilaterale contacten
werden geconsolideerd en tal van individuele en structurele ge-
schillen werden opgelost. Weliswaar ontvingen de federale om-
budsmannen wat minder klachten van ontevreden burgers over
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dit departement. Zo dit het gevolg is van een nieuw bestuurlijk
elan, dan kan het College dit enkel aanmoedigen.

In heel wat gevallen werd, in overleg met de fiscus, een oplossing
gevonden voor de problemen met de fiscale administratie die door
de burgers aan het College werden voorgelegd. In evenveel geval-
len waren de burgers tevreden met het bereikte resultaat, dat be-
antwoordde aan hun verwachtingen van behoorlijk bestuur.

Andere tussenkomsten van de ombudsman bij het ministerie van
Financiën zorgden ervoor dat ook onrechtstreeks rechten werden
gevrijwaard of verworven, zoals bijvoorbeeld het recht op een stu-
diebeurs voor de kinderen, op behoorlijke huisvesting, enz… Hier-
uit bleek telkens welke cruciale rol de fiscale diensten hebben, als
informatiebron wanneer een burger zijn inkomen en vermogen
dient te bewijzen tegenover openbare overheden en in sommige
gevallen ook tegenover de privé-sector.

Feitelijke omstandigheden waar de fiscale administratie een recht
dat als vanzelfsprekend of verworven werd beschouwd, miskende
of eenzijdig herzag, bleken uitgesproken conflictueus. Frappant
was de klacht van een burger, aan wie genade werd verleend na
een verkeersovertreding en die vervolgens de terugbetaling vroeg
van zijn boete. Ingevolge een wet van 1907 werd dit hem gewei-
gerd … omdat hij ze reeds had betaald. Eveneens opvallend was
de klacht van een bedrijf dat door het optreden van de douane in
de overtuiging verkeerde dat de invoerrechten die het betaalde op
een afgekeurde en doorverkochte goederenvoorraad, door de ad-
ministratie zouden worden kwijtgescholden en teruggegeven. In
andere Europese lidstaten leidde de toepassing van de com-
munautaire regels in vergelijkbare situaties tot teruggave. De Bel-
gische administratie echter had een negatieve beslissing getroffen
en wees op een hiaat in de communautaire uitvoeringsreglemen-
tering om haar oorspronkelijk negatieve beslissing meermaals te
bevestigen.

Er was in 2002 geen dossier waarin de fiscus geen impact had op
het dagdagelijkse leven van de burger. Hierna wordt aangegeven
hoe het College in 2002 kon bijdragen tot de naleving van de
grondrechten, opgenomen in artikel 23 van de Grondwet, dat be-
paalt dat ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden.

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

Hierna worden de klachten gegroepeerd al naargelang de aard van
de tussenkomst van het College.
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Enerzijds waren er klachten naar aanleiding waarvan het College
de fiscale diensten verzocht om, ten aanzien van (een groep van)
burgers, een bepaalde concrete handeling al dan niet te stellen.
Bijvoorbeeld, door voor andersvalide personen, die na november
2002 een nieuw voertuig aankochten, de vrijstelling van verkeers-
belasting “bij voortduur toe” te passen. Eerder ontvingen zij im-
mers herhaaldelijk een betalingsuitnodiging voor deze belasting,
omdat de periodieke vrijstellingsbeslissing uitbleef. Ook werd ge-
ijverd om de belastingplichtige inzage te geven in de documenten
die hij nodig heeft om zijn rechten te staven. Bijvoorbeeld, door als
startdatum voor het recht op teruggave, het moment op te nemen
waarop het kadastraal inkomen van de bescheiden woning defini-
tief is.

Anderzijds bleek uit de klachten van zowel kleine als grote onder-
nemingen dat zij terecht verwachten dat de fiscale administratie
zorgt voor een klimaat van rechtszekerheid en voor efficiënte ad-
ministratieve procedures nodig om de werkgelegenheid op peil te
kunnen houden. De vakkennis van de ambtenaren die de informa-
ticabestanden beheren, blijkt een zeer grote troef van de fiscus bij
de ontwikkeling van een klachtvriendelijk overheidsoptreden.

De fiscus dient er ook steeds voor zorgen dat, door het minder
zorgvuldige optreden van andere overheden, al dan niet volledig
het beoogde effect van inkomensherverdeling via de belastinghef-
fing wordt bereikt. Zo bleek in 2002 al te vaak dat de lange toeken-
ningsduur van vervangingsinkomsten een vertekende taxatie met
zich mee bracht, zodat de fiscale diensten vaak achteraf tot regu-
larisatie moesten overgaan. Uit de aan het College voorgelegde
dossiers bleek dat dit in het jaar van de regularisatie tot hoge be-
lastingen voor de bedoelde burgers leidde. De hogere belasting
was immers een onvoorzien en ongewild gevolg van de regulari-
satie, waaraan door een wettelijk correcte herziening van het toe-
passelijke tarief kon worden verholpen. Andermaal wijst dit op de
vaststelling dat een ingewortelde symbiose van de beginselen van
behoorlijk bestuur bij het geheel van de openbare diensten eerder
een premisse is dan een afgeleide om een goede dienstverlening te
kunnen aanbieden.

Ondanks de vele opbouwende inspanningen van de fiscale admi-
nistratie konden niet alle, aan de federale ombudsmannen, voor-
gelegde geschillen op het niveau van de administratie worden op-
gelost. In de volgende situaties is een wetgevend initiatief noodza-
kelijk.
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In een eerste algemene aanbeveling38 wijst het College op de nood
aan een oplossing voor de fiscale werkloosheidsval waarmee vol-
ledig werklozen van minstens 50 jaar kunnen worden geconfron-
teerd. Zij worden immers fiscaal ontmoedigd om een VDAB-oplei-
ding te volgen. De VDAB-vergoeding die zij daarvoor ontvangen,
kan er namelijk voor zorgen dat zij niet langer van de feitelijke
belastingvrijstelling genieten, doordat hun inkomen niet enkel
werkloosheidsuitkeringen omvat. De minister van Financiën ant-
woordde op een parlementaire vraag dat een wetgevend initiatief
welkom is. Dergelijke vergoeding als werkloosheidsuitkering be-
schouwen, kan een oplossing bieden. Hiertoe moet dan wel artikel
146,3°, WIB92 worden aangepast. Dit zou bovendien kunnen lei-
den tot een vereenvouding van de fiscale fiches.

Deze algemene aanbeveling kadert in het recht op arbeid en op de
vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werk-
gelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen
van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil. Zij no-
digt zowel de wetgevende als de uitvoerende macht uit om de
fiscaal nadelige gevolgen van het volgen van een opleiding met het
oog op herintegratie op de arbeidsmarkt, te neutraliseren.

Artikel 23, al. 3, 2°, G.W. bepaalt dat het recht op sociale zekerheid,
bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en ju-
ridische bijstand eveneens aspecten zijn van het recht op een mens-
waardig leven. Het College verwijst hiernaar in een tweede alge-
mene aanbeveling39. Vaak komt het OCMW tussen om mensen een
dagelijks minimum aan bestaansmiddelen te garanderen. In een
concreet dossier beheerde het OCMW de inkomsten van een ver-
zoeker die als werknemer een vast maandelijks inkomen had. Door
persoonlijke omstandigheden was zijn schuldenlast plotseling aan-
zienlijk toegenomen, en stond hij het beheer van zijn inkomen af
aan het OCMW via een strikt gereglementeerde overeenkomst van
sociaal beheer. In akkoord met de verzoeker werd een budgetplan
opgesteld. Daarbij werden twee bankrekeningen op zijn naam ge-
opend, de ene was bestemd voor het leefgeld voor dagelijkse voe-
ding en hygiëne, de andere voor de vaste kosten (huishuur, elek-
triciteit, enz…) en de afbetaling van schulden. Verzoeker kreeg zijn
loon via een circulaire cheque, waarna hij het op de sociaal beheer-
rekening stortte. De afbetaling van de schulden aan de belasting-
ontvanger gebeurde stipt. Doordat de belastingschulden via de
bank werden afbetaald, was de ontvanger van het bestaan van de

38 AA 02/03, CFO, Jaarverslag 2002, pp. 119 e.v.
39 AA 02/04, CFO, Jaarverslag 2002, pp. 119 e.v.
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rekening op de hoogte. Groot was het protest van zowel de ver-
zoeker als het OCMW, toen het ontvangkantoor beslag legde op
zijn bankrekening met het leefgeld. Bij het beslag werden alle re-
keningen die verzoeker bij de bank had, betrokken. Financiën be-
vestigde aan het College dat er geen instructies bestaan die bepa-
len dat bij beslagleg op de tegoeden die een belastingplichtige bij
een bank heeft, rekening moet worden gehouden met de grenzen
die in het Gerechtelijk Wetboek worden gesteld aan het beslag en
de overdracht op loon of andere inkomsten. De reden hiervoor is
dat er tot op heden geen enkele wettelijke bepaling bestaat op basis
waarvan bij beslag op een bankrekening een bepaald gedeelte van
de tegoeden gevrijwaard wordt voor beslag.

Deze tweede algemene aanbeveling wijst op de nood aan een wet-
telijke bescherming van het geld op een bankrekening, zodat reke-
ning wordt gehouden met de grenzen die in het Gerechtelijk Wet-
boek worden gesteld aan het beslag en de overdracht op loon of
andere inkomsten.

Reeds in vorige jaarverslagen vestigden de federale ombudsman-
nen de aandacht op het precaire statuut van de ontvangers, reken-
plichtige van de Schatkist. De administratie van de Invordering
had het College reeds ingelicht over het wetsontwerp dat in ver-
band hiermee zou worden voorgelegd aan de Kamer van volksver-
tegenwoordigers. De verantwoordelijkheid van de “Rekenplichtige
van de Staat” zou worden afgestemd op de verantwoordelijkheid
van de werknemers zoals die omschreven staat in artikel 18 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. De ont-
vanger zou dan enkel aansprakelijk zijn voor bedrog en zware
schuld. Voor lichte schuld zou hij enkel aansprakelijk zijn als die
bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. Volgens de ad-
ministratie zou de bewijslast worden omgekeerd en zou de hypo-
thecaire inschrijving op de onroerende goederen van de ontvan-
gers worden opgeheven. Deze hervorming zou het ambt van ont-
vanger aantrekkelijker moeten maken en verhelpen aan de huidige
moeilijke invulling van de vacatures voor deze functie. Het wets-
ontwerp houdende organisatie van de begroting en van de comp-
tabiliteit van de federale Staat wacht op dit ogenblik nog op be-
spreking in de commissie voor de Financiën en de Begroting40.

40 Parl. St., Kamer van volksvertegenwoordigers, gewone zitting 2001-2002, DOC
50K1870.
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3.7.2.3. Conclusies en aanbevelingen

Het voorbije werkjaar richtte het College drie officiële aanbevelin-
gen aan de fiscale administratie.

Een eerste officiële aanbeveling41 werd geformuleerd naar aanlei-
ding van de problemen die BTW-plichtigen hadden doordat zij
niet op de hoogte waren gebracht van de verhuis van de diensten
van de BTW-controle. Na overleg met de BTW-controle en de ge-
westelijke directie BTW, stelde het College aan het hoofdbestuur
voor om de betrokken BTW-plichtigen via een brief op de hoogte
te brengen van de verhuis. Het hoofdbestuur ging hierop in en
verstuurde een duidelijke brief binnen een redelijke termijn.
Daarop deed het College een officiële aanbeveling om dit systema-
tisch te doen. De dienst Automatisering BTW ging in op het ver-
zoek, rekening houdend met de bestaande technische en budget-
taire mogelijkheden. Voor alle BTW-plichtigen die een geautomati-
seerde aangifte indienen, werd het adres van hun BTW-controle
vermeld op de veralgemeende mailing over de scanningcentra.

Een tweede officiële aanbeveling42 betrof de belastingvoet bij de
regularisatie van vervangingsinkomsten. De lange behandelings-
duur van dossiers waarin vervangingsinkomsten werden toege-
kend, leidde tot een hoge belasting in het jaar van regularisatie,
door toepassing van een omstreden belastingtarief van een ander
referentiejaar. In de voorgelegde dossiers bleek een herziening van
het toepasselijke tarief telkens noodzakelijk. Het College overlegde
met de taxatieambtenaren op het terrein, en formuleerde een offi-
ciële aanbeveling om de cursussen beroepsvorming taxatie aan te
vullen met enkele typevoorbeelden van analyse en berekening. De
dienst Beroepsopleiding reageerde hierop onmiddellijk positief.
Deze dienst zal aan de centra beroepsopleiding der directe belas-
tingen de opdracht geven om bij het behandelen van de betrokken
leerstof in de cursussen beroepsopleiding systematisch te verwij-
zen naar de typegevallen die werden opgegeven.

