JAARVERSLAG
2004

Verantw. uitg. : dr. H. WUYTS & P.-Y. MONETTE
Federale ombudsmannen
Hertogstraat 43, 1000 Brussel
email@federaalombudsman.be
www.federaalombudsman.be
2005

Vermenigvuldiging van dit verslag of van delen ervan
wordt aangemoedigd, mits vermelding van de bron.

Realisatie :

Vanden Broele Grafische Groep

Inleiding

INLEIDING

Artikel 15 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen voorziet in zijn eerste lid onder meer het
volgende: “Elk jaar en uiterlijk op 31 maart richten de ombudsmannen
een verslag over hun activiteiten tot de Kamer van volksvertegenwoordigers.” Het verslag dat nu voorligt behandelt het jaar 2004, van 1
januari tot 31 december. Het is het achtste in zijn soort, met dien
verstande dat het jaar 1999 in twee verslagen werd behandeld:
het eerste betrof de periode tot 31 juli 1999 en een tweede de
periode van 1 augustus tot 31 december 1999. Het is immers
slechts vanaf 2000 dat het jaarverslag het volledige burgerlijke
jaar omvat.
In deel I - Algemene beschouwingen wordt ingegaan op verschillende aspecten van het leven van het College van de federale
ombudsmannen dit jaar. Zo komen onder meer de wetswijziging1,
het gevolg dat werd gegeven aan de aanbevelingen van het College en de reden waarom in 2004 geen algemene aanbevelingen
worden geformuleerd, de contacten van het College en ten slotte
het beheer van het College aan bod.
In deel II – Onderzoek van de dossiers wordt in de eerste plaats
een algemeen overzicht gegeven van alle dossiers die dit jaar werden behandeld door het College van de federale ombudsmannen
met de vermelding van de algemene kenmerken zoals het aantal
dossiers, de verschillende fasen waarin de dossiers zich bevonden
op 31 december 2004, de wijze waarop zij werden ingediend, de
taal, de ontvankelijkheid, de evaluatie van de afgesloten dossiers
en of deze afsluiting succesvol gebeurde. Hierbij werd het hoogste succespercentage sinds het bestaan van het College vastgesteld.
In de tweede plaats volgt dan de behandeling van de dossiers per
administratie. Het gaat over de Federale Overheidsdiensten
(FOD), de Programmatorische Overheidsdiensten (POD), de fede-

1

Wet van 11 februari 2004, tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling
van federale ombudsmannen, B.S. van 29 maart 2004; CFO, Jaarverslag 2004, p. 129134.
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rale parastatalen en ten slotte de private organisaties die met een
openbare dienstverlening zijn belast. De klachten van ambtenaren
worden in een afzonderlijk deel behandeld.
In deel III – Aanbevelingen ten slotte worden de aanbevelingen –
algemene (AA) en officiële (OA) – van het College behandeld. In
dit deel wordt nagegaan in welke mate deze aanbevelingen, die
het College in de voorbije jaren formuleerde, in de loop van 2004
opgevolgd zijn of dode letter zijn gebleven. Dit jaar worden geen
nieuwe algemene aanbevelingen geformuleerd.2
In de Bijlagen wordt de gewijzigde wet van 22 maart 1995 tot
instelling van federale ombudsmannen opgenomen, die onder
meer betrekking heeft op de selectieprocedure voor het tweede
mandaat. Verder worden de parlementaire vragen, voorontwerpen
van wet, wetsontwerpen, wetsvoorstellen en lijst van ombudspromotoren vermeld. Tenslotte zijn een register van de vermelde parlementsleden en een register van enkele vermelde instellingen opgenomen. Deze bijlagen zouden er moeten toe bijdragen dat de
werking van het College beter begrepen wordt en dat dit jaarverslag gemakkelijker te lezen is.
Naast hun medewerkers danken de federale ombudsmannen ook
hun collega’s van andere diensten en instellingen waarmee in 2004
goed werd samengewerkt. Zij verheugen zich over de steeds betere
samenwerking met de administratie in het algemeen en met vele
individuele ambtenaren met wie gezocht moet worden naar oplossingen in soms moeilijke dossiers. Dit toont aan dat de administratie de tussenkomst aanvaardt van een extern controleorgaan, wat
bijdraagt tot de toenadering tussen burger en administratie en tot
een beter bestuur.

P.-Y. Monette
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CFO, Jaarverslag 2004, pp. 7 en 8.

dr. H. Wuyts

I.
Algemene
beschouwingen

1. Het College van de federale ombudsmannen in 2004
Op 22 maart 2005 is de basiswet van 22 maart 1995 tot instelling
van federale ombudsmannen tien jaar oud. Wij willen in dit perspectief uitdrukkelijk de medewerkers danken voor hun volharding en het professionalisme bij de behandeling van klachten en
verzoeken tot bemiddeling tijdens het moeilijke jaar 2004 en de
meer dan twee jaar volgend op het niet herbenoemen of vervangen
van de ombudsmannen in december 2002.
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Het is nu het moment om aan de toekomst te denken, om in wijsheid uit te bouwen wat in de voorbije jaren werd opgebouwd en
om lessen te trekken uit de voorbije jaren. Dit moet gebeuren in
samenwerking met de Kamer van volksvertegenwoordigers die
dichter bij het College is komen te staan. Het doel is bestuur en
burger dichter bij elkaar te brengen, de administratie en het good
governance te verbeteren en de fundamentele rechten en vrijheden
te waarborgen.
In 2004 werd hiertoe de wet van 22 maart 1995 gewijzigd, meer
bepaald wat betreft de procedure voor herbenoeming of vervanging van de ombudsmannen. In de bijlage wordt de juiste formulering van de nieuwe bepalingen opgenomen.3

2. De algemene aanbevelingen4
In de zeven jaarverslagen die in de periode van 1997 tot 2003 werden gepubliceerd, heeft het College van de federale ombudsmannen, overeenkomstig de wet, 56 algemene aanbevelingen (of AA)
geformuleerd ten aanzien van het Parlement: 4 in 2003, 5 in 2002, 3
in 2001, 5 in 2000, 17 in 1999, 2 in 1998 en 20 in 1997.
Sommige van deze aanbevelingen werden geformuleerd met het
oog op een wetswijziging, in andere werden bestuurlijke disfuncties
aangekaart. Soms hadden ze betrekking op een welbepaalde categorie van burgers, andere aanbevelingen kwamen alle burgers ten
goede. Deze aanbevelingen, die aan de Kamer werden gericht door
haar collateraal – of hulporgaan bleven tot op heden, op één uitzon3
4

CFO, Jaarverslag 2004, pp. 129-134.
CFO, Jaarverslag 2004, pp. 115-126.
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dering na, zonder gevolg. De regering (de Koning), de andere tak
van de Wetgevende Macht, heeft een aantal aanbevelingen naar zich
toegetrokken en heeft ze omgevormd tot wetsontwerpen die daarna
werden aangenomen door het Parlement. Vele aanbevelingen, die
soms in een wetsvoorstel werden hernomen, wachten echter nog
steeds op een bespreking in de bevoegde kamercommissie.
Op aandringen van de commissie voor de Verzoekschriften en haar
opeenvolgende voorzitters, gaf de Kamer zich rekenschap van de
noodzaak om de werkrelatie met het College van de federale ombudsmannen structureel te wijzigen. De verschillende vaste commissies (Financiën, Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken, Justitie,
enz.) dienen nauwer te worden betrokken bij de opvolging van de
algemene aanbevelingen van het College van de federale ombudsmannen. Daarom wijzigde de Kamer haar reglement en benoemde
ze in elke commissie een parlementaire “ombudspromotor”5 – die
ervoor moet zorgen dat een gevolg wordt gegeven aan de algemene
aanbevelingen van het College en aan de verzoekschriften van de
burgers. Verder hebben zij de opdracht om de band te verzekeren
tussen hun vaste commissie en de commissie voor de Verzoekschriften. We moeten echter vaststellen dat deze positieve voornemens
nauwelijks in de praktijk werden omgezet en dat de algemene aanbevelingen van het College, voor het overgrote deel, nog steeds
wachten om door de Kamer onderzocht en behandeld te worden.
We zijn daarom van mening dat het niet wenselijk is om nieuwe
algemene aanbevelingen te formuleren, ook al toont het werk dat
we dit jaar geleverd hebben ons eens te meer dat er geen gebrek
aan onderwerpen is. Het is de bedoeling om het Parlement de kans
te geven de achterstand weg te werken van de talrijke algemene
aanbevelingen die soms reeds jaren hangende zijn. Het College
van de federale ombudsmannen stelt zich ter beschikking om hieraan mee te werken.

3. De contacten van het College van de federale
ombudsmannen
In 2004 hebben de federale ombudsmannen niet alleen de samenwerking versterkt met hun Belgische collega’s, zoals de ombudsmannen van de gemeenschappen en de gewesten, van de gemeenten, de pensioenen, de ziekenhuizen, de autonome overheidsinstel-

5

8

CFO, Jaarverslag 2004, p. 139.

Het College van de federale ombudsmannen zette ook dit jaar zijn
beleid verder waarbij het medewerkers van de ombudsmannen uit
het Zuiden ontvangt voor een stage, die telkens een achttal dagen
duurt en gefinancierd wordt door het College. Zo ontvingen de
federale ombudsmannen dit jaar een stagiair uit Congo-Kinshasa,
uit Haı̈ti, uit Puerto Rico en uit Venezuela. Daarnaast bood het
College, zoals elk jaar, opleidingsstages aan studenten van Belgische en Europese universiteiten en (hoge)scholen.
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lingen en van de privé-ondernemingen. Ze hebben ook meerdere
buitenlandse collega’s en afvaardigingen ontvangen, meer bepaald
uit Duitsland, Burundi, China, Frankrijk en Luxemburg.

In België namen de federale ombudsmannen deel aan het denken
over, de opleiding en de operationalisering van een aantal bemiddelingsdiensten. Het betreft de Federale Commissie “Rechten van de
Patiënt”, de ombudsdienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu, de algemene directie Controle
en Bemiddeling van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Economie, de toekomstige ombudsman van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de toekomstige ombudsman voor de OCMW’s, de ombudsdienst SIBELGA, enz.. Ze werkten ook mee aan twee colloquia over
ombudswerk (de studiedag “De relatie tussen politiek en de ombudsman” op 18 november 2004 te Louvain-la-Neuve en het colloquium
“De effecten van het ombudswerk: De doorwerking van de ombudsman in
de fiscaliteit” op 14 december 2004 in het Parlement) en aan de promotie van de institutionele bemiddeling tijdens conferenties en universitaire leergangen. In dezelfde optiek hebben de ombudsmannen
en hun medewerkers deelgenomen aan vergelijkbare opdrachten en
opleidingen in het buitenland, enkele malen in samenwerking met
internationale organisaties.

4. Het beheer van het College
Inzake HRM en meer bepaald op het vlak van het competentiebeheer blijft het College financiële en andere middelen inzetten voor
de verdieping en actualisering van de kennis en vaardigheden van
zijn beheerders, die dossiers dienen te behandelen in voortdurend
evoluerende materies, zoals fiscaliteit, vreemdelingenrecht, sociaal
en economisch recht, personeels- en financieel beheer, ICT, …
In 2004 werd eveneens veel energie besteed aan het operationaliseren van het evaluatiesysteem van het personeel, waarbij onder
meer werd voortgebouwd op de ervaringen met het beoordelingssysteem van de statutaire stage. In samenspraak met de betrokke9
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nen werden de functiebeschrijvingen van zowat alle operationele
en logistieke functies geactualiseerd en verfijnd en werden per
functie de evaluatiecriteria en gedragsindicatoren precies gedefinieerd en vastgelegd. De fase van de individuele evaluaties is inmiddels gestart.
In juli 2004 werd binnen het College van de federale ombudsmannen een vierde afdeling opgericht om operationele steun te verlenen
aan de instelling. Zij heeft als opdracht de informatiestromen binnen het College te optimaliseren, de ontvankelijke dossiers en de
informatievragen volgens de materies over de verschillende afdelingen te verdelen en de onontvankelijke en de aan andere instanties
door te verwijzen dossiers te behandelen. Tijdens de opstartperiode
worden deze taken toevertrouwd aan een universitair medewerkster, bijgestaan door administratief personeel uit andere cellen.
Om de effectiviteit en efficiëntie van de drie andere afdelingen (gezagsdepartementen, sociaal-economische departementen, Financiën)
van het College te versterken en de motivatie van de medewerkers
van niveau B te bevorderen werd vanaf 1 juli 2004 aan 4 medewerkers een gedeeltelijke upgrading van hun functie van bestuursassistent verleend. Zij hebben met succes een interne opleiding doorlopen en deelgenomen aan externe vormingssessies. Deze upgrading werd pas toegekend na een evaluatieproces, gespreid over
meerdere maanden, met betrekking tot de capaciteiten en vaardigheden om dossiers te behandelen in welbepaalde domeinen.
4.1. Personeelsbezetting en -beleid
De volgende tabel geeft een beeld van het personeelsbestand van
het College op 1 januari 2005.
Niveau

Taalrol
N

Geslacht

F

M

Rechtspositie

V

Statutair

Contract

Totaal
effectief

Totaal
personeelsformatie

A (a)

13

12

12

13

19

6

25(b)

24

B (c)

6

6

3

9

10

2

12

12

C

2

2

3

1

0

4

4

2 + 2 (d)

D

1

1

0

2

0

2

2

2 (e)

22

21

18

25

29

14

43

38+4

Totaal

(a) waarvan 2 opdrachthouders met een tijdelijk mandaat (administrateur en directeur)
(b) in afwachting van een arrest van de Raad van State
(c) een contractueel medewerker vervangt een ander contractueel medewerker in voltijdse
loopbaanonderbreking
d) waarvan 2 telefonisten-receptionisten-dactylos, niveau C, artikel 4 van de personeelsformatie (dringende en tijdelijke behoefte)
(e) schoonmaakpersoneel, gelijkgesteld met niveau D, artikel 4 van de personeelsformatie
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Behalve de vier functies waarvoor de personeelsformatie uitdrukkelijk bepaalt dat ze wegens hun specifieke karakter door contractuelen (respectievelijk 2 schoonmaaksters en 2 bode-chauffeurs)
moeten of kunnen worden ingevuld, wordt het informaticabeheer
nog steeds verzekerd door een contractueel universitair medewerker, bijgestaan door een statutaire directieassistent die een aanvullende specifieke vorming heeft gekregen. Het voorstel om een specifieke functie van attaché/auditeur belast met de informatica in te
stellen is sinds einde 2002 in onderzoek bij de Kamer. Het College
hoopt dat in 2005 hieromtrent een beslissing kan worden genomen.
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In vergelijking met de toestand op 1 januari 2004 groeide het globale personeelsbestand met twee eenheden aan. Het aantal contractuele medewerkers steeg van 13 naar 14 eenheden. Teneinde de
beginselen van behoorlijk bestuur ten volle te respecteren is het
momenteel gepast geen externe wervings- en benoemingsprocedures te organiseren. De wervingsprocedure voor federale ombudsmannen is immers tot op heden niet afgerond.

Bovendien had het College eerder, overeenkomstig artikel 4 van de
personeelsformatie, twee voltijdse contractuele medewerkers niveau C aangeworven om te voldoen aan een dringende en tijdelijke behoefte aan uitvoerend personeel (juli 2003 – december 2004).
Rekening houdend met de positieve evaluatie van dit project waarvoor ook in 2005 kredieten toegekend werden, zal het College tijdens dit begrotingsjaar aan de Kamer van volksvertegenwoordigers hieromtrent een structureel voorstel doen.
Verder is de vierde betrekking van auditeur-coördinator nog steeds
niet ingevuld. Een interne procedure loopt op dit ogenblik.
Om in de toekomst het openen en afsluiten van de gebouwen beter
te kunnen organiseren, werd inzake het onderhoud van de gebouwen eind 2004 gekozen voor de omvorming van twee voltijdse
betrekkingen van schoonmaakster tot één voltijdse en twee halftijdse betrekkingen.
4.2. Financieel en budgettair beheer
Het boekhoudkundig beheer dat zoals in vorige jaarverslagen
reeds werd toegelicht, gestoeld is op een economische boekhouding wordt nagenoeg volledig in eigen beheer georganiseerd. De
boekhouding en de begrotingsrekeningen worden elk jaar aan een
controle a posteriori door het Rekenhof onderworpen.
11
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De aangepaste begroting 2004 voorziet in kredieten6 voor een totaal
van 3.410.270,00 EUR, tegenover 3.501.370,00 EUR voor de begroting 2005. De toename tegenover 2004 (+ 2,67%) is hoofdzakelijk te
verklaren door de normale loopbaanontwikkeling en de indexering
van de lonen en andere lasten (voornamelijk huurgelden en onderhoudscontracten). De verhoging van de loonmassa blijft zoals steeds
nauwgezet binnen de oorspronkelijke (geı̈ndexeerde) meerjarenraming van het College die in 1998 aan de Kamer werd voorgelegd.
Een nieuwe meerjarenraming met betrekking tot de personeelskosten voor de periode 2005-2010 werd aan de Kamer voorgelegd.
De rekeningen 2003 hebben overigens een batig saldo opgeleverd
van 250.155,77 EUR (3.247.699,00 EUR aan ontvangsten –
3.034.115,14 EUR aan uitgaven + 36.571,91 EUR netto financieel
resultaat)7.
4.3. Informatica en materieel beheer
In 2004 werden een aantal ingrijpende wijzigingen aangebracht in
de ICT- infrastructuur.
Eerst en vooral werd de internetomgeving gemoderniseerd. Sommige componenten voldeden niet langer aan de noden van de gebruikers en waren bijgevolg aan vervanging toe.
Een andere belangrijke aanpassing betrof de volledige upgrading
van het interne netwerk. Naast softwarematige wijzigingen moesten ook de fysieke connecties noodgedwongen worden aangepast
met het oog op het behoud van toegang tot de diverse federale
websites die tot vóór kort door Fedenet werd aangeboden.
Tenslotte diende het dossierbeheersysteem te worden aangepast
om een interne herstructurering (oprichting van een nieuwe afdeling “Operationele Ondersteuning”8) mee te ondersteunen.
Het geplande traject van informaticaopleidingen dat in 2003 al grotendeels werd doorlopen, werd in 2004 voortgezet waardoor het
mogelijk was alle voormelde aanpassingen in eigen beheer uit te
voeren met een minimum aan externe begeleiding.

6

7

8

12

De bedragen voor de (uitgaven)kredieten verschillen van deze van de dotatie, zoals
ingeschreven in de Algemene Uitgavenbegroting, als gevolg van het benutten van
het saldo van de vorige jaren. Zie volgende voetnoot.
Verslag namens de commissie voor de Comptabiliteit uitgebracht door De Heer
Pierre LANO, 15 december 2004, Parl.St., Kamer, 3e zitting van de 51e zittingsperiode
2004-2005, n° 1476/001, pp. 25 e.v.
CFO, Jaarverslag 2004, p. 10.
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In dit deel II bieden algemene statistische gegevens een overzicht
van het aantal, de taal, het bij de indiening gebruikte communicatiemiddel, de geografische spreiding, de behandelingsfase, de ontvankelijkheid, de doorverwijzing en de beoordeling van de dossiers, evenals de betrokken federale administraties en sectoren (fiscale, sociaal-economische, enz).
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II. ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

De cijfers in dit tweede deel betreffen steeds de toestand op 31
december 2004. Net zoals het Jaarverslag 2003 (1 januari 2003 – 31
december 2003) betreft dit jaarverslag opnieuw het volledige kalenderjaar (1 januari 2004 – 31 december 2004).
Voor de algemene cijfers wordt in de mate van het mogelijke –
afhankelijk van de beschikbaarheid en/of de vergelijkbaarheid van
de gegevens – de evolutie weergegeven over de jaren 2002, 2003 en
2004. Merk op dat bij een vergelijking tussen drie momentopnamen, op 31 december van het werkjaar, een aantal dossiers – geopend vóór 1 januari 2004 – in de cijfers voor twee of drie werkjaren
kunnen zijn opgenomen. Deze gegevens blijven evenwel relevant
omdat ze per werkjaar de reële werklast van het College weergeven.
Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed - behalve indien
er slechts zeer weinig dossiers9 zijn ingediend die bovendien geen
bijzondere bespreking vergen10 - aan de federale overheidsdiensten11 (FOD’s) en, zelfs al worden ze globaal besproken, alle programmatorische overheidsdiensten (POD’s) (telkens met inbegrip
van de wetenschappelijke instellingen), de federale parastatale instellingen, en ten slotte, de privé-organisaties belast met een openbare dienstverlening, evenals de klachten van ambtenaren. De
hierbij vermelde dossiers kunnen gebaseerd zijn ofwel op een
klacht ofwel op een verzoek om bemiddeling.

9

10

11

Het cijfermateriaal wordt slechts vanaf 20 dossiers per administratie in grafiekvorm
voorgesteld, teneinde weinig relevante grafieken te vermijden.
“Budget en Beheerscontrole” (1 dossier) en “Informatie- en Communicatietechnologie” (2
dossiers).
CFO, Jaarverslag 2003, pp. 3 en 29.
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Met uitzondering van de sociale parastatalen en van sommige parastatalen en overheidsbedrijven zonder rechtstreekse band met
een van de federale overheidsdiensten12 worden de parastatalen
behandeld samen met de FOD die het toezicht erover uitoefent,
ook al maken deze instellingen er als zodanig geen deel van uit.
Dit blijkt overigens voldoende uit de titels bij de diverse grafieken.
Ook een minister of staatssecretaris 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 in dit deel II bij de analyse van de klachten van
bepaalde federale overheidsdiensten de categorie “minister(s) of
staatssecretaris(sen)” eveneens voorkomt.

2. Algemene cijfers
Het totale aantal dossiers dat hier in grote trekken wordt behandeld, bedraagt 5.820, waarvan 2 dossiers ingediend in 1998, 3 in
1999, 11 in 2000, 31 in 2001, 191 in 2002, 804 in 2003 en tenslotte
4.778 in 2004, met inbegrip van 1.367 (1.357 in 2003 en 1.343 in
2002) informatievragen. Als referentieperiode is hier telkens het
kalenderjaar genomen. Indien men de 4.778 nieuwe dossiers van
2004 vergelijkt met de 4.097 van 2003 of de 4.277 van 2002, stelt
men vast dat de bekendheid van de federale ombudsdienst stijgt
en bijgevolg ook de werklast toeneemt.
Sinds meerdere jaren hanteert het College van de federale ombudsmannen de regel om een individueel dossier - behoudens afdoende
verantwoorde uitzonderingen - ten hoogste na twee jaar af te sluiten en de problematiek indien nodig op een algemener vlak verder
op te volgen aan de hand van principedossiers. Het College onderzoekt dus regelmatig of de sinds meer dan twee jaar openstaande
dossiers niet kunnen worden afgesloten. De overgrote meerderheid van de dossiers wordt overigens afgesloten na enkele maanden tot een jaar. De meeste hierboven vermelde dossiers, ingediend tijdens de kalenderjaren 1998-2002 en nog in behandeling bij
het begin van het werkjaar 2004, werden intussen dan ook effectief
afgesloten. Van de 238 dossiers ingediend tijdens de jaren 19982002 die nog voorkomen in de hiernavolgende grafieken, bleven

12
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CFO, Jaarverslag 2004, pp. 98 e.v.

Er zijn tien mogelijke behandelingsfasen in een dossier, zoals gepreciseerd in artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement van het
College van de federale ombudsmannen13. Deze fasen verwijzen
naar verschillende stadia of mogelijkheden in de behandeling van
de dossiers: ontvangstmelding, informatiefase, onderzoeksfase, bemiddelingsvoorstel, onontvankelijk dossier, opschorting van de
behandeling, voorstel, officiële aanbeveling, doorverwijzing, afsluiting van het dossier.
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aldus op 31 december 2004 slechts 55 dossiers in behandeling. De
lange behandelingsduur is in deze gevallen te wijten aan de complexiteit van de problematiek, die betrekking kan hebben op verschillende administraties en zelfs op verschillende bestuursniveaus
of aan de traagheid waarmee tijdens het onderzoek van deze dossiers op vragen van het College, zowel door klagers als door administraties, wordt geantwoord.

Dossiers in de verschillende fasen
Aantal
2004
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%
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22,4%
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0,9%

3

0,1%
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0,1%

743

12,8%

14,7%

12,0%

46

0,8%

1,1%

0,6%

6

0,1%

0,2%

0,4%

11

0,2%

0,2%

0,2%

195

3,4%

3,8%

4,3%

Afsluiting

1894

32,5%

39,6%

34,0%

TOTAAL
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Informatievraag
Ontvangstmelding

23,5%
32,5%

Informatiefase

0,4%

Onderzoeksfase
Bemiddeling*
Onontvankelijk

3,4%
25,3%

0,2%

Opschorting
Voorstel*

0,1%
0,8%

1,0%
12,8% 0,1%

Officiële aanbeveling*
Doorverwijzing

(*) Het totaal aantal bemiddelingen sensu stricto, voorstellen en officiële aanbevelingen bedraagt in 2004 respectievelijk 8, 23 en 13. De aantallen opgenomen in de grafiek betreffen
immers enkel de situatie op 31 december 2004. De behandelingsfasen van een dossier
zijn uiteraard evolutief.

Wanneer deze dossiers worden ingedeeld volgens de taal waarin
ze werden ingediend, geeft dit voor 2004 volgend resultaat: Nederlands: 2.763, Frans: 2.975, andere (waaronder Duits): 82.

13

B.S., 27 januari 1999, pp. 2339-2345; CFO, Jaarverslag 1997, pp. 45-46.
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De hiernavolgende grafiek geeft tevens de evolutie weer van het
aantal dossiers per taal tijdens de jaren 2002 tot 2004.
Dossiers per taal
evolutie 2002 - 2004
60%
50%

51,1%
46,2% (2975)
43,5% (2658)
(2545)

55,4%
(3238) 52,3%
(3005) 47,5%
(2763)

40%
30%
20%
10%
0%

1,1% 1,5% 1,4%
(65) (86) (82)
Frans

Nederlands
2002

2003

Duits / Andere

2004

De verdeling over de verschillende talen van de 4.778 nieuwe dossiers geeft voor het werkjaar 2004 het volgende beeld: Nederlands:
2.308 of 48,3 %, Frans: 2.413 of 50,5 %, andere (waaronder Duits):
57 of 1,2 %. Indien bovendien de opsplitsing wordt gemaakt tussen
nieuwe klachten en verzoeken tot bemiddeling enerzijds en informatievragen anderzijds geeft dit:
- nieuwe klachten en verzoeken om bemiddeling (3.411): Nederlands: 1.607 of 47,1 %, Frans: 1.765 of 51,8 %, andere (waaronder
Duits): 39 of 1,1 %;
- nieuwe informatievragen (1.367): Nederlands: 701 of 51,3 %,
Frans: 648 of 47,4 %, andere (waaronder Duits): 18 of 1,3 %.
De hiernavolgende grafiek geeft voor het werkjaar 2004 een beeld
van de verdeling van de dossiers per communicatiemiddel, evenals een procentuele vergelijking met 2002 en 2003. Het communicatiemiddel duidt aan op welke wijze een klacht werd ingediend
of een informatievraag werd gesteld. In afnemende volgorde van
belangrijkheid gebeurde dit in 2004 voor het geheel van de dossiers 2.265 keer per telefoon, 1.703 keer per brief, 1.145 keer per
e-mail, 341 keer via een bezoek, 238 keer per fax en tenslotte 128
keer tijdens de lokale permanenties.

18

4,1%

5,9%

38,9%

19,7%

%
%
2003 2002

2265

38,9% 42,5% 38,5%

128

2,2% 2,2% 1,3%

Bezoek

341

5,9% 4,0% 5,2%

1145

19,7% 18,5% 17,8%

E-mail

29,3%

%
2004

Permanentie

Telefoon
2,2%

Aantal
2004

Fax

238

4,1% 4,6% 5,0%

Brief

1703
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II. Onderzoek van de dossiers

Dossiers per communicatiemiddel

Hierna volgt een grafiek met de cijfergegevens betreffende de geografische spreiding van 5.177 dossiers over de 10 provincies en het
administratief arrondissement Brussel14. Het betreft hier vanzelfsprekend enkel de dossiers waarvoor de woonplaats van de verzoeker effectief bekend is (wat niet steeds het geval is bij e-mail,
informatievragen of - uiteraard - anonieme klachten) en voor zover
de betrokkene een woonplaats in België heeft vermeld. In 177 dossiers (203 in 2003) vermeldde de verzoeker een woonplaats in het
buitenland.

