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Voorwoord

Mijnheer de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
Mijnheer de Voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften,
Dames en heren volksvertegenwoordigers,
Wij hebben de eer u hierbij het jaarverslag van het College van de
federale ombudsmannen betreffende het werkjaar 2005 te bezorgen en dit
overeenkomstig artikel 15 van de wet van 12 maart 1995 tot instelling van
federale ombudsmannen.
Dit verslag is bijzonder in die zin dat het tegelijk ons eerste
jaarverslag is en daarenboven grotendeels betrekking heeft op een periode
waarin wij nog niet in functie waren. Aangezien wij op 8 november 2005
de eed aflegden in handen van de Kamervoorzitter, begonnen wij ons
mandaat inderdaad slechts zeven weken voor het einde van het werkjaar
waarop dit verslag betrekking heeft.
Dit verslag heeft hetzelfde formaat en dezelfde structuur als de
vorige verslagen van het College. Nochtans zijn er enkele bijzonderheden te
vermelden.
In het eerste deel “I. Algemene beschouwingen” komt de algemene
werking van het College van de federale ombudsmannen aan bod. Dit jaar
hebben wij hierin onze missie omschreven en aangegeven welke waarden
wij willen naleven en welke strategieën wij willen aanwenden om de
opdracht uit te oefenen die ons is toevertrouwd.
Het deel “II. Onderzoek van de dossiers” omvat de algemene
statistische gegevens over het voorbije werkjaar, de cijfergegevens over de
klachten per departement en de belangrijkste thema’s die ten aanzien van
de verschillende administratieve overheden werden behandeld. De
klachten die de federale ambtenaren indienden tegen hun werkgever zijn
samengebracht in een speciaal daartoe bestemd hoofdstuk op het einde van
deel II.
Hoewel de voorstelling van de statistieken grotendeels dezelfde is
gebleven, hebben wij toch gepoogd de duidelijkheid ervan te verbeteren
door in de cijfers enkel de nieuwe klachten op te nemen die in de loop van
2005 werden ingediend en niet meer uit te gaan van het totale aantal
klachten in behandeling. Overal waar mogelijk werd apart melding
gemaakt van het aantal in de vorige jaren ingediende klachten die in
2005 nog in behandeling waren.
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Het derde deel “III. Aanbevelingen” is gewijd aan de door het
College geformuleerde algemene en officiële aanbevelingen.
Bij onze indiensttreding maakten wij een stand van zaken op
betreffende de door onze voorgangers geformuleerde aanbevelingen. Het
resultaat van de opgemaakte balans is eerder bemoedigend als we de
aanbevelingen buiten beschouwing laten die betrekking hebben op de
instelling zelf (en die wij niet langer in de context van de algemene
aanbevelingen zullen behandelen). In het derde deel vermelden wij de
laatste ontwikkelingen inzake de nog actuele algemene aanbevelingen.
Wij formuleren dit jaar geen nieuwe algemene aanbevelingen. De
termijn waarover wij beschikten om kennis te nemen van de tijdens het
werkjaar behandelde klachten was te kort om met de betrokken
administraties tot een constructieve dialoog te komen over de materies die
tot een algemene aanbeveling aanleiding hadden kunnen geven. Wij
menen dat het contraproductief zou zijn om overhaast een aanbeveling te
formuleren zonder dat vooraf, met de administratie en de bevoegde
minister, uitvoerig werd gedebatteerd over de vaststellingen waarop ze
gesteund zou zijn. Het voeren van een dergelijk voorafgaand debat doet
absoluut geen afbreuk aan de onafhankelijkheid van de ombudsmannen,
maar getuigt van het noodzakelijke respect voor het werk en de expertise
van de administratie. Bovendien laat deze werkwijze toe de
aanbevelingen te verfijnen en de geloofwaardigheid ervan te verhogen
doordat reeds vooraf wordt nagegaan welke de, soms onverwachte, gevolgen
van een aanbeveling zijn.
Wij willen naar aanleiding van dit eerste jaarverslag de Kamer van
volksvertegenwoordigers bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Het
mandaat waarmee ze ons heeft belast, vervult ons met een groot gevoel van
verantwoordelijkheid voor het volbrengen van de opdracht die op ons rust.
Het eerste mandaat van de federale ombudsmannen werd
gekenmerkt door de oprichting van de instelling. Tijdens dit eerste
mandaat verwierf het College van de federale ombudsmannen zijn plaats
in het Belgische institutionele landschap. Wij zijn onze voorgangers
erkentelijk voor het door hen geleverde werk.
Het tweede mandaat zal de periode moeten worden van de
consolidatie van de instelling, waarin het College zal moeten bevestigen
dat het werkelijk bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstelling die
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bij de oprichting door het Parlement aan de instelling werd toegekend:
meewerken aan de versterking van de vertrouwensrelatie tussen de burger
en de federale administratie.
Wij beschikken daarvoor over een belangrijke troef: wij kunnen
rekenen op een ploeg van plichtsbewuste, ervaren en gemotiveerde
medewerkers met een sterke betrokkenheid bij behoorlijk bestuur. Wij
maken van de gelegenheid gebruik om ook hen te bedanken voor hun
onontbeerlijke hulp bij de realisatie van dit eerste jaarverslag.
Wij staan volledig tot uw beschikking om dit jaarverslag voor te
stellen aan de commissie voor de Verzoekschriften.
Met de meeste hoogachting,
De federale ombudsmannen,

Catherine DE BRUECKER

Guido SCHUERMANS
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I.
Algemene
beschouwingen

1. Missie
Wij hebben onze functie als federaal ombudsman nu drie maanden
geleden opgenomen en denken dat de tijd gekomen is om aan de
Kamer onze visie op de toekomst van de instelling en onze intenties voor de duur van het ons toevertrouwde mandaat voor te
stellen en toe te lichten.

I. Algemene beschouwingen

I. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

De volgende thema’s en sleutelbegrippen zullen onze aanpak sturen: de actie toespitsen op de burger, met als kernactiviteit de individuele klachtenbehandeling; constante bewaking en verbetering
van de kwaliteit, de efficiëntie en de klantvriendelijkheid van onze
dienstverlening; constante bewaking en verbetering van de doeltreffendheid van onze actie, met inbegrip van de interne en externe
communicatie; openheid, transparantie, correctheid en onpartijdigheid zowel in de procedures als in de contacten met de burger, de
administratieve overheden en de Kamer van volksvertegenwoordigers; de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de dienstverlening voor alle burgers bewaken en verbeteren; streven naar
een voorbeeldfunctie; bijdragen tot de verbetering van de werking
van de federale administratieve overheden; de opgebouwde expertise en kennis beheren en delen met anderen; verantwoording afleggen.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij er mede dankzij het professionalisme en de niet aflatende inzet en toewijding van onze ploeg zullen in slagen om de dienst verder uit te bouwen tot een instelling
die tegemoet komt aan de terechte verwachtingen van het publiek:
een moderne, toegankelijke en continu verbeterende ombudsdienst.
Deze visie en intenties realiseren en omzetten in een werkbare
praktijk vergt natuurlijk tijd, een gestructureerde aanpak en ondersteuning van binnen- en buitenuit. Daarom zullen wij strategische
plannen opmaken voor de middellange en de korte termijn met
duidelijke objectieven die kaderen in deze visie.
1.1. Onze opdracht
De opdracht van de federale ombudsmannen is drieledig:
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1° klachten onderzoeken over de werking van de federale administratieve overheden;
2° op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers onderzoek instellen naar de werking van de federale administratieve
overheden die ze aanwijst;
3° op basis van de bevindingen gedaan bij de uitvoering van deze
opdrachten aanbevelingen doen en verslag uitbrengen.
1.2. Onze missie
Wanneer we de opdracht die de wetgever ons toevertrouwd heeft,
vertalen in functie van de hierboven uiteengezette visie en intenties kunnen we deze als volgt samenvatten.
Als onafhankelijke instelling streven wij ernaar om:
• klachten snel, grondig en onpartijdig te onderzoeken
• geschikte, aangepaste oplossingen te bewerkstelligen
• transparante, correcte, klantvriendelijke procedures te hanteren
• onze dienstverlening toegankelijk te maken voor iedereen die
ze nodig heeft
• bij te dragen tot verbetering in de werking van de federale
administratieve overheden en het recht op behoorlijk bestuur
te promoten
• de federale administratieve overheden te overtuigen van de
meerwaarde van een billijk herstel voor gegronde klachten

1.3. Enkele sleutelbegrippen
Efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit moeten hier niet nader toegelicht worden. Zij maken deel uit van de cultuur van ieder modern
privébedrijf en iedere moderne overheid. Zij slaan op de volledige
werking en doorkruisen de andere sleutelbegrippen op alle niveaus. De uitdaging vandaag is om ze om te zetten in concrete
operationele doelstellingen en meetinstrumenten te ontwikkelen
die bijsturing op basis van monitoring mogelijk maken.
We vinden het daarentegen wel noodzakelijk om wat meer uitleg
te verschaffen bij enkele andere sleutelbegrippen en ze iets concreter in te vullen.
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Een ombudsdienst kan maar doeltreffend zijn als iedereen die
de dienst nodig heeft er een beroep kan op doen. Dit veronderstelt een zo ruim mogelijke bekendheid van de dienst en een zo
laag mogelijke toegangsdrempel.
De lage drempel is grotendeels gerealiseerd. De dienstverlening
is gratis en de contactmogelijkheden zijn informeel (brief, fax,
e-mail, telefoon, bezoek). Daarenboven worden er lokale zitdagen georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse ombudsdienst, de ombudsdienst van het Waalse gewest en de ombudsdienst van de Franse gemeenschap. De evaluatie en de bijsturing van de zitdagen zijn een prioriteit.
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➢ De toegankelijkheid en de beschikbaarheid