Een derde officiële aanbeveling43 had betrekking op de toepassing
van communautaire douanewetgeving. Het College formuleerde
een officiële aanbeveling naar aanleiding van een negatieve beslis-
sing van de administratie der Douane en Accijnzen. Centraal in het
conflict stond artikel 238 van het Communautair Douanewetboek,

41 OA 02/01, CFO, Jaarverslag 2002, p. 132.
42 OA 02/02, CFO, Jaarverslag 2002, p. 132.
43 OA 02/03, CFO, Jaarverslag 2002, p. 132.
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op grond waarvan de Belgische administratie gevraagd werd de
geheven invoerrechten terug te betalen. De administratie had door
haar optreden ten aanzien van de verzoeker het stellige vertrou-
wen gewekt dat de invoerrechten terugbetaald zouden worden, dit
ongeacht of de administratie hiertoe krachtens de Europese wetge-
ving de verplichting of slechts de mogelijkheid had. De Europese
Commissie nam naar aanleiding van het dossier het initiatief om
de toepassingsverordening te verduidelijken. Dit zette de fiscus er
echter niet toe aan om terug te komen op de negatieve beslissing.

In 2001 reeds werd een officiële aanbeveling44 gericht aan de ad-
ministratie van de Invordering, inzake vrijstelling van nalatigheid-
sinteresten. Daarin verzocht het College om de Commentaren op
het WIB 92 aan te passen, zodat duidelijk wordt bepaald dat de
vrijstelling kan worden verleend voor nalatigheidsinteresten die
reeds werden betaald of aangezuiverd samen met de hoofdsom,
vóór het verzoek tot vrijstelling werd ingediend.

In het concrete geval was verzoekster niet tijdig op de hoogte van
de mogelijkheid om een verzoek in te dienen, en had de ontvanger
de eerste van een reeks belastingschulden reeds volledig aangezui-
verd via een invorderingsmaatregel, terwijl voor de nog uitstaande
schulden de vrijstelling van nalatigheidsinteresten werd toege-
kend. De FOD Financiën voerde als motivering van de weigering
aan dat een beslissing tot teruggave van regelmatig geı̈nde interes-
ten niet alleen tot gevolg zou hebben dat de Belgische Staat een
tegoed zou moeten derven, maar ook dat de Belgische Staat zou
moeten overgaan tot een uitgave die niet wettelijk kan worden
verantwoord. Daarbij werd gemeld dat er in de rijkscomptabiliteit
geen budgetpost voor de teruggave van terecht betaalde nalatig-
heidsinteresten bestaat. Het College was voor het concrete geval
niet overtuigd, maar stelde vast dat de ontvangkantoren en de
centrale diensten van Financiën via een verbeterde informatiever-
strekking gelijkaardige situaties proberen te voorkomen45.

3.7.3. Uitkeringen betaald door het ministerie van Financiën

Het College ontving gedurende dit werkingsjaar geen opmerke-
lijke klachten in verband met deze uitkeringen.

44 OA 01/07, CFO, Jaarverslag 2001, p. 102.
45 CFO, Jaarverslag 2001, pp. 101 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 5 26,3% 1 1 2
Secretariaat-generaal 3 15,8% 1 1 2
Administratie van de arbeidsbetrek-
kingen en -reglementering (inbegre-
pen Inspectie van de sociale wetten)

1 5,3% 1 1

Administratie van arbeidsveiligheid
(inbegrepen Technische inspecties) 1 5,3% 1 1

Administratie van de collectieve
arbeidsbetrekkingen 2 10,5% 1 1 2

Administratie van de werkgelegen-
heid 1 5,3%

Koninklijk instituut der eliten van de
arbeid 1 5,3%

Andere 3 15,8% 1 1 2
Klachten van ambtenaren 2 10,5%
TOTAAL 19 100,0% 4 2 1 1 2 10

Taal Aantal
Frans 3
Nederlands 16
TOTAAL 19

Beoordelingscriteria Aantal
Vertrouwen 1
Redelijke termijn 1
Zorgvuldigheid 1
Informatieverstrekking 1
TOTAAL 4
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3.8.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

Met betrekking tot het tijdskrediet en de anciënniteitstoeslag voor
oudere werklozen wordt de lezer uitgenodigd om hiervan kennis
te nemen in het deel betreffende de RVA46.

3.8.3. Conclusies en aanbevelingen

Voor de problematiek van de wachtuitkeringen voor Belgische jon-
geren die afstudeerden in een ander land van de Europese Econo-
mische Ruimte werd in 2002 geen oplossing gevonden47. Het Eu-
ropees Hof van Justitie oordeelde in een arrest van 11 juli 2002 dat
het communautaire recht zich ertegen verzet dat een lidstaat de
wachtuitkeringen weigert aan zijn onderdanen die op zoek zijn
naar een eerste baan enkel omwille van het feit dat ze hun middel-
bare studies in een andere lidstaat beëindigd hebben.

De minister van Werkgelegenheid gaf geen gevolg aan resultaten
van de werkvergadering die het College met het kabinet in 2001
hield over de officiële aanbevelingen die het College richtte aan de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening48 (RVA) en aan de minister
van Werkgelegenheid49 tot aanpassing van de rentevoet in sociale
zaken (0,8% per maand) aan de marktrentevoet zoals dit in fiscale
zaken het geval is (7% per jaar). Deze aanbevelingen, die reeds
besproken werden in vorige jaarverslagen50, betroffen respectieve-
lijk de toepassing door de RVA van artikel 1254 van het Burgerlijk
Wetboek51 en het ontbreken in de huidige reglementering van de
mogelijkheid om verwijlintresten kwijt te schelden.

46 CFO, Jaarverslag 2002, pp. 106 e.v.
47 OA 98/1, CFO, Jaarverslag 1998, p. 238 ; CFO, Jaarverslag 2001, p. 122.
48 OA 00/4, CFO, Jaarverslag 2000, p. 231.
49 OA 00/5, CFO, Jaarverslag 2000, p. 231.
50 CFO, Jaarverslag 2000, pp. 190-191 ; CFO, Jaarverslag 2001, pp. 122-123.
51 Artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat met toestemming van de schuld-

eiser de betaling toegerekend kan worden op de hoofdsom eerder dan op de intres-
ten.
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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 volksgezondheid en
leefmilieu 8 2,3% 1 5 6

Minister van sociale zaken 17 4,8% 7 2 9
Minister van maatschappelijke
integratie, sociale economie en
begroting

1 0,3% 1 1

Regeringscommissaris voor
sociale zekerheid 2 0,6% 2 2

Secretariaat-generaal 3 0,9% 2 2
Bestuur van de sociale
zekerheid 5 1,4% 3 1 4

Bestuur van de gezondheidszor-
gen 6 1,7% 2 1 1 4

Bestuur van de bescherming van
de gezondheid 5 1,4% 1 1 1 3

Bestuur van de maatschappelijke
integratie 221 62,8% 36 84 7 11 3 10 14 1 166

Bestuur van de medische
expertise 19 5,4% 4 1 2 7

Bestuur van de sociale
inspectie 2 0,6% 1 1 2

Federale diensten voor het
leefmilieu 23 6,5% 3 10 1 3 17

Dienst voor de oorlogsslachtof-
fers 8 2,3% 1 2 1 4

Instituut voor veterinaire keuring
(IVK) 5 1,4% 1 1 2

Wetenschappelijk instituut
Volksgezondheid - Louis Pasteur 1 0,3%

Nationaal instituut voor
oorlogsinvaliden, oudstrijders en
oorlogsslachtoffers (NIO)

7 2,0% 4 1 1 6

Federaal Agentschap voor de
veiligheid van de voedselketen
(FAVV)

2 0,6% 1 1

Andere 5 1,4% 1 1 2
Klachten van ambtenaren 12 3,4%
TOTAAL 352 100,0% 62 108 18 14 3 12 20 1 238
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3.9.2. Inleiding en contacten met de administratie

Het College heeft het afgelopen jaar opnieuw kunnen rekenen op
een goede samenwerking met deze administratie, anderzijds
diende het College opnieuw vast te stellen dat de Bestuursdirectie
van de uitkeringen aan personen met een handicap steeds meer
tijd nodig heeft om op zijn briefwisseling te antwoorden.
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3.9.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en aanvragen tot bemiddeling

A. De minister van Maatschappelijke Integratie

Het College maakte in zijn vorige jaarverslagen melding van de
problematiek rond de weigering van maatschappelijke dienstver-
lening aan personen die een regularisatieaanvraag indienden52 :
het Arbitragehof stelde in een arrest van 30 oktober 2001 dat de
weigering niet in strijd is met de Grondwet53. Inmiddels oordeelde
het Hof van Cassatie echter dat deze weigering niet kan worden
ingeroepen tegen vreemdelingen - in tegenstelling tot personen die
illegaal in het land verblijven - waartegen geen maatregelen tot
verwijdering werden genomen overeenkomstig de wet inzake de
regularisering54. Deze rechtspraak zou in het voordeel kunnen zijn
van de personen waarvan het regularisatiedossier nog aanhangig
is.

B. Bestuur van de Bescherming van de Gezondheid

Met betrekking tot de lange behandelingsduur van de aanvragen
bij de Farmaceutische Inspectie beval het College de administratie
aan om de procedurele voorwaarden te creëren voor een vlottere
behandeling van de aanvragen en voor meer transparantie over de
vermoedelijke datum van een beslissing55. De minister van Volks-
gezondheid liet weten dat het probleem inzake de lange behande-
lingsduur op het vlak van de Commissie hoofdzakelijk voortkwam
uit de geringe beschikbaarheid van de leden van de Commissie
van Beroep ; zij drong er reeds herhaaldelijk bij haar collega, de
minister van Justitie op aan om bijkomende kandidaat-magistraten
voor de Commissie van Beroep voor te stellen. Tevens vroeg de
minister aan de Vestigingscommissie om een kalender met zittings-
data voor het komende jaar op te stellen zodat een grotere trans-
parantie over de mogelijke datum van beslissing over de aanvraag
kan worden gewaarborgd. Om de administratieve behandeling van
de aanvragen te verbeteren werd het secretariaat van de Vestigings-
commissie uitgebreid met een deeltijds personeelslid. Vermits de
werkdruk volgens de minister nog toenam ingevolge de bij de

52 CFO, Jaarverslag 2000, pp. 154-155 ; CFO, Jaarverslag 2001, p. 126.
53 Arbitragehof, arrest nr. 131 van 30 oktober 2001 (B.S., 22 december 2001).
54 Hof van Cassatie, 17 juni 2002.
55 CFO, Jaarverslag 2000, pp. 155 e.v. ; CFO, Jaarverslag 2001, pp. 128 e.v.
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Raad van State gevoerde procedures en de invoering van nieuwe
reglementering, voorzag zij de mogelijkheid om nog een bijkomend
personeelslid toe te voegen. De minister deelde ten slotte mee de
juridische mogelijkheden te onderzoeken om de procedure te wij-
zigen zodat bepaalde vertragingselementen zouden worden ver-
meden. Het College zal deze problematiek via het hiertoe geo-
pende principedossier verder opvolgen.

C. Bestuur van de Maatschappelijke Integratie

Evenals de voorgaande jaren hadden in 2002 de meeste klachten
over het ministerie van Sociale Zaken betrekking op het Bestuur
van de Maatschappelijke Integratie. In 1998 ontving het College
een veertigtal klachten van personen met een handicap. Uit de
cijfers van 2002 blijkt dat sedertdien het aantal klachten over deze
materie met 400% steeg. De situatie is des te meer alarmerend,
vermits dit bestuur precies de opdracht heeft om hulp te bieden
aan personen die zich in een per definitie zwakkere toestand be-
vinden.

Het College stelde vast dat opnieuw problemen de kop opstaken
die reeds in de vorige jaarverslagen besproken werden56 : naast de
volstrekt onredelijk lange behandelingstermijnen, bleken ook de
bijna systematische telefonische ontoegankelijkheid van de dien-
sten en de gebrekkige informatieverstrekking aan de personen met
een handicap bevestigd te worden. De administratie die hierover
herhaaldelijk door het College werd ondervraagd, beriep zich op
het tekort aan personeel, de stijging van het aantal aanvragen en
de technische problemen ingevolge de invoering van een nieuw
informaticasysteem57. Daar de situatie ronduit verontrustend ge-
worden was, richtte het College begin 2003 een schrijven aan de
voorzitter van het Directiecomité van de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid. Naast een aantal suggesties om de werking van
de diensten te verbeteren (bvb. door de oprichting van een callcen-
ter en een versnelde verzending van de ontvangstmeldingen van
de aanvragen), vroeg het College aan de voorzitter om het bestuur
zoveel mogelijk te steunen.

Met betrekking tot de hervorming van de toekenning van de par-
keerkaarten voor personen met een handicap58, vernam het Col-

56 CFO, Jaarverslag 1999, pp. 229 e.v. ; CFO, Jaarverslag 2000, pp. 156 e.v. ; CFO, Jaarver-
slag 2001, pp. 129 e.v.

57 CFO, Jaarverslag 2001, pp. 130 e.v.
58 CFO, Jaarverslag 2000, p. 160 ; Jaarverslag 2001, p. 133.
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lege dat vanaf 1 maart 2003, elke persoon die zodanige verplaat-
singsmoeilijkheden ondervindt dat hij twee punten verlies van
zelfredzaamheid bekomt in deze categorie, in aanmerking komt
voor de parkeerkaart.

D. Dienst voor de Oorlogsslachtoffers

Met betrekking tot de lange behandelingsduur van de aanvragen
van het statuut van nationale erkenning, deelde de dienst aan het
College mee dat de 19.000 dossiers, die werden ingediend naar
aanleiding van de wet van 5 april 1995, werden afgesloten en dat
was gestart met het onderzoek van de dossiers (minder dan 2.000)
die werden geopend ingevolge de wet van 26 januari 1999. Het
College blijft verder aandacht besteden aan deze problematiek59.