14

2004, NIS, Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie (Bevolkingscijfers van 01/07/2004).
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743 dossiers waren onontvankelijk; 195 klachten werden doorverwezen naar de parlementaire ombudsmannen van gewesten en
gemeenschappen, lokale en sectorale ombudsmannen, interne ombuds- of klachtendiensten of, bij gebrek aan een parlementair of
administratief bemiddelingsorgaan of een klachtendienst, naar de
instellingen waarover de klachten geformuleerd werden. Ten slotte
waren er ook 1.367 informatievragen, waarvan een aantal werden
doorverwezen naar de bevoegde instanties en hun informatieambtenaren. De andere 3.515 dossiers werden ontvankelijk verklaard.
De onontvankelijke of doorverwezen dossiers en de informatievragen vertegenwoordigen een niet te verwaarlozen deel van de
werklast van het College van de federale ombudsmannen. Dikwijls
is een grondig onderzoek vereist vóór een dossier onontvankelijk
wordt verklaard of vóór het wordt doorverwezen naar een andere
instantie. Hetzelfde geldt voor het beantwoorden van schriftelijke
informatievragen.
Daarnaast krijgt het College nog steeds een aantal telefonische informatievragen (alleen reeds voor het centraal secretariaat ongeveer 1.750, evenveel als in 2003). Niettegenstaande de behandeling
van een dergelijke individuele informatievraag niet veel tijd vergt,
vertegenwoordigen ze samen voor het geheel van de instelling toch
een werklast die ongeveer overeenkomt met een voltijds equivalent. In tegenstelling tot de schriftelijke informatievragen die vanwege hun inhoud meer werk vergen, worden deze telefonische
infovragen niet opgenomen in deze grafieken.
De volgende grafiek geeft voor het werkjaar 2004 een beeld van de
ontvankelijkheid van de dossiers, alsook een procentuele vergelijking met 2002 en 2003.

Ontvankelijkheid van de dossiers
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Wanneer geen rekening wordt gehouden met de schriftelijke en
mondelinge informatievragen, stellen we volgende evolutie vast
tijdens de periode van 2002 tot 2004:
- jaar 2002 (voor 4.505 dossiers): 3.551 ontvankelijke dossiers
(78,8 %), 701 onontvankelijke dossiers (15,6 %) en ten slotte 253
doorverwezen dossiers (5,6 %).
- jaar 2003 (voor 4.392 dossiers): 3.329 ontvankelijke dossiers
(75,8 %), 846 onontvankelijke dossiers (19,2 %) en ten slotte 217
doorverwezen dossiers (5,0 %).
- jaar 2004 (voor 4.453 dossiers): 3.515 ontvankelijke dossiers
(78,9 %), 743 onontvankelijke dossiers (16,7 %) en ten slotte 195
doorverwezen dossiers (4,4 %).
Voor 2004 zijn de 3.515 ontvankelijke dossiers per taal als volgt
verdeeld: Nederlands: 1.547 (44,0 %), Frans: 1.923 (54,7 %), andere
(waaronder Duits): 45 (1,3 %).
De hiernavolgende grafiek geeft tevens de evolutie weer van het
aantal te behandelen ontvankelijke dossiers per taal tijdens de jaren 2002 tot 2004.

Ontvankelijke dossiers per taal
evolutie 2002 - 2004
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De verdeling over de verschillende talen van de 2.517 nieuwe ontvankelijke dossiers geeft voor het werkjaar 2004 het volgende
beeld: Nederlands: 1.119 of 44,5 %, Frans: 1.376 of 54,7 %, andere
(waaronder Duits): 22 of 0,9 %. Voor de 1.803 nieuwe ontvankelijke
dossiers van het werkjaar 2003 was deze verdeling als volgt: Nederlands: 901 of 50,0 %, Frans: 876 of 48,6 %, andere (waaronder
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Een aantal dossiers werden doorverwezen naar volgende parlementaire ombudsmannen (van gemeenschappen en gewesten), interne ombudsdiensten en instellingen:

Bestemmelingen van de doorverwezen dossiers en informatievragen
Kamer van volksvertegenwoordigers
Comite P
Vlaamse Ombudsman
Médiateur de la Région wallonne
Ombudsdienst van de Franstalige Gemeenschap
Hoge Raad voor de Justitie
Ombudsdienst Pensioenen
Ombudsdiensten bij de autonome overheidsbedrijven
Andere ombudsdiensten en klachteninstanties - openbare sector
Federale administraties
Gemeenschappen en Gewesten
Lokale administraties
Private organisaties belast met een openbare dienstverlening
Private klachteninstanties (banken, verzekeringen,….)

Aantal
1
2
37
6
8
13
29
19
22
875
31
25
65
9
1142

%

II. Onderzoek van de dossiers

Duits): 26 of 1,4 % en in 2002 : Nederlands: 1.122 of 54,5 %, Frans:
915 of 44,5 %, andere (waaronder Duits): 23 of 1,1 %.

0,1%
0,2%
3,2%
0,5%
0,7%
1,1%
2,5%
1,7%
1,9%
76,6%
2,7%
2,2%
5,7%
0,8%
100,0%

De ontvankelijke en reeds volledig afgehandelde dossiers werden
ook ingedeeld in één van de evaluatiecategorieën15:
“Behoorlijk bestuur” wordt toegekend wanneer er geen fout gemaakt
werd door de administratie of wanneer de fout werd rechtgezet
zonder enige 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 gemaakt door de administratie en de tussenkomst van het College
geen positief resultaat heeft gehad.
Met “Toepassing van de billijkheid” worden de zeer uitzonderlijke
gevallen bedoeld waarin de beslissing van de administratie, hoewel volledig in overeenstemming met de wettelijke regels en de

15

CFO, Jaarverslag 2000, pp. 15-16.
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beginselen van behoorlijk bestuur, toch ingaat tegen het natuurlijk
rechtvaardigheidsgevoel en waarvoor het College de administratie
op grond van de billijkheid uitnodigt om haar beslissing te herzien.
Het College sluit een dossier af in “Consensus” wanneer een probleem werd opgelost ofwel via een bemiddeling ofwel omdat een
misverstand uit de wereld werd geholpen, zonder dat er sprake is
van behoorlijk of onbehoorlijk bestuur.
“Gedeelde verantwoordelijkheid” wordt gebruikt wanneer de verzoeker en de administratie elk een deel van de verantwoordelijkheid
dragen.
“Niet te bepalen verantwoordelijkheid” wordt dan weer gebruikt wanneer de verantwoordelijkheid van de verzoeker of van de administratie niet met zekerheid kan worden vastgesteld.
“Afgesloten wegens onvoldoende informatie” betekent dat een dossier
werd geopend maar dat de verzoeker niet meer antwoordde wanneer bijkomende inlichtingen werden 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 zonder dat duidelijk is dat deze tussenkomst een beslissende rol heeft gespeeld bij het oplossen van het probleem, ofwel wanneer het individuele geval zonder tussenkomst van het
College werd opgelost maar wanneer het structurele probleem of
de reglementaire bepaling die aanleiding heeft gegeven tot het individuele geval nog voortbestaat.
In de volgende grafiek wordt voor het werkjaar 2004 een algemeen
beeld geschetst van de evaluatie van de 1.894 afgesloten dossiers.
Deze zijn als volgt geëvalueerd: 551 ″behoorlijk bestuur″, 721 ″behoorlijk bestuur na tussenkomst″, 109 ″onbehoorlijk bestuur″, 204 ″consensus″, 11 ″gedeelde verantwoordelijkheid″, 62 ″niet te bepalen verantwoordelijkheid″, 266 ″afgesloten wegens onvoldoende informatie″ en 231 ″geen
oordeel″.
Het verschil tussen het aantal evaluaties (2.155) en het aantal afgesloten dossiers (1.894) is te verklaren door het feit dat een zelfde
dossier op meerdere administraties kan betrekking hebben en dus
met meerdere evaluaties is afgesloten (één per administratie). De
grafiek bevat eveneens een procentuele vergelijking met de jaren
2002 en 2003, in casu zonder “dubbeltellingen” omdat het afgesloten dossiers betreft.

24

10,7%

25,6%

12,3%

Aantal
2004

%
2004

%
2003

Behoorlijk bestuur

551

25,6%

30,5% 34,3%

Behoorlijk bestuur
na tussenkomst

721

33,5%

26,8% 26,2%

Onbehoorlijk bestuur

109

5,1%

5,7% 9,0%

0

0,0%

0,0% 0,0%

204

9,5%

8,2% 6,9%

Toepassing van de billijkheid

%
2002

2,9%

Consensus

0,5%

Gedeelde verantwoordelijkheid

11

0,5%

1,1% 1,1%

Niet te bepalen
verantwoordelijkheid

9,5%
0,0%
5,1%

33,5%

62

2,9%

2,1% 2,9%

Afgesloten wegens
onvoldoende informatie

266

12,3%

14,3% 13,0%

Geen oordeel

231

10,7%

11,3%

TOTAAL

II. Onderzoek van de dossiers

Evaluatie van de afgesloten dossiers

6,4%

2155

Voor de 830 dossiers die in het werkjaar 2004 met de evaluatie
“onbehoorlijk bestuur” of “behoorlijk bestuur na tussenkomst” werden
afgesloten, volgt hierna een overzicht van de gehanteerde criteria,
met een vergelijking met 2002 en 2003 (zonder “dubbeltellingen”).
In een dossier kunnen meerdere criteria worden aangehaald, waardoor het totaal aantal gebruikte criteria (851) hoger ligt dan het
aantal betrokken dossiers (830).
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De hiernavolgende grafiek geeft voor de jaren 2002 tot 2004 (evenmin “dubbeltellingen”) een beeld van de resultaten van het optreden van het College van de federale ombudsmannen in geval van
vastgestelde disfuncties. Met optreden wordt hier bedoeld het geheel van vragen om informatie, onderzoek, voorstellen, bemiddelingen en officiële aanbevelingen van het College.

Resultaten van het optreden van het College
evolutie 2002 - 2004
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federale dienst
Kanselarij van de Eerste Minister
Personeel en Organisatie
Budget en Beheerscontrole
Informatie- en Communicatietechnologie
Justitie
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
Landsverdediging
Financiën
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (zonder
de sociale parastatalen)
Sociale Zekerheid (zonder de sociale parastatalen)
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu (zonder de sociale parastatalen)
Economie, KMO, Middenstand en Energie
Mobiliteit en Vervoer
Programmatorische Overheidsdiensten
Sociale parastatalen
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De verdeling van de ontvankelijke dossiers over de verschillende
administraties is als volgt:

94
2,6%
3659 100,0%
181

Vermits een dossier betrekking kan hebben op verschillende overheden, is het aantal klachten of verzoeken om bemiddeling per
administratie hoger dan het aantal ontvankelijke dossiers (3.871
tegenover 3.515 voor 2004).
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Ontvankelijke dossiers per sector
evolutie 2002 - 2004
50,0%

47,1%

2002
2003
2004

43,9%

40,0%

37,5%

II. Onderzoek van de dossiers

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

Eerste minister
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1
1
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waaronder klachten van ambtenaren
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3.1.1. Cijfers
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3.1. FOD Kanselarij van de Eerste minister

3. De federale overheidsdiensten

1

1
1

1

2

1

1

Aantal
1
4
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Beoordelingscriteria

Aantal

Redelijke termijn
Respecteren van het Handvest van de gebruiker
TOTAAL

1
1
2

3.1.2. Inleiding en contacten met de administratie
In 2004 ontmoette het College van de federale ombudsmannen de
voorzitters van de FOD’s en de POD’s, die werden bijeengeroepen
door de voorzitter van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.
Het protocolakkoord voor de relaties tussen het College van de
federale ombudsmannen en de federale administratieve overheden
van mei 1997 bepaalt dat dergelijke vergadering minstens eenmaal
per jaar wordt georganiseerd. Als gevolg van de Copernicusher-
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3.1.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling

II. Onderzoek van de dossiers

vorming enerzijds, en de evolutie van de werkwijze van het College anderzijds, werd een aanpassing van het protocolakkoord
voorgesteld. Het College wacht nog op de goedkeuring van dit
voorstel.

Net als de voorbije jaren heeft het College slechts een zeer beperkt
aantal klachten ontvangen over de Kanselarij van de Eerste Minister. Bovendien brachten die geen bijzondere problemen aan het
licht.
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Minister
Directie-generaal organisatie
SELOR
TOTAAL
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2
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21 77,8%
27 100,0%

waaronder klachten van ambtenaren
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Beoordelingscriteria

Aantal

Informatieverstrekking
TOTAAL

2
2

aantal evaluaties

geen oordeel

afgesloten wegens onvoldoende informatie

consensus

behoorlijk bestuur na tussenkomst

% van totaal

Personeel en Organisatie +
Instellingen

behoorlijk bestuur

3.2.1. Cijfers

aantal klachten

3.2. FOD Personeel en Organisatie

3.2. FOD Personeel en Organisatie

2
2
14
18

In het kader van de opvolging van de “transversale” algemene
aanbevelingen die het geheel van de federale administraties betreffen16, had het College van de federale ombudsmannen een werkvergadering met de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. De minister
lichtte het College toe welke maatregelen hij overwoog te nemen
om aan bepaalde van deze aanbevelingen tegemoet te komen. De
minister betoonde ook een bijzondere interesse voor bepaalde specifieke problemen, zoals de problematiek van de schuldvergelijking BTW-RSZ ten voordele van KMO’s en zelfstandigen die aan
bod komt in de delen van dit jaarverslag die gewijd zijn aan de
contacten met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid17
en met de minister van Middenstand en Landbouw18.

II. Onderzoek van de dossiers

3.2.2. Inleiding en contacten met de minister en de
administratie

Op 29 juni 2004 had het College een vergadering met de afgevaardigd bestuurder van SELOR. Tijdens deze vergadering werd van
gedachten gewisseld over een aantal concrete problemen, waaronder de thema’s die aan bod kwamen in het Jaarverslag 200319. Verder gaf de afgevaardigd bestuurder toelichting bij de wijze waarop
door SELOR zelf aan klachtenbehandeling wordt gedaan.
Ook in dit jaarverslag worden de door het College tijdens het voorbije werkjaar behandelde klachten van ambtenaren samengebracht
in een speciaal daartoe bestemd hoofdstuk20. Deze klachten hebben betrekking op het personeelsbeheer in de verschillende federale overheidsdiensten. Klachten over het optreden van SELOR
worden daarentegen hier besproken.
3.2.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling
SELOR, een nieuw geı̈nformatiseerd systeem
In het Jaarverslag 200321 werd de invoering aangekondigd van een
nieuw geı̈nformatiseerd systeem door SELOR dat ondermeer de
kandidaten de mogelijkheid zou bieden om bij hun inschrijving via
16

17
18
19
20
21

AA 97/11, AA 98/02, AA 99/02, AA 99/04, AA 99/05, AA 99/06; CFO, Jaarverslag
2004, pp. 121 e.v.
CFO, Jaarverslag 2004, pp. 80 en 81.
CFO, Jaarverslag 2004, pp. 89 en 91.
CFO, Jaarverslag 2003, pp. 47-49.
CFO, Jaarverslag 2004, pp. 109 e.v.
CFO, Jaarverslag 2003, pp. 47-48.
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de SELOR-website, hun curriculum vitae online in te vullen. Verder
zou een “uniek dossier” worden gecreëerd, wat inhoudt dat alle
nuttige gegevens (zoals bijvoorbeeld de behaalde diploma’s) betreffende een kandidaat in een gegevensbank worden bewaard zodat deze informatie bij een eventuele volgende deelname aan een
selectie niet opnieuw aan SELOR moet worden meegedeeld. Deze
hervorming komt tegemoet aan de algemene aanbeveling 99/06
die gericht is aan alle federale administraties.22
Eind 2004 deelde SELOR het College mee dat voor de selecties
“interne markt” (mobiliteit) en de selecties “contractuelen” inmiddels reeds de mogelijkheid bestaat om het curriculum vitae online in
te vullen en dat voor deze selecties het principe van het “uniek
dossier” gerealiseerd is. In het voorjaar van 2005 zullen deze gegevens toegankelijk gemaakt worden voor alle FOD’s, parastatalen
en wetenschappelijke instellingen die op zoek zijn naar nieuwe
medewerkers.
Wat de statutaire selecties betreft, zal het nieuwe geı̈nformatiseerde
systeem pas tegen eind 2005 volledig operationeel zijn terwijl dit
oorspronkelijk was gepland voor eind 2004. SELOR wijst er echter
op dat het project enige vertraging opliep door de extra inspanningen die de administratie moest leveren ingevolge de nieuwe reglementering betreffende de contractuele aanwervingen en haar rol
daarin.
SELOR, de taalexamens en de openbaarheid van bestuur
Naar aanleiding van het verdere onderzoek van de problematiek
betreffende de mogelijkheid voor een deelnemer aan een taalexamen om zijn resultaten in te zien23, stelde het College vast dat het
door SELOR ingevoerde systeem leidde tot moeilijkheden voor de
vragen waarin visuele of klankfragmenten waren vervat. Door het
College ondervraagd over mogelijke oplossingen voor het probleem, deelde SELOR mee dat het taalprogramma “Atlas” zou
worden aangepast. Na de aanpassing zou ondermeer automatisch
een papieren versie worden gecreëerd van de volledige test, inclusief de grafische elementen en de klankfragmenten die zouden
worden omgezet in een doorlopende tekst. Gelet op de budgettaire
procedures en de omvang van de geplande aanpassing, zou het
nieuwe systeem echter niet operationeel kunnen zijn voor eind
2005.

22
23
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AA 99/06, Jaarverslag 1999, p. 330.
CFO, Jaarverslag 2001, p. 48.

De FOD Justitie vertrouwde aan SELOR de organisatie toe van de
toekomstige bevorderingsexamens voor de ambtenaren van de
FOD. In dit kader spraken beide administraties af dat afwijkingen
van de examendata zullen kunnen worden toegestaan in geval van
overmacht en voor zover meerdere examendata gepland zijn.
SELOR zal geval per geval beoordelen of aan deze voorwaarden is
voldaan. Deze werkwijze betekent een vooruitgang ten opzichte
van de vroegere situatie. Zolang de voormelde FOD deze examens
zelf intern organiseerde, werd onder geen beding toegestaan dat
de kandidaten hun examen aflegden op een andere dan de oorspronkelijk vastgestelde datum. De betrokkenen werden daarover
geı̈nformeerd. Deze FOD meende dat het toestaan van een dergelijke afwijking een discriminatie zou hebben ingehouden ten aanzien van de kandidaten aan wie de wijziging van de examendatum
niet werd toegekend. Het College heeft de FOD Justitie er echter
op gewezen dat overmacht per definitie een onvoorzien en onvoorzienbaar gegeven is dat zich in een bepaalde situatie voordoet
en dat een matiging van de strengheid van de wet rechtvaardigt.
Bovendien sluit een juiste toepassing van het gelijkheidsbeginsel
niet uit dat personen die zich in een objectief verschillende situatie
bevinden, ook verschillend worden behandeld. Dit principe vormt
zelfs de essentie van de rechtspraak van het Arbitragehof inzake
het gelijkheidsbeginsel.

II. Onderzoek van de dossiers

SELOR, afwijking van vastgestelde examendata

3.2.4. Conclusies en aanbevelingen
Het College formuleerde in 2004 geen aanbevelingen betreffende
dit departement. De opvolging van de “transversale” algemene
aanbevelingen die betrekking hebben op problemen die gemeenschappelijk zijn aan meerdere federale overheden (de motivering
van bestuurshandelingen, de afgifte aan de burger van een ontvangstbewijs van documenten die hij aan de administratie bezorgde…) gebeurde onder meer naar aanleiding van een werkvergadering met de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen en wordt besproken
in deel III van dit jaarverslag24.

24

CFO, Jaarverslag 2004, pp. 115 e.v.
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II. Onderzoek van de dossiers

Beoordelingscriteria

3.3.2. Inleiding en contacten met de administratie
De in 2003 ingevoerde halfjaarlijkse vergaderingen tussen het College van de federale ombudsmannen en het directoraat-generaal
Uitvoering van Straffen en Maatregelen werden net als de sporadische ontmoetingen met de directeurs van de strafinrichtingen
voortgezet. Naar aanleiding van de bilaterale vergadering van mei
2004 tussen de federale ombudsmannen en het directoraat-generaal werd concrete vooruitgang geboekt, o.a. betreffende de motivering van de beslissingen genomen op basis van de conclusies
van een casestudie. Verder werd aan de gevangenisdirecteurs verboden om een sanctie op te leggen aan een gedetineerde op basis
van artikel 80 van het algemeen reglement van de strafinrichtingen
naar aanleiding van een bij een institutionele ombudsman ingediende klacht. De medewerkers van het College bezochten dit jaar
de gevangenis van Hoogstraten en ontmoetten er de directeur. In
juni 2004 nam de federale ombudsdienst op aanvraag van de directeur-generaal eveneens deel aan een studiedag voor alle directies van de strafinrichtingen die gewijd was aan het thema ″behoorlijk bestuur″.
3.3.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling
De ambtshalve gratie
Een verzoeker werd door een assisenhof tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld, terwijl hij door een correctionele rechtbank eerder reeds voor een met de misdaad samenlopend wanbedrijf gestraft werd. Overeenkomstig artikel 61 van het Strafwetboek wordt bij samenloop van een misdaad met één of meer
wanbedrijven alleen de op de misdaad gestelde straf uitgesproken.
Wanneer deze wettelijke bepaling verkeerd wordt toegepast, stelt
37

3.3. FOD Justitie

het betrokken parket doorgaans ambtshalve een verslag tot gratieverlening op, waarin wordt voorgesteld de niet opgeslorpte straf
kwijt te schelden. Het gaat hier om een zuiver technische gratie die
losstaat van de verdiensten van de veroordeelde en van enige vorm
van clementie. De verzoeker contacteerde het College van de federale ombudsmannen omdat de behandeling van zijn gratieverzoek
niet vorderde. De federale ombudsman ondervroeg het directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen bij de FOD
Justitie alsook de vice-premier en minister van Justitie over deze
problematiek. Aan de federale ombudsman werd meegedeeld dat
de vorige minister van Justitie de procureur-generaal bij het Hof
van Cassatie advies had gevraagd over deze materie. In zijn advies
stelde de procureur- generaal bij het Hof van cassatie onder meer
dat het bij elkaar tellen van de straffen of de strafvermenging geregeld diende te worden tijdens de uitvoering van deze straffen.
Naar aanleiding van de tussenkomst van het College stelde de
administratie een nieuwe procedure voor aan de minister van Justitie die deze aanvaardde in afwachting van de inwerkingtreding
van de strafuitvoeringsrechtbanken. Deze procedure bepaalt dat
het parket een verslag opstelt ter attentie van de minister van Justitie, die krachtens de Grondwet belast is met de uitvoering van
straffen en waarin een kwijtschelding van straf wordt voorgesteld.
Het eigenlijke onderzoek van het dossier vindt plaats bij de dienst
Gratie van het directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en
Maatregelen. Deze dienst doet desgevallend een voorstel aan de
minister van Justitie om artikel 61 van het Strafwetboek toe te passen waardoor de door het assisenhof uitgesproken straf de eerdere
veroordeling opslorpt. De beslissing van de minister wordt vervolgens verstuurd naar het parket en, indien de veroordeelde reeds
gedetineerd is, naar de directie van de gevangenis waarin betrokkene verblijft. Indien de ambtshalve gratie wordt toegekend dan
wordt het reeds uitgezeten deel van de opgeslorpte straf in mindering gebracht van de veroordeling door het assisenhof.
Casestudie
De commissie “gevangenissen” van een niet-gouvernementele organisatie (NGO) diende bij het College een klacht in tegen de
“casestudie”-praktijk van de dienst Individuele Gevallen bij het
directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen en tegen het geheime en niet tegensprekelijke karakter van deze studies, terwijl naar de conclusies van deze studies vaak wordt verwezen ter ondersteuning van de motivering van de beslissingen
van de dienst Individuele Gevallen onder meer inzake penitentiair
verlof.
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Het College van de federale ombudsmannen besprak deze kwestie
met het directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen tijdens een werkvergadering in mei 2004. De administratie
stelde dat deze praktijk als interdisciplinaire werkvergadering kan
worden beschouwd en bijgevolg gewettigd is. Ze was het evenwel
met het College eens dat de dienst Individuele Gevallen zijn wettelijke motiveringsplicht niet nakomt wanneer hij zich in een beslissing ertoe beperkt te verwijzen naar de besluiten van een casestudie. De dienst Individuele Gevallen dient zijn beslissing uitdrukkelijk te motiveren zowel in feite als in rechte, ook wanneer de
motieven ter gelegenheid van een casestudie aan het licht kwamen. De directeur-generaal beloofde dat de nodige instructies hieromtrent aan de betrokken dienst zouden worden gegeven.
3.3.4. Conclusies en aanbevelingen
Het College verheugt zich erover dat tijdens de redactie van dit
jaarverslag de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de
rechtspositie van de gedetineerden werd gepubliceerd25. Deze wet
erkent uitdrukkelijk het recht van elke gedetineerde om klacht in te
dienen tegen iedere hem aangaande beslissing die door of namens
het inrichtingshoofd wordt genomen en stelt een specifiek orgaan
in, de Klachtencommissie, om van deze klachten kennis te nemen.
De datum waarop de wet van kracht wordt, moet evenwel nog
bepaald worden bij koninklijk besluit. Het recht van de gedetineerde om klacht in te dienen bij de federale ombudsman en het
briefgeheim waarvan hij in dat geval geniet, blijven evenwel onveranderd.

25

Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie
van de gedetineerden, B.S., 1 februari 2005.
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3.4.2. Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en
verwijdering van vreemdelingen
3.4.2.1. Inleiding en contacten met de administratie
Er werden negen maandelijkse werkvergaderingen georganiseerd
tussen de medewerkers van het College en de ambtenaren van de
dienst Vreemdelingenzaken, waarop 529 dossiers werden besproken26. Op voorstel van de directeur-generaal werden twee specifieke
vergaderingen georganiseerd met het bureau ″artikel 9,3 humanitaire″ en met de pijler ″gezinshereniging″. De bedoeling was om de
26

Waarvan 355 m.b.t. een aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van artikel 9,
lid 3 van de Vreemdelingenwet.
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ambtenaren van deze diensten in te lichten over de opdrachten en
de bevoegdheden van het College van de federale ombudsmannen.
Anderzijds werd het College geı̈nformeerd over de concrete omstandigheden waarin de dienst werkt en de eventuele verbeteringsprojecten om zodoende te komen tot de bespreking van de problemen die regelmatig aan de basis liggen van de bij het College ingediende klachten. Zoals de vorige jaren, vonden ook twee
halfjaarlijkse vergaderingen plaats tussen de federale ombudsmannen en de algemene directie, waarvan de laatste gewijd was aan de
problematiek van de aanvragen tot verblijf om medische redenen.
Het College van de federale ombudsmannen nam ook in 2004 als
observator deel aan de maandelijkse contactvergaderingen inzake
asiel georganiseerd door het Belgisch Comité voor Hulp aan
Vluchtelingen.
3.4.2.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling
De machtiging tot verblijf voor onderdanen van Ecuador die ouder zijn
van Belgische kinderen
Een aantal Ecuadoranen diende klacht in bij het College omdat
hun aanvraag tot het verkrijgen van een machtiging tot verblijf,
ingediend op basis van artikel 9, alinea 3, van de wet van 15 december 1980, onontvankelijk werd verklaard. Deze onderdanen beriepen zich in hoofdzaak op hun hoedanigheid van ouders van
kinderen aan wie de Belgische nationaliteit was toegekend op basis
van artikel 10, alinea 1, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit27. De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) motiveerde haar beslissingen op grond van het feit dat de ouders niet aantoonden
waarom de kinderen met Belgische nationaliteit hen niet konden
vergezellen naar Ecuador, zodat het risico van een breuk in de
eenheid van gezinsleven niet werd aangetoond. Aan sommige beslissingen werd nog toegevoegd dat de kinderen het recht om op
het Belgisch grondgebied te blijven volledig hadden verworven,
maar dat dit recht geenszins een verbod inhield om het grondgebied te verlaten. De DVZ steunde zich daarvoor op artikel 2.2. van
het Vierde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens waarin staat: “een ieder is vrij welk land ook, met inbe27
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Deze bepaling luidt: “Belg is het kind geboren in België en dat, op gelijk welk ogenblik voor
de leeftijd van achttien jaar of voor de ontvoogding voor die leeftijd, staatloos zou zijn, indien
het die nationaliteit niet bezat.”

Alle vorderingen tot schorsing die op basis van de procedure van
de uiterst dringende noodzakelijkheid tegen deze beslissingen tot
onontvankelijkheid bij de Raad van State werden ingediend, werden verworpen. Het College kent hierop slechts één uitzondering28.
Buiten de context van de uiterst dringende noodzakelijkheid, had
de federale ombudsman wel de mogelijkheid om de DVZ erop te
wijzen dat hij het niet eens was met de manier waarop de bovengenoemde artikels werden geı̈nterpreteerd. De vrijheid om zijn
land te verlaten, gewaarborgd in artikel 2.2. van het Vierde Protocol, veronderstelt een vrijwillige handeling van de betrokken persoon. Rekening houdend met de jonge leeftijd van de kinderen in
deze dossiers, hielden de bevelen om het grondgebied te verlaten
die aan de ouders werden betekend, impliciet maar zeker, in dat
ook de Belgische kinderen – buiten hun wil om – het Belgisch
grondgebied dienden te verlaten. Dat laatste is dan weer in strijd
met artikel 3.1. van bovengenoemd Vierde Protocol29. De stelling
dat de verwijdering van het kind maar tijdelijk zou zijn, kan niet
zomaar worden aangenomen aangezien de DVZ er in de beslissingen waarbij hij de aanvragen van de ouders onontvankelijk verklaarde zelf op wees dat “het feit dat men Belgische kinderen heeft, niet
automatisch recht geeft tot verblijf” in België.
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grip van het zijne, te verlaten” en op artikel 10.1. van het Verdrag
inzake de rechten van het kind dat aan de staten oplegt om: “De
aanvragen van een kind of van zijn ouders om een Staat die partij is, voor
gezinshereniging binnen te gaan of te verlaten, met welwillendheid, menselijkheid en spoed” te behandelen.