Een grondvoorwaarde voor een ruime bekendheid zowel van
het bestaan als van de werking van de dienst is een goede externe communicatie. Om deze externe communicatie, met inbegrip van de website en informatiefolders, te verbeteren, zal er
een communicatiestrategie uitgewerkt worden.
➢ De voorbeeldfunctie
Een ombudsdienst moet het voorbeeld geven op het vlak van
behoorlijk bestuur. Daarom is een permanente evaluatie van de
eigen werking noodzakelijk. In dit kader zullen wij het huishoudelijk reglement doorlichten en indien nodig aanpassingen
voorstellen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Onmiddellijke concrete aandachtspunten zijn de leesbaarheid van
de briefwisseling en vereenvoudiging van de eigen administratieve procedures.
➢ Verantwoording afleggen
De onafhankelijkheid van de ombudsmannen houdt niet in dat
zij geen verantwoording moeten afleggen over hun eigen werking die met gemeenschapsgelden gefinancierd wordt.
De jaarverslagen zijn het instrument bij uitstek voor deze verantwoording op voorwaarde dat de verslaggeving open en
transparant gebeurt. Daarom zullen wij in de toekomst bijzondere aandacht besteden aan de transparantie van de cijfergegevens in de verslagen die een beoordeling van ons werk mogelijk moeten maken: de effectieve werklast, de doorlooptijden, de
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resultaten,… In dezelfde geest van transparantie zullen wij verslag uitbrengen over onze activiteiten op organisatorisch vlak:
strategische planning, interne en externe communicatie, eventuele reorganisaties binnen de instelling, externe relaties (nationaal en internationaal), …
➢ Bijdragen tot verbetering van de werking van de federale
administratieve overheden
Het ombudswerk overstijgt natuurlijk de individuele klachtenbehandeling. De kennis en ervaring opgedaan bij de klachtenbehandeling zullen wij delen met de administraties. Wij hopen
hen op die manier te helpen om hun werking te verbeteren en
zo een aantal klachten in de toekomst te vermijden. Ook de
beoordeling per dossier kan hiertoe bijdragen. Wij zijn al met
enkele overheden gesprekken begonnen over een mogelijke bijsturing van die beoordeling en de bijbehorende evaluatiecriteria om er een in de praktijk effectief en hanteerbaar werkinstrument voor verbeteringsacties van te maken.
➢ Transparantie
Transparantie op alle vlakken is onontbeerlijk voor de goede
werking van de instelling. De burger, de administraties en de
Kamer van volksvertegenwoordigers moeten op ieder ogenblik
een duidelijk inzicht kunnen hebben in onze werking en onze
middelen.
Voor de burger betekent dit bijvoorbeeld dat hij een duidelijk
beeld moet hebben van onze bevoegdheden en de grenzen die
eraan gesteld zijn. Daarom zijn wij nu al gesprekken begonnen
met andere instellingen en ombudsdiensten om onze bevoegdheden duidelijk af te bakenen (de Hoge Raad voor de Justitie,
het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, de Ombudsdienst Pensioenen). Andere instellingen zullen
volgen.
Voor de federale administratieve overheden betekent dit onder
meer een intensivering van de bilaterale contacten en van het
debat.
Voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en onze geprivilegieerde partner, de commissie voor de Verzoekschriften, zijn
wij het hele jaar door beschikbaar voor gedachtewisseling en
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concrete toelichting bij onze activiteiten. Telkens wanneer de
openheid en transparantie dit vereisen, zullen wij gebruik maken van de door de wet geboden mogelijkheid van tussentijdse
verslaggeving.

Inzake organisatie en beheer van het menselijk potentieel werden
voornamelijk de eerder opgestarte projecten verder geı̈mplementeerd. Zo werd de tijdens de vorige jaren voorbereide evaluatieoefening1 concreet doorgevoerd.
Zoals reeds hoger gezegd geeft ons recent aantreden uiteraard aanleiding tot een globale en fundamentele reflectie over de missie, de
werking en de middelen (organisatorische, menselijke, financiële
en materiële) van de instelling. Wat het aspect externe samenwerking betreft, is het onze bedoeling om in overleg met de Kamer het
partnerschap ook op logistiek vlak breder uit te bouwen, om de
efficiëntie en de effectiviteit van de eigen werking te maximaliseren.
2.1. Personeelsbezetting en -beleid
De volgende tabel geeft een beeld van het personeelsbestand van
het College op 1 januari 2006.
Niveau

Taalrol
N

A (a)
B

Geslacht

F

M

Rechtspositie

V

Statutair

Contract

Totaal
effectief
in VTE2

Totaal
personeelsformatie

13(b)

10

12

11

18

5

23

24

6

6

3

9

10

2

12

12

C (c)

2

2

3

1

0

4

4

2 (+ 2)

D (d)

1

2

0

3

0

3

2

(2 VTE)

22

20

18

24

28

14

41

38 (+4)

Totaal

(a) waarvan 1 gedetacheerd opdrachthouder met een tijdelijk mandaat (administrateur)
(b) in afwachting van een arrest van de Raad van State (9 januari 2006)
(c) waarvan 2 telefonisten-receptionisten-dactylos, niveau C, artikel 4 van de personeelsformatie (dringende en tijdelijke behoefte)
(d) schoonmaakpersoneel, gelijkgesteld met niveau D, artikel 4 van de personeelsformatie:
3 medewerkers, 2 VTE (2 halftijdse taalrol F)

1
2

CFO, Jaarverslag 2004, pp. 9-10.
Voltijds equivalent
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In vergelijking met de toestand op 1 januari 2005 daalde het globale personeelsbestand met twee voltijds equivalent eenheden
(VTE). Het aantal contractuele medewerkers steeg van 13 naar 14
eenheden, maar bleef gelijk in VTE eenheden. Externe wervingsprocedures zullen in 2006 worden opgestart om diverse functies
statutair in te vullen.
Een betrekking van directeur, twee betrekkingen van auditeurcoördinator en een betrekking van attaché zijn per 1 januari 2006
niet ingevuld. De aanwerving van een contractueel attaché is op
dat ogenblik in voorbereiding.
Behalve de functies waarvoor de personeelsformatie uitdrukkelijk
bepaalt dat ze wegens hun specifieke karakter door contractuelen
moeten of kunnen worden ingevuld (in casu 2 VTE schoonmaakpersoneel en 2 bodes-chauffeurs), wordt het informaticabeheer nog
steeds verzekerd door een contractueel universitair medewerker.
Daarnaast zijn vier betrekkingen van dossierbeheerder tijdelijk ingenomen door contractuele medewerkers.
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 voor 2005 en 2006 kredieten toegekend werden, zal het
nieuwe College in de loop van 2006 aan de Kamer van volksvertegenwoordigers hieromtrent een structureel voorstel doen.
2.2. Financieel en budgettair beheer
Het boekhoudkundig beheer is gebaseerd op een economische
boekhouding en wordt nagenoeg volledig in eigen beheer georganiseerd. De boekhouding en de begrotingsrekeningen worden elk
jaar aan een controle a posteriori door het Rekenhof onderworpen.
De rekeningen 2004 vertonen een batig saldo van 271.679,08 EUR3
(3.470.330,00 EUR aan ontvangsten – 3.203.413,12 EUR aan uitgaven + 4.166,78 EUR netto financieel resultaat + 595,42 EUR andere
opbrengsten).

3
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Verslag namens de commissie voor de Comptabiliteit uitgebracht door de heer Pierre
LANO, 9 december 2005, Parl.St., Kamer, 4e zitting van de 51e zittingsperiode 20052006, nr. 2139/001, pp. 189 e.v.

De begroting 2006 werd omwille van de nakende aanvang van een
nieuw mandaat voor de federale ombudsmannen ingediend en
goedgekeurd als een begroting bij ongewijzigd beleid, op basis van
de begrotingsaanpassing 2005. Het totale bedrag van de kredieten
bedraagt 3.698.170,00 EUR of m.a.w. een zeer lichte stijging met
0,05 % tegenover 2005, indexering en het wegvallen van bovenvermelde provisie inbegrepen. De hierboven aangekondigde heroriëntatie zal zich concreet vertalen in het voorstel tot aanpassing van
de begroting 2006 dat door het College bij de Kamer zal worden
ingediend.
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De aangepaste begroting 2005 voorziet in kredieten4 voor een totaal van 3.696.320,00 EUR, tegenover 3.680.940,00 EUR voor de
aangepaste begroting 2004. De slechts lichte toename tegenover
2004 (+ 0,4 %) is hoofdzakelijk te verklaren doordat het aanleggen
in 2005 van een provisie voor de wettelijke uitstapregeling voor de
uittredende federale ombudsmannen, gecompenseerd werd door
een besparing op de uitgaven.

Het College verleende in de loop van 2005 zijn actieve medewerking aan een werkgroep onder de leiding van het Rekenhof met
het oog op een hervorming van de opmaak van de begrotingen en
de rekeningen van de dotatiegerechtigde instellingen. Het resultaat
van deze werkzaamheden werd voorgelegd aan de commissie voor
de Comptabiliteit van de Kamer en voor het eerst geı̈mplementeerd ter gelegenheid van de initiële begroting 2006 die volgens de
oude en de nieuwe voorstellingswijze werd bezorgd aan de Kamer. De werkgroep blijft ook in 2006 de hervorming opvolgen en
bijsturen. De administrateur vertegenwoordigt het College in deze
werkgroep.
2.3. Informatica en materieel beheer
In 2005 werd op ICT-vlak naast het beheer van de lopende systemen de upgrading van het interne netwerk verder afgewerkt.
De archivering van dossiers vormt een belangrijke problematiek,
in de eerste plaats door het nijpende gebrek aan ruimte in de lokalen van het College, wat onder meer veiligheidsrisico’s kan creëren. Oplossingen worden gezocht op het vlak van huisvesting en

4

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.
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organisatie, waarbij ook ICT een rol kan spelen. Het onderzoek van
dit laatste luik is gekoppeld aan de herstructurering van het printer- en copierpark (scanning) van de instelling.
Er is niet enkel een gebrek aan archiefruimte, ook de kantoorruimte
voor de medewerkers is beperkt en niet steeds aangepast. Het College zal deze problematiek op korte termijn aankaarten bij de Kamer. Dit is één van de domeinen waar een betere synergie met de
Kamer aangewezen lijkt.

II.
Onderzoek
van de dossiers

1. Inleiding
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 van de betrokken federale administraties en sectoren
(fiscale, sociale, enz).