E. Federale Diensten voor het Leefmilieu

De problemen bij het bekomen van telefonische inlichtingen over
de aanvraag van een LPG- premie werden vanaf november 2001
opgelost door de oprichting van een (tijdelijk) callcenter. Alhoewel
het acute probleem inzake de telefonische bereikbaarheid tijdens
de werking van dit callcenter was opgelost, ontstonden er in be-
paalde gevallen toch nog communicatieproblemen doordat het
callcenter niet over alle gegevens van de databank kon beschikken.
Onder andere, door het grote aantal aanvragen liep de behande-
lingsduur bovendien uit tot verschillende maanden. Eind 2002 wa-
ren er van de 19.323 aanvragen echter 16.908 positief afgesloten. In
1.384 gevallen werd de premie geweigerd; 1.031 dossiers waren in
december 2002 nog in behandeling.

Doordat de formulieren niet voorradig waren bij de inwerkingtre-
ding van het koninklijk besluit60 op 1 januari 2001 kon een aantal
aanvragers niet voldoen aan de voorwaarde om de aanvraag in te
dienen vergezeld van het bewijs dat de installatie gekeurd werd
binnen dertig dagen na de plaatsing. De administratie was in eer-
ste instantie van oordeel dat de onbeschikbaarheid van de formu-
lieren geen overmacht uitmaakte, vermits de keuring van de instal-

59 AA 97/16, CFO, Jaarverslag 1997, pp. 138 e.v. ; CFO, Jaarverslag 1998, p. 189 ; CFO,
Jaarverslag 1999, p. 232 ; CFO, Jaarverslag 1999/1, p. 91 ; CFO, Jaarverslag 2000, pp. 161
e.v. ; CFO, Jaarverslag 2001, pp. 135 e.v.

60 Koninklijk besluit van 14 februari 2001betreffende de invoering van een premiestel-
sel om het inbouwen van een LPG-installatie in wagens te promoten (B.S., 12 april
2001).
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latie voorheen ook reeds verplicht was. Na advies van de juridi-
sche dienst deelde de administratie echter mee dat aan de personen
die niet tijdig beschikten over de formulieren, de LPG-premie op
grond van een positief advies van de juridische dienst toch kon
worden betaald.

3.9.4. Conclusies en aanbevelingen

Het College formuleerde in dit jaarverslag een officiële aanbeve-
ling met betrekking tot de problematiek van de lange behandeling-
stermijnen voor de vestiging of de overbrenging van een apo-
theek61.

61 OA 02/04, CFO, Jaarverslag 2002, p. 132.
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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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Secretariaat-generaal 2 1,9% 1 1 2
Bestuur voor het KMO-beleid 3 2,9% 2 1 3
Bestuur voor het
landbouwproductiebeheer 6 5,8% 2 4 6

Bestuur voor de kwaliteit van de
grondstoffen en de plantaardige
sector

1 1,0%

Bestuur voor de
dierengezondheid en de kwaliteit
van de dierlijke producten

5 4,8% 2 2 1 5

Bestuur voor het sociaal statuut
van de zelfstandigen 18 17,3% 3 12 1 16

Belgisch interventie- en
restitutiebureau (BIRB) 1 1,0% 1 1

Kamers van ambachten en
neringen 4 3,8% 2 1 3

Raad voor economisch
onderzoek inzake vreemdelingen 1 1,0%

Beroepsinstituten 2 1,9% 2 2
Sociale verzekeringskassen 53 51,0% 15 4 2 2 3 2 28
Andere 3 2,9% 1 1 2
Klachten van ambtenaren 5 4,8%
TOTAAL 104 100,0% 26 15 14 2 6 5 68
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3.10.2. Inleiding en contacten met de administratie

Betreffende het luik landbouw van dit departement werden in 2002
geen klachten of verzoeken om bemiddeling bij het College van de
federale ombudsmannen ingediend. Het grootste deel van de
klachten met betrekking tot dit ministerie waren klachten van zelf-
standigen. Er dient in dit verband te worden gewezen op de over-
dracht van een belangrijk deel van de federale bevoegdheid inzake
landbouw aan de gewesten. Overeenkomstig de bestaande prak-
tijk, zullen klachten die gewestelijke materies betreffen worden
doorgestuurd naar de bevoegde gewestelijke ombudsman.

Naar aanleiding van de behandeling van een klacht die door een
zelfstandige werd ingediend tegen de Nationale Hulpkas voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, een sociaal verzekerings-
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fonds dat deel uitmaakt het Rijksinstituut voor de Sociale Verzeke-
ringen der Zelfstandigen (RSVZ), werd het College geconfronteerd
met een ernstig probleem inzake de samenwerking met het RSVZ.
Het RSVZ schond op die manier het Protocolakkoord voor de relaties
tussen het College van de federale ombudsmannen en de federale admini-
straties bij de behandeling van klachten, zoals hierna blijkt.

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

De klacht tegen de Nationale Hulpkas waarnaar hierboven wordt
verwezen, kan als volgt worden samengevat. Het RSVZ had de
verzoeker gelast zich aan te sluiten bij een sociaal verzekerings-
fonds. Aangezien verzoeker op basis van zijn hoofdberoep onder-
worpen was aan een ander socialezekerheidsstelsel, betwistte hij
zijn verzekeringsplicht bij het stelsel van de zelfstandigen. Hij be-
taalde de sociale bijdragen die zijn fonds, de Nationale Hulpkas,
hem vorderde dan ook slechts onder voorbehoud. Aangezien het
RSVZ niet op zijn beslissing terugkwam, nam betrokkene contact
op met de federale ombudsman.

Ingevolge een rechterlijke beslissing die korte tijd later in een ge-
lijkaardige zaak werd genomen, beschouwde het RSVZ de betrok-
kene niet langer als een zelfstandige. De door hem betaalde sociale
bijdragen werden hem echter pas tien maanden na deze beslissing
door de Nationale Hulpkas terugbetaald. Verzoeker vroeg het
RSVZ/de Nationale Hulpkas om verwijlintresten op de sommen
die hij had betaald, maar de administratie weigerde de intresten
toe te kennen aangezien de reglementering van het Sociaal Statuut
van de Zelfstandigen daar in dergelijk geval niet in voorziet. De
betrokkene richtte zich vervolgens opnieuw tot de federale om-
budsman, die het RSVZ contacteerde.

De genoemde reglementering voorziet inderdaad slechts in zeer
specifieke omstandigheden in de uitbetaling van verwijlintresten.
In het geval van de klager leek echter niet deze reglementering,
maar eerder het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Door de
schrapping van de aansluiting van de betrokkene hadden de be-
taalde sommen immers het karakter van sociale bijdrage verloren.
De federale ombudsman vroeg vervolgens om bijkomende infor-
matie betreffende de zienswijze van het RSVZ die niet in overeen-
stemming leek met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, en
formuleerde daarop een voorstel om het dossier te deblokkeren.
Ondanks meerdere schriftelijke en telefonische herinneringen, heeft
het RSVZ de federale ombudsman nooit geantwoord. Deze hou-
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ding houdt – buiten het feit dat ze onbehoorlijk is – een schending
in van een wettelijke verplichting van het RSVZ en van het in het
bovenvermelde Protocolakkoord aangegane engagement om met
het College samen te werken. Ze is des te minder te begrijpen nu
de federale ombudsman, indien hij het door een administratie in-
genomen standpunt niet deelt, enkel kan proberen de administra-
tie te overtuigen om van idee te veranderen, maar nooit zijn stand-
punt in de plaats kan stellen van dat van de administratie.

3.10.4. Conclusies en aanbevelingen

Het College formuleerde het voorbije werkjaar geen algemene aan-
beveling betreffende dit departement maar richtte wel een officiële
aanbeveling aan de minister van Telecommunicatie en Overheids-
bedrijven en Participaties, belast met Middenstand. Het betreft een
officiële aanbeveling in het kader van een door het College geo-
pend principedossier betreffende de gebrekkige motivering van de
beslissingen van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen en
het niet vermelden van de tegen deze beslissingen bestaande be-
roepsmogelijkheden. Het College nodigt de minister uit de nodige
maatregelen te nemen om het door de federale ombudsman gesig-
naleerde structurele probleem op te lossen62. Er dient wat dit be-
treft op gewezen te worden dat de minister belast met Midden-
stand de voorstellen goedgekeurd heeft die de Administratie van
het Sociaal statuut van de Zelfstandigen van het ministerie van
Middenstand en Landbouw (deze administratie maakt thans deel
uit van de federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid) hem had
voorgelegd. Deze voorstellen betroffen de aanpassing van de stan-
daardformules van beslissingen opdat de Commissie beter in staat
zou zijn haar beslissingen adequaat te motiveren. De bevoegde
administratie heeft het College recent ervan op de hoogte gebracht
dat interne budgettaire middelen vrijgemaakt konden worden en
dat testen uitgevoerd worden met het oog op de daadwerkelijke
invoering van deze voorstellen in de loop van 2003. Het College
verheugt zich over deze beloftevolle ontwikkelingen.

62 CFO, Jaarverslag 1998, pp. 205-207 ; CFO, Jaarverslag 1999, pp. 249-252; CFO, Jaarver-
slag 1999/1, p. 95 ; CFO, Jaarverslag 2000, p. 168; CFO, Jaarverslag 2001, p. 141 ; OA
02/05, CFO, Jaarverslag 2002, p. 132 ; CFO, Balans en Jurisprudentie 1997-2000, pp. 63
e.v.
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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 1,4% 1 1
Bestuur algemene diensten 2 2,9% 1 1
Bestuur handelsbeleid 2 2,9%
Bestuur kwaliteit en
veiligheid 2 2,9% 2 2

Bestuur economische
inspectie 5 7,1% 3 1 4

Nationaal instituut voor de statistiek
(NIS) 42 60,0% 35 2 37

Proefbank voor vuurwapens 1 1,4%
Nationaal waarborgfonds inzake
kolenmijnschade 1 1,4% 1 1

Belgisch instituut voor normalisatie
(BIN) 1 1,4% 1 1

Controledienst voor de verzekerin-
gen (CDV) 3 4,3% 1 1 2

Instituut van de accountants en
belastingsconsulenten (IAB) 2 2,9% 1 1

Andere 2 2,9% 1 1 2
Klachten van ambtenaren 6 8,6%
TOTAAL 70 100,0% 6 3 36 2 1 3 1 52
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3.11.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

Het College ontving in totaal een dertigtal klachten naar aanlei-
ding van het versturen van een aangetekend herinneringsschrijven
in het kader van de socio-economische enquête 2001 door het Na-
tionaal Instituut voor de Statistiek (NIS). Vele klagers stelden een
herinneringsschrijven te hebben ontvangen, terwijl ze toch reeds
de enquête hadden ingevuld en teruggestuurd. Verder werd er kri-
tiek geuit op de dreigende toon van het herinneringsschrijven, de
onduidelijkheid van enkele passages ervan, het risico van inbreuk
op de privacy in geval van verlies van de ingevulde formulieren,
de zeer moeilijke bereikbaarheid van het op het herinneringsschrij-
ven vermelde gratis nummer, het gebrek aan antwoord op e-mail,...
De administratie meldde het College dat aan alle personen die ten
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onrechte een aangetekende herinnering ontvingen, een brief met
excuses werd gestuurd en ze verduidelijkte welke maatregelen
werden genomen om het verloren gaan van documenten met de
daarop vermelde vertrouwelijke gegevens, te voorkomen. Tenslotte
legde de administratie uit dat een callcenter werd opgericht om zo
snel mogelijk te kunnen antwoorden op de vragen van burgers.
Aangezien tijdens een eerste piekperiode (na het versturen van de
enquêteformulieren) dit callcenter overbelast bleek, werd naar aan-
leiding van het versturen van de aangetekende herinnering een
privé-bedrijf ingeschakeld. Daardoor konden de werktijden van
het callcenter worden uitgebreid en kon ook het aantal beschikbare
lijnen worden verhoogd. Ten slotte stelde de administratie er een
punt van te maken ook op alle schriftelijke vragen te antwoorden.