Naast de motivering wees de dienst Vreemdelingenzaken ook op
het gedrag van deze Ecuadoraanse onderdanen. Volgens deze
dienst hadden ze de toepassing van artikel 10, alinea 1, van het
Wetboek van de Belgische nationaliteit30 uitgelokt. Als hun gedrag
al kan bekritiseerd worden door de dienst Vreemdelingenzaken,

28
29

30

R.v.St., nr. 128.020 van 10 februari 2004, R.D.E., 2004, nr. 127, pp. 34 e.v.
Deze bepaling luidt: “Niemand mag bij wege van een maatregel van individuele of van
collectieve aard, worden verwijderd van het grondgebied van de Staat, waarvan hij een
onderdaan is.”.
Volgens de bewoordingen van artikel 7.2.1. van de politieke Grondwet van Ecuador,
zijn Ecuadoraan van geboorte “De kinderen geboren in het buitenland van een vader of
moeder die Ecuadoraans zijn van geboorte, die zich (…) om gelijk welke reden tijdelijk niet in
het land bevinden, wanneer ze niet uitdrukkelijk hun tegenovergestelde wil te kennen geven”.
Op basis van inlichtingen die de FOD Justitie heeft ingewonnen bij de Ecuadoraanse
overheid, houdt deze bepaling noodzakelijkerwijze in dat de betrokkene of een van
zijn ouders de wil moeten te kennen geven dat ze de toepassing van dit artikel
wensen. Deze wil komt tot uiting door de inschrijving van het kind bij de diplomatieke of consulaire overheden van Ecuador in het land waar ze verblijven.

43

3.4. FOD Binnenlandse Zaken

dan nog is de formele motivering niet afdoende in de zin van de
wet van 23 juli 1991, om in te gaan tegen een “juridische spitsvondigheid”31 waarvan de Ecuadoraanse onderdanen blijk zouden
hebben gegeven.
Opsluiting in de transitzone van de luchthaven Brussel-Nationaal
In 2004 diende een NGO bij het College van de federale ombudsmannen een klacht in tegen de administratieve praktijk van de
dienst Vreemdelingenzaken die erin bestond om de buitenlandse
onderdanen die een bevel tot terugdrijving hadden gekregen, over
te brengen van het gesloten centrum waar ze werden vastgehouden naar de transitzone van de luchthaven Brussel-Nationaal. Dit
gebeurde in uitvoering van een beschikking van de raadkamer om
betrokkenen in vrijheid te stellen of van een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling. De minister van Binnenlandse Zaken
en de dienst Vreemdelingenzaken stelden dat door betrokkenen
over te brengen van een gesloten centrum naar de transitzone “de
vreemdelingen in de gesloten centra die in vrijheid worden gesteld door de
raadkamer, ook effectief worden vrijgesteld. Indien ze worden vrijgesteld
en deze personen zich achteraf opnieuw in de transitzone bevinden is dit
toe te schrijven aan het feit dat ze niet in het bezit zijn van de vereiste
documenten om toegang te krijgen tot het grondgebied”.32 Na toetsing
van bovengenoemde praktijk aan de Europese33 en de Belgische34
rechtspraak, wees het College van de federale ombudsmannen de
dienst Vreemdelingenzaken erop dat de transitzone deel uitmaakt
van het Belgisch grondgebied en dat de transitzone er is om het
luchtverkeer te bevorderen. Het College concludeerde verder dat
men niet kan voorhouden dat het opsluiten in de transitzone het
gevolg was van het feit dat de buitenlandse onderdanen niet in het
bezit waren van de vereiste documenten om toegang te krijgen tot
het grondgebied, terwijl de transfer naar de transitzone toch gewoon plaats vond op het Belgisch grondgebied. Rekening houdend met de bestaansreden van een transitzone, namelijk passagiers opvangen die slechts een tussenlanding maken, is die zone

31
32

33
34
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R.v.St., , nr. 130.199 van 8 april 2004.
Vr. en Antw., Kamer, zitting 2003, vraag nr. 6 van 22 juli 2003 (Genot). Zie in dezelfde
zin, Integraal verslag, Kamer, gewone zitting 2003-2004, samengevoegde interpellaties nr. 280 (Genot) en nr. 287 (Boukourna) van 21 april 2004 respectievelijk over “De
invrijheidgestelden in de transitzone van de Brusselse luchthaven” en over “De transitzone
van de luchthaven van Zaventem”, Com. 234, pp. 32 e.v.
ECRM, 27 november 2003, Shamsa v./Poolse Republiek.
Cass. 22 juni 1999, Pas.1999, 957 en R.v.St., nr. 102.722 van 21 januari 2002.

Het College van de federale ombudsmannen besloot dan ook dat
de opsluiting in de transitzone in elk geval in strijd was met het
redelijkheidsbeginsel. Men kan bovendien niet akkoord gaan met
de stelling van de Belgische administratieve overheden dat de weigering van de betrokkenen om gevolg te geven aan het bevel tot
terugdrijving de oorzaak is van hun verblijf in de transitzone. Deze
staat immers stellig niet in verhouding tot de middelen waarover
de Belgische Staat beschikt om, indien nodig, de uitvoering van de
beslissingen af te dwingen.
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bovendien materieel niet uitgerust om deze gedurende een min of
meer lange periode op te vangen, met alle gevolgen van dien voor
het respect voor de menselijke waardigheid, zoals vastgelegd in de
Grondwet.

Net als het Comité voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties vindt ook het College van de federale ombudsmannen dit verontrustend omdat dergelijke handelwijzen van de dienst Vreemdelingzaken “kunnen lijken op willekeurige opsluiting en leiden tot onmenselijke of vernederende behandeling”.35
Het College van de federale ombudsmannen meent dan ook dat er
een eind moet worden gemaakt aan deze administratieve praktijk,
zeker wanneer op basis van de huidige wetgeving de verwijdering
niet mogelijk is binnen een korte tijdspanne (ten hoogste 48 uur).
Indien de uitvoering van een bevel tot terugdrijving materieel gezien niet mogelijk is binnen een korte termijn, blijft het College van
oordeel dat op grond van het recht en de beginselen van behoorlijk
bestuur, de vrijlating van de betrokkenen binnen de grenzen van
het Belgisch grondgebied de enige aanvaardbare oplossing is. Het
komt de minister van Binnenlandse Zaken toe om de betrokkene,
eventueel, te verplichten “in een bepaalde plaats te verblijven totdat de
tegen hem uitgevaardigde maatregel tot verwijdering van het grondgebied
ten uitvoer wordt gelegd,” zoals bepaald in artikel 73 van de wet van
15 december 1980.
3.4.2.3. Conclusies en aanbevelingen
Het College van de federale ombudsmannen heeft twee officiële
aanbevelingen36 gericht tot de dienst Vreemdelingenzaken omtrent
de behandeling van de aanvragen voor een machtiging tot verblijf
35

36

Slotbeschouwingen van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties van 30
juli 2004 (CCPR/CO/81/BEL), nr. 17.
OA 04/01 en OA 04/02; CFO, Jaarverslag 2004, p. 126.
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in toepassing van artikel 9, derde lid. De eerste, van structurele
aard, heeft tot doel dat de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvragen, ingediend door kandidaat-vluchtelingen die meer dan drie of
vier jaar (al naar gelang het personen met of zonder schoolgaande
kinderen betreft) in asielprocedure zijn zonder een uitvoerbare beslissing te hebben ontvangen, niet meer zou onontvankelijk verklaren en dit in afwachting van de bekendmaking van duidelijke
richtlijnen van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende de
behandeling van deze aanvragen. De dienst Vreemdelingenzaken
heeft bij brief van 26 april 2004 zijn akkoord gegeven omtrent deze
aanbeveling en het College ingelicht dat het feit dat de asielprocedure, na meerdere jaren, nog steeds aan de gang is voortaan in
hoofde van de verzoeker zal beschouwd worden als een buitengewone omstandigheid die de indiening van een machtiging tot verblijf bij de bevoegde Belgische diplomatieke en consulaire post onmogelijk maakt. Het toepassingsgebied van deze aanbeveling werd
door de dienst Vreemdelingenzaken nochtans beperkt tot de enkele gevallen waarin de asielprocedure nog steeds aan de gang is
op het ogenblik waarop de dienst Vreemdelingenzaken beslist over
de aanvraag tot machtiging tot verblijf, hetgeen het College betwistte. Het blijkt dat, sinds eind 2004, bij het onderzoek naar de
gegrondheid van de aanvragen voor een machtiging tot verblijf op
basis van artikel 9, derde lid, de duur van de asielprocedure in
aanmerking wordt genomen, wanneer het langer dan drie of vier
jaar duurt voor een uitvoerbare beslissing wordt genomen.
De andere officiële aanbeveling, die het College van de federale
ombudsmannen formuleerde, nodigde de dienst Vreemdelingenzaken uit om haar weigeringsbeslissing om een machtiging tot verblijf toe te kennen, te heroverwegen. De verblijfsmachtiging werd
gevraagd door een familie om op het Belgisch grondgebied te kunnen blijven waar één van hun kinderen, tragisch overleden gedurende een kort verblijf in België, was begraven. De dienst Vreemdelingenzaken verwierp de vraag. De dienst vreemdelingenzaken
stelde vast dat de betrokkenen ondertussen de mogelijkheid hadden verkregen om zich in Italië, waar zij voorheen gemachtigd
waren tot verblijf, te laten herinschrijven, hetgeen niet het geval
was op het ogenblik dat de federale ombudsmannen hun aanbeveling hadden geformuleerd. Het College overwoog dat de ouders
daadwerkelijk de mogelijkheid dienden te hebben om regelmatig
het graf van hun kind te bezoeken.
Het College van de federale ombudsmannen registreerde in 2004
een significante toename van het aantal klachten betreffende de
behandeling van aanvragen van machtiging tot verblijf op grond
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van artikel 9, derde lid van de wet van 15 december 1980 om
humanitaire redenen. Het structurele probleem van de lange behandelingstermijnen is het College wel bekend en gaf reeds aanleiding tot de aan het Parlement gerichte, maar tot op heden nog
steeds onbehandelde, algemene aanbeveling AA 03/0137. Het College besloot dan ook om vanaf oktober 2004 de individuele klachten niet meer aan het bureau “artikel 9, derde lid” van de DVZ
voor te leggen, behalve voor bijzonder dringende individuele gevallen of zeer oude dossiers, en dit gedurende de tijd nodig voor
een grondiger analyse van de oorzaken van deze structurele vertraging en de oplossingen hiervoor. De dienst Vreemdelingenzaken
houdt het College op de hoogte van de genomen maatregelen, de
reorganisatie van de dienst en de door de regering toegekende
personeelsversterking, om de achterstand van het bureau “artikel
9, derde lid” in te halen. Verder gaf de structurele analyse, die
momenteel wordt uitgevoerd, reeds aanleiding tot het openen van
een principedossier rond vier hoofdthema’s: de behandelingstermijn van de aanvragen, het rekening houden met de onredelijke
behandelingstermijn van de asielaanvraag, de behandeling van de
aanvragen van verblijfsmachtiging voor medische redenen en het
lot van de vreemdelingen die (momenteel) niet verwijderbaar zijn.
3.4.3. Overige klachten betreffende de FOD van Binnenlandse Zaken
Het houden van de bevolkingsregisters
a) de behandeling van aanvragen tot inschrijving in het bevolkingsregister
Wanneer een persoon zijn gewone verblijfplaats wenst te vestigen
in een bepaalde gemeente, moet hij een verklaring in die zin afleggen bij het gemeentebestuur. Vervolgens wordt een politieonderzoek ingesteld om na te gaan of die verklaring met de werkelijkheid overeenstemt. Wanneer dat het geval is, wordt betrokkene
ingeschreven in de bevolkingsregisters. In sommige gevallen leidde
deze procedure tot de inschrijving van een persoon op het adres
van een andere persoon zonder dat deze laatste hierover ingelicht
werd, met als gevolg dat deze persoon niet meer als alleenstaande
maar als samenwonend werd beschouwd. Het College van de federale ombudsmannen wees de FOD Binnenlandse Zaken op het
gevaar voor misbruik van deze inschrijvingsprocedure. Vervolgens
37

AA 03/01; CFO, Jaarverslag 2003, pp. 147 en 148.
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werd in een rondschrijven van 30 maart 2004 aan de gemeenten de
richtlijn gegeven om, in toepassing van het principe ″et audi alteram
partem″, alle betrokken partijen in te lichten in geval van inschrijving van een persoon in het bevolkingsregister, in het bijzonder
elke andere persoon die reeds ingeschreven is op het gevraagde
adres. Verder werden de gemeenten er aan herinnerd dat de onderzoeken naar de verblijfplaats grondig dienen te gebeuren. De
praktijk leert dat al te vaak de onderzoeken oppervlakkig en op
weinig overtuigende wijze worden uitgevoerd.
b) de mededeling van informatie die opgenomen is in het wachtregister
De punten 19 tot 21 van het hoofdstuk VI van het tweede gedeelte
van de algemene onderrichtingen betreffende het houden van de
bevolkingsregisters bepalen dat elke persoon, ingeschreven in het
wachtregister, een hem betreffend uittreksel of getuigschrift uit dit
register kan krijgen, behalve indien deze persoon illegaal in het
land verblijft. Dit is onder meer het geval wanneer hem een bevel
tot verwijdering van het grondgebied werd betekend (punt 21).
Anderzijds verduidelijkt punt 22 van de onderrichtingen dat enkel
de dienst Vreemdelingenzaken de informatie uit het wachtregister
mag meedelen aan andere derden dan diensten van de gemeente
en van het OCMW.
Uit de klachten die bij het College van de federale ombudsmannen
ingediend werden, bleek dat de gemeenten de punten 21 en 22 vaak
verschillend interpreteren en toepassen. Zo oordeelde een gemeentebestuur dat het op basis van punt 22 geen getuigschrift uit het
wachtregister aan een klager kon bezorgen dan met de vermelding
“uitsluitend te gebruiken door het OCMW” en het advies van de dienst
Vreemdelingenzaken moest worden ingewonnen om betrokkene een
getuigschrift te kunnen verschaffen dat zou kunnen worden bezorgd
aan een andere derde dan de gemeente of het OCMW. Het College
oordeelde dat deze handelswijze voortvloeide uit een verkeerde interpretatie van de voormelde onderrichtingen en bracht de FOD
Binnenlandse Zaken en de dienst Vreemdelingenzaken hiervan op
de hoogte. Na overleg besloten beide administraties dat de interpretatie van het College de juiste was. Een rondschrijven van 16 december 2004 bracht duidelijkheid in deze situatie. Er wordt thans uitdrukkelijk bepaald dat het akkoord van de dienst Vreemdelingenzaken niet vereist is in geval van afgifte van een getuigschrift uit het
wachtregister aan de betrokkene zelf. Het rondschrijven herinnert er
eveneens aan dat het begrip “vreemdeling die zich in een illegale verblijfstoestand bevindt” in punt 21 geen betrekking heeft op asielzoe-

48

c) het verkrijgen van een uittreksel uit de bevolkingsregisters en het
vreemdelingenregister
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kers die een dringend beroep hebben ingesteld bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen tegen een beslissing tot weigering van het verblijf van de dienst
Vreemdelingenzaken vermits dit beroep een opschortend karakter
heeft.

Het College van de federale ombudsmannen behandelde een klacht
van een uit de echt gescheiden vader die gezamenlijk met zijn exechtgenote het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen uitoefende38. De gemeente weigerde om een bewijs van samenstelling
van gezin van de minderjarige kinderen af te geven vermits de kinderen op het adres van hun moeder in de bevolkingsregisters ingeschreven waren. De gemeente stelde dat de moeder van de kinderen
de referentiepersoon39 was en zij bijgevolg de enige was die de attesten namens de kinderen kon opvragen. De gemeente stelde dat
zij de FOD Binnenlandse Zaken had gecontacteerd en dat de administratie de weigering van afgifte bevestigd had40. Het College van
de federale ombudsmannen wees de FOD Binnenlandse Zaken erop
dat volgens de geldende reglementering41 de aanvraag tot het verkrijgen van een uittreksel uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (waaronder het bewijs van samenstelling van gezin) geschiedt door de betrokken persoon, zijn wettelijk vertegenwoordiger of zijn gemachtigde. Vermits klager de wettelijk
vertegenwoordiger van zijn minderjarige kinderen was, had hij het
recht om het vermelde uittreksel op te vragen. Na consultatie van de
juridische dienst van het departement, antwoordde de FOD Binnenlandse Zaken dat de klager het recht had om namens zijn minderjarige kinderen een attest van samenstelling van gezin van deze
kinderen te verkrijgen en dat de verwijzing naar het begrip referentiepersoon niet ter zake dienend was. Op vraag van het College van
de federale ombudsmannen deelde de FOD Binnenlandse Zaken

38

39

40

41

Art. 374 van het BW “Wanneer de ouders niet samenleven blijven zij het ouderlijk gezag
gezamenlijk uitoefenen (…)”.
Algemene onderrichtingen (versie april 2002) betreffende het houden van de bevolkingsregisters, Deel I, nr. 11. Het begrip referentiepersoon wordt er gedefinieerd als
“het gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden
die het gezin betreffen”.
De FOD Binnenlandse Zaken is onder meer bevoegd voor de reglementering betreffende de bevolkingsregisters.
KB van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, B.S., 15 augustus 1992.
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deze verduidelijking betreffende de toepassing van de reglementering per omzendbrief mee aan de gemeentebesturen. Hierdoor hebben niet samenlevende ouders, die gezamenlijk het ouderlijk gezag
over hun minderjarige kinderen uitoefenen, voortaan gelijke rechten
wat betreft het verkrijgen van uittreksels uit het bevolkingsregister
met betrekking tot hun minderjarige kinderen.
Deelname van Belgen in het buitenland aan de Europese verkiezingen
van 13 juni 2004
Het College van de federale ombudsmannen ontving klachten van
Belgen die in een andere lidstaat van de Europese Unie wonen en
die via de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van hun woonplaats aan de verkiezingen voor het Europees
Parlement wensten deel te nemen. Verscheidene kandidaat-kiezers
dienden vast te stellen dat hun aanvraag door het Bijzonder Kiesbureau onontvankelijk, want laattijdig, werd verklaard42. Zij konden dan ook niet aan de verkiezingen deelnemen. De FOD Buitenlandse Zaken verduidelijkte het College van de federale ombudsmannen dat de Belgische diplomatieke en consulaire posten in het
buitenland verplicht zijn om de aanvragen in ontvangst te nemen
tot de 60ste dag voor de verkiezingen. De diplomatieke en consulaire posten kunnen de aanvragen niet per fax of e-mail naar het
Hoofdbestuur in België doorsturen. De verzending dient via de
diplomatieke tas te geschieden, hetgeen meerdere dagen in beslag
neemt. Vervolgens worden de aanvragen doorgestuurd naar de
FOD Justitie, dienst Centraal Strafregister, om ze ten slotte aan de
FOD Binnenlandse Zaken te bezorgen.
De aanvragen voor de Europese verkiezingen konden vóór 14 april
2004 op de bevoegde Belgische diplomatieke en consulaire post worden ingediend. Het Bijzonder Kiesbureau, opgericht bij de FOD Binnenlandse Zaken, sloot de kiezerslijsten af op 22 april 2004. Er waren
dan ook maar zeven werkdagen tussen de uiterste datum voor indiening van de aanvragen op de Belgische diplomatieke en consulaire posten en de afsluiting van de kiezerslijsten door het Bijzonder
Kiesbureau. Dit had voor gevolg dat 131 aanvragen onontvankelijk
werden verklaard, hoewel zij tijdig waren ingediend. De FOD Binnenlandse Zaken deelde mee dat voor de volgende verkiezingen
contacten zullen worden gelegd met de FOD Justitie en de FOD
Buitenlandse Zaken teneinde de voormelde procedure te verbeteren.

42
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Het Bijzonder Kiesbureau behoort tot de FOD Binnenlandse Zaken.
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3.5. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
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20 25,0%

Zorgvuldigheid

21 26,3%

Motivering van de beslissingen
Informatieverstrekking

1,3%
26,3%

Hoffelijkheid
TOTAAL

1

1,3%

25 31,3%
3

3,8%
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3.5.2. Inleiding en contacten met de administratie
In het kader van de in 2003 gestarte samenwerking tussen de federale ombudsmannen en de directie-generaal Consulaire Zaken,
ontmoetten beide partijen elkaar in 2004. Deze vergaderingen boden onder andere de gelegenheid om de werking van de diplomatieke en consulaire posten te bespreken waarover het College van
de federale ombudsmannen regelmatig klachten ontvangt. De directie-generaal informeerde het College gedetailleerd over de uitgevoerde analyse en de in deze posten genomen maatregelen, o.a.
om de procedures van behandeling van visa- en legalisatieaanvragen te herzien. De directeur-generaal informeerde het College over
de verbeterprojecten, opgesteld door en voor de directie-generaal
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Consulaire Zaken in het kader van de “BPR″-oefening die bij de
FOD Buitenlandse Zaken plaats heeft. Verder ontmoette het College van de federale ombudsmannen in september 2004, op voorstel en in aanwezigheid van de directie-generaal van Consulaire
Zaken, de consul-generaal te Casablanca.

De werking van het consulaat-generaal van België te Casablanca
Sinds 2000 maakt het College van de federale ombudsmannen in
zijn jaarverslagen melding van problemen bij het consulaat-generaal van België te Casablanca en van de maatregelen getroffen door
de directie-generaal Consulaire Zaken van de FOD Buitenlandse
Zaken teneinde deze problemen geleidelijk op te lossen43.
Ter gelegenheid van een werkvergadering in september 2004 met
de directie-generaal, in aanwezigheid van de consul-generaal,
maakte het College onder meer melding van een aantal klachten
waaruit bleek dat de oproepingen waarin de visumaanvragers
werden verzocht om zich aan te bieden, hun bestemming niet
steeds bereikten. Vermits deze oproepingen tot doel kunnen hebben de betrokkenen uit te nodigen om zich aan te bieden bij de
consulaire post, teneinde er de beslissing af te halen die na de
behandeling van het dossier genomen werd, kan dit nadelige gevolgen hebben. De directie-generaal consulaire Zaken van de FOD
Buitenlandse Zaken paste daarom de procedure van het consulaatgeneraal van België te Casablanca aan en bepaalde dat iedereen die
zich van maandag tot vrijdag om 13 uur bij de dienst “visa” van
het consulaat-generaal aanbiedt om een afschrift te vragen van zijn
oproeping, die verzonden werd maar die hij niet ontving, dit afschrift krijgt waarmee hij zich met de vereiste documenten, aan het
loket “akkoorden” kan aanbieden. Dit loket is elke dag geopend
van 13 uur tot 13.30 uur. Met deze maatregel wil het departement
Buitenlandse Zaken de werking van het consulaat-generaal op blijvende wijze verbeteren. Het onderzoek naar de werking van het
consulaat-generaal wordt verder opgevolgd in het kader van een
principedossier44.

43

44

CFO, Jaarverslag 2000, pp. 96 e.v.; CFO, Jaarverslag 2001, pp. 74 e.v.; CFO, Jaarverslag,
2003, pp. 71 en 72.; CFO, Balans & Jurisprudentie 1997-2002, p. 40.
CFO, Jaarverslag 2003, p. 30.
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De werking van de ambassade van België te Kinshasa
Reeds verscheidene jaren ontvangt het College van de federale ombudsmannen klachten omtrent de werking van de ambassade van
België te Kinshasa. De opeenstapeling van de klachten zette het
College ertoe aan om de disfuncties te onderzoeken die door de
klagers aan het licht werden gebracht, onder meer in het kader van
de behandeling van aanvragen van visa lang verblijf.
In het eerste semester van 2004 vertrok er een zending vanuit de
directie-generaal Consulaire Zaken en de Inspectie van de posten
van de FOD Buitenlandse Zaken om de werking van de consulaire
sectie van de ambassade te onderzoeken. Als gevolg van deze zending en de specifieke opvolging van de situatie van de post te
Kinshasa ging het departement Buitenlandse Zaken over tot een
herstructurering van de visasectie van de diplomatieke post. Een
van de doelstellingen van de administratie is de “traceerbaarheid”
van een dossier van een visumaanvraag familiehereniging.
Voortaan wordt vanaf het begin van de procedure een visumdossier geopend. De opening van een visumdossier is derhalve niet
meer afhankelijk van het resultaat van het onderzoek van de documenten die ter staving van de visumaanvraag worden bezorgd
door de Juridische sectie van de ambassade en de vertrouwensadvocaat. De directie-generaal Consulaire Zaken heeft bovendien de
functie van de legalisatie in het kader van de behandeling van dit
type dossiers opnieuw omschreven. Het eventueel ontbreken van
de legalisatie van een stuk vormt geen hinderpaal meer voor het
onderzoek van de visumaanvraag door de ambassade en voor het
doorsturen voor beslissing van het dossier naar de dienst Vreemdelingenzaken. Zo wordt tegemoet gekomen aan de bemerkingen
van het College van de federale ombudsmannen.
Zonder “het instituut” van de vertrouwensadvocaat45 goed te keuren, verheugt het College zich erover dat er voortaan geen beroep
meer wordt gedaan op een vertrouwensadvocaat, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Zo zal op de vertrouwensadvocaat slechts een
beroep worden gedaan voor de aanvragen waarover ernstige twijfels blijven bestaan, na onderzoek van de bezorgde documenten,
het interview en het gebeurlijke onderzoek uitgevoerd “op het ter-

45

54

CFO, Jaarverslag 2000, pp. 90-95.

De directie-generaal meldde eveneens dat de invoering van de
procedure van DNA-tests46, na toelating van de dienst Vreemdelingenzaken, het mogelijk maakt sneller de gegrondheid van een
aanvraag gezinshereniging vast te stellen wanneer de bezorgde
documenten en de ingewonnen informatie de afstamming, waarop
de visumaanvraag is gesteund, onvoldoende bewijzen.
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rein” door een persoon die aangeworven is door de ambassade en
waarvoor de ingewonnen informatie onvoldoende is om een advies te kunnen geven inzake de verdere behandeling van het dossier.