II. Onderzoek van de dossiers

II. ONDERZOEK VAN DE DOSSIERS

Dit Jaarverslag 2005 betreft opnieuw het volledige kalenderjaar. De
cijfers in dit tweede deel geven de toestand weer van de dossiers
op 31 december 2005.
Om een beter inzicht te verschaffen in de instroom van dossiers
tijdens het voorbije werkjaar zijn de tabellen en grafieken voortaan
– tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – gebaseerd op de nieuwe
dossiers van het werkjaar. Hierdoor wordt vermeden dat dossiers
uit vorige jaren die nog in behandeling waren in 2005 opnieuw in
de cijfers worden opgenomen. De dossiers ingediend tijdens de
vorige jaren worden nog wel globaal vermeld in de commentaar
en expliciet opgenomen in sommige grafieken, zodat per werkjaar
toch de globale werklast wordt geı̈llustreerd. Voor de algemene
cijfers wordt in de mate van het mogelijke de evolutie weergegeven over de jaren 2004 en 2005.
Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de federale
overheidsdiensten (FOD’s) en de 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 aan de klachten van ambtenaren5. De daarbij vermelde dossiers
kunnen gebaseerd zijn ofwel op een klacht ofwel op een verzoek
om bemiddeling. Voor de eenvoud spreken we hierna steeds over
klachten.
Met uitzondering van de sociale parastatalen en van sommige parastatalen en overheidsbedrijven zonder rechtstreekse band met
één van de federale overheidsdiensten worden de parastatalen be-

5

Het cijfermateriaal wordt slechts vanaf 20 dossiers per administratie in grafiekvorm
voorgesteld, teneinde weinig relevante grafieken te vermijden.
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handeld 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 moet in welbepaalde omstandigheden als een administratieve overheid in de zin van artikel 14
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State worden beschouwd 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
2.1. Nieuwe dossiers
Het totale aantal nieuwe dossiers 2005 bedraagt 4.701, met inbegrip van 1095 informatievragen (tegenover 4.778 nieuwe dossiers
in 2004, waarvan 1.367 informatievragen). Het aantal eigenlijke
klachtendossiers is met andere woorden gestegen van 3.411 in 2004
tot 3.606 in 2005.

Nieuwe dossiers
evolutie 2004 - 2005
100%

80%

Klachten
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De onontvankelijke of doorverwezen dossiers en de informatievragen vertegenwoordigen een niet te verwaarlozen deel van de
werklast. 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 of telefonische informatievragen.
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Daarnaast waren in 2005 nog 1.628 dossiers van vorige werkjaren
in behandeling: 1 dossier ingediend in 1998, 1 in 1999, 4 in 2000, 14
in 2001, 34 in 2002, 154 in 2003 en ten slotte 1.420 in 2004.

Daarnaast krijgt het College nog steeds een aantal telefonische informatievragen die niet als een dossier worden beschouwd (alleen
reeds voor het centraal secretariaat ongeveer 1.800 in 2005). Alhoewel de behandeling van een dergelijke individuele informatievraag
minder tijd vergt, vertegenwoordigen ze samen voor het geheel
van de instelling toch een werklast die ongeveer overeenkomt met
een voltijds equivalent.
2.2. Nieuwe dossiers per taal
Per taal van indiening geeft dit voor de 4.701 nieuwe dossiers 2005
volgend resultaat: Nederlands: 2.392 of 50,9 %, Frans: 2.243 of 47,7
%, andere (waaronder Duits): 66 of 1,4 %. De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van het aantal dossiers per taal tijdens
de jaren 2004 en 2005.

Nieuwe dossiers per taal
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De opsplitsing tussen nieuwe klachten en informatievragen geeft
volgend beeld:
- nieuwe klachten (3.606): Nederlands: 1.804 of 50,0 %, Frans: 1.746
of 48,4 %, andere (waaronder Duits): 56 of 1,6 %;
- informatievragen (1.095): Nederlands: 588 of 53,7 %, Frans: 497
of 45,4 %, andere (waaronder Duits): 10 of 0,9 %.
2.3. Nieuwe dossiers per communicatiemiddel
De hiernavolgende grafiek geeft voor het werkjaar 2005 de verdeling weer van de nieuwe dossiers per communicatiemiddel, evenals een procentuele vergelijking met 2004. Het communicatiemiddel duidt aan op welke wijze een klacht werd ingediend of een
informatievraag werd gesteld. In afnemende volgorde van belangrijkheid gebeurde dit in 2005 voor het geheel van de nieuwe dossiers 1.374 keer per brief, 1.349 keer per e-mail, 1.295 keer per
telefoon, 375 keer via een bezoek, 196 keer per fax en ten slotte 112
keer tijdens de lokale permanenties.

Nieuwe dossiers per communicatiemiddel

4,2% 2,4%
8,0%

29,2%

Aantal
2005

%
2005

%
2004

Brief

1374

29,2%

27,8%

E-mail

1349

28,7%

20,6%

Telefoon

1295

27,5%

39,5%

Bezoek

375

8,0%

6,0%

Fax

196

4,2%

3,8%

Permanentie

112

2,4%

2,3%

27,5%
28,7%

TOTAAL

4701

2.4. Geografische spreiding van de nieuwe dossiers
Hierna volgt een grafiek met de cijfergegevens betreffende de geografische spreiding over de 10 provincies en het administratief arrondissement Brussel van 4.282 nieuwe dossiers6.

6

24

2005, NIS, Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie (Bevolkingscijfers van 01/01/2005).
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Het betreft hier vanzelfsprekend enkel de nieuwe 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 165 dossiers (121 in 2004) vermeldde de
verzoeker een woonplaats in het buitenland.
2.5. Klachten per fase
Er zijn tien mogelijke behandelingsfasen in een dossier, zoals gepreciseerd in artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement van het
College van de federale ombudsmannen7. Deze fasen verwijzen
naar verschillende stadia in de behandeling van de klachten: ontvangstmelding, informatiefase, onderzoeksfase, bemiddelingsvoorstel, onontvankelijke klacht, opschorting van de behandeling, voorstel, officiële aanbeveling, doorverwijzing, afsluiting van het dossier.
De hiernavolgende grafiek geeft per 31 december 2005 de behandelingsfase weer van de klachten, zowel van de nieuwe klachten
2005 als van de klachten van de vorige jaren. Het betreft onvermijdelijk een momentopname, omdat de behandelingsfasen van een
klacht evolutief zijn. Het totale aantal klachten dat op 31 december
2005 nog in behandeling was bedraagt 2.128. Dit geeft een beeld
van de totale overblijvende werklast inzake klachten op het einde
van het werkjaar.

Nieuwe klachten per fase
Klachten Klachten Totaal
2005
vorige jaren
134

0

134

1375

485

1860

40

49

89

1

5

6

781

31

812

Opschorting

32

19

51

Voorstel

12

15

27

4

8

12

170

4

174

Afsluiting

1057

1012

2069

TOTAAL

3606

1628

5234

Ontvangstmelding
3,7%

Informatiefase

29,3%

38,1%

Onderzoeksfase
Bemiddeling
Onontvankelijk

4,7%
0,1%
0,3%
0,9%

1,1%
0,0%
21,7%

7

26

Officiële aanbeveling
Doorverwijzing

B.S., 27 januari 1999, pp. 2339-2345; CFO, Jaarverslag 1997, pp. 45-46.

Van de 3.606 nieuwe klachten waren er 781 onontvankelijk; 170
klachten werden doorverwezen naar andere ombuds- of klachtendiensten of, bij gebrek hieraan naar de instellingen waarover de
klachten geformuleerd werden. De andere 2.655 klachten werden
ontvankelijk verklaard.
De volgende grafiek geeft voor het werkjaar 2005 een beeld van de
ontvankelijkheid van de nieuwe klachten, procentueel vergeleken
met 2004. Hierbij is dus in tegenstelling tot de vorige jaren geen
rekening gehouden met de schriftelijke en mondelinge informatievragen waarvoor een dossier werd geopend (1.095 in 2005).
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2.6. Ontvankelijkheid van de nieuwe klachten

Ontvankelijkheid van de nieuwe klachten

Aantal
2005

%
2005

%
2004

2655

73,6%

72,5%

Onontvankelijk

781

21,7%

21,8%

Doorverwezen

170

4,7%

5,7%

4,7%
21,7%

73,6%

Ontvankelijk

TOTAAL

3606

2.7. Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
De 2.655 nieuwe ontvankelijke klachten van 2005 zijn per taal als
volgt verdeeld: Nederlands: 1.262 (47,5 %), Frans: 1.352 (50,9 %),
andere (waaronder Duits): 41 (1,5 %).
De hiernavolgende grafiek geeft tevens de evolutie weer van het
aantal nieuwe ontvankelijke klachten per taal tijdens de jaren 2004
en 2005.
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Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
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2.8. Doorverwezen nieuwe klachten
In 2005 werden 170 klachten doorverwezen naar volgende ombudsdiensten en instellingen:
Bestemming van de nieuwe doorverwezen klachten
Federale administraties
Vlaamse Ombudsman
Ombudsdienst Pensioenen
Hoge Raad voor de Justitie
Ombudsdienst voor de telecommunicatie
Ombudsdienst van de Franstalige Gemeenschap
Ombudsdienst De Post
Lokale ombudsdiensten
Ombudsman Waals Gewest
Private klachteninstanties (banken, verzekeringen,….)
Ombudsdienst NMBS
Gemeenschappen en Gewesten
Comite P
Federale commissie ″Rechten van de patiënt″ - ombudsdienst
Lokale administraties
Vlaamse kinderrechtencommissariaat
Buitenlandse ombudsdiensten

aantal
45
26
19
11
10
10
9
8
7
6
5
4
3
3
2
1
1
170

%
26,5%
15,3%
11,2%
6,5%
5,9%
5,9%
5,3%
4,7%
4,1%
3,5%
2,9%
2,4%
1,8%
1,8%
1,2%
0,6%
0,6%

In het vorige jaarverslag waren in deze tabel ook de informatievragen opgenomen, die uiteraard in belangrijke mate werden “doorverwezen” naar de federale administraties en hun informatie28

2.9. Doorlooptijd van de afgesloten ontvankelijke klachten
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ambtenaren. Dit verklaart waarom de doorverwijzingen naar de
federale administratie in de cijfers voor 2005 – ditmaal zonder deze
informatievragen – terugvielen tot slechts 45. Het betreft hier onder meer doorverwijzingen bij gebreke aan voorafgaande stappen
door de klager bij de betrokken administratie.

Hierna volgt een grafiek met – per periode van 30 kalenderdagen –
de cijfergegevens over de doorlooptijd van de ontvankelijke klachten die in 2005 werden afgesloten. Het betreft zowel de nieuwe
klachten als deze van vorige jaren die nog in behandeling waren.