Hoewel het College de door het NIS geleverde inspanningen ten
zeerste waardeert, bleken deze toch onvoldoende zodat de dos-
siers werden afgesloten met de evaluatie onbehoorlijk bestuur.
Deze evaluatie is gebaseerd op de vaststelling dat het callcenter op
de meest kritieke momenten (bijna) onbereikbaar was, op het feit
dat personen die het NIS schriftelijk contacteerden vaak lang op
een antwoord dienden te wachten en op het gebrek aan duidelijk-
heid in het herinneringsschrijven dat aan de klagers werd ver-
stuurd.
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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 12 7,1% 1 1
Staatssecretaris voor duurzame
ontwikkeling en energie 1 0,6%

Secretariaat-generaal 2 1,2%
Algemene diensten 1 0,6% 1 1
Bestuur van de luchtvaart 25 14,7% 2 1 1 4
Bestuur van de maritieme zaken
en van de scheepvaart 1 0,6%

Bestuur van het vervoer te
land 2 1,2% 1 1

Bestuur van wegverkeer en
infrastructuur 28 16,5% 5 6 1 2 2 16

Directie voor de inschrijving van
de voertuigen (DIV) 80 47,1% 4 13 17 1 1 3 6 9 54

Belgisch instituut voor de
verkeersveiligheid (BIVV) 1 0,6% 1 1

Instituut voor het wegtransport
(IWT) 1 0,6%

Rijexamencentra 4 2,4% 2 2 4
Keuringsstations 8 4,7% 1 2 3
Andere 3 1,8% 1 1 2
Klachten van ambtenaren 1 0,6%
TOTAAL 170 100,0% 14 25 20 2 1 3 9 13 87
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3.12.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

A. Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur

a) Terugbetaling van niet verschuldigde /ten onrechte betaalde
fiscale zegels (DIV)

Een klager had een aanvraag ingediend tot het bekomen van een
duplicaat van een nummerplaat bij een provinciale antenne van de
DIV. Hij had op zijn aanvraag fiscale zegels aangebracht voor een
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hoger bedrag dan verschuldigd, zonder dat de bediende aan het
loket hem daarover een opmerking had gemaakt. Toen hij zich
bewust werd van zijn vergissing richtte hij een verzoek tot terug-
betaling aan de DIV. Daar zijn verzoek onbeantwoord bleef, richtte
hij zich tot het College van de federale ombudsmannen dat op zijn
beurt de DIV contacteerde. Deze laatste antwoordde aanvankelijk
dat de betrokken administratie van het ministerie van Financiën
het gebeurlijk teveel betaalde enkel terugbetaalde wanneer de oor-
spronkelijke aanvraag voorzien van de originele fiscale zegels
voorgelegd werd om de authenticiteit van de fiscale zegels te kun-
nen nagaan. De DIV vernietigt echter de oorspronkelijke aanvra-
gen om inschrijving (en bijgevolg de fiscale zegels) nadat er een
microfilm van gemaakt is. Het College van de federale ombuds-
mannen vestigde de aandacht van de DIV op de vergissing die zij
begaan had door de aanvraag te aanvaarden waarop zegels waren
gekleefd voor meer dan het wettelijk verschuldigde bedrag. Op
basis hiervan ging de DIV akkoord het ministerie van Financiën
aan te schrijven. Dit laatste ging over tot de terugbetaling van de
teveel geı̈nde sommen op grond van enkel de kopie van de aan-
vraag tot inschrijving en van de fiscale zegels. Deze door de DIV
aangenomen ‘oplossing’ lijkt zich echter te beperken tot die geval-
len voor dewelke zij erkent aansprakelijk te zijn voor het aanbren-
gen van een te groot bedrag aan fiscale zegels.

b) Attesten van medische geschiktheid voor het besturen van een
voertuig

Aan verzoeker, een diabetespatiënt, werd door zijn gemeente een
rijbewijs categorie C uitgereikt na afgifte van een medisch attest
groep 2. Er werd hem echter ook gezegd dat hij bovendien een
medisch attest groep 1, nodig voor een rijbewijs categorie B, diende
te bezorgen indien hij wenste verder een voertuig van die categorie
te besturen. Verzoeker voerde aan dat wanneer hij medisch ge-
schikt werd geacht om een voertuig categorie C te besturen, hij
a fortiori geschikt was om een voertuig categorie B te besturen,
maar vond geen gehoor. Het College legde de administratie ver-
volgens meerdere argumenten voor om haar ervan te overtuigen
het (strengere) geschiktheidsattest groep 2 ook als geldig te be-
schouwen voor groep 1. Daar waar de administratie eerst stelde bij
haar standpunt te blijven, stemde zij later toch met dit voorstel in.
Er werd een omzendbrief gestuurd aan de gemeenten waarin be-
paald wordt dat in het raam van een betere dienstverlening aan de
burger een rijgeschiktheidsattest voor de groep 2 ook meteen aan-
genomen moet worden voor de groep 1, op voorwaarde dat geen
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beperkingen zijn aangebracht. Uiteraard moet daarbij rekening ge-
houden worden met de geldigheidsduur van het rijgeschiktheids-
attest.

c) Technische keuring van een voertuig

Een dame die haar wagen bij een keuringsstation moest aanbieden
vóór een bepaalde datum, werd achtervolgd door tegenslag: zij
was het slachtoffer van een “home-jacking” en werd slechts de
laatste dag, na sluitingstijd van het keuringsstation, opnieuw in het
bezit van haar voertuig gesteld. Daardoor kon zij de auto niet bin-
nen de voorziene termijn laten keuren. Bijgevolg werd haar een
toeslag aangerekend toen zij haar voertuig aanbood. Haar verhaal
werd niet ernstig genomen. Toen het College de administratie on-
dervroeg, werd de overmacht onmiddellijk erkend en het keurings-
station kreeg de opdracht het bedrag van de toeslag terug te stor-
ten.

B. De Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
(NMBS)

De federale ombudsman beëindigt soms zijn tussenkomst in een
dossier na vastgesteld te hebben dat de consensus63 die bereikt
werd, toegelaten heeft het probleem van de klager op te lossen,
zonder dat er echt sprake is van behoorlijk of onbehoorlijk bestuur.
De federale ombudsman oefent dan geen verdere legaliteitscon-
trole noch een verdere controle van het behoorlijk bestuur uit van
de handelingen van de betrokken federale administratie. Zulks was
met name het geval in een dossier betreffende het overheidsbedrijf
NMBS.

In afwachting van een ruilverkaveling waren de bevoegde overhe-
den overgegaan tot een ruil van uitbating van landbouwgronden
in de bouwzone van de HST-lijn. In dat kader kreeg een landbou-
wer een perceel toegewezen dat toebehoorde aan de NMBS. Dat
perceel was met stenen bedekt. Een filiaal van de NMBS had dit
perceel tijdens de bouw van de HST-lijn ten onrechte gebruikt als
opslagzone van diverse materialen. Bijgevolg kon betrokkene het
perceel gedurende drie jaren niet bewerken en hij wenste dan ook
vergoed te worden voor de gederfde winst. Zijn stappen bij de
NMBS hadden niets opgeleverd en hij kon niet achterhalen tot wie

63 CFO, Jaarverslag 2002, p. 42.
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hij zich verder binnen dit overheidsbedrijf nog kon richten. Hij
wendde zich daarom tot de federale ombudsman die de NMBS
contacteerde. In eerste instantie onderzocht de ombudsman welke
afdeling van de NMBS en welke aannemer bij de werken betrok-
ken waren. Beide erkenden dat de betrokken landbouwer recht
had op een schadevergoeding maar stelden elkaar verantwoorde-
lijk. Verder ging de federale ombudsman na welke afdeling van de
NMBS bevoegd was om zich uit te spreken over het verzoek om
schadevergoeding, waarna hij de klager uitnodigde om zijn eis te
formuleren ten aanzien van de bevoegde dienst van de NMBS.
Daar de contacten tussen de overheid en de burger hersteld waren,
heeft de federale ombudsman het dossier afgesloten. We vermel-
den nog dat de NMBS de landbouwer vergoed heeft na een des-
kundigenonderzoek ter plaatse en een grondig onderzoek van zijn
vordering.

3.12.3. Conclusies en aanbevelingen.

Het College heeft geen algemene aanbevelingen geformuleerd
betreffende dit departement tijdens het afgelopen jaar, maar richtte
wel een officiële aanbeveling aan de vice-eerste minister en minis-
ter van Mobiliteit en Vervoer in het kader van het principedossier
dat bij het College geopend werd betreffende de telefonische
onbereikbaarheid van de Directie Inschrijvingen Voertuigen. De vi-
ce-eerste minister wordt hierin verzocht de maatregelen te nemen
die zich opdringen om het door de federale ombudsman zowel in
de centrale als de gedecentraliseerde diensten van deze admini-
stratie vastgestelde structurele probleem van bereikbaarheid op te
lossen 64.

64 CFO, Jaarverslag 2000, pp. 182-184 ; CFO, Jaarverslag 2001, p. 148 ; OA 02/06, CFO,
Jaarverslag 2002, p. 132 ; CFO, Balans en Jurisprudentie 1997-2002, pp. 64-65.
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4. Parastatalen

4.1. De sociale parastatalen

4.1.1. Cijfers

Sociale parastatalen
aa

nt
al

kl
ac

ht
en

%
va

n
to

ta
al

be
ho

or
lij

k
be

stu
ur

be
ho

or
lij

k
be

stu
ur

na
tu

ss
en

ko
m

st

on
be

ho
or

lij
k

be
stu

ur

to
ep

as
sin

g
va

n
de

bi
lli

jk
he

id

co
ns

en
su

s

ge
de

el
de

ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

he
id

ni
et

te
be

pa
le

n
ve

ra
nt

w
oo

rd
el

ijk
he

id

afg
es

lot
en

we
ge

ns
on

vo
ld

oe
nd

ei
nf

or
ma

tie

ge
en

oo
rd

ee
l

aa
nt

al
ev

al
ua

tie
s

Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) 6 2,1% 3 3
Fonds voor beroepsziekten
(FBZ) 9 3,2% 4 4 8

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
(RJV) 3 1,1% 1 1 2

Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering (RIZIV) 23 8,2% 6 5 1 1 2 15

Rijksdienst voor kinderbijslag voor
werknemers (RKW) 25 8,9% 12 4 1 1 18

Rijksdienst voor sociale zekerheid
(RSZ) 51 18,2% 14 2 4 1 4 3 2 30

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

3 1,1% 2 2

Rijksdienst voor pensioenen (RVP) 5 1,8% 2 2
Dienst voor de overzeese sociale
zekerheid (DOSZ) 2 0,7% 2 2

Kruispuntbank van de sociale
zekerheid (KSZ) 2 0,7% 1 1

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
(RVA) 93 33,2% 39 12 2 2 4 9 2 70

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

4 1,4% 1 2 3

Hulpkas voor werkloosheidsuitkerin-
gen (HVW) 17 6,1% 7 1 1 9

Rijksinstituut voor sociale verzekerin-
gen der zelfstandigen
(RSVZ)

19 6,8% 3 4 1 2 1 2 13

Nationale hulpkas voor de sociale
verzekeringen der zelfstandigen 7 2,5% 1 1 2 4

Andere 2 0,7%
Klachten van ambtenaren 9 3,2%
TOTAAL 280 100,0% 97 32 6 1 5 3 11 17 10 182
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4.1.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en aanvragen tot bemiddeling

A. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Tijdskrediet

De wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werk-
gelegenheid en kwaliteit van het leven65 voerde voor de werkne-
mers van de privé-sector vanaf 1 januari 2002 een nieuwe regeling
in van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van

65 B.S., 15 september 2001.

4.1.
D

e
sociale

parastatalen

106



arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking. Het College ontving
verschillende klachten in verband met de informatieverstrekking
over de overgang van het oude stelsel van loopbaanonderbreking
naar het nieuwe stelsel van tijdskrediet. De verzoekers waren niet
op de hoogte van de overgangsmaatregelen en dienden daardoor
niet tijdig een aanvraag in tot verlenging van hun loopbaanonder-
breking (oud systeem). Daarnaast konden ze niet onmiddellijk
overstappen van het oude naar het nieuwe stelsel. Artikel 22 van
de wet van 10 augustus 2001 bepaalde de overgangsmaatregelen:
de aanvragen voor een (verlenging van) loopbaanonderbreking die
ingediend werden vóór de datum van publicatie van deze wet in
het Belgisch Staatsblad konden nog op basis van het oude stelsel
uitgewerkt worden. Aangezien de overgangsmaatregelen pas op
de laatste dag van de overgangsperiode, in casu 15 september 2001,
gepubliceerd werden, vroeg het College aan de RVA waarom de
belanghebbende werknemers hierover niet pro-actief ingelicht wer-
den. De RVA stelde dat het onmogelijk was om de betrokkenen
correct en volledig te informeren vóór 15 september 2001 aange-
zien er op dat ogenblik nog geen duidelijkheid bestond over de
mogelijkheden tot overstap van het oude naar het nieuwe stelsel.
In de loop van september waren in de Nationale Arbeidsraad de
onderhandelingen tot verduidelijking van CAO nr. 77 van 14 fe-
bruari 2001 tot invoering van het nieuwe stelsel nog volop bezig.
Op 19 december 2001 heeft de Nationale Arbeidsraad CAO nr.
77bis gesloten tot vervanging van CAO nr. 77. Pas op dat ogenblik
wist de RVA dat periodes van loopbaanonderbreking in het oude
stelsel niet gelijkgesteld zouden worden met tewerkstellingsperio-
des voor de toepassing van het nieuwe stelsel en dat de werkne-
mers dus niet de onmiddellijke overstap konden maken van het
oude naar het nieuwe stelsel. Daarnaast werd het koninklijk be-
sluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus
2001, dat de door de RVA toe te passen uitvoeringsmodaliteiten
van het nieuwe stelsel vastlegt, pas genomen op 12 december 2001.
Op basis van deze informatie werden de klachten over het gebrek
aan actieve informatieverstrekking door de RVA ongegrond ver-
klaard. De problematiek wordt verder behandeld in een principe-
dossier naar aanleiding waarvan het College contact opnam met
de minister.