Het departement Buitenlandse Zaken heeft het College verzekerd
dat het de hervormingen, doorgevoerd te Kinshasa, met de nodige
aandacht zal blijven volgen, rekening houdend met de soms moeilijke omstandigheden waarmee de ambassade geconfronteerd
wordt.
Het ereconsulaat te Accra (Ghana)
Het College van de federale ombudsmannen maakte in zijn vorige
jaarverslagen reeds melding van de problematische werking van
het ereconsulaat van België te Accra in Ghana.47 De FOD Buitenlandse Zaken besliste om de behandelingswijze van de visumaanvragen vanuit Ghana te wijzigen. De behandeling van de visumaanvragen geschiedt voortaan door een visumagent die zijn kantoor heeft in de Nederlandse ambassade te Accra en niet langer
door het Belgisch ereconsulaat te Accra. De visumagent handelt
enkel voor en in naam van de Belgische FOD Buitenlandse Zaken
en niet voor de Nederlandse ambassade. Hij heeft volledige bevoegdheid met betrekking tot de aanvragen kort verblijf. De aanvragen lang verblijf48 kunnen eveneens bij de visumagent worden
ingediend. De eigenlijke behandeling van de aanvragen lang verblijf en de legalisatie van de documenten gebeurt door de Belgische ambassade te Abidjan (Ivoorkust). De visumagent verschaft
het publiek ten slotte ook informatie over de aanvragen lang verblijf. Aangezien hij zijn werkzaamheden pas aanvatte in het najaar
46
47

48

CFO, Jaarverslag 2003, pp. 61-62.
CFO, Jaarverslag 2001, pp. 76-77; CFO, Jaarverslag 2003, pp. 72-73. Het ereconsulaat
was moeilijk toegankelijk, de behandelingstermijnen van de aanvragen waren lang,
een probleem dat geaccentueerd werd door een gebrek aan duidelijke informatie
over de stand van zaken van de aanvragen. Ook de gehanteerde tarieven waren
onduidelijk.
In Ghana betreft dit vooral de aanvragen van een visum gezinshereniging op basis
van huwelijk.
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van 2004, is het thans nog te vroeg om te beoordelen of deze reorganisatie van de behandeling van de visumaanvragen de voorheen
bestaande problemen bij het ereconsulaat te Accra zal oplossen.
Wijziging van de rubriek “Vereiste reisdocumenten voor Verenigde
Staten” op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
De website van de FOD Buitenlandse Zaken, die de reisdocumenten vermeldt die vereist zijn om zich naar de Verenigde Staten te
kunnen begeven, gaf aan dat een visum niet nodig is voor Belgen
die beschikken over een paspoort “nieuw model”, zonder onderscheid volgens het type van gebruikt paspoort (gewoon, diplomatiek of dienstpaspoort). Ondervraagd door de federale ombudsman over deze afwezigheid van onderscheid, niettegenstaande de
gevolgen die er uit kunnen voortvloeien betreffende de noodzaak
van een visum, antwoordde de FOD Buitenlandse Zaken dat het
het doel van de reis is en niet het type van paspoort dat de mogelijke verplichting van een visum rechtvaardigt. De directeur-generaal Consulaire Zaken bracht het College van de federale ombudsmannen ervan op de hoogte dat, teneinde toch elke tegenspoed
voor de landgenoten die zich in een bijzondere situatie bevinden
(diplomatiek, dienst -, journalisten - of ander paspoort ) te voorkomen, de internetsite van het departement was gewijzigd. De site
vermeldt voortaan dat een visum vereist is “indien u naar de VS
reist met een oud model van paspoort, met een diplomatiek of een dienstpaspoort, indien u meer dan 90 dagen in de VS blijft voor zaken of
toerisme, of indien u naar de VS reist omwille van andere redenen” en
verwijst naar de ambassade van de Verenigde Staten voor meer
informatie omtrent het geschikte visum.
Attest van geen huwelijksbeletsel voor Belgen in het buitenland
Het College van de federale ombudsmannen behandelde verscheidene klachten van Belgen die, om in het buitenland te kunnen
huwen met een vreemdeling, een attest van geen huwelijksbeletsel
dienden te verkrijgen van de Belgische diplomatieke of consulaire
post, gevestigd in het land waar het huwelijk voltrokken diende te
worden. In bepaalde dossiers meldden de verzoekers dat de beslissing van de diplomatieke post uitbleef. In andere gevallen werd de
beslissing uitsluitend mondeling en zonder enige motivering meegedeeld. Ten slotte werden verzoekers niet geı̈nformeerd over de
beroepsmogelijkheden tegen een weigering tot afgifte van een attest van geen huwelijksbeletsel.
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De tussenkomst van het College van de federale ombudsmannen
bij de directie-generaal Consulaire Zaken leidde ertoe dat aan de
diplomatieke posten op 14 september 2004 een omzendmail werd
verstuurd betreffende de afgifte van de attesten van geen huwelijksbeletsel. Deze omzendmail stelt duidelijk dat het posthoofd de
aanvraag behandelt in de hoedanigheid van ambtenaar van de
burgerlijke stand en preciseert de administratieve praktijk inzake
de beoordeling ten gronde tot afgifte van het attest van geen huwelijksbeletsel49. Verder bepaalt de omzendmail dat een weigering
schriftelijk moet worden meegedeeld en gemotiveerd dient te zijn.
Tevens is het posthoofd thans verplicht om in zijn beslissing te
vermelden dat binnen de maand na de betekening tegen de beslissing beroep kan worden aangetekend bij de rechtbank van eerste
aanleg van de woonplaats van de aanvrager indien deze in België
woont of bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel indien de
aanvrager geen woonplaats in België heeft.
Artikel 12 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
Sinds 2001 dringt het College van de federale ombudsmannen erop
aan dat het conflict tussen de directie-generaal Consulaire Zaken
en de dienst Nationaliteit van de FOD Justitie met betrekking tot
de vaststelling van de Belgische nationaliteit zou worden opgelost.
Het conflict betrof in hoofdzaak een verschillende interpretatie van
artikel 12 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN).
Beide diensten waren het er niet over eens welk recht moest worden toegepast om de voorafgaande vraag met betrekking tot de
uitoefening van het ouderlijk gezag te beantwoorden. Het Wetboek
van Internationaal Privaatrecht, dat in werking trad op 1 oktober
2004, beslecht deze vraag in artikel 35 dat bepaalt dat “de uitoefening van het ouderlijk gezag of van de voogdij wordt beheerst door het
recht van de Staat op wiens grondgebied het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip waarop die uitoefening wordt aangevoerd.”
Hierdoor opteerde de wetgever voor het standpunt dat werd ingenomen door Buitenlandse Zaken en maakte zo een einde aan de

49

Bij de afgifte van de attesten van geen huwelijksbeletsel wordt door de FOD Buitenlandse Zaken rekening gehouden met de reglementering inzake schijnhuwelijken en
wordt onder meer de omzendbrief van 17 december 1999 inzake de wet van 4 mei
1999 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk toegepast. In
de omzendmail van 14 september 2004 wordt dan ook gesteld dat de mogelijkheid
om de afgifte van het attest van geen huwelijksbeletsel te weigeren op basis van een
vermoeden van schijnhuwelijk enkel kan ingeroepen worden als er een samenloop
van omstandigheden is die er duidelijk op wijzen dat het huwelijk niet een duurzaam gemeenschappelijk leven tot doel heeft.
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bestaande rechtsonzekerheid. Als gevolg van de onenigheid tussen
de betrokken administraties werden de onderhorigen immers naar
de rechtbank verwezen om daar het conflict te laten beslechten.
Het College van de federale ombudsmannen blijft van mening dat
zolang de wetgever in dit conflict niet was tussengekomen, het
departement Buitenlandse Zaken in de individuele dossiers het
advies moest volgen van de minister van Justitie die in de administratieve fase de enige hoeder is van de Belgische nationaliteit.
Bovendien moet de betrokken overheid, in geval van weigering
van de erkenning van de Belgische nationaliteit in toepassing van
artikel 12 bij gebrek aan uitoefening van het ouderlijk gezag, in zijn
beslissing de bepaling van buitenlands recht vermelden waarop zij
zich baseert om te beslissen dat op het moment dat de ouder de
Belgische nationaliteit verwierf, hij niet het ouderlijk gezag uitoefende over het kind waarvoor de Belgische nationaliteit werd gevraagd. Op de vraag om deze bepalingen aan te duiden in de
concrete dossiers die aan het College van de federale ombudsmannen werden voorgelegd, bleef de derde directie Consulaire Zaken
in gebreke een afdoend antwoord te geven.
3.5.4. Conclusies en aanbevelingen
De wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van Internatonaal
Privaatrecht50 creëert eindelijk een wettelijke basis voor de legalisatie van buitenlandse authentieke akten en rechterlijke beslissingen en komt zo tegemoet aan een bezorgdheid die het College
reeds lang uitte en formaliseerde in zijn algemene aanbeveling AA
02/0251. Deze aanbeveling behoudt echter haar volledige relevantie voor wat betreft de nood aan omkadering van de praktijk van
het inschakelen van een vertrouwensadvocaat voor de controle van
de echtheid van de inhoud van een buitenlandse akte of rechterlijke beslissing teneinde afwijkingen en misbruik te voorkomen.

50
51
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B.S., 27 juli 2004.
AA 02/02; CFO, Jaarverslag 2004, p. 118.
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3.6. Ministerie van Landsverdediging

Minister
Algemene directie human resources (DG HR)
Algemene directie juridische steun en
bemiddeling (DG JM)
Algemene inspectiedienst
Nationaal geografisch instituut (NGI)
Andere
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28,6%
7,1%

1
1

2

14,3%

1

1
7,1%
1
7,1%
5 35,7%
14 100,0%

1
4
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3.6.1. Cijfers

3
1

1
1

1

2

1
1
3

1
3
10

21,4%

Aantal

Frans
Nederlands
TOTAAL

Evaluatiecriterium
Informatieverstrekking
TOTAAL

9
5
14

Aantal
2
2

3.6.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling
Het College ontving slechts een beperkt aantal klachten over het
ministerie van Landsverdediging, die bovendien geen bijzondere
problemen aan het licht brachten.
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FOD Financiën
per taal
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4
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3.7.2. Klachten en verzoeken om bemiddeling betreffende de
FOD Financiën, met uitzondering van de pensioenen

3.7.2.1. Inleiding en contacten met de minister, de
staatssecretaris en de administratie
De federale ombudsmannen ontmoetten in 2004 de heer Hervé
Jamar, staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën en de
Strijd tegen de fiscale fraude, het directiecomité van de FOD, als61
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ook verschillende fiscale diensten. Tijdens deze ontmoetingen werden knelpunten besproken die aan het licht kwamen naar aanleiding van fiscale klachten.
Tevens werd het College door de administratie van de Invordering
uitgenodigd op een studiedag over “Oninvorderbare schulden”,
waarbij onder meer de aandacht werd gevestigd op de gevolgen
van een laattijdige inkohiering van belastingen. Ook de administratie van de Patrimoniumdocumentatie nodigde het College uit
om het de innovatieve werking van haar diensten toe te lichten.
In het raam van de voortgezette opleidingen, georganiseerd door
de Nationale School voor de Fiscaliteit en de Financiën (NSFF)
stelden de ombudsmannen en hun medewerkers in het najaar de
werking van het College van de federale ombudsmannen en de
behandeling van fiscale klachten voor aan een 2000-tal fiscale ambtenaren (niveau 1).
Op 14 december 2004 verleende het College van de federale ombudsmannen zijn medewerking aan een studiedag in de Kamer
van volksvertegenwoordigers over het thema: “De effecten van het
ombudswerk : De doorwerking van de ombudsman in de fiscaliteit.”
Ondanks een aantal afwijkende juridische standpunten verheugt
het College zich over de uitstekende samenwerking met de centrale en de lokale diensten van de FOD Financiën, alsook met de
leidinggevende ambtenaren van dit departement. Evenwel, ondanks de samenwerking met de gedecentraliseerde diensten van
de administratie van de Ondernemings- en de Inkomensfiscaliteit
(AOIF), werden de federale ombudsmannen gehinderd bij de behandeling van klachten door het herhaaldelijk uitblijven van antwoord van de diensten van de administrateur-generaal van de Belastingen en de Invordering. Deze houding strookt niet met de
afspraken gemaakt in het Protocolakkoord van mei 1997, voor de
relaties tussen het College van de federale ombudsmannen en de
federale administraties bij de behandeling van klachten, evenmin
als met artikel 11 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van
federale ombudsmannen. Bij toepassing van artikel 4 van het genoemde Protocolakkoord werd dit ter kennis gebracht van de
Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën.
3.7.2.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling
Het College ontving in 2004 slechts een beperkt aantal klachten
over het optreden van de diensten van de Bijzondere Belastinginspectie, de administratie van de Douane en Accijnzen en de admi-
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nistratie van de Thesaurie. Deze klachten hadden allen betrekking
op een specifiek probleem, zonder dat hieruit een structurele disfunctie kon worden afgeleid.

Eenieder wordt geacht de wet te kennen
Het College werd in de loop van 2004 nogmaals geconfronteerd
met het principe “Eenieder wordt geacht de wet te kennen”. Kan worden verwacht dat iedere burger, in casu belastingplichtige, geacht
wordt de wet te kennen, daarbij dagelijks het Belgisch Staatsblad
doorneemt en zich bovendien verdiept in de technische aspecten
van het fiscaal recht om adequaat en tijdig te kunnen reageren op
de publicatie van een arrest van het Arbitragehof ?
Aanleiding was een negatieve beslissing van de fiscus op in totaal
55 bezwaren van belastingbetalers die vroegen om een voordelig
fiscaal regime toe te passen op het vakantiegeld dat zij in 2001 als
bruggepensioneerde arbeider hadden ontvangen. Een aantal oudcollega’s, dat eerder een bezwaar had ingediend, had ondertussen
een rechtzetting én een aanzienlijke teruggave gekregen.
In deze zaak bleek dat de verzoekers over een zeer korte bezwaartermijn beschikten om de toepassing van een voordelig fiscaal stelsel op het vakantiegeld te vragen. Het arrest van het Arbitragehof, waardoor het voordelig fiscaal regime van toepassing
werd, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 februari
2003. De meeste verzoekers ontvingen hun aanslag in januari of
februari 2003. Op 24 februari 2003 was dus reeds een deel van de
bezwaartermijn van drie maanden verlopen. Zij verwachtten aldus
om de mogelijkheid te krijgen om minstens een bezwaartermijn
van drie maanden, of zelfs de rechtzettingstermijn van drie jaar te
mogen benutten.
De federale ombudsmannen stelden een veralgemeende rechtzetting van de overbelasting voor aan de fiscus. De centrale diensten
van de FOD Financiën bleven bij het standpunt dat het buiten de
bezwaartermijn aanvoeren van het arrest van het Arbitragehof verantwoord moest zijn door wettige redenen en dat zodra een arrest
in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, het beginsel geldt dat
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eenieder daarvan kennis heeft genomen en bijgevolg geen wettige
redenen meer heeft om na de bezwaartermijn het arrest als een
nieuw feit aan te voeren. Het College bleef dit strikt juridische
standpunt betwisten, en werd in zijn argumenten bevestigd door
het arrest van het Arbitragehof van 8 maart 2005, op basis waarvan
voor de genoemde dossiers de toepassing van de driejarige rechtzettingstermijn kan worden gevraagd.
BTW : Informatisering en rechts(on)zekerheid
Het College werd in oktober 2004 door een aantal boekhoudkantoren gecontacteerd. Hun klanten hadden van de BTW-administratie een aanmaning ontvangen, waarin stond vermeld dat de BTWklantenlisting voor 2003 nog niet werd ingediend en dat een boete
zou worden opgelegd van 2.500,00 EUR bij niet-indiening binnen
acht dagen.
De boekhoudkantoren meldden dat de klantenlistings reeds eind
maart 2004 op diskette aan de administratie werden bezorgd en
legden telkens een ontvangstmelding voor. Sommige kantoren
hadden de bevoegde gewestelijke directie BTW al gevraagd om
een onderzoek in te stellen, omdat het fenomeen van de onterechte
aanmaningen niet nieuw was en de boekhoudkantoren daardoor
bij hun klanten in diskrediet werden gebracht.
Hoewel op de aanmaning de lokale controle werd vermeld, bleek
tijdens het onderzoek van de federale ombudsmannen dat de aanmaningen centraal vanuit Brussel werden verstuurd. Bij nazicht
van de informaticabestanden door de centrale diensten te Brussel
bleek dat de diskette wel degelijk werd ingelezen en dat de klantenlisting telkens ter beschikking was. De centrale diensten hadden
de aanmaning dus onterecht verstuurd. Op vraag van de ombudsmannen werd dit schriftelijk aan de BTW-plichtigen bevestigd. Zodoende kregen zij rechtszekerheid over het feit dat zij de betreffende verplichtingen waren nagekomen en werd de geloofwaardigheid van hun boekhoudkantoren hersteld.
De intrekking van de administratieve rechtshandeling
Het College klaagt reeds geruime tijd aan dat de administratie bij
haar standpunt blijft dat ze de intrekking van een beslissing van
een gewestelijk directeur niet mogelijk acht. Naar aanleiding van
arrest 67/98 van het Arbitragehof van 10 juni 1998, werd de fiscale
procedure immers hervormd door de Wetgever. Als gevolg daar-
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van werd aan een directeur van de directe belastingen geen rechterlijke macht meer toegekend. Sinds de inwerkingtreding van de
wet van 15 maart 1999 beslist hij in de hoedanigheid van administratieve overheid, in het kader van een georganiseerd administratief beroep.

De fiscale administratie weigert evenwel de theorie van de intrekking van de administratieve beslissing toe te passen op de beslissingen van de gewestelijk directeurs. Zij steunt zich hierbij op artikel 375, § 1, WIB9252. De administratie baseert zich op het ongelukkige gebruik van de term “onherroepelijk”, die in bovengenoemd
artikel voorkomt en leidt daaruit af dat de Wetgever de mogelijkheid van de intrekking uitdrukkelijk heeft willen uitsluiten. De
fiscale administratie meent dat tegen deze beslissingen bijgevolg
alleen een beroep kan worden ingesteld bij de bevoegde rechtbank
van eerste aanleg.
In de voorbereidende werken van de wet van 15 maart 1999 wordt
nochtans niet uitdrukkelijk gesproken over de mogelijkheid om de
beslissingen van de gewestelijk directeur in te trekken. Er kan dan
ook helemaal niet uit worden afgeleid dat het de bedoeling was
van de Wetgever om de gewestelijk directeur van de directe belastingen het recht te ontzeggen om desgevallend zijn beslissingen in
te trekken. Deze onmogelijkheid om een administratieve overheid
in staat te stellen haar bevoegdheden uit te oefenen, zoals de mogelijkheid tot het intrekken van een beslissing, kan enkel op grond
van duidelijke en dwingende onderrichtingen worden opgelegd.
Deze zijn geenszins terug te vinden, noch in de wet, noch in de
voormelde voorbereidende werken.
Analoog aan de mogelijkheid om tot intrekking over te gaan van
een eenzijdige administratieve handeling waartegen een beroep bij
de Raad van State werd ingesteld, ontwikkelde het College van de
federale ombudsmannen – daarin gesteund door de adviezen van
eminente professoren administratief recht – de redenering dat de
fiscale administratie de intrekking van een beslissing van een gewestelijk directeur door de directeur van de directe belastingen
moet toestaan op voorwaarde dat het om een onregelmatige beslissing gaat en voor zover de intrekking gebeurt, ofwel vóór het ver-
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strijken van de termijn van drie maanden om een beroep bij de
rechtbank van eerste aanleg in te dienen, ofwel wanneer een dergelijk beroep is ingediend, vóór de sluiting van de debatten.
Internationaal ambtenaar
Het College van de federale ombudsmannen ontving een klacht
van de echtgenote van een internationaal ambtenaar, die zelf onderworpen was aan de personenbelasting en bijgevolg aangifte
diende te doen van haar eigen inkomen. Omdat ze haar fiscale
verplichtingen niet goed kende en geen inkomen had, diende ze
geen aangifte in. De fiscus wees haar er in een brief dan ook op dat
ze het risico liep een boete te moeten betalen. De verzoekster antwoordde hierop dat ze geen inkomen had genoten en wachtte tevergeefs op een antwoord van de belastingadministratie. De federale ombudsmannen stelden vast dat de antwoordplicht, zoals bepaald in artikel 346 WIB92, niet van toepassing is wanneer de
belastingplichtige niet belastbaar is. Niettemin vroegen de federale
ombudsmannen aan de administratie om de betrokkene een antwoord te bezorgen waarin haar zou worden meegedeeld dat de
boete niet zou worden ingekohierd. De fiscus aanvaardde dit.
Overeenkomstig de beginselen van behoorlijk bestuur besloten de
centrale diensten van de belastingadministratie bovendien dat de
fiscus voortaan de belastingplichtigen die zich in een gelijkaardige
situatie bevinden via een brief aan hun fiscale verplichtingen zou
herinneren.
B. Administratie van de Invordering (AINV)
Afbetalingsplannen
Het toestaan van betalingsfaciliteiten is één van de doeltreffendste
middelen om de verschuldigde belastingen alsnog te innen en om
de fiscale achterstand weg te werken. Op dit ogenblik hebben de
ontvangers de discretionaire bevoegdheid om de burger een afbetalingsplan al dan niet toe te staan en om de modaliteiten ervan te
bepalen. De tussenkomst van de federale ombudsmannen, die vaak
gecontacteerd worden door belastingplichtigen aan wie geen afbetalingsplan werd toegekend, leidt in vele gevallen tot een nieuw
onderzoek van deze dossiers door de betrokken belastingontvanger.
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Sommige ontvangers hebben nochtans de neiging om deze discretionaire bevoegdheid te verwarren met willekeur, wat nadelig is
voor de Schatkist zelf. Zo eiste bijvoorbeeld een ontvanger van een
belastingplichtige, die had voorgesteld om zijn schuld met vier
maandelijkse betalingen aan te zuiveren, dat de schuld in twee
maanden zou worden betaald. Aangezien het voorstel van de belastingplichtige op geen enkele manier de rechten van de Schatkist
in gevaar bracht, leek de verplichting om de schuld in twee maanden te betalen helemaal niet in verhouding te staan tot het beoogde
doel. Het gaat er immers om de belastingen te innen en de fiscale
achterstand weg te werken. Net als elke drager van de openbare
macht moet ook de belastingontvanger het algemeen beginsel van
de redelijkheid respecteren. Een onredelijk strenge houding is bovendien moeilijk te begrijpen voor belastingplichtigen die reeds
verzwakt zijn door hun precaire financiële situatie. Ze voelen zich
daardoor nog eens extra in de hoek geduwd.
De federale ombudsmannen namen dan ook contact op met de
centrale diensten van de administratie van de Invordering om de
mogelijkheid te bespreken de ontvangers via een omzendbrief voor
deze problematiek te sensibiliseren. Tot nu toe ontvingen de ombudsmannen nog geen reactie op dit voorstel.
De programmawet en de feitelijk gescheiden echtgenoten
Het probleem van de fiscale schuld die achterblijft na een feitelijke
scheiding werd in 2001 reeds gedeeltelijk door de Wetgever opgelost. Door deze wet kan een belasting geheven op de inkomsten
van één van de echtgenoten vanaf het tweede kalenderjaar na de
feitelijke scheiding, niet meer worden ingevorderd op het inkomen
van de andere echtgenoot of op de goederen die deze met dat
eigen inkomen heeft verworven. De gevolgen van deze wet waren
voelbaar vanaf aanslagjaar 2002.
Het College van de federale ombudsmannen wordt echter regelmatig gecontacteerd door personen die reeds vóór 2000 feitelijk
gescheiden waren en die zich in een precaire financiële situatie
bevinden. Ze lopen het risico in een nog slechtere situatie terecht te
komen omdat ze hoofdelijk verantwoordelijk zijn voor de fiscale
schulden van hun ex-echtgeno(o)t(e), ontstaan tijdens de periode
van feitelijke scheiding. Deze situatie, die vanuit een sociaal en
menselijk oogpunt moeilijk aanvaardbaar is, is nochtans het gevolg
van de huidige wetgeving. Op grond van artikel 172 van de
Grondwet kan de fiscale administratie immers niet beslissen een
belastingschuld geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden aan een
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belastingplichtige en kan ze ook geen rekening houden met de
uitzonderlijke omstandigheden die hij inroept. Dit grondwettelijk
beginsel stelt niettemin dat hiervan kan worden afgeweken bij wet.
De artikels 332 en 333 van de programmawet van 27 december
200453 openen nieuwe perspectieven voor de belastingplichtigen
die feitelijk gescheiden zijn vóór 2000. Deze artikels bieden aan
deze belastingplichtigen, die te goeder trouw zijn en zich in een
moeilijke financiële situatie bevinden, de mogelijkheid om bij de
bevoegde gewestelijke directie Invordering een aanvraag in te dienen tot onbeperkt uitstel van de invordering. Ze kunnen dus met
andere woorden aan de fiscale administratie vragen om hun belastingschulden niet langer in te vorderen. Aangezien deze bepalingen pas op 1 januari 2005 in werking traden, kan de wijze waarop
ze door de fiscale administraties zullen worden toegepast uiteraard nog niet worden beoordeeld. Het College van de federale
ombudsmannen zal deze gunstige evolutie op de voet volgen.
Assignatie versus rekeningnummer
Reeds in het Jaarverslag 200154 werd de problematiek van de teruggaven van belastingen uitvoerig besproken. Uit een bilateraal
overleg tussen de federale ombudsmannen en de administratie van
de Invordering in mei 2004 bleek dat nog ruim 20% van de teruggaven via assignatie gebeurt. De administratie is er zich wel degelijk van bewust dat dit betaalmiddel tot veel moeilijkheden aanleiding geeft. Niet zelden gaat de assignatie verloren, wordt ze gestolen, is ze onbestelbaar wegens adreswijziging, kan ze niet op een
bankrekening worden geboekt, enz... Bovendien is ze slechts drie
maanden geldig. De administratie verkiest dan ook het gebruik
van bankrekeningen bij teruggaven van belastingen. De burger is
echter niet steeds bereid om de fiscus hiervoor de nodige informatie te bezorgen.
Naar aanleiding van klachten behandeld door de federale ombudsmannen, wees het hoofdbestuur de lokale diensten op het belang
van een regelmatige actualisering van het bestand van de rekeningnummers en werd hen verzocht om een bijzondere inspanning te doen om via alle mogelijke kanalen de respectievelijke rekeningnummers op te zoeken om grote terugbetalingen uit te voeren. In de praktijk stellen de federale ombudsmannen evenwel vast
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B.S., 31 december 2004.
CFO, Jaarverslag 2001, pp. 102-103.

Onroerende voorheffing
In februari 2004 namen de federale ombudsmannen deel aan een
vergadering tussen de FOD Financiën en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een oplossing te bespoedigen voor de onuitvoerbaarheid van de ordonnantie van 13 april 199555. In juli 2004 bezorgden de centrale diensten van de FOD Financiën de ombudsmannen de omzendbrief inzake de onroerende voorheffing voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op basis daarvan rondden de
federale ombudsmannen de behandeling af van de dossiers waarin
het structurele probleem werd opgevolgd waarmee de gewestelijke directies te Brussel geconfronteerd werden. Ze konden de
hangende bezwaarschriften inzake onroerende voorheffing, van
toepassing voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, immers niet
behandelen zonder bijkomende richtlijnen van de centrale administratie56. Voor de totstandkoming en goedkeuring van deze circulaire was uiteraard de medewerking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noodzakelijk. Aangezien een deel van de verantwoordelijkheid ook rustte bij de centrale diensten van de administratie
van de Invordering, besloot het College toch tot een onbehoorlijk
bestuur wegens de lange periode die nodig was om tot een oplossing te komen.
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dat het door de belastingplichtige op zijn aangifte vermelde rekeningnummer niet of niet altijd even nauwkeurig wordt ingebracht
in de fiscale gegevensbestanden. Tijds- en personeelsgebrek worden in dit verband als argument door de administratie aangehaald.

C. Administratie van het Kadaster, de Registratie en de
Domeinen (AKRED)
a) Kadaster
Motivering kadastraal inkomen (KI)
Naar aanleiding van regelmatig terugkerende klachten, stelden de
federale ombudsmannen een gebrek aan motivering vast bij de
betekening van het kadastraal inkomen. In de loop der jaren wer55
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Ord. Br.H.G., 13 april 1995, tot wijziging van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de onroerende voorheffing, B.S., 13 juni 1995.
CFO, Jaarverslag 2003, pp. 90 en 91.
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den voorstellen en aanbevelingen gedaan om aan deze vorm van
onbehoorlijk bestuur te verhelpen57.
Tijdens een seminarie op 7 oktober 2004 bespraken de administratie van de Patrimoniumdocumentatie58 en de federale ombudsmannen de haalbaarheid van deze voorstellen en de aanbevelingen van
het College. Aangezien de concrete voorstellen van de federale ombudsmannen niet konden worden gevolgd, formuleerde het Kadaster een aantal eigen voorstellen om de beslissingen op een passende manier te motiveren. Er loopt een project waarin wordt bepaald dat het nieuwe kadastraal inkomen zou gemotiveerd worden
op basis van de aangifte 43B. Er zou dus een beschrijving gebeuren
van de uitgevoerde werken overeenkomstig de aangifte 43B. Daarnaast zou er een lijst van vergelijkingspunten in de gemeente of de
kadastrale afdeling van de gemeente worden toegevoegd op basis
van een lijst van definitieve kadastrale inkomens van de gemeente
van de drie of vijf laatste jaren. De aanbevelingen van de federale
ombudsmannen hebben op die manier een aanzet gegeven om te
zoeken naar een oplossing die tegemoet kan komen aan de problemen die werden vastgesteld. Het College van de federale ombudsmannen zal bijzonder aandachtig zijn bij de concrete uitwerking
van de geformuleerde voorstellen.
b) Registratie
Inzake registratierechten ontvangen de federale ombudsmannen
regelmatig klachten over de termijn die de behandeling van een
teruggavendossier in beslag neemt. De ombudsmannen bespraken
deze problematiek dan ook met het bevoegde hoofdbestuur. Tijdens een vergadering in juni 2004 stelden zij de vraag waarom
deze termijn dikwijls zo lang is en werd onderzocht wat als een
redelijke termijn kan worden beschouwd. Het hoofdbestuur wees
erop dat het aantal teruggavedossiers steeds toeneemt als gevolg
van de regelmatig wijzigende en steeds complexer wordende reglementering. In overleg met het hoofdbestuur werd vastgesteld
dat een termijn van zes maanden als een redelijke behandelingster-
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OA 99/1 en AA 99/8; CFO, Jaarverslag 1998, pp. 143-144; CFO, Jaarverslag 1999, p. 195
en pp. 199-200; CFO, Jaarverslag 1999/1, p. 79.
d.i. het hoofdbestuur van de administratie van het Kadaster, de Registratie en de
Domeinen (AKRED).