Behandelingsduur in kalenderdagen van
ontvankelijke klachten afgesloten in 2005
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Uit de gegevens blijkt dat – van deze 2.066 klachten – 1.233 klachten (59,7 %) werden afgesloten binnen de zes maanden. Daarnaast
werden nog eens 531 klachten (25,7 %) afgesloten binnen het jaar,
175 andere klachten (8,5 %) binnen het anderhalf jaar en tenslotte
77 klachten (3,7%) binnen de twee jaar. Voor 50 klachten (of 2,4 %)
vergde de afhandeling meer dan 720 dagen.
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;
29
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- de traagheid waarmee in een aantal gevallen tijdens het onderzoek van deze klachten op vragen van het College, zowel door
klagers als door administraties, wordt geantwoord;
- de achterstand die het College heeft opgelopen in de formele afsluiting van definitief afgehandelde klachten.
2.10. Evaluatie van de afgesloten ontvankelijke klachten
De ontvankelijke en volledig afgehandelde klachten werden ingedeeld in één van de volgende evaluatiecategorieën8:
“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.
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.
“Onbehoorlijk bestuur” wordt toegekend wanneer een fout werd gemaakt door de administratie en de tussenkomst van het College
geen positief resultaat heeft gehad.
“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” ten slotte blijft als criterium enkel behouden indien
het probleem werd opgelost voor de tussenkomst van het College,
maar na tussenkomst van een derde, ofwel na de tussenkomst van
het College zonder dat duidelijk is dat deze tussenkomst een beslissende rol heeft gespeeld bij het oplossen van het probleem, of8
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CFO, Jaarverslag 2000, pp. 15-16.

In de volgende grafiek wordt voor 2005 een algemeen beeld geschetst
van de evaluatie van de 2.066 tijdens het werkjaar afgesloten klachten
(dus met inbegrip van de klachten ingediend in vorige jaren). Deze
zijn als volgt geëvalueerd: 722 ″behoorlijk bestuur″, 527 ″behoorlijk bestuur na tussenkomst″, 130 ″onbehoorlijk bestuur″, 197 ″consensus″, 27
″gedeelde verantwoordelijkheid″, 45 ″niet te bepalen verantwoordelijkheid″,
363 ″afgesloten wegens onvoldoende informatie″ en 226 ″geen oordeel″.
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wel 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 voortbestaan.

Het verschil tussen het aantal evaluaties (2.237) en het aantal gedurende het jaar afgesloten klachten (2.066) is te verklaren door het
feit dat een zelfde klacht op meerdere administraties kan betrekking hebben en dus met meerdere evaluaties is afgesloten. De grafiek bevat eveneens een procentuele vergelijking met 2004, zonder
“dubbeltellingen” omdat het enkel de afgesloten klachten betreft
(zowel klachten van het betrokken jaar als van vorige jaren).

Evaluatie van de afgesloten klachten
Aantal
2005

%
2005

%
2004

Behoorlijk bestuur

722

32,3%

25,6%

Behoorlijk bestuur
na tussenkomst

527

23,6%

33,5%

Consensus

197

8,8%

9,5%

Gedeelde verantwoordelijkheid 27

1,2%

0,5%

2,0%

Onbehoorlijk bestuur

130

5,8%

5,1%

5,8%

Niet te bepalen
verantwoordelijkheid

10,1%

32,3%

16,2%

1,2%
8,8%

23,6%

45

2,0%

2,9%

Afgesloten wegens
onvoldoende informatie

363

16,2%

12,3%

Geen oordeel

226

10,1%

10,7%

TOTAAL

2237

Voor de 657 klachten die in het werkjaar 2005 met de evaluatie
“onbehoorlijk bestuur” of “behoorlijk bestuur na tussenkomst” werden
afgesloten volgt hierna een overzicht van de gehanteerde criteria,
met een vergelijking met 2004. In een dossier kunnen meerdere
criteria worden aangehaald, waardoor het totaal aantal gebruikte
criteria (734) hoger ligt dan het aantal betrokken dossiers (657).
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De hiernavolgende grafiek geeft voor de jaren 2004-2005 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.
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2.11. Resultaten van het optreden van het College

In deze grafiek wordt zoals in het verleden enkel rekening gehouden met de evaluaties “behoorlijk bestuur na tussenkomst” en “onbehoorlijk bestuur”, niet met de 197 dossiers waarvan het probleem
nochtans op een positieve wijze werd opgelost en afgesloten met
de evaluatie “consensus”. Om de vergelijking met het vorige jaar
niet scheef te trekken zal het College pas vanaf volgend jaarverslag
een aangepaste grafiek voorstellen die met alle positieve interventies rekening houdt.

Resultaten van het optreden van het College
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2.12. Ontvankelijke klachten per administratie en per sector
De verdeling van de ontvankelijke klachten over de verschillende
administraties is als volgt:
Ontvankelijke klachten per administratie
Federale dienst
Kanselarij van de Eerste Minister
Personeel en Organisatie
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
Economie, KMO, Middenstand en Energie
Mobiliteit en Vervoer
Programmatorische Overheidsdiensten
Sociale parastatalen
Parastatalen, overheidsbedrijven en instanties die
niet direct verbonden zijn aan een FOD/POD
Private organisaties belast met een openbare
dienstverlening
Andere

waaronder klachten van ambtenaren

2005
Nieuwe
2
0,1%
36
1,3%
129
4,7%
1059 38,7%

Alle
5
0,1%
44
1,0%
221
4,9%
1848 41,1%

83

3,0%

205

4,6%

9
645

0,3%
23,6%

11
1085

0,2%
24,1%

11

0,4%

25

0,6%

128

4,7%

185

4,1%

44

1,6%

56

1,2%

32
144
5
198

1,2%
5,3%
0,2%
7,2%

54
180
8
276

1,2%
4,0%
0,2%
6,1%

14

0,5%

24

0,5%

133

4,9%

170

3,8%

65
2737

2,4%

98
4495

2,2%

95

154

Vermits een klacht betrekking kan hebben op verschillende overheden, is het aantal klachten per administratie telkens hoger dan
het aantal ontvankelijke klachten (2.737 tegenover 2.655 voor de
nieuwe klachten 2005). De tabel geeft een opsplitsing tussen de
klachten van 2005 en de klachten ingediend tijdens vorige jaren.
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Tot slot van dit algemeen overzicht volgt hierna de verdeling per
sector van de in de vorige tabel en grafiek opgenomen klachten
van 2005.

Nieuwe ontvankelijke klachten per sector
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II. Onderzoek van de dossiers

3. De federale overheidsdiensten
3.1. FOD Kanselarij van de Eerste minister

1

20,0%

2

2

40,0%

1

1

1
2

1
5

20,0%

3

1
2

1
2

2

2

40,0%

% van totaal

1

Totaal aantal klachten

20,0%

1

waaronder klachten van ambtenaren

Taal

Aantal evaluaties

Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
Paleis voor schone kunsten van België
Dienst voor de administratieve vereenvoudiging
(DAV)
Andere
TOTAAL

1

Klachten vorige jaren

Klachten 2005

Kanselarij van de Eerste Minister
+ Instellingen

Behoorlijk bestuur na tussenkomst

3.1.1. Cijfers

Aantal 2005

Nederlands
Frans
TOTAAL

1
1
2

Beoordelingscriteria

Aantal

Informatieverstrekking
TOTAAL

2
2

3.1.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten
Het College ontving slechts een beperkt aantal klachten over de
Kanselarij van de Eerste Minister. Bovendien brachten die geen
bijzondere problemen aan het licht.
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Stafdienst budget en beheerscontrole

1
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2,3%
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FOD Personeel en Organisatie + Instellingen
Ontvankelijke klachten per taal
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Afgesloten wegens onvoldoende informatie

Niet te bepalen verantwoordelijkheid
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Personeel en Organisatie + Instellingen
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3.2.1. Cijfers
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3.2. FOD Personeel en Organisatie
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16
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36
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TOTAAL

3
2
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3.2.2. Inleiding en contacten met de minister en de
administratie
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Beoordelingscriteria

In dit hoofdstuk komen enkel de klachten aan bod over de diensten van de FOD Personeel en Organisatie. De klachten van ambtenaren over het personeelsbeheer9 in de verschillende federale
overheidsdiensten zijn samengebracht in het speciaal daartoe bestemde hoofdstuk 7.
3.2.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten
SELOR, invoering van e-Recruiting, een nieuw systeem voor
inschrijving online
In 1999 formuleerde het College reeds een algemene aanbeveling
99/0610 waarin het voorstelde dat de federale overheidsdiensten
geen gegevens of stukken meer aan de burger zouden vragen wanneer de administratie reeds over deze gegevens beschikt, wanneer
ze de gegevens zelf kan vinden of wanneer het zou volstaan haar
de middelen daarvoor ter beschikking te stellen.
In de vorige jaarverslagen11 lichtten wij reeds een klacht toe die
perfect kadert in deze algemene aanbeveling. SELOR had namelijk
aan een kandidaat voor een bepaalde selectie een kopie van zijn
diploma gevraagd. De kandidaat zou het verzoek van SELOR echter nooit hebben ontvangen en benadrukte dat hij naar aanleiding
van een eerdere selectieprocedure reeds een kopie van zijn diploma
aan SELOR had bezorgd. Niettemin liet SELOR hem niet aan de
selectie deelnemen.

9
10
11

CFO, Jaarverslag 2005, pp. 114-115.
AA 99/06, CFO, Jaarverslag 1999, p. 330.
CFO, Jaarverslag 2003, pp. 47-48; CFO, Jaarverslag 2004, pp. 33-34.
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Naar aanleiding van de tussenkomst van de federale ombudsmannen in dit dossier, deelde SELOR mee dat het informaticasysteem
zou worden aangepast zodat het ondermeer mogelijk zou zijn alle
nuttige gegevens betreffende een kandidaat te bewaren in een
“uniek dossier”. In 2004 kon reeds worden meegedeeld dat wat
betreft de selecties “contractuelen” en “interne markt” (mobiliteit)
het principe van het “uniek dossier” was gerealiseerd: er kon reeds
online een curriculum vitae (cv) worden ingevuld in e-Recruiting
met de mogelijkheid om een eigen cv en de diploma’s te koppelen
aan het elektronische cv. In de loop van 2005 kregen alle FOD’s,
parastatalen en wetenschappelijke instellingen op zoek naar
nieuwe contractuele medewerkers of nieuw intern talent, rechtstreeks toegang tot deze e-Recruiting databank.
Voor de statutaire selecties liep de invoering van het project enige
vertraging op door een wijziging van de reglementering inzake de
werving van het statutair personeel. SELOR deelde mee dat het
startte met het ingeven en valideren van de diploma’s van de reeds
in een algemene wervingsreserve opgenomen kandidaten. Geleidelijk aan zal de validatie ook gebeuren naar aanleiding van de
nieuwe selecties.
Zodra een diploma is gevalideerd, wordt dat gegeven geregistreerd
in het elektronische dossier van de kandidaat zodat hij bij een
eventuele volgende deelname aan een selectie, SELOR geen kopie
van zijn diploma meer zal moeten bezorgen. Op deze manier komt
SELOR tegemoet aan de algemene aanbeveling 99/06.
SELOR, aanpassing van Atlas, het programma voor taalexamens
Het College vermeldde in de vorige jaarverslagen12 eveneens reeds
dat het door SELOR ingevoerde systeem waardoor de kandidaten
inzage kregen in de resultaten van hun taalexamen, tot moeilijkheden leidde voor de vragen waarin visuele- of geluidsfragmenten
waren vervat. SELOR deelde het College mee dat het Atlasprogramma zou worden aangepast zodat onder meer automatisch een
papieren versie van het examen kan worden gecreëerd met inbegrip van de grafische elementen en van de in tekst omgezette geluidsfragmenten. Het College informeerde in december 2005 bij
SELOR naar de stand van zaken van het project maar vernam dat

12
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CFO, Jaarverslag 2001, p. 48 ; CFO, Jaarverslag 2004, p. 34.