Oudere werklozen

Oudere werklozen kunnen in bepaalde gevallen hetzij in het sys-
teem van het brugpensioen stappen, hetzij op grond van hun an-
ciënniteit gerechtigd zijn op een anciënniteitstoeslag bij hun werk-
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loosheidsuitkeringen. Een bepaalde categorie oudere werklozen
komt door het ontbreken van een overgangsregeling tussen beide
systemen, echter voor geen enkele regeling in aanmerking. Aan het
Beheerscomité van de RVA werd voorgesteld om de anciënniteits-
toeslag nog slechts te weigeren indien de oudere werkloze de aan-
vullende voordelen brugpensioen ontvangt. Het Beheerscomité
was echter van oordeel dat de beletsels inzake de toekenning van
de anciënniteitstoeslag besproken moesten worden in kader van
het ruimer debat over de eindeloopbaanproblematiek. De minister
van Werkgelegenheid die hierover door het College gecontacteerd
werd, deelde mee dat het initiële ‘voorstel van besluit inzake de
toekenning van de werkhervattingstoeslag’ voorzag in de afschaf-
fing van sommige beletsels inzake de toekenning van de anciënni-
teitstoeslag. De minister volgde echter het standpunt van de so-
ciale partners dat, in afwachting van de bespreking van de einde-
loopbaanproblematiek, de reglementering voorlopig niet aangepast
kon worden.

PWA-cheques

Door de omschakeling naar de euro ontstonden in bepaalde geval-
len problemen bij de uitreiking van PWA-cheques. Wanneer de
gebruiker van de cheques een bedrag stortte dat niet precies over-
eenstemde met een veelvoud van het nominaal bedrag van de
cheques uitgedrukt in euro, werd het automatisch teruggestort en
werden er geen cheques op naam van de gebruiker uitgereikt (met
negatieve gevolgen inzake fiscale inbrengbaarheid van de
cheques). De PWA-coördinatoren hadden nochtans reeds in de loop
van de maanden november en december 2001 de opdracht gekre-
gen om de gebruikers in te lichten over hun verplichtingen ten
aanzien van het uitgiftebedrijf na de invoering van de euro. In dit
kader deelden de PWA-coördinatoren aan de gebruikers van de
cheques mee dat de gestorte bedragen moesten overeenstemmen
met deze van de omzettingstabel (van frank naar euro) die deze
laatsten hadden ontvangen. In de loop van de maand maart 2002
werd het bedrijf dat de cheques uitgaf uiteindelijk bereid gevon-
den om aan de gebruiker bijkomende uitleg te geven over de reden
van de automatische terugstorting, in het bijzonder wanneer een
bedrag werd gestort dat niet overeenstemde met deze van de om-
zettingstabel in euro.

B. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

Er werd uitvoerig gecorrespondeerd tussen het College van de fe-
derale ombudsmannen en de RSZ over de toepassing van het
Handvest van de sociaal verzekerde (wet van 11 april 1995) op
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deze instelling van sociale zekerheid. Aangezien de RSZ niet bin-
nen een termijn van 45 kalenderdagen had geantwoord op een
vraag om informatie, had het College besloten dat de bovenge-
noemde wet geschonden werd. Naar aanleiding hiervan betwistte
de RSZ dat het Handvest van de sociaal verzekerde op de RSZ van
toepassing is. De argumenten waarop het College van de federale
ombudsmannen zich baseert om te stellen dat deze wettekst wel
van toepassing is op de RSZ, konden de RSZ niet overtuigen. Het
College besliste daarom om in dit jaarverslag een algemene aanbe-
veling te formuleren tot verduidelijking van de tekst over het toe-
passingsgebied van het Handvest66.

4.1.3. Conclusies en aanbevelingen

Het College formuleerde in dit jaarverslag een algemene aanbeve-
ling met betrekking tot de toepassing van het Handvest van de
sociaal verzekerde op bepaalde instellingen van sociale zeker-
heid67.

66 AA 02/05, CFO, Jaarverslag 2002, pp. 119 e.v.
67 AA 02/05, CFO, Jaarverslag 2002, pp. 119 e.v.
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4.2. Parastatalen, overheidsbedrijven en instanties die niet direct
verbonden zijn aan een ministerie

Cijfers

Parastatalen, overheidsbedrijven
en instanties die niet direct

verbonden zijn aan een ministerie
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Minister van telecommunicatie,
overheidsbedrijven en participa-
ties

1 1,5%

Regie der gebouwen 6 9,0% 1 1 2
Belgisch instituut voor postdien-
sten en telecommunicatie
(BIPT)

5 7,5% 1 1

Nationale maatschappij der
Belgische spoorwegen (NMBS) 17 25,4% 3 3 2 1 2 11

De Post 8 11,9% 1 1 1 3
Brussels international airport
company (BIAC) 2 3,0% 1 1

Belgocontrol 1 1,5%
Nationale loterij 3 4,5% 2 2
Participatiefonds 6 9,0% 2 1 3
Andere 4 6,0% 1 1
Klachten van ambtenaren 14 20,9%
TOTAAL 67 100,0% 10 4 4 1 3 2 24
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Beoordelingscriteria Aantal
Overeenstemming met rechtsregels 1
Redelijkheid 1
Rechtszekerheid 1
Vertrouwen 2
Hoorplicht 1
Redelijke termijn 2
Zorgvuldigheid 5
Informatieverstrekking 1
TOTAAL 14
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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 10 9,9% 7 2 1 10
Nationale kamer der notarissen 1 1,0%
Arbeidsongevallenverzekeraars 2 2,0% 1 1 2
Kinderbijslagfondsen 22 21,8% 5 7 1 3 16
Ziekenfondsen 46 45,5% 16 4 5 1 7 33
Andere 20 19,8% 2 3 5
TOTAAL 101 100,0% 29 13 3 5 2 14 66
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Beoordelingscriteria Aantal
Overeenstemming met rechtsregels 9
Redelijkheid 1
Redelijke termijn 3
Zorgvuldigheid 5
Informatieverstrekking 1
TOTAAL 19

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

II
.O

nd
er

zo
ek

va
n

de
do

ss
ie

rs

113



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 wedde

Het beroep op het Handvest van de sociaal verzekerde

Verzoekster, een ambtenaar van de Rijksdienst voor Arbeidsvoor-
ziening (RVA), stelde onregelmatigheden vast bij de uitkering van
haar wedde. Nadat zij reeds meermaals haar personeelsdienst had
gecontacteerd, deelde deze mee dat zij ten gevolge van een twee
jaar eerder gemaakte fout, ongeveer 3.000 euro te veel aan kinder-
bijslag had ontvangen. Dit bedrag moest nu worden terugbetaald.
Aangezien betrokkene geschokt was door het feit dat zij de finan-
ciële gevolgen diende te dragen van een fout waarvoor zij niet
verantwoordelijk was, nam zij contact op met het College van de
federale ombudsmannen. Het College meende dat de RVA, wan-
neer hij kinderbijslag betaalt aan zijn ambtenaren, optreedt als een
instelling van sociale zekerheid die prestaties van de sociale zeker-
heid toekent. In deze hoedanigheid is de RVA bijgevolg gehouden
tot naleving van het Handvest van de sociaal verzekerde. Het
Handvest bepaalt dat wanneer een beslissing is aangetast door een
juridische of materiële vergissing die te wijten is aan de betrokken
instelling van sociale zekerheid, de nieuwe beslissing geen retroac-
tief karakter kan hebben indien zij ongunstig is voor de sociaal
verzekerde. De RVA ging akkoord met de zienswijze van het Col-
lege en zag af van de terugvordering van de ten onrechte door
verzoekster ontvangen kinderbijslag. De oplossing die voor dit
probleem werd gevonden, toont het ruime toepassingsgebied aan
van het Handvest van de sociaal verzekerde, dat dus ook geldt in
geval van problemen van sociale zekerheid tussen de staat zelf en
zijn ambtenaren.
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B. De situatie van de zieke ambtenaar

Collectieve verzekering gezondheidszorgen

Verzoeker, een gewezen ambtenaar van het ministerie van Justitie,
genoot sedert meer dan 25 jaar van de collectieve verzekering ge-
zondheidszorgen (gemeenzaam de hospitalisatieverzekering ge-
noemd) die zijn administratie afsloot bij OMOB. Gelet op de stijging
van de premies en de relatief geringe tussenkomst door de sociale
dienst, zag verzoeker in de loop van 2000 af van deze verzekering, en
sloot hij, eveneens bij OMOB, een goedkopere medische basisverze-
kering met een beperktere dekking af. Korte tijd later vernam hij dat
zijn administratie voortaan zou tussenkomen voor 50% van de te
betalen premie. Verzoeker ondernam vervolgens een poging om zich
opnieuw bij de hospitalisatieverzekering aan te sluiten. Dit werd hem
geweigerd aangezien het om een nieuwe aansluiting ging, wat niet
meer mogelijk is na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Aange-
zien betrokkene meende dat er geen sprake was van een werkelijke
onderbreking van zijn aansluiting nam hij contact op met het College
van de federale ombudsmannen. Hoewel het toegaf dat verzoeker
strikt juridisch niet meer voldeed aan de vereisten voor aansluiting,
voerde het College tegenover de administratie aan dat deze heraan-
sluiting logischerwijze toch mogelijk was aangezien betrokkene in
zekere zin zijn medische verzekering nooit werkelijk had stopgezet.
De bestaansreden van de leeftijdsgrens – vermijden dat personen die
niet bij de verzekering aangesloten waren op een leeftijd waarop deze
hen niet onmisbaar leek, enkel zouden aansluiten tijdens een periode
van hun leven waarin de kans dat ze er daadwerkelijk beroep op
zouden moeten doen, sterk vergroot – was in dit geval bovendien
helemaal niet aan de orde (de verzoeker was gedurende meer dan 25
jaar aangesloten). Het College beschouwde deze lange periode van
aansluiting als een objectief criterium op basis waarvan het aan de
administratie gedane voorstel om af te wijken van de leeftijdsgrens,
kon worden gerechtvaardigd. OMOB ging met deze heraansluiting
akkoord, de personeelsdienst hield echter vast aan haar weigerings-
beslissing. In een officiële aanbeveling zette het College de admini-
stratie ertoe aan het bestaande typecontract zodanig aan te passen dat
gelijkaardige problemen zouden kunnen worden opgelost. De admi-
nistratie antwoordde, nadat ze de andere federale overheidsdiensten
had geraadpleegd, dat een aansluiting na 65 jaar nergens mogelijk
was, zodat het haar niet toekwam het bestaande, en onbetwiste, con-
tract aan te passen. Het College evalueerde het optreden van de ad-
ministratie als “onbehoorlijk bestuur” omdat zij door de gevraagde
heraansluiting te weigeren wel de wet respecteerde, maar niet het
redelijkheidsbeginsel.

II
.O

nd
er

zo
ek

va
n

de
do

ss
ie

rs

115



C. De problematiek van het pesten (mobbing)

We komen kort terug op deze problematiek die reeds aan bod
kwam in het vorig jaarverslag68 om eraan te herinneren dat tijdens
het voorbije jaar, meer bepaald op 1 juli 2002, de wet van 11 juni
2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en onge-
wenst seksueel gedrag op het werk en haar uitvoeringsbepalingen
69 van kracht werden. Deze wet strekt er zowel toe dergelijk ge-
drag te voorkomen als de werknemers te beschermen die er het
slachtoffer van zouden zijn. Daartoe moet in elke onderneming en
administratie een preventieadviseur en eventueel een vertrouwens-
personen aangewezen worden om ondermeer de klachten van de
werknemers of de ambtenaren te behandelen. Om deze reden no-
digt de federale ombudsman sindsdien de ambtenaren die bij hem
dergelijke klachten indienen uit om zich voorafgaandelijk te wen-
den tot de aangestelde preventieadviseur.

Vóór het in voege treden van voormelde wet had een ambtenaar
van een parastatale zich gewend tot het College, nadat hij het
slachtoffer was geworden van pesterijen. Betrokkene had reeds
klacht ingediend bij zijn hiërarchische meerderen en vervolgens bij
de minister van Ambtenarenzaken en van de Modernisering van
de Openbare Besturen. Hij richtte zich daarna tot de federale om-
budsman omdat hij het niet eens was met bepaalde modaliteiten
van het lopende administratief onderzoek, wat hem zelfs deed
overwegen te stoppen met werken en niet meer mee te werken aan
het onderzoek. De federale ombudsman onderzocht het door de
administratie reeds samengestelde dossier en had een onderhoud
met de administratie, de klager en zijn arts. Deze besprekingen
hebben de contacten tussen de partijen hersteld en een nieuwe
stimulans gegeven aan de onderzoeksprocedure.

6.3. Conclusies en aanbevelingen

Het College heeft dit jaar een officiële aanbeveling70 gericht aan het
ministerie van Justitie in het raam van de hoger aangehaalde pro-
blematiek van de collectieve verzekering gezondheidszorgen.

68 CFO, Jaarverslag 2001, pp. 170-171.
69 B.S., 22 juni 2002 ; een informatiebrochure over deze wet kan gratis bekomen worden

bij het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid (thans federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), met name op het telefoonnummer
02/233.42.14. of schriftelijk Belliardstraat 51 te 1040 Brussel en is raadpleegbaar op
de internetsite: http://www.meta.fgov.be.