In het Jaarverslag 200359 werd de problematiek besproken van het
behoud van de verlaagde registratierechten bij de aankoop van een
bescheiden woning. Het voordeel blijft enkel behouden indien de
begunstigde binnen drie jaar in het bevolkingsregister is ingeschreven op het adres van het verkregen onroerend goed. Omdat de
federale ombudsmannen hadden vastgesteld dat deze voorwaarde
regelmatig uit het oog wordt verloren, stelden zij aan de administratie voor om zes maanden vóór het verstrijken van de termijn
van drie jaar een bericht te sturen aan de betrokkenen om hen te
herinneren aan de inschrijvingsverplichting. Betreffende deze problematiek werden ook verschillende parlementaire vragen60 gesteld. In een antwoord aan een parlementslid verwees de minister
uitdrukkelijk naar de contacten die de administratie van de Patrimoniumdocumentatie met betrekking tot deze problematiek reeds
had met de federale ombudsmannen.
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mijn kan worden beschouwd. Daar moeten dan nog twee maanden worden bijgevoegd voor de verwerking van de teruggave.
Toekomstige klachten zullen aan voormeld criterium worden getoetst.

Op het in 2004 georganiseerde colloquium “De effecten van het ombudswerk: De doorwerking van de ombudsman in de fiscaliteit” deelde
de administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie mee
dat de administratie zich er jegens de federale ombudsmannen toe
verbonden had een oplossing uit te werken. Een voor de hand
liggende oplossing – een brief aan de belastingplichtige, een bepaalde tijd voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de
voorwaarde moet worden vervuld, waarin wordt gewezen op de
voorwaarde en op de gevolgen van de niet- vervulling ervan – kon
niet onmiddellijk worden gerealiseerd. In overleg met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat zal worden onderzocht
wie, de notaris of de administratie, het best geplaatst is om deze
“herinnering” aan de koper van de bescheiden woning te richten.
De federale ombudsmannen volgen het uitwerken van deze oplossing uiteraard op de voet.
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CFO, Jaarverslag 2003, pp. 101-102.
Vr. en Antw. Kamer, gewone zitting 2003-2004, vraag nr. 255 van 5 februari 2004
(Leterme) “Artikel 60 van het Wetboek der registratierechten – Voorwaarde inschrijvingsplicht in het bevolkingsregister”, 51 026, 29 maart 2004, pp. 4015-4017 ; Integraal verslag, Kamer, gewone zitting 2003-2004, vraag nr. 3163 van 22 juni 2004 (LahayeBattheu) – “Het gunsttarief voor registratierechten”, 51 Com. 303 ; Integraal verslag,
Kamer, gewone zitting 2003-2004, vraag nr. 3324 van 6 juli 2004 (Chabot) – “De
registratierechten”, 51 Com. 320.
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3.7.2.3. Conclusies en aanbevelingen
Het College van de federale ombudsmannen richtte in 2004 de
volgende officiële aanbevelingen aan de fiscale administratie:
De dienst Getuigschriften voor Verstrekte Hulp
Deze officiële aanbeveling betreft de verdeling van voorgedrukte
Getuigschriften voor Verstrekte Hulp die sinds de jaren ’60 behoort
tot de bevoegdheden van de FOD Financiën. De dienst Getuigschriften voor Verstrekte Hulp heeft een vast cliënteel van ongeveer 65.000 (para)medici die verplicht zijn om hun boekjes of kettingformulieren bij de drukkerij van de FOD Financiën aan te kopen.
In deze aanbeveling vragen de federale ombudsmannen aan de
FOD Financiën de nodige maatregelen te nemen om de continuı̈teit
van de dienstverlening en het ter beschikking stellen van Getuigschriften voor Verstrekte Hulp te garanderen.
De federale ombudsmannen stelden reeds begin 2004 vast dat het
drukken en leveren van zowel de standaard- als de spoedbestellingen niet altijd binnen een redelijke termijn gebeurt.
Het sprekende voorbeeld van een huisarts die begin 2004 gedurende tien dagen bonnetjes uitschreef met een tekst als bijvoorbeeld : “Betaald 18,00 EUR voor consultatie op 13/1/2004 – briefje tegoed” of “Betaald 25,00 EUR voor huisbezoek op 12/1/2004 – briefje
tegoed”, was een schrijnende illustratie van dit probleem, te meer
omdat de patiënten op deze wijze geen aanspraak konden maken
op een onmiddellijke tussenkomst van de sociale zekerheid.
Het drukwerk 247.7 inzake fiscaal derdenbeslag
Het derdenbeslag is een beslag gelegd in handen van een schuldenaar van de beslagene op wat de schuldenaar aan de beslagene
moet betalen of afgeven.
Voor fiscale schulden inzake directe belastingen kan zonder probleem worden overgegaan tot een bewarend beslag op basis van
het uitvoerbaar verklaard kohier dat een uitvoerbare titel is.
Vóór het Arbitragehof in twee arresten61 uitspraak deed in deze
zaak kon de derdebeslagene automatisch en zonder enige tussenkomst van de beslagrechter vervolgd worden alsof hij rechtstreeks
61
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Arbitragehof, nr. 11/97, 5 maart 1997 en nr. 35/97, 12 juni 1997.

In dit dossier bevalen de federale ombudsmannen enerzijds aan
om het drukwerk 247.7 betreffende het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag aan te passen zodat niet langer wordt vermeld dat de
derdebeslagene als rechtstreekse schuldenaar vervolgd zal worden
en anderzijds om afdoende informatie te geven over de procedure
van uitvoerend beslag onder derden als mogelijke sanctie wanneer
geen verklaring van derdebeslagene wordt afgelegd binnen de
voorgeschreven termijn.
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schuldenaar was. Het Arbitragehof verklaarde deze automatische
sanctie in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Niettemin wordt zij
nog steeds vermeld op het drukwerk 247.7 van de fiscus, wat kan
leiden tot verwarring.

De begeleidende brief bij het BTW-proces-verbaal
De federale ombudsmannen krijgen niet zelden te maken met
klachten van bedrijven die in een procedure van minnelijke schikking verwikkeld zijn en daarbij weinig verweer menen te hebben
tegenover de BTW-administratie. De ombudsmannen stelden daarbij vast dat vooral KMO’s de juridische gevolgen van de procedure
die wordt gevolgd na een BTW- of AOIF-controle, niet volledig
kunnen inschatten en evenmin van alle mogelijkheden van het willig beroep op de hoogte zijn.
Volgens de geijkte procedure volgt na een controle, waarbij de
BTW-administratie aanpassingen noodzakelijk achtte, een naheffingsopgave die voorafgaat aan het proces-verbaal en waarin aan
de BTW-plichtige normalerwijze een termijn van 30 dagen toegestaan wordt om ofwel zijn akkoord te betuigen ofwel zijn argumenten te doen gelden in een “bezwaar”.
Het proces-verbaal dat bij blijvend niet-akkoord zo snel mogelijk
na het verstrijken van die termijn van 30 dagen wordt verstuurd,
biedt de meeste garanties om een effectief willig beroep binnen een
redelijke termijn na de BTW- of AOIF-controle te kunnen indienen.
Wanneer dat beroep leidt tot een gemotiveerde beslissing binnen
een redelijke termijn, wordt beantwoord aan een aantal minimumvereisten van behoorlijk bestuur. Het bestuur biedt dan immers de
mogelijkheid tot een snelle en schriftelijk gemotiveerde conflictbeslechting.
In deze officiële aanbeveling vraagt het College daarom aan de
fiscus dat een standaardbrief zou worden opgesteld die samen met
het proces-verbaal binnen een redelijke termijn na de naheffings73
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opgave BTW en vóór de betekening van het dwangbevel aangetekend ter kennis zou worden gebracht van de BTW-plichtige. Deze
standaardbrief dient conform artikel 2, vierde lid van de Wet
Openbaarheid van Bestuur (11 april 1994), alle beroepsmogelijkheden – zowel het (willig) administratief beroep, als de mogelijkheid
om het geschil onmiddellijk aan de rechter voor te leggen – te
vermelden.

Ambtshalve ontheffing inzake verkeersbelasting
Begin 2004 formuleerden de federale ombudsmannen een officiële
aanbeveling op grond van een in 2003 onderzochte klacht. Het
College stelde vast dat een ambtshalve ontheffing op basis van
artikel 31 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen (WGB) werd geweigerd. Een ambtshalve
ontheffing werd slechts toegestaan nadat een aanvraag tot vrijstelling was erkend, met andere woorden na een gunstige beslissing
van de gewestelijke directeur op grond van een op basis van artikel 32 WGB tijdig ingediend bezwaarschrift. Voor de motivering
van deze beslissing werd naar nr. 5/9 van de Commentaar WGB
verwezen. De termijn van 3 jaar in artikel 31 WGB wordt zo herleid tot de (bezwaar)termijn van 4 maanden. Het administratief
standpunt vermeld in nr. 5/9, WGB/Com voegt zo een voorwaarde
toe aan artikel 31 WGB. De federale ombudsmannen bevalen aan
dat de bedoelde passage uit de Commentaar zou worden geschrapt. Begin 2005 was deze officiële aanbeveling nog steeds in
onderzoek bij de centrale diensten van de FOD Financiën.
Hierna volgt de opvolging van de officiële aanbevelingen die in
vorige jaarverslagen van het College van de federale ombudsmannen werden opgenomen.

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
Het College werd gecontacteerd door belastingplichtigen die stelden dat een verhoogde aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting nooit kon worden toegepast op het aanslagjaar
waarin de beslissing van de gemeenteraad (om het tarief te verhogen) in werking was getreden. Volgens hen was er in dat geval
sprake van terugwerkende kracht. Het verbod van terugwerkende
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Reeds in 2003 werd aan de centrale diensten en in 2004 aan het
kabinet van Financiën een officiële aanbeveling gericht62 om de
gemeenten hierover duidelijk in te lichten, bij voorkeur door een
typeformulering voor beslissing ter beschikking te stellen. Tijdens
het onderzoek bleek dat de gefederaliseerde overheden (om verdere betwistingen en het risico op verlies van gemeente-inkomsten
te vermijden) in hun instructies aan de gemeenten reeds rekening
hielden met de rechtspraak. Het dossier tegenover de centrale
diensten en het kabinet van Financiën werd dan ook afgesloten,
zonder nieuwe aanbeveling in 2004.
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kracht in fiscalibus betekent strikt genomen dat enkel die feiten of
toestanden mogen worden belast die zich voordoen of zich voltrekken na de datum van inwerkingtreding van het belastingreglement.

Invoerrechten
Tot tweemaal toe formuleerde het College van de federale ombudsmannen - naar aanleiding van een betwisting over de interpretatie van artikel 238 van het Communautair Douanewetboek en
gesteund door een advies van de Europese Commissie - een officiële aanbeveling63 aan de administratie der Douane en Accijnzen
om teruggave van geheven invoerrechten. Een derde officiële aanbeveling bleek niet meer nodig want eind januari 2005 nam de
betrokken administratie een positieve beslissing en werd het geschil in de administratieve fase opgelost.

62
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OA 03/03; CFO, Jaarverslag 2003, pp. 82-84.
OA 02/03; CFO, Jaarverslag 2002, p. 83; CFO, Jaarverslag 2003, p. 104.
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Beoordelingscriteria

De federale ombudsman ontmoette tijdens een werkvergadering
de voorzitter van de FOD. Tijdens deze vergadering werden verschillende onderwerpen besproken.
3.8.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling
Het College behandelde een beperkt aantal klachten aangaande dit
departement, en geen enkele daarvan bracht een bijzonder probleem aan het licht.
3.8.4. Conclusies en aanbevelingen
De voorwaarde van een verblijfplaats in België (OA 98/06)64 werd
afgeschaft voor oudere werklozen en bruggepensioneerden65, maar
blijft bestaan voor andere vormen van loopbaanonderbreking. De
vorige minister van Werk en Pensioenen had het College meegedeeld dat de procedure tot wijziging van de reglementering aan de
gang was. Op het ogenblik van het ter perse gaan van dit jaarverslag had de huidige minister van Werk en Pensioenen nog geen
gevolg gegeven aan de briefwisseling waarin het College informeerde naar de stand van deze wijzigingsprocedures en dit ondanks meerdere herinneringsbrieven.
Anderzijds informeerde het College de minister van Werk over de
problematiek van de rentevoeten inzake de bijzondere sociale zekerheidsbijdragen die reeds met diens voorgangers werd besproken in het kader van een officiële aanbeveling.66 De federale ombudsmannen werden tot hun spijt eens te meer niet op de hoogte
gebracht van het gevolg dat hieraan werd gegeven.

64

65
66

OA 98/06; CFO, Jaarverslag 1998, pp. 234 e.v.; CFO, Jaarverslag 1999, p. 285; CFO,
Jaarverslag 2000, pp. 189-190; CFO, Balans en Jurisprudentie 1997-2002, p. 59 en CFO,
Jaarverslag 2003, p. 108.
KB van 20 september 2002.
OA 00/05; CFO, Jaarverslag 2000, p. 231.
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(zonder sociale parastatalen)
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3.9.2. Inleiding en contacten met de staatssecretaris en de
administratie
Tijdens een ontmoeting van de federale ombudsmannen met de
staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, de
directeur-generaal van de Uitkeringen aan Personen met een handicap en een aantal van hun medewerkers, werden onder meer de
knelpunten in de werking van de administratie besproken. Om tot
een oplossing voor deze knelpunten te komen, werd enerzijds
voorzien in de uitbreiding van het personeelsbestand van de dienst
Uitkeringen aan Personen met een handicap met 54 nieuwe contractuele personeelsleden (aangeworven met arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur). Anderzijds werd een contactcenter opgericht waar 32 (intern gerekruteerde) personeelsleden de schriftelijke vragen om inlichtingen over de dossiers en de telefonische
contacten beheren. Dit moet leiden tot een verbetering van de toegankelijkheid van deze administratie. Tevens werd gesproken over
de gevolgen voor de sociaal verzekerden van de uitgestelde toepassing van de reglementering. Het uitstel werd veroorzaakt door
de problemen om het informaticasysteem tijdig aan te passen aan
de reglementaire wijzigingen. De staatssecretaris deelde mee zich
bewust te zijn van de juridische onzekerheid voor de personen met
een handicap die met de problemen inzake de uitvoering van de
wijzingen gepaard ging. Een evaluatie is tegen oktober 2005 gepland. Overigens bespraken de ombudsmannen een aantal structurele dossiers met de staatssecretaris, onder meer inzake de terugvordering (bv. in geval van overlijden) via de financiële instelling
79
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die de bankrekening beheert en het onderscheid in behandeling
tussen de partner en andere perso(o)n(en) die met de persoon met
een handicap samenwoonde(n) op datum van het overlijden met
betrekking tot het recht op de tegemoetkomingen van de maand
van overlijden67.
Het College had een ontmoeting met de directie-generaal Uitkeringen aan Personen met een handicap in het kader van de weigering
om de handicap te erkennen van een meisje dat sedert haar geboorte aan een zeldzame erfelijke aandoening leed. Aangezien het
geschil het voorwerp was van een gerechtelijke procedure weigerde de administratie haar beslissing te herzien. Niettemin stelde
de administratie een informatieve vergadering voor. Deze vergadering stelde de medische dienst in staat om het College uit te
leggen met welke praktische problemen de artsen te kampen hebben bij de vaststelling van de aanvangsdatum van de ongeschiktheid van een kind met een aangeboren handicap. De administratie
gaf tijdens deze vergadering ook toelichting bij de wijzigingen die
werden ingevoerd door de nieuwe reglementering (in werking getreden op 1 mei 2003 en van toepassing op kinderen geboren na 1
januari 1996) en bij de gevolgen hiervan op de evaluatie van de
handicap.
3.9.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling
A. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Schuldvergelijking RSZ-BTW ten voordele van KMO’s en zelfstandigen
Het vorige jaarverslag68 van het College vestigde de aandacht op
de toestand die ernstige gevolgen kan hebben voor zelfstandigen
en KMO’s die, voor eenzelfde trimester, een schuldvordering hebben tegenover de BTW (trimestriële aangiftes) en schuldenaar zijn
tegenover de RSZ (trimestriële bijdragen). Zelfs indien hun schuldvordering groter is dan de schuld, is niet voorzien in de mogelijkheid van compensatie tussen beide bedragen, waardoor het voor
de schuldenaar niet nodig zou zijn om de RSZ-bijdragen te betalen.
Het College is van oordeel dat het gebrek aan een wettelijk kader
dat deze compensatie zou toelaten, indruist tegen het rechtvaar67
68
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CFO, Jaarverslag 2004, pp. 81-83.
CFO, Jaarverslag 2003, pp. 123-124.
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digheidsgevoel, vermits de overheid van de ene kant van de burger eist wat zij hem aan de andere kant zelf verschuldigd is. Het
principe van de éénvormigheid van de Staat vereist integendeel
dat dergelijke compensatie mogelijk is. Het College kaartte dit probleem aan bij de minister van Sociale Zaken en bij de minister van
Financiën. De minister van Sociale Zaken meldde het standpunt
van het College niet te kunnen delen en beriep zich onder meer op
de eigen rechtspersoonlijkheid van de RSZ (onderscheiden van de
Staat) en de verschillende inningsregels van de sociale en de fiscale
bijdragen om te bevestigen dat dergelijke compensatie niet mogelijk is. Hoewel de stelling van de minister juridisch correct is, botst
ze met het rechtvaardigheidsgevoel, dat een beginsel van good governance is en dat net de aanpassing van het wettelijk kader vergt.
B. Directie-generaal Uitkeringen aan Personen met een
handicap
Werking van de directie-generaal Uitkeringen aan Personen met een
handicap
De problematische werking van de directie-generaal Uitkeringen
aan Personen met een handicap was het voorwerp van een algemene aanbeveling in het vorige jaarverslag69. Intussen legt de administratie de laatste hand aan de installatie van een contactcenter,
dat zowel de telefonische oproepen als de schriftelijke informatievragen van de personen met een handicap zal moeten centraliseren. Deze dienst zou sedert begin 2005 operationeel moeten zijn.
Anderzijds beoogt een project dat “Communit-e” werd genoemd,
een gegevensuitwisseling tussen de gemeentelijke overheden en de
directie-generaal Uitkeringen aan Personen met een handicap. Na
afloop van een testfase in een aantal pilootgemeenten zou deze
dienst voor alle gemeenten beschikbaar moeten zijn in april 2005.
Uiteindelijk zouden ook de personen met een handicap zelf hun
dossier online moeten kunnen consulteren.
De toepassing van de nieuwe reglementering waarvan de inwerkingtreding voorzien was op 1 juli 2004, liep enige vertraging op,
te wijten aan de tijd die nodig was voor de ontwikkeling van
nieuwe informaticaprogramma’s. Omdat de eerste beslissingen

69

AA 03/02; CFO, Jaarverslag 2003, p. 113 en pp. 148-149; CFO, Jaarverslag 2004, p. 117.
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eind 2004 werden betekend, is het te vroeg om de impact op de
werking van de diensten in te schatten. In ieder geval registreerde
het College ter zake in 2004 iets minder klachten dan het jaar voordien.
Recht op tegemoetkomingen voor de maand van overlijden
De problematiek betreffende de uitkering van de maand waarin de
rechthebbende overlijdt, werd door het College in het verleden reeds
onderzocht en besproken in zijn vorige jaarverslagen70. Hoewel het
College diende vast te stellen dat er destijds geen oplossing bleek te
bestaan voor bepaalde categorieën van rechthebbenden van de personen die vóór de betaaldatum overleden waren, werd deze problematiek door een aantal burgers opnieuw bij het College aanhangig
gemaakt. In de mate de oplossing afhankelijk is van de beleidskeuzes die hieromtrent worden gemaakt, vroeg het College aan de huidige staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap
om na te gaan of de vergoeding van de laatste maand toch niet kan
worden uitbetaald aan de samenwonende familieleden van de persoon met een handicap die de verpleeg- en andere kosten voor deze
maand hebben gedragen, desgevallend in verhouding tot het aantal
dagen dat de persoon met een handicap in deze laatste maand nog
geleefd heeft. De staatssecretaris deelde echter mee geen verdere
maatregelen te willen nemen dan deze waarin de reglementering
reeds voorziet. Volgens het College blijft er hierdoor onterecht een
ongelijke behandeling bestaan tussen de echtgenoot of de persoon
die met gerechtigde samenleefde in het kader van een wettelijk samenlevingscontract en de andere personen die toch de verpleeg- en
andere kosten voor de maand van overlijden hebben gedragen. In
de concrete verzoeken die bij het College werden ingediend, betrof
het met name hetzij de ouders, hetzij de kinderen van de persoon
met een handicap die hem tijdens de maand van zijn overlijden (ook
materieel) nog hadden bijgestaan.
Kennisgeving van terugvordering van de maand van overlijden
Wanneer een tegemoetkoming ten onrechte betaald werd, is het
van belang dat de betrokkene weet op welke wijze het onverschuldigd betaalde bedrag teruggevorderd zal worden. Een verzoeker
diende bij het College een klacht in aangezien de tegemoetkoming

70
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voor de maand waarin zijn (verlengd minderjarig verklaarde) zoon
overleed van de bankrekening gehaald werd zonder dat hij en zijn
echtgenote (aan wie de tegemoetkomingen betaald werden) hierover ingelicht werden. Betrokkene beklaagde zich hierover bij de
administratie die verwees naar een overeenkomst tussen de banken en de administratie waarin bepaald werd dat de financiële
instelling zich ertoe verbindt onverschuldigde betalingen ingevolge overlijden van een gerechtigde terug te storten op de rekening van de administratie. Het College vroeg de administratie om
meer uitleg bij deze overeenkomst. Deze overeenkomst bleek eind
1989 gesloten te zijn tussen de toenmalige staatssecretaris voor
Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid en de banksector, dus
vóór de inwerkingtreding van het Handvest van de Sociaal Verzekerde, zodat met de bepalingen hiervan geen rekening gehouden
werd. De administratie deelde het College mee dat, als gevolg van
de nieuwe wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met
de tegemoetkomingen aan personen met een handicap die op 1 juli
2004 in werking traden, de overeenkomst in ieder geval aangepast
moest worden. De nieuwe reglementering71 bepaalt onder meer
dat “de persoon aan wie een tegemoetkoming wordt betaald, ermee akkoord gaat dat bedragen die ten onrechte betaald werden ten gevolge van
overlijden of vertrek naar het buitenland, teruggevorderd kunnen worden
via de financiële instelling die de rekening beheert”. De praktische toepassing van de nieuwe bepalingen (en meer bepaald de werkwijze
bij terugvordering en de berichtgeving hierover) zal dus ook in de
nieuwe overeenkomst geregeld moeten worden. Op het ogenblik
van de redactie van het jaarverslag waren de onderhandelingen
over een nieuwe overeenkomst tussen de administratie en de Belgische Vereniging van Banken nog lopende.
Klachten over de houding van de controleartsen van de medische dienst
Het College behandelde in 2004 verschillende klachten over de
houding van de controleartsen tijdens medische onderzoeken, uitgevoerd op vraag van de FOD Sociale Zekerheid. Het College verkreeg dat betrokkenen werden geı̈nformeerd omtrent het gevolg
dat aan hun klacht werd verleend. Bovendien bood de administratie haar schriftelijke excuses aan voor het slechte onthaal dat zij
tijdens deze onderzoeken hadden ervaren. De administratie deelde
het College mee dat, in het kader van een aantal verbeteringspro-

71

Art. 24, § 2, KB van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van
de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
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jecten binnen de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid,
eveneens werd gestart met de voorbereiding van een cursus Communicatie voor de controleartsen, die ervoor moet zorgen dat de
contacten tussen de artsen en de patiënten vlotter verlopen zodat
klachten omtrent de houding van de controleartsen kunnen worden voorkomen. Het College volgt deze problematiek verder op.
C. Sociaal statuut van de zelfstandigen
Zoals in de vorige jaarverslagen worden de klachten ingediend
door zelfstandigen samengebracht in dit hoofdstuk. Het betreft zowel de klachten gericht tegen het bevoegde departement (de FOD
Sociale Zekerheid), als de klachten tegen het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de sociale verzekeringsfondsen.
Gebrekkige motivering van de beslissingen van de Commissie voor
vrijstelling van bijdragen
In het kader van de opvolging van de officiële aanbeveling72 betreffende de problematiek van de motivering van de beslissingen
van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen en de vermelding van de tegen deze beslissingen bestaande beroepsmogelijkheden, stelde het College vast dat die beroepsmogelijkheden in een
zodanig klein lettertype werden vermeld dat ze nauwelijks leesbaar waren. Op verzoek van het College zorgde het bestuur van
het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen reeds voor een voorlopige
oplossing voor dit probleem door het vergroten van het gebruikte
lettertype. In de loop van 2005 zou worden gezorgd voor een definitieve oplossing voor het probleem van de slechte leesbaarheid.
Berekeningswijze van de sociale bijdragen van zelfstandigen
In het kader van de behandeling van dit principedossier deelde de
minister van Middenstand en Landbouw het College mee dat zij
het voorstel van het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen (om de zelfstandigen de mogelijkheid te
geven een provisie te storten voor de definitieve bijdragen die zij
over drie jaar zullen verschuldigd zijn) grondig wenste te onderzoeken, alvorens dit comité desgevallend te vragen zijn werkzaam72
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OA 02/05; CFO, Jaarverslag 2002, pp. 96 en 132.

Annulering van een aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
Bij het College werd een klacht ingediend die aantoont dat de ondernemingsloketten mogelijk optreden vanuit een dubbele rol zonder dat dit voor de betrokkenen duidelijk is. Naar aanleiding van
een bezoek aan een ondernemingsloket, met het oog op zijn inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), werd een
verzoeker ertoe gebracht een formulier te ondertekenen waarmee
hij zich, zonder zich daarvan bewust te zijn, aansloot bij het sociaal
verzekeringsfonds dat deel uitmaakt van dezelfde groep als het ondernemingsloket. Aangezien het sociaal verzekeringsfonds de aansluiting niet annuleerde, nam betrokkene contact op met het RSVZ
dat echter niet antwoordde op zijn vragen. Nadat het College het
RSVZ ondervroeg, zowel over de reden voor het uitblijven van een
antwoord als over het probleem ten gronde, antwoordde het RSVZ
dat het dossier werd onderzocht in overleg met het betrokken sociaal verzekeringsfonds. Na afloop van dat onderzoek werd een
consensus bereikt tussen de betrokken partijen en aanvaardde het
RSVZ de annulering van de oorspronkelijke aansluiting.
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heden in die zin voort te zetten. Hoewel het College daarop aandrong, werd het niet verder op de hoogte gehouden van het gevolg
dat aan deze problematiek werd gegeven.

Het problematische verloop van de collectieve invorderingsprocedure
van de jaarlijkse bijdrage bij enkele duizenden vennootschappen
Bij het College werden klachten ingediend betreffende de telefonische onbereikbaarheid van het RSVZ en de Nationale Hulpkas voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (die deel uitmaakt van
het RSVZ) tijdens de dagen die volgden op een omvangrijke procedure tot invordering van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage – enkele duizenden zendingen werden tegelijk verstuurd – die de administratie eind 2001 startte. Hoewel de betreffende dossiers reeds eerder werden afgesloten deed er zich in 2004 toch nog een ontwikkeling
in voor. Op voorstel van het College deelde het RSVZ mee dat, indien nodig, in de toekomst meerdere invorderingsacties van beperkte
omvang zullen worden georganiseerd – veeleer dan een grote actie –
opdat het behoorlijk functioneren en de telefonische bereikbaarheid
van de administratie gegarandeerd zouden blijven.
3.9.4. Conclusies en aanbevelingen
Tijdens het voorbije werkjaar formuleerde het College van de federale ombudsmannen geen aanbevelingen over dit departement.
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3
1
1

5,3%
1,8%
1,8%

1

1
1

25

43,9%

2

8

6

10,5%

1

2

1

1,8%

1

1,8%

6

10,5%

1

8 14,1%
57 100,0%

1
6

11

19,3%

afgesloten wegens onvoldoende informatie

niet te bepalen verantwoordelijkheid

consensus
1

1

2

1

3

aantal evaluaties

8,8%

onbehoorlijk bestuur

behoorlijk bestuur na tussenkomst

5

geen oordeel

Minister van volksgezondheid en
leefmilieu
Voorzitter van het directiecomité
B & B logistiek
Dienst arbeidsgeneeskunde
Directoraat-generaal gezondheidsberoepen, medische bewaking en
welzijn op het werk
Directoraten-generaal bescherming
volksgezondheid
Federale commissie ″Rechten van de
patiënt″ - ombudsdienst
Wetenschappelijk instituut volksgezondheid - Louis Pasteur
Federaal Agentschap voor de
veiligheid van de voedselketen
(FAVV)
Andere
TOTAAL

behoorlijk bestuur

Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu +
Instellingen
(zonder sociale parastatalen)

% van totaal

3.10.1. Cijfers

aantal klachten

3.10. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

3.10. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu

1

2

1

3
1

2

19

1

4

1

1
1
1

1
14

1
2

1
5

1

1

2
7

1
3

2
7

8
42

Aantal

42,1%
Frans

24

Nederlands

33

TOTAAL

57
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FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
+ Instellingen (zonder sociale parastatalen)
per taal

57,9%

Beoordelingscriteria
Overeenstemming met rechtsregels
Redelijke termijn
Zorgvuldigheid
Informatieverstrekking
TOTAAL

Aantal
3
5
4
4
16

3.10.2. Inleiding en contacten met de administratie
Tijdens een ontmoeting van de federale ombudsmannen met de
ombudsdienst van de Federale commissie “Rechten van de Patiënt”
werden onder meer de modaliteiten tot samenwerking alsook de
bevoegdheidsafbakening tussen beide ombudsdiensten besproken.
Door hun know-how ter beschikking te stellen, hebben de federale
ombudsmannen de inwerkingtreding van deze dienst ondersteund. Tevens namen de ombudsmannen en een aantal van hun
medewerkers deel aan het symposium dat in het kader van de wet
betreffende de rechten van de patiënt werd gehouden. Dit symposium had als thema “Bemiddeling in de gezondheidszorg”. De federale
ombudsmannen werden er als spreker uitgenodigd om het onderwerp “De principes van de bemiddeling” te behandelen.
3.10.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
In het vorige jaarverslag maakte het College melding van verschillende dossiers waarin het geen antwoord ontving van de minister
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van Volksgezondheid73. Meer bepaald ging het om een dossier
waarin één van de voorgangers van de minister een principiële
belofte had gedaan om voor de verzoekster een oplossing te vinden. Ondanks herhaalde schriftelijke en telefonische herinneringen
kreeg de federale ombudsman geen verdere informatie meer. Het
College betreurt dit stilzwijgen van de minister, die zich nochtans
gunstig had uitgelaten over de samenwerking met de parlementaire ombudsman.
3.10.4. Conclusies en aanbevelingen
Er werd tegemoet gekomen aan de officiële aanbeveling74 van het
College in het kader van de behandelingsduur van de aanvragen
tot de opening en de overbrenging van apotheken. Enerzijds werden reglementaire wijzigingen doorgevoerd75 en anderzijds werden organisatorische maatregelen genomen die zowel betrekking
hadden op de personeelsproblematiek van de Farmaceutische Inspectie, als op de kalender van de zittingsdata van de Vestigingscommissie, als op het aantal zittingen van de Commissie van Beroep. Uit de statistieken van 2004 is gebleken dat er bij het College
geen nieuwe klachten over de behandelingsduur van de aanvragen door de Farmaceutische Inspectie meer werden ingediend. Het
principedossier over deze problematiek werd op grond van deze
vaststellingen afgesloten.