SELOR, procedure waarbij de inschrijving voor een selectie achteraf
moet worden bevestigd door het terugsturen van een
bevestigingsformulier
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de onderhandelingsprocedure die eind 2003 op Europees niveau
werd opgestart om de firma aan te duiden die de aanpassingen zal
uitvoeren, nog niet was afgerond.

Bij de organisatie van selectieprocedures waaraan een groot aantal
kandidaten deelnemen, past SELOR een specifieke inschrijvingsprocedure toe. Na de inschrijving ontvangen de kandidaten een
formulier ter bevestiging van hun kandidatuur dat zij ingevuld
naar SELOR moeten terugsturen. Zoniet zal met hun kandidatuur
geen rekening worden gehouden. Het College onderzocht de
klachten van uitgesloten kandidaten die het bevestigingsformulier
nooit zouden hebben ontvangen. Het College stelde vast dat de
uiterste datum voor het terugsturen van het formulier niet werd
vermeld in het selectiereglement maar slechts werd meegedeeld op
het formulier zelf. Ingevolge een aantal contacten met het College,
was SELOR bereid het selectiereglement aan te passen. De kandidaten worden voortaan beter geı̈nformeerd over de begin- en einddatum van de periode waarin zij het bevestigingsformulier zullen
ontvangen. Wanneer zij het formulier niet ontvangen binnen de
vooropgestelde termijn, beschikken de kandidaten over twee tot
drie weken om SELOR daarover in te lichten, waarna zij alsnog tot
de selectie worden toegelaten. Door de nieuwe werkwijze zullen
de kandidaten die geen formulier ontvangen sneller beseffen dat er
zich een probleem voordoet en dat zij SELOR moeten contacteren.
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FOD Justitie
Toepassing van de beoordelingscriteria

23

13,0%

3.3.2. Inleiding en contacten met de administratie
Op 1 september 2005 trad de wet tot hervorming van de adoptie
van 24 april 200313 in werking. Net voor deze datum had het College van de federale ombudsmannen een aantal klachten ontvangen over de toepassing van de overgangsbepaling van deze wet. In
oktober 2005 vond daarom op initiatief van het College een vergadering plaats met de Federale Centrale Autoriteit van de FOD Justitie. Deze dienst treedt op in het kader van de toepassing van het
Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de bescherming
van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie en is eveneens belast met de erkenning en registratie van de beslissingen houdende totstandkoming, herroeping, herziening of omzetting van een adoptie uitgesproken in een (vreemd)
land dat geen partij is bij het Verdrag van Den Haag. Tijdens de
vergadering gaf de administratie toelichting bij de wet en bij de
werking van de dienst. Zo werd uiteengezet dat sinds de inwerkingtreding van de wet van 24 april 2003 de kandidaat-adoptanten
een verplicht voorbereidingsprogramma moeten volgen. Aan het
einde van dit programma ontvangen zij een attest van deelname
dat toegang geeft tot de geschiktheidsfase. In deze fase dienen de
kandidaat-adoptanten een verzoekschrift in bij de Jeugdrechtbank
van het arrondissement waar zij hun woonplaats hebben. Vervolgens beveelt de jeugdrechter een maatschappelijk onderzoek op
basis waarvan een geschiktheidsvonnis wordt uitgesproken. Na-

13

B.S., 16 mei 2003.
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dien kan de adoptiebemiddeling beginnen die uiteindelijk zal uitmonden in een erkenning en registratie van de adoptiebeslissing
door de Federale Centrale Autoriteit van de FOD Justitie. Tijdens
de vergadering kwamen ook de overgangsmaatregelen uitvoerig
aan bod. Bij wet van 6 december 2005 tot wijziging van sommige
bepalingen i.v.m. de adoptie (B.S., 16 december 2005) werden de
overgangsmaatregelen alsnog verfijnd, zodat kandidaat-adoptanten reeds vervulde formaliteiten niet moeten overdoen. Sinds de
invoering van de nieuwe wet zijn vrije adopties niet meer mogelijk. Er kan dus niet meer worden geadopteerd zonder tussenkomst
van de overheid. Zelfstandige adopties zijn echter wel nog mogelijk. Hierbij regelen de kandidaat-adoptanten, na het geschiktheidsvonnis zelf de adoptie in het buitenland. Verder kreeg het College
uitleg bij de verschillende standaarddocumenten die gebruikt worden door de Federale Centrale Autoriteit en werd afgesproken dat
briefwisseling van het College aangaande internationale adopties
naar het diensthoofd zou worden gestuurd zodat zij een overzicht
zou hebben van de binnenkomende klachten betreffende haar
dienst. Ten slotte gaf ook het College een toelichting bij zijn opdracht en werkwijze.
Met de inwerkingtreding van de wet van 24 april 2003 wordt tegemoetgekomen aan de algemene aanbeveling 99/07 van het College van de federale ombudsmannen waarin werd voorgesteld om
het Belgisch recht aan te passen zodat het Verdrag van Den Haag
geratificeerd kon worden.
3.3.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten
Personeelstekort bij de psychosociale dienst in de Strafinrichting te
Merksplas.
De federale ombudsmannen hebben in 2005 verscheidene klachten
ontvangen van gedetineerden in de Strafinrichting te Merksplas
omtrent de werking van de psychosociale dienst (PSD). De gedetineerden deelden mee dat de PSD hun dossiers niet behandelde
en dat ze, bij aankomst in de gevangenis, op een wachtlijst werden
geplaatst vooraleer hen een maatschappelijk assistent of psycholoog werd toegewezen om hun individueel dossier op te volgen.
Zonder PSD-begeleider kunnen de gedetineerden echter niet werken aan hun reclasseringsplan, kan er in beginsel geen verlof worden toegekend en worden er geen verslagen opgesteld met het oog
op voorwaardelijke invrijheidstelling.
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Begin 2005 duurde het gemiddeld een drietal maanden alvorens
een maatschappelijk assistent kon worden aangeduid. In de loop
van het jaar bleek deze gemiddelde wachttijd soms te stijgen en
dan weer te dalen. Deze situatie was vooral problematisch voor de
gedetineerden die tijdens de uitvoering van hun straf vanuit een
andere inrichting naar de Strafinrichting te Merksplas werden
overgebracht en bijgevolg soms vrij snel na hun aankomst in principe al in aanmerking konden komen voor verlof of voorwaardelijke invrijheidstelling.
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De directie van de Strafinrichting te Merksplas bevestigde dat zij,
ingevolge een nijpend personeelstekort, door de omstandigheden
gedwongen was om met een wachtlijst te werken. Er waren immers niet voldoende personeelsleden om de noodzakelijke opvolgingen en begeleidingen te verzekeren. De directie deelde mee dat
de situatie problematisch was maar dat er geen alternatief was.14

De directie van de Strafinrichting te Merksplas benadrukte dat zij
het nijpend personeelstekort al had gesignaleerd aan het directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen (DGUSM)
van de FOD Justitie maar dat dit niet had geleid tot een verbetering van de situatie15.
Enkele medewerkers van de federale ombudsmannen bezochten in
de loop van februari 2005 de Strafinrichting te Merkplas. Tijdens
dit bezoek kregen zij toelichting bij de algemene werking van de
strafinrichting en in een werkvergadering met de directieleden en
vertegenwoordigers van alle personeelsgroepen werd het probleem
van het personeelstekort besproken.
De meest recente informatie over de stand van zaken die aan de
federale ombudsmannen werd bezorgd, dateert van eind oktober
2005. Op dat ogenblik waren er, voor ongeveer 420 gedetineerden,
slechts 3,5 van de 6 in het personeelsplan voorziene voltijdse betrekkingen voor psychologen effectief ingevuld, bovendien door
contractuele medewerkers. Ook wat de maatschappelijk assistenten betreft, waren slechts 4 van de 6 voorziene voltijdse betrekkingen ingevuld. Verder was er gedurende 12 uren per week een psychiater aanwezig. Gelet op het aantal gedetineerden, vond de directie dit te weinig.
14

15

De directie van de strafinrichting meent dat de gedetineerden niet worden geholpen
door het verhogen van het aantal dossiers per personeelslid wanneer dit ten koste
gaat van de kwaliteit.
Zie ook, Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 7046 van 25
mei 2005 (Verherstraeten) “De personeelsproblematiek in Merkplas en de andere penitentiaire instellingen”, 51 Com. 613, p. 13.
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Het personeelstekort bleek onder meer te wijten aan het feit dat
afwezige personeelsleden niet vervangen kunnen worden en dat
vrouwelijke personeelsleden tijdens de zwangerschap geen rechtstreeks contact met de gedetineerden mogen hebben. Dit leidt tot
een toename van de werklast voor hun collega’s.
De directie van de strafinrichting te Merksplas benadrukte dat het
personeelstekort en de daaruit voortvloeiende overbelasting van
de PSD een negatieve invloed heeft op de aanwezige personeelsleden en op de gedetineerden.
De federale ombudsmannen legden het probleem van het personeelstekort in de Strafinrichting te Merksplas op hun beurt voor
aan het DGUSM.
Het DGUSM wees erop dat de regeling voor de vervanging van
afwezige personeelsleden in de gevangenissen dezelfde is als in de
andere federale overheidsdiensten. De FOD Justitie (DGUSM) bevestigde dat de vrouwelijke statutaire personeelsleden die afwezig
zijn wegens zwangerschapsverlof niet kunnen worden vervangen.
De contractuele personeelsleden in zwangerschapsverlof kunnen
in principe wel worden vervangen, maar in de praktijk gebeurt dit
vaak niet omdat er te weinig kandidaten zijn voor een tijdelijke
arbeidsovereenkomst.
Het College vernam wel dat SELOR inmiddels zou zijn gestart met
een selectieprocedure voor PSD-begeleiders.
De directie van de Strafinrichting te Merksplas deelde eind 2005
mee dat voor al de gedetineerden, die bij de federale ombudsmannen een klacht hadden ingediend, een lid van de PSD was aangeduid. De federale ombudsmannen stelden echter vast dat daarmee
nog geen oplossing gevonden was voor het structurele probleem
van overbelasting van de PSD in de strafinrichting te Merksplas
dat te wijten is aan de overbevolking van de strafinrichting en de
onderbezetting van de dienst.
Het College van de federale ombudsmannen blijft de problematiek
van het personeelstekort in de gevangenissen opvolgen in het kader van een principedossier.
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Analyse van de cijfers
Van de in 2005 ten aanzien van de FOD Binnenlandse Zaken behandelde klachten had 94% betrekking op de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dit is voor een groot stuk te verklaren door het
hoge aantal ingediende aanvragen bij de dienst Vreemdelingenzaken die, vermits er een administratieve beslissing over moet genomen worden, het voorwerp van een ontvankelijke klacht bij de
federale ombudsmannen kunnen uitmaken.
Men kan in de 1.001 ontvankelijke klachten die het College heeft
geregistreerd drie grote categorieën onderscheiden : 1) de aanvragen om machtiging tot verblijf ingediend in België in toepassing
van de afwijkende procedure voorzien in artikel 9, derde lid 2) de
visumaanvragen 3) de aanvragen tot verlenging van de verblijfstitel.
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Artikel 9, al. 3
Aantal klachten