70 OA 02/07, CFO, Jaarverslag 2002, p. 132.
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III.
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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, eerste lid, van de wet tot in-
stelling van federale ombudsmannen, gericht aan de wetgever
(meer bepaald aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, maar
ook voor de Senaat kunnen deze belang hebben, met name wan-
neer ze betrekking hebben op de verbetering van de wetgeving).
Uiteraard kan de Uitvoerende Macht er eveneens kennis van ne-
men. De officiële aanbevelingen, gesteund op artikel 14, derde lid,
van deze wet, worden gericht aan de Uitvoerende Macht (de rege-
ring 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 de 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 wordt vastgesteld of waarvoor een beroep op
de billijkheid wordt gedaan. De officiële aanbevelingen kunnen de
administratie of de verantwoordelijke minister ook uitnodigen om
het administratief slecht functioneren op reglementair, conjunctu-
reel of structureel vlak op te lossen, eventueel op basis van con-
crete oplossingen aangereikt door het College.

1. Algemene aanbevelingen

1.1. De algemene aanbevelingen - 2002

AA 02/01 : het statuut van de samenwonenden en het vreemde-
lingenrecht.
De omzendbrief van 30 september 1997 bepaalt de voorwaarden
voor het indienen van een verblijfsmachtiging op het Belgisch
grondgebied door niet gehuwde partners. Deze voorwaarden hou-
den nieuwe regels in in vergelijking met de regels die vervat zijn in
de wet van 15 december 1980 en het uitvoeringsbesluit. Vermits zij
meer zijn dan eenvoudige gedragslijnen van de minister van Bin-
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nenlandse Zaken aan de dienst vreemdelingenzaken, geven deze
regels aan de voormelde omzendbrief een verordenend karakter.
Op basis van deze juridische overwegingen en de bezorgdheid
voor de wetgevende coherentie van het vreemdelingenrecht is het
aangewezen om het statuut van de samenwonenden, zoals dit van-
daag geregeld is in de omzendbrief van 30 september 199771, op te
nemen in de wet van 15 december 1980 of het uitvoeringsbesluit.
(Zie CFO, Jaarverslag 2002, pp. 68-69).

AA 02/02 : Wettelijke regeling inzake legalisatie en vertrouwens-
advocaten.
In het belang van de rechtszekerheid en de transparantie moet het
begrip legalisatie, in de betekenis van een formele verificatie con-
form artikel 2 van het door België geratificeerde Verdrag van Den
Haag van 5 oktober 1961 tot afschaffing van de vereiste van lega-
lisatie van buitenlandse openbare akten dringend bij wet worden
omschreven. Legalisatie bevestigt slechts de echtheid van de hand-
tekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van het stuk
heeft gehandeld en in voorkomend geval de identiteit van het ze-
gel of de stempel op het stuk. Ook de precieze bevoegdheid van
Belgische consuls inzake legalisatie dient wettelijk te worden gere-
geld. Deze formele verificatie verschilt wezenlijk van de inhoude-
lijke verificatie inzake de erkenning van een beslissing of betref-
fende de geldigheid van een akte in het licht van het toepasselijke
recht. Ook deze, in de praktijk reeds toegepaste, inhoudelijke veri-
ficatie moet dringend wettelijk worden geregeld. Het mandaat en
de modaliteiten van het door vertrouwensadvocaten in risicolan-
den in deze context gevoerde onderzoek, moeten in deze wettelijke
regeling worden opgenomen. (Zie CFO, Jaarverslag 2002, p. 73).

AA 02/03 : De fiscale werkloosheidsval.
Volledig werklozen van minstens vijftig jaar worden fiscaal ont-
moedigd om een VDAB-opleiding te volgen. De VDAB-vergoe-
ding die zij daarvoor ontvangen, kan er namelijk voor zorgen dat
zij niet langer van de feitelijke belastingvrijstelling genieten, door-
dat hun inkomen niet enkel werkloosheidsuitkeringen omvat. De
minister van Financiën antwoordde op een parlementaire vraag
dat een wetgevend initiatief welkom is. Dergelijke vergoeding als
werkloosheidsuitkering beschouwen kan een oplossing bieden.
Hiertoe moet dan wel artikel 146, derde lid, WIB92 worden aange-

71 Wat betreft de problematiek van het hanteren van verborgen criteria inzake duur-
zame relatie door de dienst Vreemdelingenzaken, zie CFO, Jaarverslag 1999, p. 91 ;
CFO, Jaarverslag 1999/1, pp. 40-41 ; CFO, Jaarverslag 2000, p. 75 ; CFO, Jaarverslag 2001,
p. 64.
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past. Dit zou bovendien kunnen leiden tot een vereenvoudiging
van de fiscale fiches. (Zie CFO, Jaarverslag 2002, p. 81).

AA 02/04 : Grenzen aan beslaglegging op bankrekeningen.
De Federale overheidsdienst Financiën bevestigde aan het College
dat er geen instructies bestaan die bepalen dat bij beslaglegging op
de tegoeden die een belastingplichtige bij een bank heeft, een mi-
nimum moet worden gevrijwaard opdat de beslagene in zijn le-
vensbehoeften kan voorzien. De reden hiervoor is dat er tot op
heden geen enkele wettelijke bepaling bestaat op basis waarvan bij
beslag op een bankrekening een bepaald gedeelte van de tegoeden
gevrijwaard wordt voor beslag. Deze tweede algemene aanbeve-
ling wijst op de nood aan een wettelijke bescherming van het geld
op een bankrekening zodat rekening wordt gehouden met de gren-
zen die in het Gerechtelijk Wetboek worden gesteld aan het beslag
en de overdracht op loon of andere inkomsten. (Zie CFO, Jaarver-
slag 2002, p. 81).

AA 02/05 : de toepassing van het Handvest van de sociaal verze-
kerde op bepaalde instellingen van sociale zekerheid.
De regels betreffende de heffing en de invordering van sociale bij-
dragen vallen onder het toepassingsgebied van het Handvest van
de sociaal verzekerde. Artikel 2, 2° a) bepaalt dat het Handvest van
toepassing is op de ministeries, de openbare instellingen van so-
ciale zekerheid alsook op elke instelling, overheid of elke rechts-
persoon van publiek recht die prestaties van de sociale zekerheid
toekent. Sommigen leiden hieruit af dat het Handvest enkel van
toepassing is voor zover de inning van bijdragen gebeurt door een
instelling die belast is met de toekenning van prestaties. Deze in-
terpretatie volgt uit een restrictieve lezing van artikel 2, 2°, a) en
zou onder meer de inning van bijdragen door de RSZ, het RSVZ
(in de hoedanigheid van inningsorgaan) en de RSZPPO uitsluiten.
Het is zo dat de relaties met de werkgevers uitdrukkelijk uitgeslo-
ten werden van het toepassingsgebied van het Handvest. Deze
(restrictieve) lezing is echter niet in overeenstemming met de geest
en de letter van de wet voor wat de relatie tussen de instellingen
van sociale zekerheid en de sociaal verzekerde betreft (die bijvoor-
beeld een informatievraag zou stellen). Het College van de fede-
rale ombudsmannen beveelt het Parlement bijgevolg aan om de
draagwijdte van artikel 2, 2° a) van het Handvest van de sociaal
verzekerde te verduidelijken. In het licht hiervan zou het Handvest
ook van toepassing verklaard kunnen worden op bepaalde instel-
lingen die momenteel uitgesloten zijn van het toepassingsgebied
zoals het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen en de Kruis-
puntbank voor Sociale Zekerheid (Zie CFO, Jaarverslag 2002, p. 109).
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1.2. Gevolg dat in dit werkjaar werd gegeven aan de algemene
aanbevelingen 2001, 2000, 1999, 1998 en 1997

AA 01/01 : een grotere transparantie en een grotere rechtszeker-
heid in de toepassing door de dienst Vreemdelingenzaken van
de wet van 15 december 1980 en het uitvoeringsbesluit van die
wet.
Deze algemene aanbeveling blijft volledig actueel en wordt aange-
vuld door de algemene aanbeveling AA 02/01 die er toe strekt om
het statuut van de samenwonenden in te voegen in de wet van 15
december 1980 en in het uitvoeringsbesluit van die wet.

AA 01/02 : uitbreiding van het artikel 143, tweede lid, van het
WIB92.
In 2001 formuleerde het College van de federale ombudsmannen
de algemene aanbeveling om de inkomensgarantie voor oudere
personen met een handicap op te nemen in de bepalingen van
artikel 143, tweede lid, WIB92, die de geldmiddelen opsommen die
niet tot de netto bestaansmiddelen worden gerekend (zie CFO,
Jaarverslag 2001, pp. 92-93, 116 en 176). Op een mondelinge vraag
van de heer Olivier Chastel (Beknopt verslag, Kamer, gewone zit-
ting 2001-2002, mondelinge vraag nr. 6866 van 16 april 2002) ant-
woordde de minister van Financiën dat het uitvoeren van deze
algemene aanbeveling een discriminatie zou doen ontstaan tussen
de bejaarde personen met een handicap en de andere bejaarden die
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden genieten. De minister
zou er wel mee akkoord gaan om het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden vrij te stellen van belastingen. Na bespreking van deze
algemene aanbeveling in de commissie van de Verzoekschriften op
21 juni 2002, werd deze aanbeveling doorgezonden naar de minis-
ter van Financiën, de commissie voor Financiën en Begroting en de
commissie voor de Sociale Zaken. In geen van beide commissies
werd deze algemene aanbeveling reeds besproken.

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.
Het College formuleerde een algemene aanbeveling over de ne-
faste gevolgen van kleine verhogingen in het ene uitkeringsstelsel
die het verlies van uitkeringen in een ander stelsel tot gevolg heb-
ben. De minister van Sociale Zaken en Pensioenen deelde mee dat
hij reeds geruime tijd naar een oplossing voor deze problematiek
zocht, maar dat een alternatief voor de inkomensgrens noch con-
ceptueel, noch technisch voor de hand lag. De minister was echter
van oordeel dat door een beperkte verhoging van de inkomens-
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grens in 2002 (en in 2003) het probleem onmiddellijk opgelost zou
worden zonder de reglementering fundamenteel te moeten wijzi-
gen (AA 01/03; Jaarverslag 2001, p. 176). Het College vernam van
de commissie voor de Verzoekschriften dat de commissie voor de
Sociale Zaken, waarnaar de aanbeveling werd overgezonden, de
problematiek in 2002 nog niet had behandeld. De aanbeveling werd
afgesloten op grond van de informatie verstrekt door de minister
van Sociale Zaken en Pensioenen.

AA 00/01 : de huwelijksaangifte.
Deze algemene aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.

AA 00/02 : de procedure van verandering van familienaam en
voornaam.
Deze algemene aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.

AA 00/03 : een opleiding in communicatie en onthaal voor 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. Ook in
2002 werd aan deze algemene aanbeveling ten gronde geen gevolg
gegeven.

AA 00/04 : betaling van de verkeersbelasting via bankdomicilië-
ring.
In 2000 wees het College van de federale ombudsmannen op de
nood om de verkeersbelasting via bankdomiciliëring te kunnen
betalen. Aan deze algemene aanbeveling werd door de Kamer van
volksvertegenwoordigers geen gevolg gegeven. Pas eind 2002 ver-
zekerde de administratie van de Invordering bij het ministerie van
Financiën de federale ombudsmannen dat in mei 2003 een werk-
groep zou worden opgericht die deze alternatieve betalingswijze
zou bestuderen.

AA 00/05 : 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.
De regeringscommissaris voor de sociale zekerheid kondigde aan
dat de inkomensgrens voor de echtgeno(o)t(e) of de partner van de
persoon met een handicap ook verhoogd zou worden voor de ca-
tegorieën I en II (voor de categorieën III en IV was er een verho-
ging in 2001). Hierdoor wordt het probleem gedeeltelijk opgelost
aangezien minder personen met een handicap hun tegemoetko-
ming zullen verliezen als gevolg van het feit dat zij huwen of gaan
samenwonen. Bijgevolg zullen minder onder hen bij een scheiding
hun inkomen verliezen. Voor de personen met een handicap die
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niet van deze maatregel kunnen genieten, is het probleem echter
niet opgelost. Het College van de federale ombudsmannen vernam
echter wel dat de regeringscommissaris voor de sociale zekerheid
van plan is om de regel in verband met de scheiding van één jaar
af te schaffen in het kader van de op til zijnde hervorming van de
reglementering. Begin 2003 waren de ontwerpen van koninklijk
besluit voor advies bij de Raad van State.

AA 99/01 : de versterking van de middelen van het College van
de federale ombudsmannen als instrument van bevordering en
bescherming 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 landelijke en regionale
ombudsmannen die opereren binnen de Europese Unie, de gele-
genheid om te herinneren aan aanbeveling 85/13 van het minister-
comité van de Raad van Europa, die wijst op de fundamentele rol
die de ombudsman speelt inzake de bevordering en bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Op
wetgevend vlak is deze aanbeveling echter zonder gevolg geble-
ven.