73
74
75
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CFO, Jaarverslag 2003, p. 119.
OA 02/04; CFO, Jaarverslag 2002, p. 92.
KB van 29 juni 2003 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor
het publiek opengestelde apotheken, B.S., 29 augustus 2003.
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3.11. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Minister
Stafdienst personeel en organisatie
Directie-generaal energie
Directie-generaal regulering en
organisatie van de markten
Directie-generaal economisch
potentieel
Directie-generaal kwaliteit en
veiligheid
Directie-generaal controle en bemiddeling
Directie-generaal KMO-beleid
Kruispuntbank ondernemingen
Beroepsinstituut van de vastgoedmakelaars (BIV)
Belgisch interventie-en restitutiebureau
(BIRB)
Ondernemingsloketten
Andere
TOTAAL
waaronder klachten van ambtenaren

5
1
2

10,0%
2,0%
4,0%

5

10,0%

1

2,0%

5

10,0%

7

14,0%

6
4

12,0%
8,0%

4

8,0%

1

2,0%

3
6,0%
6 12,0%
50 100,0%
4

1

1

2
1
2

1
2
1

1

1

2

1

1

2

3

1

5

1
2

4
4

2
7

2
3
27

2

1
2

2

aantal evaluaties

geen oordeel

afgesloten wegens onvoldoende informatie

niet te bepalen verantwoordelijkheid

consensus

behoorlijk bestuur na tussenkomst

behoorlijk bestuur

% van totaal

Economie, KMO, Middenstand en
Energie + Instellingen

aantal klachten

3.11.1. Cijfers

10

1

1

2

3

1
3

8,0%
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FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie + Instellingen
per taal
2,0%
Aantal

44,0%
Frans

22

Nederlands

27

Duits/andere
54,0%

TOTAAL

1
50

Beoordelingscriteria

Aantal

Informatieverstrekking
TOTAAL

10
10

3.11.2. Inleiding en contacten met de administratie
De algemene directie Controle en Bemiddeling van dit departement vroeg aan meerdere specialisten op het vlak van bemiddeling
om de medewerkers en de inspecteurs van de afdeling Coördinatie
en Bemiddeling te ondersteunen in de nieuwe bemiddelingsopdrachten die hen werden toevertrouwd door het koninklijk besluit
van 25 februari 200276 houdende oprichting van de FOD. Aan de
federale ombudsman werd meer bepaald gevraagd een uiteenzetting te geven over de wijze waarop een bemiddelingsopdracht kan
worden verzoend met een controleopdracht.
3.11.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling
Schuldvergelijking BTW-RSZ ten voordele van KMO’s en zelfstandigen
Nadat het College met de minister van Middenstand en Landbouw contact had opgenomen over de onmogelijkheid voor zelfstandigen of KMO’s om de schuldvergelijking toe te passen tussen
BTW-tegoeden en RSZ-schulden, deelde de minister mee deze pro-
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Art. 2, §1, 3° KB van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, B.S., 5 maart 2002.
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blematiek onderzocht te hebben. Volgens de minister rezen er bij
de schuldvergelijking zowel juridische als administratieve problemen waardoor een oplossing op korte termijn moeilijk haalbaar
was. Vermits bovendien de betrokken administraties behoren tot
de bevoegdheden van de minister van Financiën (BTW) en van de
minister van Sociale Zaken (RSZ), was de minister van oordeel dat
het hen toekomt om desgevallend een antwoord te geven op de
vragen van het College. Deze problematiek wordt ook behandeld
in het deel over de minister van Sociale zaken77 en in het deel over
de minister van Ambtenarenzaken78, belast met de armoedebestrijding.
Ondernemingsloketten
We verwijzen naar het dossier met betrekking tot een ondernemingsloket dat wordt besproken in punt 3.9.3.C79 betreffende het
sociaal statuut van de zelfstandigen.

77
78
79

CFO, Jaarverslag 2004, pp. 78 e.v.
CFO, Jaarverslag 2004, p. 32.
CFO, Jaarverslag 2004, pp. 84 en 85.
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5

3

70

53,0%

6

9

3
2,3%
1
0,8%
19 14,4%
3
2,3%
132 100,0%
1

0,8%

10

aantal evaluaties

19,7%

geen oordeel

26

afgesloten wegens onvoldoende informatie

2

6,8%
0,8%

niet te bepalen verantwoordelijkheid

onbehoorlijk bestuur

3

9
1

consensus

behoorlijk bestuur na tussenkomst

Minister
Voorzitter van het directiecomité
Directie-generaal mobiliteit en
verkeersveiligheid
Directie voor de inschrijving van de
voertuigen (DIV)
Directie-generaal vervoer te land
Directie-generaal maritiem vervoer
Directie-generaal luchtvaart
Andere
TOTAAL

behoorlijk bestuur

Mobiliteit en Vervoer

% van totaal

3.12.1. Cijfers

aantal klachten

3.12. FOD Mobiliteit en Vervoer

3.12. FOD Mobiliteit en Vervoer

1

6

2

1

4

1

16

4

4

15

7

55

1
2
11

17

1
17

15
12

21

6

19

9
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FOD Mobiliteit en Vervoer
per taal

Aantal

29,5%
Frans

39

Nederlands

93

TOTAAL

132

70,5%

FOD Mobiliteit en Vervoer
toepassing van de beoordelingscriteria
Aantal

10,3%
6,9%

34,5%

3,4%
3,4%
10,3%

31,0%

%

Overeenstemming met rechtsregels
Redelijkheid
(eventueel vereiste van evenredigheid)
Rechtszekerheid

3

10,3%

2
1

6,9%

Redelijke termijn

1

3,4%

Zorgvuldigheid

3

10,3%

Informatieverstrekking

3,4%

9

31,0%

Toegankelijkheid

10

34,5%

TOTAAL

29

3.12.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling
Telefonische bereikbaarheid van de directie voor Inschrijving van de
Voertuigen (DIV)
Er werd een belangrijke vooruitgang vastgesteld betreffende het
gevolg dat werd gegeven aan de officiële aanbeveling80 aangaande
de problematiek van de telefonische bereikbaarheid van de DIV.
De administratie heeft een telefonische “infodesk” 81 opgericht die

80
81

OA 02/06; CFO, Jaarverslag 2002, p. 132.
Franstalige telefoonlijn: 02/286.45.45 / Nederlandstalige telefoonlijn: 02/286.45.00.
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operationeel is sinds november 2004. Een speciaal hiervoor opgeleide ploeg van zes personen (drie Franstaligen en drie Nederlandstaligen) is belast met het beantwoorden van vragen over de
bevoegdheden van de DIV alsook over de stand van zaken van de
inschrijvingsaanvragen. Verder deelde de FOD Mobiliteit en Vervoer mee dat de “infokiosk” (een antwoordapparaat dat vaak
voorkomende vragen beantwoordt) tegen eind 2005, na de geplande verhuis van de DIV, in orde zal zijn. Het College van de
federale ombudsmannen zal de ontwikkelingen van deze problematiek verder opvolgen in het kader van het principedossier dat
hiervoor werd geopend.
Problemen met betrekking tot de overdracht van gegevens van het
Rijksregister van de natuurlijke personen (RNP) naar de DIV.
Het RNP (dat ressorteert onder de FOD Binnenlandse Zaken) bevat gegevens (naam, voornaam, geboorteplaats, geboortedatum,
datum van overlijden, hoofdverblijfplaats, gezinssamenstelling,
enz.) van personen die verblijven in België. De DIV heeft geen
directe toegang tot het Rijksregister maar ontvangt wekelijks een
geı̈nformatiseerd bestand met de wijzigingen die zich bij het RNP
hebben voorgedaan en die nuttig kunnen zijn voor de DIV. Deze
gegevens worden vervolgens door de DIV in zijn databank ingevoerd. Bij het College werd klacht ingediend omdat bepaalde persoonsgegevens, hoewel ze eerder waren verbeterd in het RNP, toch
nog foutief werden vermeld in de bestanden van de DIV. Als gevolg hiervan vroeg de DIV aan de “nabestaanden” van personen,
die ten onrechte overleden werden verklaard, om de nummerplaten van betrokkenen in te leveren. Een normale maar problematische en voor de betrokken personen pijnlijke procedure.
Het overlijden van deze personen werd per vergissing ingevoerd
in het RNP en vervolgens verbeterd. Bij de DIV werd echter geen
rekening gehouden met de ingevoerde verbeteringen. Het College
onderzocht of het een probleem betrof van overdracht van gegevens door het RNP (in casu, de verbetering van foutieve gegevens)
of van het lezen of bewaren van gegevens door het informaticasysteem van de DIV. De informatie waarover beide administraties beschikten liet echter niet toe om de oorsprong van het probleem te
achterhalen. Om dergelijke delicate problemen in de toekomst te
vermijden, nodigde het College de DIV uit om in de toekomst eerst
bij het RNP de juistheid na te gaan van de informatie betreffende
een overlijden, alvorens de kentekenplaten van betrokkenen te recupereren. De DIV en de betrokken dienst bij het RNP konden zich
in die werkwijze vinden.
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In het kader van de bemiddeling van het College tussen de directie
Luchtvaart en de amateurbouwers-piloten, versoepelde de FOD
Mobiliteit en Vervoer de voorwaarden door een formule van het
type “krediettijden” in te voeren. Er wordt voortaan toestemming
verleend voor vluchten boven Belgisch grondgebied gedurende 30
dagen per jaar, vrij te kiezen door de piloot. De voorwaarde van
deelname aan specifieke evenementen werd afgeschaft. De piloten
moeten bovendien aan volgende vereisten voldoen: het bewijs leveren van inschrijving, van toelating van vlucht en van verzekering. Verder moeten zij een bepaalde bijdrage betalen. Bovendien
bevestigde de FOD Mobiliteit en Vervoer dat de geldende voorwaarden binnenkort in het Belgisch Staatsblad zullen worden gepubliceerd, met het oog op het correct inlichten van de betrokkenen en het bevorderen van de rechtszekerheid. Het College zal
nagaan welke gevolgen de publicatie in het Belgisch Staatsblad zal
hebben.
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De voorwaarden voor uitreiking van een toelating voor een tijdelijke
vlucht over het Belgisch territorium voor een vliegtuig gebouwd door
een amateur

Omruiling van buitenlandse rijbewijzen
Naar aanleiding van een klacht betreffende de weigering van de
bevoegde administratie om een buitenlands rijbewijs om te wisselen, stelde het College vast dat de Belgische reglementering82 niet
in overeenstemming was met de Europese richtlijn83 die ze in nationaal recht diende om te zetten.
Het Belgisch recht bepaalde dat een titularis van een geldig buitenlands rijbewijs dit kon omwisselen tegen een Belgisch rijbewijs
indien het werd afgegeven a) door het land waar de houder zijn
gewone verblijfplaats had op het ogenblik van de afgifte van het
rijbewijs en b) vóór de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente. De Europese
richtlijn bepaalt dat het rijbewijs moet zijn afgeleverd door een
lidstaat waar de aanvrager zijn “gewoonlijke verblijfplaats” heeft,
wat uitdrukkelijk wordt gedefinieerd als “de plaats waar een persoon
doorgaans verblijft, wat wil zeggen ten minste 185 dagen per kalenderjaar, en dit om persoonlijke of professionele redenen, of, in het geval een
82

83

Art. 27 KB van 23 maart 1998 houdende het rijbewijs (vóór zijn wijziging op 15 juli
2004).
Art. 7 en 9 Europese richtlijn van 29 juli 1991 houdende het rijbewijs (91/439/CEE).
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persoon geen beroep heeft, om persoonlijke redenen, die een band aantoont
tussen zichzelf en de plaats waar hij woont (…)”. De betreffende Europese richtlijn houdt geen rekening met de plaats van de inschrijving van een persoon in het bevolkingsregister, maar enkel met de
“gewoonlijke verblijfplaats” zoals hierboven beschreven. De Belgische reglementering voegde dus een beperkende voorwaarde toe
die niet werd gesteld in de vermelde richtlijn.
Deze Belgische reglementering werd gewijzigd in 200484. De voorwaarde van voorafgaande inschrijving in het Belgische bevolkingsregister, die niet in overeenstemming is met de gangbare Europese
richtlijn, werd geschrapt voor houders van een rijbewijs dat door
een lidstaat van de Europese Unie werd uitgereikt. De administratie liet aan het College weten dat zij structurele oplossingen overweegt om dergelijke problemen in verband met de omwisseling
van een rijbewijs in de toekomst te vermijden. Het College volgt de
ontwikkelingen in verband met deze problematiek op.

84
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KB van 15 juli 2004 gewijzigd door het KB van 23 maart 1998 houdende het rijbewijs,
B.S., 30 juli 2004.

POD Wetenschapsbeleid
Algemeen rijksarchief
Koninklijke bibliotheek van België
Koninklijke sterrenwacht van België
Koninklijk museum voor Midden-Afrika
Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis
TOTAAL

1 14,3%
1 14,3%
1 14,3%
1 14,3%
1 14,3%
7 100,0%
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4

Taal
Frans
Nederlands
TOTAAL

aantal evaluaties

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1
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geen oordeel

behoorlijk bestuur na tussenkomst

28,6%

2

afgesloten wegens onvoldoende informatie

POD Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en sociale economie

% van totaal

Programmatorische Overheidsdiensten
+ Instellingen

aantal klachten

4. De Programmatorische overheidsdiensten (POD)

4

57,1%

Aantal
5
2
7

Beoordelingscriteria
Overeenstemming met rechtsregels
Hoffelijkheid
TOTAAL

Aantal
1
1
2

Het College ontving slechts een beperkt aantal klachten over de
POD’s. Deze brachten geen bijzondere problemen aan het licht.

97

5.1. De sociale parastatalen

Fonds voor arbeidsongevallen (FAO)
5
Fonds voor beroepsziekten
15
(FBZ)
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
4
(RJV)
Rijksinstituut voor ziekte- en
48
invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Rijksdienst voor kinderbijslag voor
26
werknemers (RKW)
Rijksdienst voor sociale zekerheid
27
(RSZ)
Rijksdienst voor sociale zekerheid van
9
de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten (RSZPPO)
Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
2
Dienst voor de overzeese sociale
3
zekerheid (DOSZ)
Kas der geneeskundige verzorging
1
van de NMBS
Kruispuntbank van de sociale
1
zekerheid (KSZ)
Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtof- 11
fers (NIOOO)
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
69
(RVA)
Fonds tot vergoeding van de in geval
van sluiting van ondernemingen
1
ontslagen werknemers (FSO)
Hulpkas voor werkloosheidsuitkerin- 22
gen (HVW)
Rijksinstituut voor sociale verzekerin- 14
gen der zelfstandigen (RSVZ)
Nationale hulpkas voor de sociale
7
verzekeringen
Andere
1
TOTAAL
266
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6

1,9%

1

aantal evaluaties

geen oordeel

afgesloten wegens onvoldoende informatie

niet te bepalen verantwoordelijkheid

gedeelde verantwoordelijkheid

consensus

onbehoorlijk bestuur

behoorlijk bestuur na tussenkomst

behoorlijk bestuur

Sociale parastatalen

% van totaal

5.1.1. Cijfers

aantal klachten
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5. De parastatalen

1

5,6%

5

2

2

1,5%

2

1

1

4

18,0%

6

9

5

6

27

9,8%

9

3

2

4

18

10,2%

4

4

4

5

18

3,4%

2

2

2

6

0,8%
1,1%

1

1

1

1

10

1

1

1

2

0,4%
0,4%
4,1%
25,9%

8
18

0,4%

7

1

2

10

5

9

2

1

8,3%

4

3

5,3%

1

2

2,6%

3

0,4%
100,0%

55

2,3%

4

1

43

45
1

1

2

5

2

2

19

1

3

2

20

2

7

1

1

5

15

36

5 176
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Sociale parastatalen
per taal
0,4%
Aantal
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15
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1
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8
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17,0%
21,3%

47

27,7%

5.1.2. Inleiding en contacten met de administratie

In de loop van 2004 vonden er geen contacten plaats met het College van de administrateurs-generaal, wat nochtans voorzien was
in het protocolakkoord van mei 1997 voor de relaties tussen de
federale ombudsmannen en de federale administraties.
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5.1.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling
A. Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
Het College deed navraag omtrent de uitvoering van de bestuursovereenkomst van 11 juli 200385 van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen86 tot verbetering van het telefonisch onthaal en
het beantwoorden van de oproepen van de gerechtigden, het beantwoorden van de briefwisseling en het persoonlijk onthaal in
diverse uitbetalingsbureaus (het “project 15”). De administratie
deelde mee dat bij gebrek aan medewerkers die de resultaten van
het project uitschrijven en door de zware werklast, het verslag met
de resultaten van de opvolging vertraging opliep87. Door het
hoofdbestuur zou wel regelmatig bij alle uitbetalingsbureaus worden aangedrongen op een goed onthaal van de sociaal verzekerden en worden er nog regelmatig verbeteringsvoorstellen geformuleerd. Het College volgt de uitvoering van de bestuursovereenkomst verder op.
B. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
De multifunctionele aangifte (DMFA)
Het College ontving een aantal klachten over het laattijdig uitbetalen van de eindejaarspremie. De RSZ verduidelijkte dat dit probleem mede te wijten was aan de invoering vanaf 1 januari 2003
van DMFA en gaf het College hierover bijkomende inlichtingen
tijdens een vergadering op 24 juni 2004. DMFA kadert in het e-government project met als doelstelling de modernisering van het systeem van de sociale zekerheid, minder administratieve lasten en
een efficiëntere dienstverlening aan de sociaal verzekerden en de
ondernemingen. Na het éénmalig opvragen van gegevens bij de
werkgevers moeten de diverse instellingen binnen de sociale zekerheid de ingezamelde gegevens kunnen (her)gebruiken. DMFA
zorgt tevens voor een standaardisering van begrippen en procedures voor alle sectoren. Deze overgang van een papieren aangifte

85
86
87
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B.S., 6 november 2003.
CFO, Jaarverslag 2003, p. 134.
Het verslag was voorzien voor januari 2005. De resultaten van dit verslag waren
echter nog niet aan het College meegedeeld bij het opstellen van dit jaarverslag.
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naar een (verplicht) volledig elektronische aangifte heeft een aantal
vooral technische problemen met zich meegebracht. De achterstand
en de moeilijkheden om tijdig de correcte gegevens te verzamelen,
hadden als gevolg dat in een aantal sectoren de eindejaarspremies
en vakantiegelden met vertraging werden uitbetaald. DMFA komt
inmiddels op kruissnelheid en de ondernemingen raken vertrouwd
met het systeem, zodat het probleem van de laattijdige en onjuiste
aangiftes verholpen zou moeten zijn.

Schuldvergelijking BTW - RSZ
Deze problematiek wordt besproken bij het deel dat handelt over
de minister van Sociale Zaken en het deel dat handelt over de
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie,
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, alsook in het deel over de
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Ambtshalve onderwerping door de RSZ – informatie aan het RSVZ
De RSZ kan op grond van een onderzoek beslissen om een zelfstandige te herkwalificeren als loontrekkende en hem onderwerpen aan de sociale zekerheid van de werknemers. In de mate dat
de hiervoor geldende vijfjarige verjaringstermijn niet is verstreken88, kan de betrokkene vervolgens zijn sociaal verzekeringsfonds
voor zelfstandigen verzoeken om hem de sociale bijdragen voor de
herkwalificeerde periode terug te betalen. Toen het College werd
gecontacteerd over de weigering door een sociaal verzekeringsfonds om deze bijdragen terug te betalen aan zijn voormalig lid op
grond van het verstrijken van de verjaringstermijn, stelde het College vast dat de RSZ op de beslissing tot ambtshalve onderwerping
niet vermeldde dat de (voormalige) zelfstandige zijn sociaal verzekeringsfonds of het RSVZ moest verwittigen over de beslissing van
de RSZ. Ingevolge de opmerkingen van het College was de RSZ
bereid om voortaan deze inlichting op te nemen in zijn beslissingen.

88

Art. 16 van het KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende het sociaal statuut van de
zelfstandigen.
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C. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(RIZIV)
Naar aanleiding van zijn tussenkomsten bij het RIZIV om de onverschuldigde inhouding van de ZIV-bijdragen op het pensioen te
vermijden, moest het College vaststellen dat het ingevolge niet nader bepaalde “technische redenen” niet mogelijk bleek om de inhouding zodanig te berekenen dat de inkomsten niet onder het
reglementaire drempelbedrag zouden dalen. Hierdoor moest er in
het verleden jaarlijks aan ongeveer 20.000 gepensioneerden een terugbetaling van onverschuldigde ZIV-bijdragen worden verricht.
In de loop van de behandeling van deze problematiek deelde de
minister van Pensioenen aan het College mee dat hij een werkgroep hierover had opgericht met het RIZIV en de Rijksdienst voor
Pensioenen (RVP). De werkzaamheden van deze werkgroep resulteerden inmiddels in de artikelen 178 tot 183 van de programmawet van 9 juli 200489. Deze artikels, waarvan de datum van inwerkingtreding naderhand werd bepaald op 1 januari 2005, brachten
een aantal wijzigingen aan in verband met het pensioenkadaster,
onder meer inzake de ambtshalve bevoegdheid van de RVP voor
de terugbetaling van de onverschuldigde inhoudingen aan de
rechthebbenden, wat volgens de minister het probleem ten gronde
moest oplossen. De nieuwe taakverdeling tussen de RVP en het
RIZIV zou het bijkomend voordeel hebben dat de gepensioneerde
zich niet meer moet wenden tot verschillende instellingen doordat
de RVP het enig aanspreekpunt is geworden. De minister maakt
zich sterk dat de communicatie en de daaraan gekoppelde rechtzetting van anomalieën daardoor vlugger zal kunnen worden uitgevoerd. Als gevolg van de bevoegdheidsoverdracht aan de RVP
contacteert het College laatst genoemde instelling bij de verdere
behandeling van de nog hangende klachten tegen het RIZIV.
D. Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en
Oorlogsslachtoffers (NIOOO)
Eind 2003 ontving het College een tiental klachten van zorgverstrekkers in verband met de vertraging in de terugbetaling van
medische kosten door het NIOOO. Deze administratie erkende dat
de terugbetalingstermijn in 2003 langer was geworden doordat de
FOD Sociale Zekerheid de trimestriële subsidies laattijdig betaalde.
De betaling van deze subsidies is pas mogelijk na een vrij zware
89

102

B.S., 15 juli 2004.
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procedure die de gezamenlijke ondertekening behelst van een ministerieel besluit door zowel de minister van Sociale Zaken als de
minister van Defensie, na advies van de Inspectie van Financiën en
goedkeuring van het Rekenhof. Volgens de voorzitter van de FOD
Sociale zekerheid was het probleem echter ook te wijten aan werkingsproblemen binnen het NIOOO, dat over een werkingskapitaal beschikt om aan tijdelijke thesaurieproblemen het hoofd te bieden. Het NIOOO daarentegen was van oordeel dat het werkingskapitaal onvoldoende was om de vertraging in de betaling van de
subsidies op te vangen vermits het het niet-opgebruikt werkingskapitaal van de voorgaande jaren had moeten terugbetalen aan de
Schatkist. Hierdoor zag het NIOOO zich genoodzaakt om preventieve maatregelen te nemen, namelijk de blokkering van de betaling aan de zorgverstrekkers teneinde de betalingen die rechtstreeks aan de oorlogsslachtoffers worden gedaan niet in gevaar te
brengen. Uiteindelijk nam de voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid zich voor om erover te waken dat de procedure tot betaling
van de trimestriële subsidies voortaan vroeger zou worden opgestart.
E. Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
Naar aanleiding van een individueel dossier startte het College
met het FAO een discussie ten gronde over de mogelijkheid om te
verzaken aan een onverschuldigde betaling door de arbeidsongevallenverzekeraars90. Volgens de huidige wetgeving is in deze mogelijkheid inderdaad slechts voorzien voor de vergoedingen en
renten die het FAO zelf betaalt. Eind 2004 werd het College op de
hoogte gebracht van een wetsontwerp dat voorziet in de mogelijkheid voor de arbeidsongevallenverzekeraar om te verzaken aan de
terugvordering van de onverschuldigd betaalde vergoedingen aan
een sociaal verzekerde die ter goeder trouw is en wiens toestand
behartigenswaardig is91.
5.1.4. Conclusies en aanbevelingen
Het College van de federale ombudsmannen formuleerde in 2004
geen aanbevelingen betreffende de Sociale Parastatalen.

90
91

CFO, Jaarverslag 2003, p. 142.
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake de beroepsziekten en de arbeidsongevallen, Par.l St., Kamer, gewone zitting 2003-2004, 7 september 2004, 51 1334/001.
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die niet direct verbonden zijn aan een FOD/POD
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Aantal
1
1
1
1
4

5.2.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten en verzoeken om bemiddeling
De Post – Ombudsdienst
Betrokkene had een klacht over niet-bestelde poststukken aangetekend verstuurd naar de Ombudsdienst van De Post met het verzoek om een onderzoek hieromtrent op te starten. Omdat de verzoeker geen enkel antwoord op zijn schrijven mocht ontvangen,
contacteerde hij het College van de federale ombudsmannen. De
federale ombudsman nam verschillende keren contact op met de
Ombudsdienst van De Post, doch stelde vast dat deze administratieve overheid weigerde om in dit dossier met hem samen te werken, en dit ondanks het feit dat het College zijn standpunt ondersteunde met verwijzingen naar de rechtsleer92 volgens dewelke “de
ombudsdiensten van de autonome overheidsbedrijven (…) niet als quasi
parlementaire instanties kunnen worden beschouwd, maar administratieve overheden zijn waarvan de handelingen kunnen aangevochten worden in het kader van machtsoverschrijding.”