Ter informatie vergelijken we deze cijfers met het aantal dossiers
dat door deze administratie werd ontvangen. Uit de cijfers die
door de dienst Vreemdelingenzaken aan de federale ombudsmannen werden meegedeeld, blijkt dat deze diensten in 2005 volgende
aantallen hebben geregistreerd:
- 15.927 aanvragen om machtiging tot verblijf “humanitair” met
toepassing van artikel 9, derde lid, hetzij een gemiddelde van
1.327 aanvragen per maand;
- 47.386 aanvragen visum kort verblijf.
Het College van de federale ombudsmannen heeft in 2005 616
klachten afgesloten, wat er op wijst dat de behandelingstermijn
van de klachten in het algemeen meer bedraagt dan 1 jaar. Dit is
niet verwonderlijk gelet op het grote aantal klachten aangaande
een aanvraag om machtiging tot verblijf om humanitaire redenen,
waarvoor de bevoegde dienst behandelingstermijnen meedeelt die
ruimschoots langer zijn dan 1 jaar. De behandelingstermijn van een
klacht is inderdaad onvermijdelijk verbonden met de gemiddelde
behandelingstermijn van de dossiers door de betrokken dienst.
Van de 616 dossiers die werden afgesloten in de loop van 2005,
werden er 30% wegens onvoldoende informatie van de klager of
zonder een beoordeling afgesloten. In iets meer dan 40% van de
gevallen besloten de federale ombudsmannen dat de klacht niet
gegrond was (behoorlijk bestuur). Voor 201 van de 257 gegronde
klachten bracht de tussenkomst van de ombudsmannen een oplossing voor het voorgelegde probleem (behoorlijk bestuur na tussenkomst of consensus). De tabel met evaluatiecriteria geeft aan dat het
in de meeste dossiers een probleem betreft met betrekking tot de
redelijke termijn of het zorgvuldige beheer. In 5,3% van de dossiers
hebben de federale ombudsmannen vastgesteld dat de wet niet
correct werd toegepast. In 2,1% bleek het optreden van de administratie niet in overeenstemming met het beginsel van de evenredigheid. De 4 dossiers waarin de federale ombudsmannen een inbreuk op het gelijkheidsbeginsel vaststelden, werden na tussenkomst reeds eind 2004 rechtgezet, maar de daadwerkelijke
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afsluiting van deze dossiers bij het College van de federale ombudsmannen gebeurde pas in 2005. Het ging om aanvragen om
een machtiging tot verblijf om humanitaire redenen, gegrond op
de buitengewone lange duur van de asielprocedure, waarvoor de
dienst Vreemdelingenzaken een beslissing tot afwijzing had genomen. Op basis van een vergelijkende analyse van de beslissingen
die door de dienst Vreemdelingenzaken in de loop van de voorbije
maanden in vergelijkbare situaties werden genomen, vroeg het
College aan de dienst Vreemdelingenzaken een toelichting bij deze
administratieve praktijk en werd ook gevraagd om een aantal dossiers opnieuw te onderzoeken. Na dit nieuwe onderzoek in het
licht van onder meer de lange asielprocedure, liet de dienst Vreemdelingenzaken de verzoekers uiteindelijk toe tot verblijf. Sindsdien
heeft de dienst Vreemdelingenzaken maatregelen genomen om een
grotere eenvormigheid van de beslissingen van het bureau “Artikel, 9, derde lid – humanitair” te verzekeren.16
3.4.2. Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en
verwijdering van vreemdelingen
3.4.2.1. Inleiding en contacten met de administratie
Zoals hierboven vermeld, handelt de meerderheid van de klachten
over de werking van de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) over
problemen naar aanleiding van het uitreiken van visa en verblijfsvergunningen of de verlenging van verblijfstitels.
Al deze materies behoren tot de bevoegdheid van de directie Toegang en Verblijf van de dienst Vreemdelingenzaken. In 1999 werd
met deze directie afgesproken dat de tegen haar gerichte klachten
voortaan volgens een bijzondere procedure zouden worden behandeld. Sindsdien heeft elke maand op de dienst Vreemdelingenzaken een vergadering plaats tussen de medewerkers van de federale
ombudsmannen en de ambtenaren van de verschillende diensten
van deze directie17 waarop de individuele klachten worden besproken. Dankzij deze informele manier van werken kan vaak snel
een oplossing worden gevonden.

16
17
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CFO, Jaarverslag 2005, pp. 53-54.
Het gaat hoofdzakelijk om de volgende diensten : Kort Verblijf, Lang Verblijf, Gezinshereniging, Art. 9, lid 3 – humanitair, Verzoeken tot herziening.

Naast deze maandelijkse werkvergaderingen worden ook nog een
aantal andere vergaderingen georganiseerd tussen het College en
bepaalde diensten van de directie Toegang en Verblijf. Tijdens deze
vergaderingen wordt meer specifiek aandacht besteed aan de samenwerking tussen het College en de betreffende dienst, aan de
werkomstandigheden binnen deze dienst en de eventuele lopende
projecten. Verder worden ook de problemen besproken die regelmatig het voorwerp uitmaken van een bij het College ingediende
klacht.

II. Onderzoek van de dossiers

In 2005 werden twaalf dergelijke vergaderingen georganiseerd
waarop in totaal 724 klachten werden besproken. Daarvan hadden
er 50818 betrekking op de behandelingsduur van de aanvragen om
machtiging tot verblijf om humanitaire redenen ingediend op basis
van artikel 9, lid 3, van de wet van 15 december 1980 (de zogenaamde verzoeken “om regularisatie”).

Zo had het College in oktober 2005 een vergadering met de pijler
“Lang Verblijf” die belast is met het onderzoek van de aanvragen
om machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden (met uitzondering van de aanvragen tot gezinshereniging en de aanvragen
“artikel 9, lid 3 – humanitair”). Het gaat hoofdzakelijk om verblijfsvergunningen die gevraagd worden om in België te kunnen studeren, of te kunnen werken op basis van een arbeidsvergunning of
beroepskaart. Daarnaast onderzoekt deze dienst ook de dossiers
waarin de aanvrager zich beroept op een duurzame relatie met een
Belgisch onderdaan of met een vreemdeling die gemachtigd is tot
verblijf. Tijdens de vergadering werden volgende onderwerpen besproken: het verblijf (en de verlenging ervan) van de (hooggeschoolde) vreemdeling die houder is van een werkvergunning of
een beroepskaart, de beoordeling van het duurzame karakter van
een relatie op basis van samenwoonst, de toelating tot verblijf van
meer dan drie maanden aan personen die aan de voorwaarden
voldoen om de Belgische nationaliteit te verwerven, de behandeling van de aanvragen om machtiging tot verblijf om humanitaire
redenen ingediend bij de Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland, de verlenging van de verblijfstitels van
personen die zich kunnen beroepen op de onredelijk lange behandelingstermijn van hun asielaanvraag en de ambtshalve schrapping uit het vreemdelingenregister.

18

Tegenover 355 in 2004. Deze cijfers betreffen vooral de klachten die tijdens het vorige
jaar werden ingediend.
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Net als in 2004 nam het College ook 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
Stand van zaken in de principedossiers die het College van de federale
ombudsmannen opende met betrekking tot de behandeling van de aanvragen om machtiging tot verblijf om humanitaire redenen ingediend op
basis van artikel 9, lid 3, van de wet van 15 december 1980
In principe moet elke aanvraag om machtiging tot verblijf van meer
dan drie maanden in België, ingediend worden bij een Belgische
diplomatieke of consulaire post in het buitenland. Wanneer buitengewone omstandigheden het indienen van de aanvraag volgens
deze gewone procedure onmogelijk maken, kan betrokkene zijn
aanvraag indienen bij de burgemeester van de Belgische gemeente
waar hij effectief verblijft.
Een machtiging tot verblijf om humanitaire redenen is niet gebaseerd op een recht op verblijf (zoals bij de gezinshereniging of bij
bepaalde studies), noch op een bijzonder statuut (zoals de loontrekkenden, de zelfstandigen of de samenwoners). Bij dit soort aanvragen beschikt de dienst Vreemdelingenzaken over een ruime beoordelingsbevoegdheid.
Het College stelde reeds in 2004 een enorme toename vast van de
klachten over de behandelingstermijn van de aanvragen om machtiging tot verblijf om humanitaire redenen19. In 2005 was die toename nog groter20. In mei 2005 maakten de federale ombudsmannen een inventaris op van de hierover openstaande dossiers en
bezorgden die ook aan de dienst Vreemdelingenzaken. De toename
van het aantal klachten toont aan dat de algemene aanbeveling
03/01 die in 2003 werd geformuleerd21 nog steeds actueel is. Hetzelfde geldt voor de vier principedossiers die het College van de
federale ombudsmannen naar aanleiding van deze klachten
opende.
19
20
21
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CFO, Jaarverslag 2004, pp. 46-47.
CFO, Jaarverslag 2005, pp. 47-50.
CFO, Jaarverslag 2003, p. 148. “Het College van de federale ombudsmannen formuleert
derhalve een algemene aanbeveling om de nodige maatregelen te nemen die het mogelijk
moeten maken om de in België ingediende dossiers die voorgelegd worden aan de DVZ
binnen een redelijke termijn te verwerken om te vermijden dat de traagheid van de procedures
uitmondt in uitzichtloze menselijke situaties.”