AA 99/02 : de instelling van een werkgroep ter opvolging van de
toepassing van de wet op de uitdrukkelijke motivering van be-
stuurshandelingen.
De commissie voor de Verzoekschriften heeft de federale ombuds-
mannen in mei 2001 gehoord teneinde haar informatie aan te vul-
len betreffende deze problematiek.
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 de Administratie
van het Sociaal statuut van de zelfstandigen van het ministerie van
Middenstand en Landbouw (deze administratie hangt heden af
van de federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid) begin 2001 aan
haar voogdijminister voorstellen gedaan die ertoe strekken de
standaardformules van de beslissingen van deze commissie aan te
passen in de zin van een afdoende motivering. De minister belast
met de Middenstand heeft deze voorstellen goedgekeurd. De be-
voegde administratie heeft het College recent ervan op de hoogte
gebracht dat interne budgettaire middelen vrijgemaakt konden
worden en dat testen uitgevoerd worden met het oog op de daad-
werkelijke inwerkingstelling van deze voorstellen in 2003. Reke-
ning 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
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de meest geschikte persoon om hieraan een gevolg te geven. (Zie
CFO, Jaarverslag 2001, pp. 141-142 ; CFO, Jaarverslag 2002, p. 96 ;
CFO, Balans en Jurisprudentie 1997-2002, pp. 33 en 63).

AA 99/03 : de externe controle op de administratieve handelin-
gen 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 99/04 : 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.
Actueler dan ooit in meerdere sectoren van de administratie (tal-
rijke ontvangkantoren van de fiscale administratie, dienst voor de
Oorlogsslachtoffers, RIZIV, Administratie van de sociale integratie,
e.a.), roept de aanbeveling op zich door middel van een behoefte-
analyse te buigen over de vraag van sommige administraties om
bijkomend personeel. Als gevolg van de Copernicus-hervorming
hebben de federale overheidsdiensten voortaan toegenomen be-
voegdheden wat betreft het beheer van hun personeel. Het is mo-
menteel voorbarig besluiten te trekken over de manier waarop de
noden inzake personeel door deze overheidsdiensten worden aan-
gepakt. Herinneren wij er nochtans aan dat de gekende noden niet
alleen betrekking hebben op de toekenning van bijkomend perso-
neel maar eveneens op het ter beschikking stellen van materiaal,
informaticaprogramma’s en beter aangepaste beheersinstrumenten
(Zie CFO, Balans en Jurisprudentie 1997-2002, p. 33).

AA 99/05 : 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. Rekening houdend met het trans-
versale karakter van deze algemene aanbeveling, die betrekking
heeft op het geheel van de federale administratie, is de minister
van Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Be-
sturen zonder twijfel de meest geschikte persoon om hieraan een
gevolg te geven. Het ware wenselijk dergelijke maatregelen op te
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nemen in het Copernicusplan ter hervorming van de federale ad-
ministratie (Zie CFO, Jaarverslag 2001, p. 61 ; CFO, Balans en Juris-
prudentie 1997-2002, p. 33).

AA 99/06 : 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. Opgenomen in het plan van de
commissaris voor de administratieve vereenvoudiging, is er se-
dertdien aan deze aanbeveling geen verder gevolg gegeven. Te
noteren valt dat de Kruispuntbank reeds een gelijkaardige rol ver-
vult, en dat de Kruispuntbank van Ondernemingen opgericht door
de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank
van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister,
tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende di-
verse bepalingen (B.S. 5 februari 2003) hetzelfde zal doen in de
economische sector. Bovendien bepaalt een wetsvoorstel, in de-
zelfde zin als deze aanbeveling, dat de administratie nog slechts
gegevens zal vragen aan de burger wanneer geen enkele andere
administratie reeds over deze gegevens beschikt (Wetsvoorstel tot
verbetering van de verstandhouding tussen de burgers en de overheid
(Cornil en Nagy), art. 12, Parl. St., Senaat, gewone zitting 2001-
2002, 6 juni 2002, 2-1194/001).
Rekening houdend met het transversale karakter van deze alge-
mene aanbeveling, die betrekking het geheel van de federale ad-
ministratie, is de minister van Ambtenarenzaken en de Moderni-
sering van de Openbare Besturen zonder twijfel de meest geschikte
persoon om hieraan een gevolg te geven (Zie CFO, Jaarverslag 2001,
pp. 48 en 180-181 ; CFO, Balans en Jurisprudentie 1997-2002, p. 33).

AA 99/07 : de interlandelijke adoptie.
Het wetsontwerp tot hervorming van de adoptie werd op 16 ja-
nuari 2003 aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers (Parl. St., gewone zitting 2002-2003, nr. 1366/014) en overge-
zonden aan de Senaat die het geëvoceerd heeft en het naar de
commissie voor de Justitie heeft gezonden.

AA 99/08 : moeilijkheden tussen belastingplichtigen en admini-
stratie ingevolge waardering van een onroerend goed door de
fiscale administratie.
Ook bij deze algemene aanbeveling kon in 2002 geen noemens-
waardige evolutie worden genoteerd.
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AA 99/09 : uitbreiding van de mogelijkheden tot het verlenen
van ontheffing via het kohier.
Ook deze algemene aanbeveling blijft actueel, zij gaf echter geen
aanleiding tot wetgevende initiatieven. Het uitblijven van de uit-
breiding 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, blijft een bron van
klachten bij het College van de federale ombudsmannen.

AA 99/11 : blokkering van de pensioendossiers van het onderwij-
zend personeel.
In april 2001 heeft de commissie voor de Verzoekschriften deze
algemene aanbeveling overgenomen en beslist dat deze problema-
tiek onder 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). Bij de discussie over het Jaarverslag
2001 heeft de commissie voor de Verzoekschriften herinnerd aan
de voorstellen tot verbetering van de opvolging van de algemene
aanbevelingen van het College van de federale ombudsmannen
(Parl. St., Kamer, gewone zitting 2001-2002, n° 1879/001, p. 10). De
aanbeveling bleef zonder gevolg. Het College van de federale om-
budsmannen is sinds juni 1999 niet meer bevoegd voor klachten in
verband met wettelijke pensioenen.

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° 1186/001, p. 17 en n° 1420/001, p. 13). Deze aanbe-
veling bleef zonder gevolg. Het College van de federale ombuds-
mannen is sinds juni 1999 niet meer bevoegd voor klachten in
verband met wettelijke pensioenen.

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° 186/001, p. 17 en 1999-2000, 0570/001, p. 36). De
aanbeveling werd nog niet besproken in deze commissie.

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, georga-
niseerd door het Voorzitterschap van de Kamer en de commissie
voor de Verzoekschriften, heeft deze problematiek bestudeerd. De
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bescherming van het woord ombudsman hangt samen met de visie
inzake eerste lijn en tweede lijn. Deze aanbeveling is ook verbon-
den 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. Voor iedere aanvullende informatie in dit verband
wordt de lezer verwezen naar het colloquiumverslag.

AA 99/17 : de discriminatie tussen de pensioenstelsels inzake de
verzaking aan de terugvordering van de onverschuldigde beta-
lingen.
In april 2001 heeft de commissie voor de Verzoekschriften deze
aanbeveling overgenomen (Parl. St., Kamer, gewone zitting 2000-
2001, n° 1186/001, p. 17 en n° 1420/001, p. 13). Deze aanbeveling
maakte eveneens het voorwerp uit van een wetsvoorstel (wets-
voorstel tot wijziging van artikel 59 van de wet van 24 december
1976 houdende budgettaire bepalingen (Chastel en Bacquelaine)
Parl. St., Kamer, gewone zitting 2000-2001, 23 augustus 2001,
n° 1397/001) dat nog niet besproken werd in de bevoegde vaste
commissie. Bij de discussie over het Jaarverslag 2001 heeft de com-
missie voor de Verzoekschriften herinnerd aan de voorstellen tot
verbetering van de opvolging van de algemene aanbevelingen van
het College van de federale ombudsmannen (Parl. St., Kamer, ge-
wone zitting 2001-2002, n° 1879/001, p. 10).

AA 98/01 : het hanteren van verborgen criteria door de admini-
stratie in het kader van artikel 9, derde lid, van de wet van 15
december 1980, wat in strijd is met de principes van de open-
baarheid, de rechtszekerheid en van het gewettigd vertrouwen.
De problematiek van het gebruik van verborgen criteria door de
dienst Vreemdelingenzaken is in 2001 het voorwerp geweest van
een nieuwe afzonderlijke algemene aanbeveling (AA 01/01 – zie
supra).

AA 98/2 : het belang van het afleveren aan de bestuurden, onder
de een of andere vorm, van een ontvangstbevestiging van de
documenten 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. 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
bestuurshandelingen met een verplichting voor de besturen om een ont-
vangstebewijs 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). In dezelfde zin
als deze aanbeveling bepaalt een ander wetsvoorstel dat de burger,
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onder door de Koning te bepalen voorwaarden, een bewijs zal krij-
gen van de afgifte van een document aan de overheid (Wetsvoor-
stel tot verbetering van de verstandhouding tussen de burgers en de
overheid (Cornil en Nagy), art. 16, Parl. St., Senaat, gewone zitting
2001-2002, 6 juni 2002, 2-1194/001). Rekening houdend met het
transversaal karakter van deze algemene aanbeveling die het ge-
heel van de federale administratie aanbelangt is de minister van
Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Besturen
ongetwijfeld de meest aangewezen autoriteit om ze uit te voeren.
(Zie CFO, Balans en Jurisprudentie 1997-2002, pp. 32-33)

AA 97/02 : de erkenning van het College van de federale om-
budsmannen in de Grondwet.
Gezien artikel 28 van de Grondwet voor herziening vatbaar werd
verklaard is de grondwettelijke erkenning van het recht een beroep
te doen op een onafhankelijke, parlementaire ombudsman en van
het recht 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, gewone zittijd, 2000-2001, 8 mei 2001,
n° 1244, Chastel en Decroly), het andere door leden van de Senaat
(Parl. St., Senaat, gewone zittijd, 2000-2001, 29 november 2001,
n° 972, Dallemagne en Thissen). Tot op heden werden beide voor-
stellen nog niet onderzocht door de bevoegde vaste commissies.

AA 97/03 : 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 werd onderzocht naar aanleiding van een collo-
quium dat door het Voorzitterschap van de Kamer en de commis-
sie voor de Verzoekschriften op 15 januari 2001 werd georgani-
seerd. In dezelfde zin als deze aanbeveling voorziet een wetsvoor-
stel in de instelling van het College van de federale
ombudsmannen als tweedelijnsbemiddelingsinstantie (Wetsvoor-
stel tot instelling van een klachtrecht over de werking van de federale
overheid en tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van
federale ombudsmannen (Van Riet, De Schamphelaere, Cornil,
Malmendier, Pehlivan, Nagy et Lozie), Parl. St., Senaat, gewone
zitting 2002-2003, 4 december 2002, 2-1374/1). Dit laatste werd ver-
zonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de
Administratieve Aangelegenheden van de Senaat. De meerwaarde
van de ombudsfunctie werd onderzocht ter gelegenheid van een
studiedag : “De ombudsman in België na een decennium” op 4 decem-
ber 2002 in het huis der Parlementariërs.
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AA 97/04 : de opschorting van de termijnen bij de rechtscolleges
zolang het College gevat is.
De commissie voor de Verzoekschriften heeft, met het oog op deze
algemene aanbeveling, talrijke hoorzittingen (ministerie van Justi-
tie en van Binnenlandse Zaken, de Raad van State, Universiteits-
professoren, advocaten) gehouden. Daarnaast werd een wetsvoor-
stel in die zin ingediend (Parl.St., Kamer van volksvertegenwoor-
digers, zitting 1999-2000, n° 0853/001 – Chastel), dat echter nog
steeds hangend is bij de bevoegde vaste commissie.

AA 97/05 : 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). Het College wordt steeds meer ge-
confronteerd met gevallen waarin de administratie de wet inter-
preteert op een wijze die, volgens het College, vermoedelijk in
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 en de Modernisering van de Open-
bare Besturen deze aanbeveling ter harte neemt (Zie CFO, Jaarver-
slag 2001, pp. 48 en 185 ; CFO, Balans en Jurisprudentie 1997-2002,
p. 32).

AA 97/12 : de uitdrukkelijke vermelding in de wet van 22 maart
1995 van het principe volgens hetwelk de parlementaire ombuds-
man een beroep kan doen op de billijkheid.
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 het College van de federale ombudsman-
nen, uitdrukkelijk in de wet te voorzien, zoals dat het geval is in
Frankrijk en, op gewestelijk vlak, in het Waalse decreet. Een wets-
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voorstel in die zin werd ingediend (Parl. St., Kamer van Volksver-
tegenwoordigers, 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 regerings-
commissaris toegevoegd aan de minister van Financiën beslist om
een werkgroep bestaande uit magistraten, professoren in de rech-
ten, de federale ombudsmannen, en de indieners van het wets-
voorstel op te richten. Deze heeft als taak te bestuderen welk juri-
disch draagvlak noodzakelijk is opdat de mogelijkheid van de par-
lementaire ombudsman om beroep te doen op de billijkheid een
plaats zou kunnen vinden in het Belgische positief recht. Deze
werkgroep heeft haar werkzaamheden aangevat in het tweede se-
mester van 2002.

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 nieuwe wet betreffende de sluiting van ondernemingen van 26
juni 2002 (B.S., 9 augustus 2002) legt maximumtermijnen op voor
de behandeling van het ondernemingsdossier en voor de uitbeta-
ling van de tegemoetkomingen. De aanbeveling werd afgesloten
vermits het College recentelijk geen noemenswaardige nieuwe
klachten ontving.