92

R. Andersen, “Conclusions générales”, in: Centre d’études constitutionnelles et administratives, Le médiateur, Brussel, Bruylant, 1995, p. 269.
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Wanneer een administratieve overheid de gevraagde inlichtingen
over een dossier niet meedeelt, neemt de federale ombudsman in
beginsel de feiten aan zoals de klager ze voorstelt, tenzij zij kennelijk onjuist zijn (het College inspireert zich hiervoor op artikel 21
van de Gecoördineerde wetten op de Raad van State). Aangezien
de klager stelde een brief aan de administratie te hebben verzonden, waarop hij geen antwoord zou hebben ontvangen, werd het
dossier afgesloten en werd het optreden van de Ombudsdienst van
De Post als “onbehoorlijk bestuur” geëvalueerd.
Omdat de bevoegdheid van de federale ombudsman niet verder
reikt dan de federale administratieve overheden die zelf niet over
een eigen ombudsdienst beschikken, kon het College met betrekking tot de oorspronkelijke klacht in verband met de niet-bestelde
poststukken ten aanzien van de diensten van De Post niet zelf voor
betrokkene bemiddelen.
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Private organisaties belast met een openbare dienstverlening
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6.2. Inleiding en contacten met de administratie
De samenwerking van het College met de private instellingen, belast met een openbare dienstverlening (ziekenfondsen, uitbetalingsinstellingen van de werkloosheidsvergoedingen, sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen,…), leverde geen bijzondere problemen op.
6.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke klachten en
verzoeken om bemiddeling
Het onderzoek door het College van een individueel dossier leidde
tot een wijziging van de werkwijze van een ziekenfonds. De provinciale federatie van het betrokken ziekenfonds zal voortaan systematisch, samen met de beslissing, de beroepsmogelijkheden
meedelen tegen de weigering om bepaalde geneesmiddelen ten
laste te nemen waarvoor - om terugbetaling te bekomen - de voorafgaande toestemming van de raadgevend geneesheer van de verzekeringsinstelling vereist is (“hoofdstuk IV”). Bovendien onderzocht de betrokken Landsbond de werkwijze van alle ziekenfondsen en liet die indien nodig aanpassen zodat voortaan door al deze
ziekenfondsen de beroepsmogelijkheden op de negatieve beslissingen worden vermeld.
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7.1. Inleiding en contacten met de administratie
In dit deel worden diverse klachten van ambtenaren van de verschillende federale administratieve overheden onderzocht.
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7. Klachten van ambtenaren

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

Berekening van het aantal ziektedagen
Wanneer iemand, na een carrière als contractueel medewerker van
een overheidsdienst, statutair ambtenaar wordt, moet bij de berekening van het aantal ziektedagen waarop hij recht heeft, rekening
worden gehouden met de prestaties verricht als contractueel medewerker. Een medewerkster van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) die zich in een dergelijke situatie bevond, contacteerde het College omdat bij de bepaling van het aantal ziektedagen
waarop zij recht had, geen rekening zou zijn gehouden met haar
prestaties verricht als contractueel medewerkster. De RJV betwistte
het door betrokkene ingeroepen principe niet, maar deelde het
College mee dat er reeds geruime tijd onduidelijkheid bestond over
de wijze waarop de desbetreffende reglementaire bepalingen precies dienen te worden toegepast. Gelet op die onduidelijkheden
kende de RJV in dergelijke gevallen telkens slechts het voorschot
toe van 63 dagen waarop elk pas in dienst getreden statutair ambtenaar recht heeft. Op verzoek van het College gaf de FOD Personeel en Organisatie toelichting bij de wijze waarop de toepasselijke
reglementaire bepalingen precies dienen te worden geı̈nterpreteerd. Op basis van die toelichting herberekende de RJV het aantal
ziektedagen waarop betrokkene, rekening houdend met haar vroegere contractuele loopbaan, recht had en werden ook de dossiers
geregulariseerd van alle personeelsleden die zich in een vergelijkbare situatie bevonden. Bovendien zorgde de RJV ervoor dat deze
problematiek werd aangekaart op het Interparastataal Comité dat
plaatsvond in de loop van november 2004 zodat alle openbare instellingen van sociale zekerheid over de correcte interpretatie van
de desbetreffende regels werden geı̈nformeerd.
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Disponibiliteit en wachtgeld
In een vorig jaarverslag93 onderzocht het College de problematiek
van de berekening van het wachtgeld van een deeltijds werkende
ambtenaar die in disponibiliteit wordt geplaatst wegens ziekte. Een
aanpassing van de bestaande reglementering94 door een koninklijk
besluit van 10 juni 200295 zorgde ervoor dat de voor de betrokken
ambtenaren minder voordelige berekening, zoals die reeds eerder
door de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) van de FOD
Financiën werd toegepast, in overeenstemming werd gebracht met
de reglementaire bepalingen. De ambtenaar die in disponibiliteit
wordt gesteld wegens ziekte, ontvangt bijgevolg een wachtgeld
gelijk aan 60% van zijn laatste activiteitswedde. Als laatste activiteitswedde dient te worden beschouwd, de wedde waarop betrokkene, rekening houdend met zijn deeltijdse prestaties, recht had op
het ogenblik dat hij in disponibiliteit werd gesteld (bijvoorbeeld
60% van een halftijdse wedde voor een ambtenaar die halftijds
werkte op het ogenblik dat hij in disponibiliteit werd gesteld).
Aangezien de aanpassing van de reglementering niet gebeurde met
terugwerkende kracht, onderzocht de CDVU op verzoek van het
College opnieuw welke sommen aan de betrokkenen dienden te
worden uitgekeerd tijdens de betwiste periode die duurde van 1
december 1998 tot 30 juni 2002. Tijdens deze periode had de CDVU
de op dat ogenblik geldende, voor de betrokkenen gunstigere reglementering niet toegepast. De CDVU besliste uiteindelijk de dossiers te herzien van alle deeltijds werkende ambtenaren die tijdens
de betwiste periode in disponibiliteit werden gesteld. In mei 2004
werden al deze dossiers geregulariseerd.
Ambtsneerlegging door een magistraat
Een rechter die korte tijd eerder op emeritaat was gegaan, diende
bij het College een klacht in wegens het nadeel dat hij meende te
hebben geleden door de tijd die de FOD Justitie nodig had om zijn
dossier te bezorgen aan de administratie der Pensioenen (hij had
één maand dienstanciënniteit te weinig om aanspraak te kunnen
maken op een merkelijk gunstigere berekening van zijn pensioen).
Hij meende dat indien zijn dossier sneller aan de administratie der

93
94

95
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CFO, Jaarverslag 2001, pp. 169-170.
Art. 66 tot 68 KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden
toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, B.S., 28 november 1998.
B.S., 27 juni 2002.
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Pensioenen zou zijn toegestuurd, het probleem eerder zou zijn ontdekt en nog had kunnen worden opgelost door de datum van
ingang van zijn pensioen te verplaatsen. Hoewel het College erkende dat de FOD geen fout kon worden verweten, organiseerde
het een bemiddelingsvergadering met de verantwoordelijken van
deze administratie om na te gaan welke oplossingen eventueel nog
mogelijk waren. Tijdens de vergadering werd duidelijk dat de enig
mogelijke oplossing erin bestond dat verzoeker een betrekking
voor beperkte duur zou vinden binnen een overheidsdienst, om
zodoende de vereiste anciënniteit te verwerven om op de gunstigere berekening van zijn pensioen aanspraak te kunnen maken. De
FOD Justitie beloofde na te gaan of binnen zijn diensten een dergelijke betrekking beschikbaar was.
7.3. Conclusies en aanbevelingen
Het College richtte in 2004 een officiële aanbeveling96 aan de FOD
Buitenlandse Zaken om de administratie ertoe aan te zetten aan
een van haar ambtenaren de achterstallige vergoedingen uit te betalen waarop hij nog recht had. De FOD heeft echter geen gevolg
gegeven aan deze aanbeveling.

96

OA 04/07; CFO, Jaarverslag 2004, p. 126.
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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 instelling 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 wanneer ze betrekking hebben op de verbetering van de wetgeving).
Uiteraard kan de Uitvoerende Macht er eveneens kennis van nemen. De officiële aanbevelingen, gesteund op artikel 14, derde lid,
van deze wet, worden gericht aan de Uitvoerende Macht (de regering en haar administratie).

III. Aanbevelingen

III. AANBEVELINGEN

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 beslissing 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, conjunctureel of structureel vlak op te lossen, eventueel op basis van concrete oplossingen aangereikt door het College.

1. Algemene aanbevelingen
1.1. De algemene aanbevelingen - 2004
Zoals werd toegelicht in punt I.2. van dit jaarverslag97, verkoos het
College van de federale ombudsmannen om geen nieuwe algemene aanbevelingen (AA) te formuleren in dit jaarverslag. Aldus
wordt de Kamer in de gelegenheid gesteld om de hangende algemene aanbevelingen van de voorgaande jaren te behandelen.
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CFO, Jaarverslag 2004, pp. 7 en 8.

115

III. Aanbevelingen

1.2. Gevolg dat in dit werkjaar werd gegeven aan de algemene
aanbevelingen van de voorgaande jaren
AA 03/01: behandelingstermijn van de in België ingediende dossiers voorgelegd aan de dienst Vreemdelingenzaken.
De aanbeveling werd door de Commissie voor de Verzoekschriften
besproken op 12 mei 200498. Er werd beslist dat de ombudspromotor in de commissie voor Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken
en het Openbaar Ambt een wetsvoorstel zou opstellen en aan de
leden van de commissie voor de Verzoekschriften ter ondertekening zou voorleggen. De commissie besliste ook om een resolutie
uit te werken om de minister ertoe aan te zetten maatregelen te
nemen om de achterstand binnen een redelijke termijn weg te werken.
Het College van de federale ombudsmannen van zijn kant begon
in 2004 met een structureel onderzoek van het probleem van de
behandelingstermijn van de aanvragen tot machtiging van verblijf
die behoren tot de bevoegdheid van het bureau “Artikel 9, lid 3 –
humanitair” wat leidde tot de opening van een principe-dossier99.
In antwoord op de vragen die het College van de federale ombudsmannen in dit verband aan de minister van Binnenlandse Zaken
stelde, deelde deze bij brief van 16 januari 2005 mee dat binnen het
bureau “Artikel 9, lid 3 – humanitair” een coördinator aangesteld
werd die zal moeten toezien op een correcte toepassing van de
instructies van de minister wat betreft de behandeling van deze
dossiers. Om de achterstand in te halen werd betrokken dienst
aanzienlijk versterkt.
Daarnaast heeft het College vastgesteld dat de aanbeveling ook
actueel blijft voor de bureaus van de dienst Vreemdelingenzaken
die belast zijn met de behandeling van de verzoeken tot herziening
en van de aanvragen tot verlenging en/of vernieuwing van verblijfstitels.
De algemene aanbeveling maakte het voorwerp uit van een mondelinge vraag waarop de minister van Binnenlandse Zaken nog
niet geantwoord had op 28 februari 2005100.
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Parl. St., Kamer, zitting 2003-2004, nr. 1239/001, pp. 3-5.
CFO, Jaarverslag 2004, pp. 45-47.
Mondelinge vraag nr. 3866 (Chastel) over “De aanbeveling van het College van de federale ombudsmannen betreffende de behandelingstermijn van de in België ingediende dossiers
voorgelegd aan de dienst Vreemdelingenzaken”.
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AA 03/02: de slechte werking van de directie-generaal Uitkeringen aan Personen met een handicap101
Deze aanbeveling werd besproken in de commissie voor de Verzoekschriften op 24 juni 2004102 en was het voorwerp van een parlementaire vraag103 in de plenaire vergadering. De staatssecretaris
voor het Gezin en Personen met een handicap beantwoordde deze
vraag. Zij onderkende dat er duidelijk problemen bestonden bij de
directie-generaal Uitkeringen aan Personen met een handicap zoals onder meer de vertraging in de behandeling van de aanvragen,
het personeelstekort, de technische problemen en de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering. De staatssecretaris sprak over
vier projecten om de werking van de administratie te verbeteren.
Een project betreft de oprichting van een contactcenter dat de toegankelijkheid van de administratie en kwaliteitsvolle informatieverstrekking aan de personen met een handicap moet waarborgen.
Het College is sedert geruime tijd voorstander van de oprichting
hiervan. Een ander project, genaamd « Communit-e », betreft de
elektronische uitwisseling van gegevens tussen de directie-generaal en de gemeentelijke administratie waar de aanvraag tot tegemoetkoming wordt ingediend. Vijf pilootgemeenten testen het systeem dat vanaf april 2005 zal worden uitgebreid tot de overige
gemeenten. Op termijn moet het voor de personen met een handicap mogelijk worden om hun dossier online te raadplegen. Het
College verheugt zich over deze gunstige ontwikkelingen en zal,
indien nieuwe problemen vastgesteld zouden worden, hiervan
melding maken bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.
AA 03/03: het bezwaarschrift
Aan deze algemene aanbeveling werd ten dele tegemoet gekomen
door de Programmawet van 27 december 2004, die in werking trad
op 1 januari 2005 en de artikelen 366 en 376 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen wijzigde. De mogelijkheid werd ingevoerd om een ontheffing te verlenen in een kohier dat uitvoerbaar
wordt verklaard. Bovendien blijft op basis van de Programmawet
een bezwaarschrift dat wordt ingediend bij een andere gewestelijk
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CFO, Jaarverslag 2004, pp. 81 e.v.
Verslag namens de commissie voor de Verzoekschriften, Kamer, gewone zitting 2003-2004,
24 juni 2004 (Van Gool) – “Jaarverslag van het College van de federale ombudsmannen”,
DOC 51 1239/001.
Beknopt verslag, Kamer, gewone zitting 2004-2005 Vraag Nr. 3867 (Chastel), - “De
algemene aanbeveling van het College van de federale ombudsmannen over de slechte werking
van de directie-generaal Uitkeringen aan Personen met een handicap s (AA 03/02)”, 51
Com. 386, p. 6.
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directeur dan die op het aanslagbiljet vermeld als geldig beschouwd en wordt tevens de verplichting opgelegd om het van
ambtswege aan de territoriaal bevoegde directeur door te sturen.
AA 03/04: de collectieve schuldenregeling
In 2003 formuleerde het College van de federale ombudsmannen
een algemene aanbeveling om een wetgevend initiatief te nemen
zodat belastingontvangers de hoofdsom van een fiscale schuld
kunnen kwijtschelden in de minnelijke fase van de procedure tot
collectieve schuldenregeling. Deze algemene aanbeveling wordt
momenteel bestudeerd door de Kamer104.
AA 02/01: het statuut van de samenwonenden en het vreemdelingenrecht
Deze algemene aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.
AA 02/02: wettelijke regeling inzake legalisatie en vertrouwensadvocaten
De wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van Internatonaal
Privaatrecht105 creëert eindelijk een wettelijke basis voor de legalisatie van buitenlandse akten en rechterlijke beslissingen. Deze aanbeveling behoudt echter haar volledige relevantie voor wat betreft
de nood aan omkadering van de praktijk van het inschakelen van
een vertrouwensadvocaat voor de controle van echtheid van de
inhoud van een buitenlandse akte of rechterlijke beslissing.
AA 02/03: de fiscale werkloosheidsval
In het Jaarverslag 2002 meldde het College dat volledig werklozen
van minstens vijftig jaar fiscaal werden ontmoedigd om een opleiding te volgen, wanneer zij daarvoor van bepaalde overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling een vergoeding ontvangen. Deze
vergoeding kan er namelijk voor zorgen dat zij niet langer van de
feitelijke belastingvrijstelling genieten.
Op 25 mei 2004 werd een wetsvoorstel ingediend om dergelijke
vergoeding belastingvrij te maken106. Dit voorstel is momenteel in
behandeling bij het Parlement.
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Wetsontwerp, houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van de collectieve schuldenregeling, Parl. St., Kamer, gewone zitting, 2003-2004, 28 juli 2004, hangend, 51K1309.
B.S., 27 juli 2004.
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992
met het oog op het wegwerken van de fiscale werkloosheidsval bij werklozen die een opleiding
volgen (Van Gool, Baeke, Storms, Burgeon, Dieu, De Clercq, Van der Maelen, Lenssen,
Claes), Parl. St., Kamer, gewone zitting, 2003-2004, 25 mei 2004, hangend, 51 1158/
001.
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AA 02/04: grenzen aan beslaglegging op bankrekeningen
Een humaner invorderingsbeleid
In de vorige jaarverslagen benadrukte het College dat een humaner invorderingsbeleid een antwoord kon vormen op verschillende
klachten over verregaande invorderingsmaatregelen die verzoekers bij het College indienden. In het Jaarverslag 2002 werd reeds
uitdrukkelijk gewezen op de nood aan een wettelijke bescherming
van het geld op een bankrekening, zodat rekening zou worden
gehouden met de grenzen die in het Gerechtelijk Wetboek worden
gesteld aan het beslag op en de overdracht van het loon of andere
inkomsten. Het Jaarverslag 2003 vermeldde dat het passend zou
zijn een duidelijke regeling uit te werken over beslag en kinderen
ten laste, zodat bij het bepalen van de beschermde bedragen ook
rekening zou worden gehouden met de kinderen ten laste.
Met de wet van 14 juni 2004 werd de bescherming opgenomen in
de artikelen 1409 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, uitgebreid tot de situatie waarin de beschermde bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn. Uiterlijk op 1 juli 2005 treedt deze wet
betreffende de onbeslagbare en onoverdraagbare tegoeden op
zichtrekening in werking. Door het toevoegen van een code blijven
de beschermde bedragen herkenbaar op de zichtrekening.
Op 27 december 2004 werden bovendien een aantal koninklijke
besluiten genomen die een formulier aankondigen, waarvan het
model zal worden vastgelegd bij ministerieel besluit. Wanneer beslagenen met kinderen ten laste willen genieten van de verhoging
van de bedragen die niet kunnen worden in beslag genomen of
overgedragen, moet de gevatte schuldenaar of de titularis van de
overgedragen inkomsten dit verklaren door middel van dat formulier.
AA 02/05 : de toepassing van het Handvest van de sociaal verzekerde op sommige sociale zekerheidsinstellingen
De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid deelde mee dat
hij de zienswijze van het College deelde dat in artikel 2, 2°, a) van
het Handvest van de sociaal verzekerde het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid wordt bedoeld, met inbegrip van deze die geen sociale zekerheidsprestaties betalen107. Bijgevolg vallen volgens de minister de inningsinstellingen, zoals de
RSZ of de RSZPPO, in het toepassingsgebied van het Handvest
van de sociaal verzekerde. Om elke onzekerheid hierover weg te
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Integraal verslag, Kamer, gewone zitting 2003-2004, Vraag nr. 2661 (Pieters) – “Het
Handvest van de sociaal verzekerde”, 51 Com 242, p. 8.
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werken overwoog de minister de tekst van artikel, 2, 2°, a) van het
Handvest te wijzigen en zulks toe te vertrouwen aan de werkgroep
ad hoc van het College van sociale zekerheidsinstellingen dat met
het onderzoek van de problematiek belast zou zijn.
AA 01/01: een grotere transparantie en een grotere rechtszekerheid in de toepassing door de dienst Vreemdelingenzaken van
de wet van 15 december 1980 en het uitvoeringsbesluit van die
wet.
Deze algemene aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.
AA 01/02 : uitbreiding van het artikel 143, tweede lid, van het
WIB92.
Deze algemene aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.
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.
Aansluitend bij deze algemene aanbeveling organiseerde de Nationale School voor de Fiscaliteit en de Financiën binnen de module
“Communicatie met / onthaal van de belastingplichtige” de opleiding
“Onderhandelingstechnieken en moeilijkheden bij contacten” voor
dienstleiders en “Sociale vaardigheden en dienstverlening” voor de
beambten van de dienst voor Alimentatievorderingen. Deze sessies
werden voorafgegaan door een opleiding “Relatie met de belastingplichtige” voor stagedoende inspecteurs en verificateurs. Aldus
werd tegemoetgekomen aan deze algemene aanbeveling door de
fiscale administratie.
AA 00/04: betaling van de verkeersbelasting via bankdomiciliëring.
Deze algemene aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.
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.
Deze algemene aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.
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AA 99/02: de instelling van een werkgroep ter opvolging van de
toepassing van de wet op de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen
De commissie voor de Verzoekschriften heeft de federale ombudsmannen in mei 2001 gehoord teneinde haar informatie betreffende
deze problematiek aan te vullen.
Als gevolg van de vaststelling door het College van onbehoorlijk
bestuur wegens gebrek aan motivering in de talrijke dossiers van
de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen, deed de administratie van het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen van het ministerie
van Middenstand en Landbouw (deze administratie maakt heden
deel uit van de FOD Sociale Zekerheid) begin 2001 aan haar voogdijminister voorstellen die ertoe strekten de standaardformules van
de beslissingen van deze commissie aan te passen in de zin van
een afdoende motivering. De minister belast met de Middenstand
keurde deze voorstellen goed. De effectieve realisatie van deze
voorstellen gebeurde in 2003. In 2004 werden de contacten tussen
het College en de FOD Sociale Zekerheid verder gezet en nam de
administratie reeds enkele maatregelen om de leesbaarheid van de
bedoelde beslissingen te verbeteren.
Verder ontmoette het College onlangs de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen waarbij ondermeer deze problematiek werd besproken. De minister deelde mee dat hij zou onderzoeken of het opportuun is een dergelijke werkgroep op te richten.
AA 99/05: het treffen van de nodige maatregelen om de bekendheid te verhogen van het bestaan en de opdrachten van de communicatie- en informatieambtenaren.
De commissie voor de Verzoekschriften heeft in mei 2001 de federale ombudsmannen over deze algemene aanbeveling gehoord.
Gelet op het transversale karakter van deze algemene aanbeveling,
die van toepassing is op alle federale administratieve overheden,
besprak het College deze algemene aanbeveling met de minister
van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. Verder ontmoette het College de communicatieambtenaren die in het kader van de Copernicushervorming
binnen de federale administratie werden aangesteld (COMMnetkern) en die uitdrukking geven aan de nieuwe mogelijkheden en
initiatieven die op het vlak van de interne en externe communicatie door de Copernicushervorming werden ingevoerd. Het College
herinnert vooral aan het doel van deze algemene aanbeveling, met
name de federale administratie beter bereikbaar maken voor de
burger die geconfronteerd wordt met een administratief probleem
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of eenvoudig op zoek is naar informatie, zonder dat het zich uitspreekt over de modaliteiten van de praktische uitvoering ervan
door de communicatie- en de informatieambtenaren. De COMMnetkern informeerde het College over het project om een enig groen
nummer in te voeren voor de hele federale administratie. Dit project bevindt zich momenteel in een testfase.
AA 99/06: de verplichting aan de burger opgelegd om bepaalde
stukken voor te leggen, terwijl de administratie over de middelen
beschikt om deze stukken te vinden, of dat het zou volstaan om
aan de administratie deze middelen ter beschikking te stellen.
De commissie voor de Verzoekschriften heeft in mei 2001 de federale ombudsmannen over deze algemene aanbeveling gehoord.
Hoewel ze destijds was opgenomen in het plan van de commissaris voor de Administratieve Vereenvoudiging, werd er aan deze
aanbeveling geen verder gevolg gegeven. Het College had echter
een ontmoeting met de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, die meedeelde dat hij met het oog op de uitvoering
van deze algemene aanbeveling contact had opgenomen met zijn
collega, de staatssecretaris voor Informatisering van de Staat. Deze
problematiek behoort immers tot de prioriteiten van het staatssecretariaat voor Administratieve Vereenvoudiging (zie de Beleidsnota Administratieve Vereenvoudiging van 26 november 2003, en
de website www.sav.fgov.be). De staatssecretaris heeft zich als doel
gesteld om een systeem van unieke gegevensinzameling betreffende de burgers in te voeren. De federale overheidsdiensten zullen dan aan de burger geen gegevens of attesten meer opvragen
die al bekend zijn bij het Rijksregister van de natuurlijke personen
(RNP) of bij het gemeentebestuur.
Te noteren valt dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de
Kruispuntbank van Ondernemingen reeds een gelijkaardige rol vervullen in respectievelijk sociale en economische aangelegenheden.
Zo zullen de betrokken administraties voortaan de Kruispuntbank
van Ondernemingen consulteren en niet nogmaals aan een onderneming of handelaar, die geı̈dentificeerd kunnen worden aan de hand
van een uniek ondernemingsnummer, de informatie vragen die zij
reeds eerder aan de Kruispuntbank bezorgden. In dezelfde zin
schafte de administratie in 2004 op basis van de vaststellingen van
het staatssecretariaat voor Administratieve Vereenvoudigingen de
verplichting af voor de ondernemingen om bij de offertes die zij
indienen naar aanleiding van een openbare aanbesteding, drie attesten te voegen (een bewijs van betaling van de sociale bijdragen, een
bewijs van BTW-plichtigheid en een bewijs van neerlegging van de
jaarrekeningen bij de Nationale Bank). De opdrachtgevende administraties zullen voortaan de Kruispuntbank raadplegen.
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Bovendien bepaalt een wetsvoorstel dat de administratie nog
slechts gegevens zal vragen aan de burger wanneer geen enkele
andere administratie reeds over deze gegevens beschikt108. Dit
wetsvoorstel wordt momenteel onderzocht in de commissie voor
de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat.
In het kader van deze aanbeveling dient ook het project van het
“enig fiscaal dossier” van de staatssecretaris voor Modernisering
van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude te worden
vermeld. Het College had trouwens een ontmoeting met de staatssecretaris. Het “enig fiscaal dossier” zou een elektronisch document zijn dat alle fiscale gegevens betreffende een belastingplichtige bevat. Het zou kunnen geconsulteerd worden door de bevoegde ambtenaren van de verschillende diensten van de FOD
Financiën zodat het voor de fiscale administratie niet meer nodig
zou zijn meerdere malen dezelfde informatie te vragen aan een
belastingplichtige. De administratie onderzoekt momenteel de aspecten van het project die verband houden met bescherming van
de persoonlijke levenssfeer.
AA 99/07: de interlandelijke adoptie.
De wijzigingen van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van
de adoptie die nodig gebleken waren bij de onderhandelingen tussen de federale Staat en de Gemeenschappen over het samenwerkingsakkoord, werden opgenomen in de programmawet van 27
december 2004109. De inwerkingtreding van de wet van 24 april
2003 hangt nu af van het sluiten van het samenwerkingsakkoord
met de Gemeenschappen en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten110.
AA 99/08: moeilijkheden tussen belastingplichtigen en administratie ingevolge waardering van een onroerend goed door de
fiscale administratie.
Het College van de federale ombudsmannen stelde in 2004 vast
dat er vanuit de verschillende bij deze aanbeveling betrokken administraties, in de praktijk reeds wordt gewerkt aan een betere
motivering van de beslissingen tot vaststelling van de waarde van
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Wetsvoorstel tot verbetering van de verstandhouding tussen de burgers en de overheid
(Cornil en Nagy), art. 12, Parl. St., Senaat, buitengewone zitting 2003, 11 juli 2003,
3-67/1.
B.S. 31 december 2004, z. Titel IX, Hoofdstuk IV.
Mondelinge vraag nr. 3828 (Taelman) aan de vice-eerste minister en minister van
Justitie over “De samenwerkingsovereenkomst inzake adoptie”, Kamer, gewone zitting
2004-2005, 51 Com 354, p.8.