- de behandelingstermijn van de aanvragen om machtiging tot
verblijf;
- het rekening houden met de onredelijke behandelingstermijn van
de asielaanvraag;
- de behandeling van de aanvragen tot verblijfsmachtiging om
medische redenen;
- het lot van de vreemdelingen die (tijdelijk) niet verwijderbaar
zijn.

II. Onderzoek van de dossiers

Deze principedossiers hebben betrekking op:

a) Behandelingstermijn
De dienst Vreemdelingenzaken bevestigde in 2005 aan het College
de op het einde van 2004 aangekondigde reorganisatie van het
bureau “Artikel 9, lid 3 – humanitair” door een opsplitsing in vier
cellen (“Lange Asielprocedure”, “Asiel”, “Niet-asiel” en “Medische
Gevallen”) en het in functie treden van een coördinator belast met
het toezicht op de correcte toepassing van de ministeriële instructies. Ook kwam er een aanzienlijke personeelsversterking om de
achterstand van de dienst weg te werken22. De dienst Vreemdelingenzaken verzekerde dat door de reorganisatie van het bureau een
nieuwe, gezonde en efficiënte structuur was uitgebouwd, met duidelijke verantwoordelijkheden. De dienst moest ook een inspanning leveren om betrouwbare statistieken van zijn activiteiten voor
te leggen. De dienst Vreemdelingenzaken kondigde in september
2005 dan ook een omvangrijke operatie aan die moest duidelijk
maken welke de tot dan niet gekende, effectieve achterstand was
van het bureau “Artikel 9, lid 3 – humanitair” Deze operatie was
van puur logistieke aard. Het was de bedoeling om binnen een
redelijke termijn en zonder dat het dagelijks beheer van de dienst
in het gedrang zou komen, de inventaris van de openstaande dossiers op te maken.
b) Onredelijke duur van de asielprocedure
Met betrekking tot het in aanmerking nemen van de onredelijk
lange asielprocedure, deelde de dienst Vreemdelingenzaken aan de
federale ombudsmannen mee dat het bureau “Artikel 9, lid 3 –
humanitair” begin 2005 van de minister de opdracht had gekregen

22

In september 2005 waren er 43 ambtenaren (38,75 voltijdse equivalenten) tewerkgesteld.
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om prioritair de aanvragen te behandelen van de verzoekers die
hun asielaanvraag hadden ingediend vóór januari 2001 en die begin 2005 nog steeds niet was afgerond. De administratie vroeg het
College van de federale ombudsmannen om de dossiers die op
basis van deze lange asielprocedure reeds een prioritaire behandeling kregen niet langer ter bespreking voor te leggen. Enkel zo kon
deze procedure het gewenste effect hebben. Het College respecteerde dit verzoek tot juni 2005. De lijsten van de verzoekers wiens
asielaanvraag nog hangende was bij het Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en Staatlozen of bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen werden regelmatig nagekeken zodat ook
de nieuwe aanvragen om machtiging tot verblijf die ingediend waren na het begin van deze operatie en voldeden aan de voorwaarden, prioritair zouden worden onderzocht. Volgens de dienst
Vreemdelingenzaken heeft deze bijzondere inspanning, die er
kwam op vraag van de asielinstanties, gedurende verschillende
maanden alle ambtenaren van het bureau opgeëist, met uitzondering van de ambtenaren van de cel “Medische Gevallen” die regelmatig konden blijven werken. In september 2005 kondigde de
dienst Vreemdelingenzaken aan dat het bureau “Artikel 9, lid 3 –
humanitair” zijn normale activiteiten had hervat en dat de cel
“Lange Asielprocedure” de behandeling van deze aanvragen verder alleen op zich nam. Het College van de federale ombudsmannen volgt de manier waarop de ministeriële instructies met betrekking tot deze materie worden toegepast, verder op. Uit respect
voor het gelijkheidsbeginsel willen de federale ombudsmannen er
immers zeker van zijn dat gelijke situaties niet op een verschillende manier worden benaderd.
c) Medische gevallen
De federale ombudsmannen onderzoeken onder andere het wettelijk kader van de opdracht die de dienst Vreemdelingenzaken toevertrouwde aan zijn raadgevend geneesheer, de omstandigheden
waarin de medische onderzoeken gebeuren, de procedure die de
betrokken geneesheer volgt om de toegang tot en de beschikbaarheid van de zorgen in het land van herkomst na te gaan, de medewerking van de diplomatieke en consulaire posten in dat kader
en de bevoegdheid van de raadgevend geneesheer-generalist om
de medische verslagen van de geneesheer-specialisten te betwisten, enzovoort.
d) De onmogelijkheid om terug te keren
In dit vierde principedossier onderzocht het College de behandeling van de aanvragen om machtiging tot verblijf ingediend door
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Omdat het College vaststelde dat de dienst Vreemdelingenzaken
principieel weigerde een aanvraag om machtiging tot verblijf in
overweging te nemen wanneer ze in die omstandigheden werd
ingediend, formuleerde het in 2004 een voorstel ter bevordering
van de rechtszekerheid. Wanneer er geen gevaar is voor de openbare orde of de nationale veiligheid zou een tijdelijke machtiging
tot verblijf moeten worden toegekend, op voorwaarde dat het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen
(CGVS) een niet-terugleidingsclausule opnam in de beslissing tot
afwijzing van de asielaanvraag, de betrokkene een aanvraag tot
vrijwillige repatriëring indiende bij de Internationale Organisatie
voor Migratie (IOM) en dat zijn BGV reeds gedurende minstens
twee jaar was verlengd, omdat er geen mogelijkheid was om zijn
terugkeer te organiseren.

II. Onderzoek van de dossiers

ex-asielzoekers waarvan het bevel het grondgebied te verlaten
(BGV) dat hen was betekend op het einde van hun asielprocedure
gedurende meerdere jaren verlengd was.

De dienst Vreemdelingenzaken aanvaardde het voorstel met de
nuance dat het BGV gedurende minstens drie jaren na elkaar
diende te zijn verlengd voor families met schoolgaande kinderen.
Voor alleenstaanden of koppels zonder kinderen moest het minstens gedurende vier jaar na elkaar zijn verlengd. De administratie
voegde verder toe dat ze bij een verlenging van de machtiging tot
verblijf telkens contact zou opnemen met het CGVS om na te gaan
of voor het betrokken land van herkomst nog steeds een niet-terugleidingsclausule diende te worden opgenomen.
De dienst Vreemdelingenzaken eiste aldus een vrij lange termijn
gedurende dewelke het BGV telkens diende te zijn verlengd, om
een tijdelijk verblijf aan de betrokkenen toe te staan. Daarom antwoordden de federale ombudsmannen in mei 2005 dat deze termijn in aanmerking diende te worden genomen voor alle niet verwijderbaren, of ze nu het voordeel genoten van een niet- terugleidingsclausule, van een humanitaire clausule of dat ze de facto niet
verwijderbaar waren (bijvoorbeeld omdat de luchthaven van hun
land van herkomst was gesloten). Anders beslissen zou opnieuw
een niet objectief te rechtvaardigen discriminatie tussen de verschillende niet verwijderbare vreemdelingen doen ontstaan. Het
College van de federale ombudsmannen vond het ook niet nodig
dat de dienst Vreemdelingenzaken op het ogenblik van de hernieuwing van de machtiging tot verblijf telkens contact zou opnemen
met het CGVS. De reden om de machtiging tot verblijf te hernieuwen (de integratie) verschilt immers van de reden om het BGV te
verlengen (de verwijderbaarheid). De federale ombudsmannen
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stelden dan ook voor om de controle van de mogelijkheid om betrokkene te verwijderen op het ogenblik van de verlenging van de
machtiging tot verblijf, achterwege te laten en om enkel na te gaan
of aan de voorwaarden van integratie was voldaan. In juli 2005
deelde de dienst Vreemdelingenzaken mee dat hij het voorstel van
het College over die twee punten zou volgen.
Het College van de federale ombudsmannen gaat ook verder met
het onderzoek van andere aspecten van deze problematiek, zoals
de vereiste om een paspoort voor te leggen om een machtiging tot
verblijf te krijgen. Het onderzoekt ook de wijze waarop het voorstel wordt toegepast in de individuele dossiers.
Het bewijs van de identiteit in het kader van een verzoek tot herziening
Het College ontving een klacht betreffende het uitblijven van een
beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) over een verzoek tot herziening van een weigeringsbeslissing over een vestigingsaanvraag op grond van een huwelijk met een Belgische.
De verzoeker had een bijzonder verblijfsdocument (″bijlage 35″)
verkregen dat hem toeliet op het grondgebied te blijven tijdens de
behandeling van zijn verzoek tot herziening. Dit verblijfsdocument
diende maandelijks verlengd te worden. Beide echtgenoten
wensten echter naar het buitenland te gaan, wat met dit bijzonder
verblijfsdocument niet mogelijk was.
De pijler “Verzoeken tot herziening” van de DVZ, die het verzoek
diende te behandelen, had na meer dan één jaar nog geen beslissing genomen. De DVZ meldde dat, vermits het dossier moest
worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor vreemdelingen, het nog enige tijd zou vergen vooraleer een beslissing zou
worden genomen.
De DVZ stelde dat het advies van deze commissie nodig was omdat de verzoeker geen nationaal paspoort kon voorleggen en bijgevolg geen bewijs van zijn identiteit leverde.
De verzoeker, een gewezen asielaanvrager, wenste uit vrees voor
nadelige gevolgen voor de in zijn land achtergebleven familieleden, geen nationaal paspoort aan te vragen op de ambassade van
zijn land van herkomst (Iran). Hij kon wel een vertaald en gelegaliseerd geboortecertificaat en een gelegaliseerde en vertaalde identiteitskaart voorleggen.
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De federale ombudsmannen bespraken het dossier met de DVZ.
Zij verwezen naar een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 200223. In dit arrest stelt het
Hof dat een lidstaat een verblijfsvergunning niet mag weigeren
indien de aanvrager zijn identiteit en een geldige huwelijksband
met een EU-onderdaan kan bewijzen. Het arrest bepaalt niet dat de
identiteit met een geldig nationaal paspoort moet worden bewezen. De federale ombudsmannen verzochten de directie van de
DVZ om, in het licht van het vermelde arrest, een gunstig gevolg te
geven aan het verzoek tot herziening en de vestiging toe te staan,
rekening houdend met het feit dat niet kan betwist worden dat de
betrokkene het bewijs van zijn identiteit had geleverd, zij het op
een andere wijze dan met een nationaal paspoort.
De DVZ kondigde aan dat de pijler “Verzoeken tot herziening” in
de toekomst een positief gevolg zou geven aan elk verzoek tot
herziening van een weigering gemotiveerd met de formule “Hetzij
het niet kunnen bewijzen van identiteit en/of nationaliteit hetzij het niet
in het bezit zijn van een paspoort”, op voorwaarde dat de vreemdeling zijn identiteit bewijst. Hierbij zal rekening worden gehouden
met alle elementen in het dossier die de identiteit kunnen bewijzen. De DVZ heeft dan ook een identiteitskaart voor vreemdelingen aan de verzoeker uitgereikt.
Verlenging van een bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister (BIVR)
Het BIVR (of de witte kaart) is de verblijfstitel die aan een vreemdeling wordt uitgereikt wanneer hij toegelaten wordt tot een verblijf van meer dan drie maanden. Deze machtiging tot verblijf
wordt meestal voor een beperkte duur afgeleverd en de verlenging
ervan is onderworpen aan bepaalde voorwaarden: de verlenging
van een arbeidsvergunning, de voortzetting van studies, een effectieve samenwoonst met de partner, het niet ten laste vallen van de
Staat, enz. De aanvraag tot verlenging moet ten laatste drie weken
voor het vervallen van het BIVR bij de gemeente worden ingediend samen met de stukken waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan. De gemeente stuurt het dossier vervolgens door
naar de pijler “Lang verblijf” van de DVZ die een beslissing moet
nemen.