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 sterker door de heropening van de
termijnen door de wet van 26 januari 1999. De aanpassingen aan-
gebracht door de wet van 10 juni 2001 tot wijziging van de proce-
dure voor de toekenning van de statuten van nationale erkentelijk-
heid, zijn niet voldoende om de achterstand snel te kunnen weg-
werken (Zie CFO, Jaarverslag 2002, p. 91).
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2. Overzicht van de officiële aanbevelingen72

De officiële aanbevelingen - 2002 73

OA 02/01 Financiën, Jaarverslag 2002, p. 83
OA 02/02 Financiën, Jaarverslag 2002, p. 83
OA 02/03 Financiën, Jaarverslag 2002, pp. 83-84
OA 02/04 Sociale Zaken, Jaarverslag 2002, p. 92
OA 02/05 minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven

en Participaties, belast met Middenstand, CFO, Jaarver-
slag 2002, p. 96

OA 02/06 minister van Mobiliteit en Vervoer, CFO, Jaarverslag
2002, p. 104

OA 02/07 Justitie, CFO, Jaarverslag 2002, p. 116.

72 Aanbevelingen van het College aan de administratieve overheid en de regering op
basis van artikel 14, derde lid, van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de
federale ombudsmannen.

73 Voor de officiële aanbevelingen van 1997 tot 2001, zie CFO, Jaarverslag 2001, pp.
187-188.
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Bijlagen





Bijlage I – 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 2002 gesteld of gepubliceerd werden
en uitdrukkelijk verwijzen naar het College van de federale om-
budsmannen of naar zijn jaarverslagen. Zeer veel andere vragen
betreffende de materies behandeld in de jaarverslagen van het Col-
lege werden tijdens het afgelopen werkjaar gesteld, zonder dat
men daar een band met de verslagen kan uit afleiden. In punt B
worden enkel het voorontwerp, het ontwerp en de voorstellen van
wet opgenomen die verband houden met een algemene aanbeve-
ling van het College.

De hierna geciteerde vragen en teksten zijn deze die op de websi-
tes van de Kamer van volksvertegenwoordigers (Parolis) en van de
Senaat gevonden werden of deze waar de publicatie “Parlementai-
re mededelingen” gewag van heeft gemaakt. Teneinde de volledig-
heid te bereiken worden de parlementsleden uitgenodigd hun vra-
gen en voorstellen in verband met de jaarverslagen systematisch
mee te delen aan het College.

De volgende parlementaire vragen worden vermeld in dezelfde
volgorde als degene die voor de betrokken departementen werd
gebruikt in deel II “Onderzoek van de dossiers” van dit verslag.
Indien meerdere vragen werden gesteld aan één minister, werden
die vragen chronologisch gerangschikt.

A. Parlementaire vragen waarin wordt verwezen naar het
College van de federale ombudsmannen of zijn
jaarverslagen

Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de
Openbare Besturen

Vr. en Antw., Senaat, gewone zitting 2001-2002, vraag nr. 1795 van
27 december 2001 (Nyssens) - “Selor – Taalexamens.”, Bull. 2-49;
CFO, Jaarverslag 2001, deel II.3.2.3.

Vr. en Antw., Senaat, gewone zitting 2001-2002, vraag nr. 1796 van
27 december 2001 (Nyssens) - “Selor – Naleving van de wet van 11
april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.”, Bull. 2-49; CFO,
Jaarverslag 2001, deel II.3.2.3.
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Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2001-2002, vraag nr. 153 van 16
juli 2002 (Frédéric) - “Personeel van de overheidsbesturen - Verloven en
afwezigheden – Koninklijk besluit van 19 november 1998.”, 50 132, 6
augustus 2002, p. 16614; CFO, Jaarverslag 2001, deel II.6.2.

Minister van Justitie

Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2002-2003, vraag nr. 705 van 5
september 2002 (Erdman) - “Dienst Naamsverandering. - Organisa-
tie.”, 50 140, 15 oktober 2002, p. 17661-17663; CFO, Jaarverslag 2001,
deel II.3.3.3.

Minister van Binnenlandse Zaken

Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2001-2002, vraag nr. 9416
van 10 januari 2002 (De Meyer) - “De terugvordering van de schade-
vergoeding van Kruibeekse landbouwers met betrekking tot de overstro-
mingen van 1998.”, 50 Plen. 197, p. 10.

Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2001-2002, vraag nr. 6852
van 27 maart 2002 (Vandeurzen) - “De stijgende aanvragen van ge-
zinshereniging.”, 50 Com. 712, p. 26; CFO, Jaarverslag 2001, deel
II.3.4.2.

Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2001-2002, vraag nr. 6867
van 24 april 2002 (Chastel) - “De algemene aanbeveling van het College
van de federale ombudsmannen houdende een grotere transparantie en
een grotere rechtszekerheid en de toepassing door de dienst Vreemdelin-
genzaken van de wet van 15 december 1980 en het uitvoeringsbesluit van
die wet.”, 50 Com. 730, p. 1; CFO, Jaarverslag 2001, deel II.3.4.2.

Vr. en Antw., Senaat, gewone zitting 2001-2002, vraag nr. 2109 van
22 mei 2002 (Dallemagne) - “Dienst Vreemdelingenzaken. Toeganke-
lijkheid.”, Bull. 2-56, CFO, Jaarverslag 2001, deel II.3.4.2.

Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2001-2002, vraag nr. 7614
van 25 juni 2002 (Grauwels) - “De bereikbaarheid van de dienst Vreem-
delingenzaken.”, 50 Com. 799, p. 8; CFO, Jaarverslag 2001, deel
II.3.4.2.

Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2001-2002, vraag nr. 7927
van 25 september 2002 (Brepoels) - “De openbaarheid van bestuur.”,
50 Com. 829, p. 28.
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Minister van Buitenlandse Zaken

Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2002-2003, vraag nr. 5633
van 19 februari 2002 (Leterme) - “De disfuncties op de Belgische am-
bassade in Lagos (Nigeria).”, 50 Com. 661, p. 1; CFO, Jaarverslag 2001,
II.3.5.3.

Minister van Financiën

Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2002-2003, vraag nr. 198 van 10
januari 2000 (Pieters) – “Inkomstenbelastingen. – Arrest van het Arbi-
tragehof. – Arbeidsongeval of beroepsziekte. – Vergoedingen. – Belast-
baarheid.”, 50 148, 9 december 2002, p. 18758-18761; CFO, Jaarverslag
2001, deel II.3.7.2.

Vr. en Antw., Senaat, gewone zitting 2001-2002, vraag nr. 1948 van 7
maart 2002 (Barbeaux) - “BTW. Gunstregeling ten voordele van be-
paalde categorieën van invaliden en gehandicapten.”, Bull. 2-52; CFO,
Jaarverslag 2001, deel II.3.7.2.

Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2001-2002, vraag nr. 6866
van 16 april 2002 (Chastel) - “De algemene aanbeveling van het College
van de federale ombudsmannen houdende uitbreiding van het toepas-
singsgebied van artikel 143, 2° van het WIB92.”, 50 Com. 714, p. 11;
CFO, Jaarverslag 2001, deel II.3.7.2.

Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2001-2002, vraag nr. 7782
van 16 juli 2002 (De Meyer) - “Het uitblijven van enige reactie op een
verzoekschrift van een burger aangaande de belastingen op inkomsten uit
een arbeidsongeval.”, 50 Com. 820, p. 4; CFO, Jaarverslag 2001, deel
II.3.7.2.

Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Beknopt Verslag, Kamer, gewone zitting 2001-2002, vraag nr. 6865
van 24 april 2002 (Chastel) – “De algemene aanbeveling van het Col-
lege van de federale ombudsmannen houdende neutralisatie van het ne-
gatieve effect bij de cumulatie van bepaalde sociale uitkeringen en de
invoering van de progressiviteit bij de cumulatie van sociale uitkerin-
gen.”, 50 Com. 728, p. 10; CFO, Jaarverslag 2001, deel II.3.9.3.

Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en
Participaties, belast met Middenstand

Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2002-2003, vraag nr. 101 van 27
augustus 2002 (Bourgeois) – “Zelfstandigen. – Bijdragen sociaal sta-
tuut. – Afwijking referte-inkomen bij vergissing.”, 50 139, 8 oktober
2002, p. 17612-17614; CFO, Jaarverslag 2001, deel II.3.10.3.
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B. Voorontwerpen van wet, wetsontwerpen en wetsvoorstellen
die verband houden met een algemene aanbeveling van het
College van de federale ombudsmannen

Voorstel tot herziening van artikel 28 van de Grondwet betreffende
het petitierecht en het College van de federale ombudsmannen
(Lefevre en Paque), Parl. St., Kamer, gewone zitting 2001-2002, 4
februari 2002, 50 1623/001.

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instel-
ling van federale ombudsmannen (Bacquelaine en Chastel), Parl.
St., Kamer, gewone zitting 2000-2001, 27 mei 2002, 50 1831/001.

Wetsvoorstel tot verbetering van de verstandhouding tussen bur-
gers en de overheid (Cornil en Nagy), Parl. St., Senaat, gewone
zitting 2001-2002, 6 juni 2002, 2-1194/1.

Wetsvoorstel tot instelling van een klachtrecht over de werking
van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 22 maart
1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Van Riet, De
Schamphelaere, Cornil, Malmendier, Pehlivan, Nagy en Lozie),
Parl. St., Senaat, gewone zitting 2002-2003, 4 december 2002,
2-1374/1.

C. Voorstel van wijziging van het Reglement van de Kamer
van volksvertegenwoordigers betreffende haar betrekkingen
met het College van de federale ombudsmannen

Voorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 18 van het Reglement
- europromotoren en ombudspromotoren – trimestrieel debat in de
vaste commissies tot onderzoek van de verzoekschriften (technisch
voorstel, door de diensten van de Kamer geredigeerd op vraag van
de Voorzitter), voorstel toegevoegd aan het voorstel tot wijziging
van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers
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 ombudsmannen en
over de verzoekschriften die ze heeft onderzocht (Decroly, De
Meyer, Lefevre en Chastel), Parl. St., Kamer, gewone zitting 2000-
2001, 10 september 2001, 1406/001 (zie ook amendement nr. 1 van
Chastel, Parl. St., Kamer, gewone zitting 2001-2002, 25 april 2002,
1406/02).
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Bijlage II – Register van de vermelde parlementsleden

– BACQUELAINE Daniël : p. 128, 138
– BARBEAUX Michel : p. 137
– BOURGEOIS Geert : p. 137
– BOUTECA Roger : p. 129
– BREPOELS Frieda : p. 136
– BULTINCK Koen : p. 129
– CHASTEL Olivier : p. 122, 128, 129, 130, 136, 137, 138
– CORNIL Jean : p. 126, 129, 138
– DALLEMAGNE Georges : p. 129, 136
– DE MAN Filip : p. 129
– DE MEYER Magda : p. 129, 137, 138
– DE SCHAMPELAERE Mia : p. 129
– DECROLY Vincent : p. 129, 138
– ERDMAN Fred : p. 136
– GOYVAERTS Hagen : p. 129
– GRAUWELS Kristien : p. 136
– LANO Pierre : p. 29
– LEFEVRE Jacques : p. 138
– LETERME Yves : p. 137
– LOZIE Frans : p. 129, 138
– MAINGAIN Olivier : p. 130
– MALMENDIER Jean-Pierre : p. 129, 138
– NAGY Marie : p. 126, 129, 138
– NYSSENS Clotilde : p. 135
– PAQUE Luc : p. 138
– PEHLIVAN Fatma : p. 129, 138
– PIETERS Trees : p. 137
– THISSEN René : p. 129
– VAN DEN BROECK Jaak : p. 129
– VAN RIET Iris : p. 129, 138
– VANDEURZEN Jo : p. 136
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Bijlage III – Register van de instellingen

– Arbitragehof : p. 23, 89, 89, 130, 137
– Hof van Cassatie : p. 89
– Hoge Raad voor de Justitie : p. 125
– Kamer van volksvertegenwoordigers : p. 3, 19, 28, 59, 82, 119, 123, 129, 130,

135, 138
– Raad van State : p. 12, 19, 20, 22, 34, 68, 90, 124, 130
– Rekenhof : p. 12
– Senaat : p. 73, 119, 126, 129, 135, 136, 137, 138
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3.7. Ministerie van Financiën ............................................................. 77
3.8. Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid ......... 85
3.9. Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezond-

heid en Leefmilieu ................................................................................ 87
3.10. Ministerie van Middenstand en Landbouw ... 93
3.11. Ministerie van Economische Zaken ........................... 97
3.12. Ministerie van Verkeer en Infrastructuur ......... 100

4. Parastatalen ............................................................................................................................ 105
4.1. De sociale parastatalen ......................................................................... 105
4.2. Parastatalen, overheidsbedrijven en instanties

die niet direct verbonden zijn aan een
ministerie .................................................................................................................... 110

In
ho

ud
st

af
el

141



5. Private organisaties belast met een openbare
dienstverlening ................................................................................................................. 112

6. Klachten van ambtenaren ............................................................................... 113

III. AANBEVELINGEN .................................................................................................................. 117

1. Algemene aanbevelingen ................................................................................. 119
1.1. De algemene aanbevelingen - 2002 ................................ 119
1.2. Gevolg dat in dit werkjaar werd gegeven aan

de algemene aanbevelingen 2001, 2000, 1999,
1998 en 1997 ........................................................................................................ 122
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