123

III. Aanbevelingen

onroerende goederen. De initiatieven die werden genomen met betrekking tot de motivering van de kadastrale inkomens worden in
dit jaarverslag besproken op pp. 69 e.v.
AA 99/09: uitbreiding van de mogelijkheden tot het verlenen van
ontheffing via het kohier.
Als gevolg van deze algemene aanbeveling werd in het Wetboek
van de inkomstenbelastingen een artikel 376ter ingevoegd dat de
gewestelijk directeur der belastingen, of de door hem aangewezen
ambtenaar, de mogelijkheid geeft om een ontheffing te verlenen in
een kohier dat uitvoerbaar wordt verklaard111.
AA 99/13: de beslotenheid van de Orde van Geneesheren
In de loop van 2004 werden in de Senaat hoorzittingen aangevat
over de oprichting van een Hoge Raad voor de Deontologie van de
Gezondheidsberoepen. De discussie wordt gevoerd op basis van
drie wetsvoorstellen112 én een ontwerptekst van de federale minister van Volksgezondheid. De bedoeling is om tot één gemeenschappelijk voorstel te komen in verband met de hervorming van de
verschillende ordes (geneesheren, apothekers,...). Alle voorstellen
gaan in de richting van een grotere democratisering en transparantie van de bestaande organen, wat aansluit bij de aanbeveling van
het College aan de wetgever om de patiënt of zijn rechthebbenden
het recht toe te kennen om ingelicht te worden over het resultaat
van de tuchtprocedure.
AA 98/02: 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 federale ombudsmannen gehoord over deze algemene aanbeveling. In
dezelfde zin als deze aanbeveling bepaalt een wetsvoorstel dat de
burger, onder door de Koning te bepalen voorwaarden, een bewijs
zal krijgen van de afgifte van een document aan de overheid113. Dit
voorstel wordt momenteel onderzocht in de commissie voor de
Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
van de Senaat. In dezelfde optiek bepaalt een wetsvoorstel dat de
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Art. 378 van de Programmawet van 27 december 2004.
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (Vankrunkelsven, Van Duppen en
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Wetsvoorstel tot verbetering van de verstandhouding tussen de burgers en de overheid
(Cornil), art. 4 en 16, Parl. St., Senaat, buitengewone zitting 2003, 11 juli 2003, 3-67/1.
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administratie onmiddellijk de datum van ontvangst vermeldt op
het geschrift waarbij de aanvraag werd ingediend en de aanvrager
onverwijld een bewijs van ontvangst zendt waarin die datum
wordt vermeld114. Een ander wetsvoorstel115 bepaalt dat de federale administratieve overheid ertoe gehouden is “aan eenieder die
een of meer documenten aan haar overzendt, een ontvangstbewijs te bezorgen en dit ongeacht de wijze van overzending”.
Rekening houdend met het transversale karakter van deze algemene aanbeveling die van toepassing is op alle federale administratieve overheden, is de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken ongetwijfeld de meest aangewezen persoon om ze uit te voeren. Nadat hij door het College werd gecontacteerd, bevestigde de
minister dat het belangrijk is de onzekerheden voor de gebruiker
van de openbare dienst zoveel mogelijk te beperken. Hij stelde
echter dat het naleven van deze aanbeveling reeds deel uitmaakt
van het respect voor de beginselen van behoorlijk bestuur. Het
College meent dat in deze zaak wetgevend moet worden opgetreden.
AA 97/02: de erkenning van het College van de federale ombudsmannen in de Grondwet.
Deze algemene aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven. De
betreffende artikelen van de Grondwet werden voor deze legislatuur voor herziening vatbaar verklaard.
AA 97/04: de opschorting van de termijnen bij de rechtscolleges
zolang het College gevat is.
Deze algemene aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.
AA 97/05: de mogelijkheid voor het College van de federale ombudsmannen om een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof.
Deze algemene aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.
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
werd doorgestuurd naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Ambtenarenzaken, is zonder gevolg gebleven.
114

115

Voorstel van algemene wet van bestuursrecht, (Leterme en Vandeurzen), art. 3.4.3,
Parl. St., Kamer, gewone zitting 2003-2004, 26 november 2003, 0496/001
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van
bestuur met het oog op het verfijnen van de verhouding tussen de bestuurden en de federale
administratieve overheden (Van Gool en Frédéric), art. 12 quater, Parl. St., Kamer, gewone zitting 2003-2004, 19 maart 2004, 51 0937/001.
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Gelet op het transversale karakter van deze algemene aanbeveling,
die inderdaad van toepassing is op alle federale administratieve
overheden, lijkt de minister bevoegd voor Ambtenarenzaken de
meest aangewezen persoon, om deze aanbeveling te realiseren.
Naar aanleiding van een vergadering met het College, gaf de minister blijk van zijn interesse voor deze aanbeveling. Anderzijds
kondigde hij aan dat samen met de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging zou worden gezocht naar een uniforme
oplossing voor alle federale administraties.
AA 97/12: de uitdrukkelijke vermelding in de wet van 22 maart
1995 van het principe volgens hetwelk de parlementaire ombudsman een beroep kan doen op de billijkheid.
Deze algemene aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.
2. Overzicht van de officiële aanbevelingen116 2004117
OA 04/01, Binnenlandse Zaken, Jaarverslag 2004, pp. 45 en 46
(dienst Vreemdelingenzaken)
OA 04/02, Binnenlandse Zaken, Jaarverslag 2004, pp. 46 en 47
(dienst Vreemdelingenzaken)
OA 04/03, Financiën, Jaarverslag 2004, p. 72 (de dienst Getuigschriften voor Verstrekte Hulp)
OA 04/04, Financiën, Jaarverslag 2004, p. 72 (het drukwerk 247.7
inzake fiscaal derdenbeslag)
OA 04/05, Financiën, Jaarverslag 2004, p. 73 (de begeleidende brief
bij het BTW-proces-verbaal)
OA 04/06, Financiën, Jaarverslag 2004, p. 74 (Ambtshalve ontheffing inzake verkeersbelasting)
OA 04/07, Buitenlandse Zaken, Jaarverslag 2004, p. 111 (achterstallige vergoedingen)

116

117
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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.
Voor de officiële aanbevelingen van 1997 tot en met 2001, zie CFO, Jaarverslag 2001,
pp. 187 en 188. Voor deze van 2002, zie CFO, Jaarverslag 2002, p. 132 en voor deze van
2003, zie CFO, Jaarverslag 2003, p. 162.
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Bijlage I – Wet van 22 maart 1995, tot instelling van federale
ombudsmannen, zoals gewijzigd bij Wet van 11 februari 2004118
HOOFDSTUK I. - De federale ombudsmannen.
Art. 1. Er zijn twee federale ombudsmannen, de ene Nederlandstalig, de andere Franstalig, die als taak hebben :
1° klachten te onderzoeken over de werking van de federale administratieve overheden;
2° op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers onderzoek in te stellen naar de werking van de federale administratieve diensten die ze aanwijst;
3° op basis van de bevindingen gedaan bij de uitvoering van de
opdrachten bedoeld in 1° en 2°, aanbevelingen te doen en verslag uit te brengen overeenkomstig de artikelen 14, derde lid, en
15, 1e lid.
De ombudsmannen oefenen hun taken uit ten aanzien van de federale administratieve overheden zoals bedoeld in artikel 14 van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State, met uitzondering
van de administratieve overheden die door een bijzondere wettelijke bepaling met een eigen ombudsman zijn begiftigd.
Indien het ambt van ombudsman door een vrouw wordt bekleed,
wordt deze aangeduid als ombudsvrouw.
De ombudsmannen treden op als college.
Art. 2. De bepalingen van de wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, zijn van toepassing
op de ombudsmannen en het personeel dat hun bijstaat. Zij worden beschouwd als diensten waarvan de werkkring het ganse land
bestrijkt.
Art. 3. De ombudsmannen worden, na een openbare oproep tot
kandidaatstelling, benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een mandaat van zes jaar. Bij het verstrijken van
elk mandaat wordt een openbare oproep tot kandidaatstelling gedaan teneinde het College van federale ombudsmannen te hernieuwen. Het mandaat van ombudsman mag voor eenzelfde kandidaat evenwel slechts eenmaal worden hernieuwd. Wanneer het
mandaat van ombudsman niet hernieuwd wordt, blijft de ombudsman zijn functie uitoefenen tot er een opvolger is benoemd.

118

B.S., 29 maart 2004.
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Om tot ombudsman te worden benoemd, moet men :
1° Belg zijn;
2° van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke
rechten genieten;
3° houder zijn van een diploma dat bij de Rijksbesturen toegang
geeft tot een ambt van niveau 1;
4° het bewijs leveren van een voldoende kennis van de andere
landstalen, volgens de nadere regels bepaald door de Kamer
van volksvertegenwoordigers;
5° ten minste vijf jaar nuttige beroepservaring hebben, hetzij op
juridisch, administratief of sociaal gebied, hetzij op een ander
gebied dat dienstig is voor de uitoefening van het ambt.
Eenzelfde persoon mag niet meer dan twee, al dan niet opeenvolgende, mandaten van ombudsman uitoefenen.
Art. 4. Alvorens in functie te treden, leggen de ombudsmannen in
handen van de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers de volgende eed af : ″Ik zweer getrouwheid aan de Koning,
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische
volk.″.
Art. 5. Tijdens de duur van hun mandaat kunnen de ombudsmannen geen van de volgende ambten, functies of mandaten uitoefenen :
1° het ambt van magistraat, notaris of gerechtsdeurwaarder;
2° het beroep van advocaat;
3° de functie van bedienaar van een erkende eredienst of een betrekking als afgevaardigde van een door de wet erkende organisatie die morele diensten verleent op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing;
4° een bij verkiezing verleend openbaar mandaat;
5° een bezoldigde betrekking in de openbare diensten bedoeld in
artikel 1, tweede lid.
De ombudsmannen mogen geen openbaar ambt of enige andere
functie vervullen waardoor de waardigheid of de uitoefening van
hun ambt in het gedrang kan komen.
Voor de toepassing van dit artikel worden gelijkgesteld met een bij
verkiezing verleend openbaar mandaat : het ambt van buiten de
gemeenteraad benoemde burgemeester, een mandaat van bestuurder in een instelling van openbaar nut en een ambt van regeringscommissaris, met inbegrip van het ambt van gouverneur, adjunctgouverneur of vice-gouverneur.
De houder van een bij verkiezing verleend openbaar mandaat die
zijn benoeming tot ombudsman aanvaardt, wordt van rechtswege
ontheven van zijn door verkiezing verkregen mandaat.

Bijlagen

De artikelen 1, 6, 7, 10, 11 en 12 van de wet van 18 september 1986
tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van
de overheidsdiensten zijn, in voorkomend geval, van overeenkomstige toepassing op de ombudsmannen.
Art. 6. De Kamer van volksvertegenwoordigers kan een einde maken aan het ambt van de ombudsmannen :
1° op hun verzoek;
2° wanneer zij de leeftijd van 65 jaar bereiken;
3° wanneer hun gezondheidstoestand de uitoefening van het ambt
ernstig in gevaar brengt.
De Kamer van volksvertegenwoordigers kan de ombudsmannen
afzetten :
1° wanneer zij een van de ambten, functies of mandaten vermeld
in artikel 5, eerste en derde lid, uitoefenen;
2° om ernstige redenen.
Art. 7. Binnen de grenzen van hun bevoegdheid, ontvangen de
ombudsmannen van geen enkele overheid instructies.
Zij kunnen niet van hun ambt worden ontheven wegens daden die
zij stellen in het raam van hun ambtsvervulling.
HOOFDSTUK II. - De klachten.
Art. 8. Iedere belanghebbende kan schriftelijk of mondeling bij de
ombudsmannen een klacht indienen met betrekking tot de handelingen of de werking van de administratieve overheden.
De belanghebbende moet vooraf contact zoeken met die overheden teneinde genoegdoening te verkrijgen.
Art. 9. De ombudsmannen kunnen weigeren een klacht te behandelen wanneer :
1° de identiteit van de klager niet gekend is;
2° de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar
vóór het indienen van de klacht hebben voorgedaan.
De ombudsmannen weigeren een klacht te behandelen wanneer :
1° de klacht kennelijk ongegrond is;
2° de klager kennelijk ten aanzien van de betrokken administratieve overheid geen enkele poging ondernam om genoegdoening te verkrijgen;
3° de klacht in wezen dezelfde is als een eerder door de ombudsmannen afgewezen klacht en ze geen nieuwe feiten bevatten.
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Wanneer de klacht een federale, gewestelijke, gemeenschaps- of
andere administratieve overheid betreft die krachtens een wettelijke regeling over een eigen ombudsman beschikt, sturen de ombudsmannen de klacht onverwijld naar deze laatste door.
Art. 10. De ombudsmannen delen de klager onverwijld hun beslissing mee om de klacht al dan niet te behandelen of ze aan een
andere ombudsman door te zenden. De weigering om een klacht te
behandelen wordt gemotiveerd.
De ombudsmannen stellen de administratieve overheid in kennis
van de klacht die zij voornemens zijn te onderzoeken.
Art. 11. De ombudsmannen kunnen ambtenaren of diensten waaraan zij in het kader van hun opdracht vragen richten, een dwingende termijn opleggen voor het beantwoorden van deze vragen.
Zij mogen tevens ter plaatse alle vaststellingen doen en zich alle
bescheiden of inlichtingen doen meedelen die zij nodig achten en
alle betrokken personen horen.
De personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen
van geheimen die hun zijn toevertrouwd, worden van hun plicht
tot geheimhouding ontheven in het raam van het door de ombudsmannen ingestelde onderzoek.
De ombudsmannen kunnen zich door deskundigen laten bijstaan.
Art. 12. Indien de ombudsmannen in de uitoefening van hun ambt
een feit vaststellen dat een misdaad of een wanbedrijf kan opleveren, stellen zij overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van
Strafvordering de procureur des Konings ervan in kennis.
Indien zij in de uitoefening van hun ambt een feit vaststellen dat
een tuchtvergrijp kan opleveren, verwittigen zij daarvan de bevoegde administratieve overheid.
Art. 13. Het onderzoek van een klacht wordt opgeschort wanneer
omtrent de feiten een beroep bij de rechtbank of een georganiseerd
administratief beroep wordt ingesteld. De administratieve overheid stelt de ombudsmannen in kennis van het ingestelde beroep.
In dat geval brengen de ombudsmannen de klager onverwijld op
de hoogte van de opschorting van de behandeling van zijn klacht.
De indiening en het onderzoek van een klacht schorsen noch stuiten de termijnen voor het instellen van beroepen bij de rechtbank
of van georganiseerde administratieve beroepen.
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Art. 14. De klager wordt geregeld geı̈nformeerd over het gevolg
dat aan zijn klacht wordt gegeven.
De ombudsmannen trachten de standpunten van de klager en de
betrokken diensten te verzoenen.
Zij kunnen elke aanbeveling die zij nuttig achten richten tot de
administratieve overheid. In dat geval brengen zij de verantwoordelijke minister ervan op de hoogte.
HOOFDSTUK III. - De verslagen van de ombudsmannen.
Art. 15. Elk jaar en uiterlijk op 31 maart richten de ombudsmannen
een verslag over hun activiteiten tot de Kamer van volksvertegenwoordigers. Zij kunnen bovendien driemaandelijkse tussentijdse
verslagen uitbrengen, indien zij het nuttig achten. Deze verslagen
bevatten de aanbevelingen die de ombudsmannen nodig achten en
vermelden de eventuele moeilijkheden die zij ondervinden bij de
uitoefening van hun ambt.
De identiteit van de klager en van de personeelsleden van de administratieve overheden mag niet worden vermeld in deze verslagen.
De verslagen worden openbaar gemaakt door de Kamer van volksvertegenwoordigers.
De ombudsmannen kunnen te allen tijde door de Kamer worden
gehoord, hetzij op hun verzoek, hetzij op verzoek van de Kamer.
HOOFDSTUK IV. - Diverse bepalingen.
Art. 16. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de
ombudsmannen en hun personeelsleden.
Art. 17. De ombudsmannen stellen een huishoudelijk reglement
vast dat de nadere regels voor de behandeling van de klachten
bevat. Dit reglement wordt door de Kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Art. 18. De kredieten die noodzakelijk zijn voor de werking van de
dienst van de ombudsmannen worden uitgetrokken op de begroting van de dotaties. De dienst van de ombudsmannen geniet portvrijdom voor de dienstbriefwisseling.
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Art. 19. Onverminderd de delegaties die de ombudsmannen elkaar
bij een collegiale beslissing verlenen, benoemen, ontslaan en leiden
zij de personeelsleden die hen bijstaan in de uitoefening van hun
ambt.
De Kamer van volksvertegenwoordigers stelt op voorstel van de
ombudsmannen het statuut en de formatie van het personeel vast.
Art. 20. De ombudsmannen genieten hetzelfde statuut als de
raadsheren van het Rekenhof. De wedderegeling van de raadsheren van het Rekenhof, vervat in de wet van 21 maart 1964 betreffende de wedden van de leden van het Rekenhof, zoals gewijzigd
bij de wetten van 14 maart 1975 en 5 augustus 1992, is van toepassing op de ombudsmannen.
Het rustpensioen van de ombudsmannen wordt berekend op basis
van de gemiddelde wedde der laatste vijf jaren, vastgesteld overeenkomstig de regeling inzake rustpensioenen ten laste van de
Staat en op de voet van een dertigste per jaar dienst als ombudsman, voor zover zij hun ambt in de voormelde hoedanigheid gedurende twaalf jaar hebben uitgeoefend.
De diensten van een ombudsman die niet onder de regeling van
het voorgaande lid vallen en in aanmerking komen bij de berekening van een rustpensioen ten laste van de Staat, worden aangerekend volgens de wetten tot bepaling van de rustpensioenen in
verband met die diensten.
De ombudsman van wie bevonden is dat hij wegens ziekte of gebrekkigheid niet meer in staat is zijn ambt te vervullen, maar de
leeftijd van 65 jaar niet bereikt heeft, kan op pensioen worden gesteld, ongeacht zijn leeftijd.
Het rustpensioen van de ombudsmannen mag niet hoger zijn dan
negen tiende van de gemiddelde wedde der laatste vijf jaren.
Behalve in de gevallen van artikel 6, eerste lid, 1° en 2°, en tweede
lid, en in het geval van het vierde lid van dit artikel, geniet de
ombudsman aan wiens mandaat een einde komt, een uittredingsvergoeding naar rato van één maand wedde per jaar uitgeoefend
mandaat.
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Bijlage II – Parlementaire vragen en voorontwerpen van wet,
wetsontwerpen, wetsvoorstellen en lijst van ombudspromotoren
We vermelden in punt A enkel de (geschreven en mondelinge)
parlementaire vragen die in 2004 gesteld of gepubliceerd werden
en uitdrukkelijk verwijzen naar het College van de federale ombudsmannen of naar zijn jaarverslagen. Zeer veel andere vragen
betreffende de materies behandeld in de jaarverslagen van het College werden tijdens het afgelopen werkjaar gesteld, zonder dat
men daar een band met de verslagen kan uit afleiden. In punt B
worden enkel het voorontwerp, het ontwerp en de voorstellen van
wet opgenomen die verband houden met een algemene aanbeveling van het College.
De hierna geciteerde vragen en teksten zijn deze die op de websites van de Kamer van volksvertegenwoordigers (Parolis) en van de
Senaat gevonden werden of deze waar de publicatie “Parlementaire mededelingen” gewag van heeft gemaakt. Teneinde de volledigheid te bereiken worden de parlementsleden uitgenodigd hun
vragen en voorstellen in verband met de jaarverslagen systematisch mee te delen aan het College.
De volgende parlementaire vragen worden vermeld in dezelfde
volgorde als 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, Maatschappelijke Integratie,
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen Ambtenarenzaken
Vr. en Antw., Senaat, gewone zitting 2003-2004, vraag nr. 3-601 van
12 januari 2004 (Brotcorne) “Selor. Jaarverslag”, Bull. 3-10.
Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2003-2004, vraag nr. 47 van 18
februari 2004 (Lambert) “E-mailgedragslijn bij de overheid”, Bull.
B025, 22 maart 2004, p. 3881.
Vr. en Antw., Senaat, gewone zitting 2003-2004, vraag nr. 3-787 van
25 februari 2004 (Brotcorne) “Statutaire ambtenaren, Indienstnemingen. Contacten tussen Selor en de federale overheidsdiensten”, Bull. 3-13;
CFO, Jaarverslag 2002, pp. 53 en 54.
Vr. en Antw., Senaat, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 3-1745 van
22 november 2004 (Noreilde) “Selor - Informaticasysteem - Gegevens
van kandidaten - Diploma en curriculum vitae” Bull. 3-30, pp. 2129-2130.
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Vr. en Antw., Senaat, gewone zitting 2003-2004, vraag nr. 3-792 van
25 februari 2004 (Brotcorne) “Selor; Klachten. Beheer. Geschikte methode”, Bull. 3-13.
Minister van Binnenlandse Zaken
Integraal verslag, Kamer, gewone zitting 2003-2004, vraag nr. 1089
van 7 januari 2004 (Nagy) ″De kandidaat- vluchtelingen wier asielprocedure al lang aansleept ″, 51 Com. 116, p. 26; CFO, Jaarverslag 2003,
p. 63.
Integraal verslag, Kamer, gewone zitting 2003-2004, vraag nr. 3211
van 23 juni 2004 (Claes) ″Het asielbeleid van de regering ″, 51 Com.
307, p. 8.
Integraal verslag, Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 440
van 27 oktober 2004 (Nagy) ″Het Belgische detentie- en uitzettingsbeleid ″, 51 Com. 377, p. 14.
Integraal verslag, Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 441
van 27 oktober 2004 (Nagy) ″Het Belgisch beleid inzake vreemdelingenrecht ″, 51 Com. 377, p. 19.
Handelingen, Senaat, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 3-426 van
28 oktober 2004 (Bouarfa) “De interpretatie van de dienst Vreemdelingenzaken inzake het statuut van de transitzone in de luchthaven BrusselNationaal”, Bull. 3-82; CFO, Jaarverslag 2004, pp. 44 en 45.
Vraag om informatie “Onderzoek van de dossiers van vijf Afrikanen in
de transitzone – Rol van de federale ombudsman en van de Kamer”
(Nagy, De Croo, Lalieux), Kamer, D000203.
Bijlagen bij het verslag namens de Commissie voor Binnenlandse
Zaken en voor de Administratieve aangelegenheden (Thijs, Wille).
Antwoord op de aanbevelingen “Mensenhandel en visafraude” van 5
mei 2003, Senaat, gewone zitting 2003-2004, 13 juli 2004, Parl. St.,
3-547/2. Bijlage II.1.
Mondelinge vraag nr. 3866 (Chastel) over: “De aanbeveling van het
College van de federale ombudsmannen betreffende de behandelingstermijn van de in België ingediende dossiers voorgelegd aan de dienst
Vreemdelingenzaken”; CFO, Jaarverslag 2004, p. 116.
Minister van Financiën
Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2003-2004, vraag nr. 255 van 5
februari 2004 (Leterme) “Artikel 60 van het Wetboek der registratierechten - Voorwaarde inschrijvingsplicht in het bevolkingsregister”,
51 026, 29 maart 2004, pp. 4015-4017; CFO, Jaarverslag 2004, pp. 70
en 71.
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Integraal verslag, Kamer, gewone zitting 2003-2004, vraag nr. 3163
van 20 juni 2004 (Lahaye-Battheu) ″Het gunsttarief voor registratierechten ″, 51 Com. 303, p. 10 ev. ; CFO, Jaarverslag 2004, pp. 70 en 71.
Integraal verslag, Kamer, gewone zitting 2003-2004, vraag nr. 3324
van 6 juli 2004 (Chabot) - “De registratierechten”, 51 Com. 320; CFO,
Jaarverslag 2004, pp. 70 en 71.
Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 501 van 6
oktober 2004 (Chastel) “Algemene aanbevelingen van het College van
de federale ombudsmannen – Bezwaartermijn om de aanslag te betwisten
– Vaste dagtekening – Berekening van de termijnen – Ontvangstmelding
– Interne doorverwijzing – Begrippen “schriftelijk” en “handtekening”
ter betwisting van de aanslag ”, Bull. B053, 16 november 2004, p. 8098
ev.; CFO, Jaarverslag 2003, pp. 149-151.
Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 502 van 6
oktober 2004 (Chastel) “Algemene aanbeveling van het College van de
federale ombudsmannen – Collectieve schuldenregeling”, Bull. B055, 29
november 2004, p. 8523 ; CFO, Jaarverslag 2003, p. 151.
Minister van Justitie
Integraal verslag, Kamer, gewone zitting, 2004-2005, Mondelinge
vraag nr. 3828 (Taelman) “De samenwerkingsovereenkomst inzake
adoptie”, Com. 354, p. 8, CFO, Jaarverslag 2004, p. 123.
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Integraal verslag, Kamer, gewone zitting 2004-2005, Commissie van
Sociale Zaken, vraag nr. 3867 van 9 november 2004 (Chastel) - ″De
algemene aanbeveling van het College van federale ombudsmannen inzake
de gebrekkige werking van de Directie-generaal van de Uitkeringen aan
Personen met een handicap ″, 51 Com. 386, p. 9 ; CFO, Jaarverslag
2003, pp. 148 en 149.
Integraal verslag, Kamer, gewone zitting 2003-2004, vraag nr. 2661
(Pieters) - “Het Handvest van de sociaal verzekerde”, 51 Com. 242, p. 8;
CFO, Jaarverslag 2004, p. 119.
Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en
Wetenschapsbeleid
Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 48 van 5
januari 2004 (Vandeurzen) “Controle federale en provinciale inspectiediensten”, Bull. B019, 9 februari 2004, p. 2717.
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Minister van Werk en Consumentenzaken
Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 157 van 15
oktober 2004 (Lambert) “Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Problemen bij dienstverlening.”, Bull. B056, 6 december 2004, p. 8818
ev.; CFO, Jaarverslag 2003, p. 134 en 135.
B. Voorontwerpen van wet, wetsontwerpen en wetsvoorstellen
die verband houden met een algemene aanbeveling of de
wet van het College van de federale ombudsmannen
Wet van 11 februari 2004 tot wijziging van de wet van 22 maart 1995
tot instelling van federale ombudsmannen, B.S. 29.03.2004, p. 17720 –
(Wetsontwerp van Cortois, Fréderic, 27 november 2003, 51 0502).
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, teneinde de procedure te regelen op grond waarvan de
federale ombudsmannen kunnen worden gelast een onderzoek in te stellen
naar de werking van de federale administratieve diensten (Nagy, Genot,
Gerkens, Gobert), Parl. St., Kamer, zitting 2003-2004, 16 maart 2004,
hangend, 51 0916.
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de
openbaarheid van bestuur met het oog op het verfijnen van de verhouding
tussen de bestuurden en de federale administratieve overheden (Van Gool
en Fréderic), Parl. St., Kamer, zitting 2003-2004, 19 maart 2004, hangend, 51 0937.
Wetsvoorstel tot instelling van een ombudsdienst bij de Dienst voor
Tegemoetkomingen voor Personen met een Handicap (Goutry, Avontroodt, Doyen-Fonck en Bacquelaine), Parl. St., Kamer, zitting
2003-2004, 29 maart 2004, hangend, 51 0968.
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse artsen en een
Orde van Franstalige en Duitstalige artsen (Bourgeois), Parl. St., Kamer, gewone zitting 2003-2004, 23 april 2004, pendant, 51 1045.
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot het indienen van het bezwaar (De Padt),
Parl. St., Kamer, zitting 2003-2004, 7 mei 2004, hangend, 51 1110.
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het wegwerken van de fiscale werkloosheidsval bij werklozen die een opleiding volgen (Van Gool, Baeke,
Storms, Burgeon, Dieu, De Clercq, Van der Maelen, Lenssen en
Claes), Parl. St., Kamer, zitting 2003-2004, 25 mei 2004, hangend, 51
1158.
Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van Internationaal privaatrecht, B.S., 27 juli 2004.
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Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van de collectieve schuldenregeling,
Parl. St., Kamer, zitting 2003-2004, 28 juli 2004, hangend, 51 1309.
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 419bis in het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de toerekeningsorde van de betalingen, om aldus op te treden tegen overmatige schuldenlast (Nyssens,
Brotcorne), Parl. Doc., Senaat, gewone zitting 2003-2004, 7 oktober
2004, Bull. 3-856/1.
Programmawet van 27 december 2004, Titel IX, Hoofdstuk IV –
Wijzigingen van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie”, B.S., 31 december 2004.
C. Lijst van de ombudspromotoren
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
werden op grond artikel 38 van het Reglement van de Kamer binnen elke commissie ombudspromotoren benoemd, nl. :
- Commissie voor de Justitie : de heer Jean-Pierre Malmendier;
- Commissie voor de Financiën en de Begroting : de heer Luc Gustin;
- Commissie voor de Landsverdediging : mevrouw Hilde Vautmans;
- Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en culturele instellingen,
de Middenstand en de Landbouw : de heer Georges Lenssen;
- Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven : de heer Patrick De Coene;
- Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke hernieuwing : mevrouw Magda De Meyer;
- Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en
het Openbaar Ambt : de heer Dirk Claes;
- Commissie voor de Sociale Zaken : mevrouw Greet van Gool;
- Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen : mevrouw Alisson De Clercq;
- Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen : de heer Roel
Deseyn;
- Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch recht : mevrouw Anne-Marie Baeke.
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(in alfabetische volgorde)
AVONTROODT Yolande: p. 138
BACQUELAINE Daniel: p. 138
BAEKE Anne-Marie: p. 118, 138, 139
BOUKOURNA Mohammed: p. 44
BROTCORNE Christian: p. 135, 136, 139
BURGEON Colette: p. 118, 138
CHABOT Jacques: p. 71, 137
CHASTEL Olivier: p. 116, 117, 136, 137
CLAES Dirk: p. 118, 136, 138, 139
CORNIL Jean: p. 123, 124
CORTOIS Willy: p. 138
DE CLERCQ Alisson: p. 118, 138, 139
DE COENE Patrick: p. 139
DE CROO Herman: p. 136
DE MEYER Magda: p. 139
DE PADT Guido: p. 138
DESEYN Roel: p. 139
DIEU Camille: p. 118, 138
DOYEN-FONCK Catherine: p. 138
FREDERIC André: p. 125, 138
GENOT Zoé: p. 44, 138
GERKENS Muriel: p. 138
GOBERT Gérard: p. 138
GOUTRY Luc: p. 138
GUSTIN Luc: p. 139
LAHAYE-BATTHEU Sabien: p. 137
LALIEUX Karine: p. 136
LAMBERT Geert: p. 135, 138
LANO Pierre: p. 12
LENSSEN Georges: p. 118, 138, 139
LETERME Yves: p. 71, 125, 136
MALMENDIER Jean-Pierre: p. 139
NAGY Marie: p. 123, 136, 138
NOREILDE Stefaan: p. 135
NYSSENS Clotilde: p. 139
PIETERS Trees, p. 119, 137
STORMS Annelies: p. 118, 138
TAELMAN Martine: p. 123, 137
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THIJS Erika: p. 136
VAN DE CASTEELE Annemie, p. 124
VAN DER MAELEN Dirk: p. 118, 138
VANDEURZEN Jo: p. 125, 137
VAN DUPPEN Jan: p. 124
VAN GOOL Greet: p. 117, 118, 125, 138
VANKRUNKELSVEN Patrik: p. 124
VAUTMANS Hilde: p. 139
WILLE Paul: p. 136
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–
–
–
–
–

Arbitragehof: p. 35, 63, 64, 72, 73, 125
Comité P: p. 23
Hof van Cassatie: p. 38
Hoge Raad voor de Justitie: p. 23
Kamer van volksvertegenwoordigers: p. 3, 7, 8, 11, 12, 44, 62, 71,
103, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 129, 130, 131, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139
– Raad van State: p. 10, 16, 43, 65, 106, 129
– Rekenhof: p. 11, 103, 134
– Senaat: p. 115, 123, 124, 135, 136, 139
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