23

Hof van Justitie, nr. C-459/99 (VZW BRAX/Belgische Staat), 25 juli 2002, te raadplegen op http://www.curia.eu.int en gedeeltelijke publicatie in het “Tijdschrift voor
vreemdelingenrecht”, 2002, nr. 4, p. 387.
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In de loop van de maand november 2005 ontving het College van
de federale ombudsmannen verschillende klachten over de verlenging van een BIVR. De verzoekers hadden via de gemeente vernomen dat er twee tot drie maanden gewacht moest worden op een
antwoord van de DVZ. Zij klaagden erover dat hun BIVR door
deze achterstand niet tijdig werd verlengd, waardoor zij geen geldige verblijfstitel meer hadden. Sommige verzoekers waren daardoor hun werk verloren of konden hun kinderen niet op schoolreis
naar het buitenland laten vertrekken, … Het College onderzocht in
de verschillende klachten eerst of de verzoekers wel volledige dossiers hadden voorgelegd. Daarna vroeg het College het directoraatgeneraal naar de oorzaak van de achterstand en de mogelijke oplossingen. Het directoraat-generaal antwoordde dat het zowel
maatregelen op korte als op lange termijn had genomen. De pijler
“Lang verblijf” werd tijdelijk versterkt om de opgelopen achterstand weg te werken. Om te vermijden dat dit probleem zich opnieuw zou voordoen, deed het directoraat-generaal onderzoek naar
de redenen van de achterstand. Hieruit bleek dat de vertraging in
de behandeling van de verlenging van de verblijfstitels het gevolg
was van een structureel probleem dat voortvloeide uit het toenemende aantal aanvragen en de ontelbare stukken die iedere dag op
de bevoegde dienst toekwamen. Ook de complexiteit van de bestaande regelgeving inzake de tewerkstelling van vreemde werknemers speelde hierbij een rol. Het directoraat-generaal zal de Gewesten vragen om zijn dienst meer referentie-instrumenten te bezorgen zodat de dossiers beter en efficiënter kunnen worden
behandeld. Op logistiek vlak overweegt het directoraat-generaal
een cel op te richten die de binnenkomende documenten moet
identificeren en toewijzen aan het juiste dossier. Op die manier
hoeft de dossierbehandelaar geen tijd te verliezen aan het in orde
brengen van het dossier vooraleer hij de aanvraag kan behandelen.
De aanvraag tot verlenging van de voorlopige verblijfsmachtiging bij
het einde van de samenwoonst ingevolge het einde van een duurzame
relatie
Vreemdelingen die een duurzame relatie hebben met een Belg of
met een in België gevestigde of tot verblijf toegelaten of gemachtigde vreemdeling, kunnen een machtiging tot verblijf krijgen op
basis van de omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het
verlenen van een verblijfsmachtiging op basis van samenwoonst in
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Punt E van de omzendbrief heeft betrekking op de intrekking van
de machtiging. De verblijfsmachtiging wordt niet verlengd en er
wordt een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten, onder
meer, in geval van stopzetting van de samenwoonst van de partners, of wanneer één van de beide partners huwt of een bewezen
duurzame relatie heeft met een andere persoon.

II. Onderzoek van de dossiers

het kader van een duurzame relatie24. Na de eerste zes maanden
volgt een periode van drie jaar waarin de machtiging telkens voor
één jaar kan vernieuwd worden. Na drie jaar en zes maanden kan
een verblijfsmachtiging van onbeperkte duur verkregen worden.

Dezelfde omzendbrief bepaalt verder dat bij de beëindiging van de
relatie in uitzonderlijke omstandigheden om humanitaire redenen
(bijvoorbeeld wanneer er gezamenlijke kinderen zijn met wie een
effectieve relatie bestaat) en op grond van een bestaande integratie,
toch een verder verblijf kan worden toegestaan aan de partner die
een verblijf had op grond van samenwoonst.
De federale ombudsmannen ontvingen in verband hiermee een
klacht van een vrouw die, na het einde van de relatie op basis
waarvan zij voorlopig gemachtigd was om in België te verblijven,
een aanvraag had ingediend om voor zichzelf en haar kind een
verder verblijfsrecht te verkrijgen zoals bepaald in punt E van de
omzendbrief.
De dienst Vreemdelingenzaken verklaarde de aanvraag, ingediend
op het ogenblik dat de verzoekster nog een geldige verblijfstitel
had, “ongegrond”. De beslissing vermeldde echter enkel dat de
verzoekster geen aanspraak kon maken op een ander statuut omdat zij niet meer samenwoonde met haar partner. Vervolgens
diende ze via haar advocaat een nieuwe aanvraag in, waarin uitdrukkelijk werd verwezen naar punt E van de omzendbrief. Dit
maal verklaarde de DVZ de aanvraag onontvankelijk met verwijzing naar de eerdere beslissing en de motivering dat er geen
nieuwe elementen waren aangevoerd.
De federale ombudsmannen contacteerden de DVZ en bespraken
het dossier. De DVZ nam een nieuwe beslissing, maar verklaarde
de aanvraag opnieuw onontvankelijk.
Bij het nemen van al deze beslissingen werd punt E van de omzendbrief ten onrechte niet toegepast. De DVZ had de aanvraag
ontvankelijk moeten verklaren én ten gronde moeten onderzoeken
of aan de verzoekster en haar zoon een verder verblijf op grond
24

De omzendbrief kan worden geconsulteerd op http://www.dofi.fgov.be .
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van artikel 9, lid 3, van de wet van 15 december 1980 kon worden
toegestaan wegens uitzonderlijke omstandigheden om humanitaire
redenen en op grond van een bestaande integratie25.
De DVZ deelde mee dat zij de manier van werken van de bevoegde dienst, de pijler “Lang verblijf”, intern zou bespreken.
Tijdens de vergadering van oktober 2005, tussen de pijler “Lang
verblijf” en het College van de federale ombudsmannen, bevestigde de DVZ dat de aanvragen tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging, ingediend bij de beëindiging van de duurzame relatie
op basis van punt E van de vermelde omzendbrief, voortaan ontvankelijk zouden verklaard worden als zij tijdens een periode van
legaal verblijf ingediend werden.
Indien, op basis van een individueel onderzoek, vastgesteld wordt
dat de verzoeker ernstige humanitaire redenen en een werkelijke
integratie kan laten gelden, kan een machtiging tot verblijf worden
toegekend op basis van uitzonderlijke omstandigheden.
Behandelingstermijn van de verzoeken om advies voorgelegd aan de
dienst Vreemdelingenzaken in het kader van de naturalisatieprocedures
Naar aanleiding van een klacht over de behandelingstermijn van
de verzoeken om advies die op basis van artikel 21, §3, van het
Wetboek van de Belgische nationaliteit (naturalisatieprocedure) aan
de dienst Vreemdelingenzaken worden voorgelegd, nam het College met deze dienst contact op. De dienst die deze adviezen moet
verstrekken deelde mee dat hij half november 2005 de verzoeken
behandelde die eind 2004, begin 2005 waren gevraagd, wat neerkomt op een achterstand van bijna een jaar. Deze achterstand was
hoofdzakelijk te wijten aan het aantal dossiers dat in toepassing
van het Wetboek van de Belgische nationaliteit aan de dienst
Vreemdelingen werd voorgelegd. In 2000 ontving de dienst Vreemdelingenzaken voor alle procedures samen 56.000 verzoeken. De
volgende jaren waren er dat telkens tussen 35.000 en 36.000. Daar
waar deze dienst in 2002 slechts 50% van het aantal binnenkomende dossiers kon behandelen, behandelt hij er sinds eind 2004
evenveel – of zelfs een beetje meer – dan hij er ontvangt. Er werd
gezorgd voor een geleidelijke personeelsversterking zodat er op
dit ogenblik 43 ambtenaren op deze dienst werken, waarvan er een

25
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Door de afgifte van een BIVR voor zes maanden en daarna voor een jaar heeft de
DVZ het bestaan van uitzonderlijke omstandigheden erkend. R.v.St., arrest van 24
juni 2002, nr. 18.337 ; R.D.E., nr. 119, 2002, pp. 405-409.
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dertigtal de eigenlijke behandeling van deze aanvragen op zich
neemt. De toename van de achterstand lijkt op die manier onder
controle, maar op korte termijn zal de dienst Vreemdelingenzaken
zijn adviezen echter nog niet aanzienlijk sneller kunnen verstrekken.

Klachten over de invoering van de elektronische identiteitskaart
In 2005 werden er bij de federale ombudsmannen verscheidene
klachten ingediend over de invoering van de elektronische identiteitskaart. De verzoekers ontvingen van hun gemeente een oproep
om hun huidige identiteitskaart te laten vervangen door een
nieuwe elektronische identiteitskaart. Zij beklaagden zich hierover
omdat hun huidige identiteitskaart nog geldig was en zij niet voor
een nieuwe identiteitskaart wensten te betalen vooraleer de geldigheidsdatum van de oude verstreken was.
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende
overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart26 bepaalt dat de identiteitskaart wordt vernieuwd bij het verstrijken van de geldigheidsperiode ervan of vroeger met het oog
op de naleving van de termijn bedoeld in het eerste lid. Het eerste
lid bepaalt dat de elektronische identiteitskaart dient te worden
ingevoerd “over een periode van vijf jaar”. Een exacte datum voor de
definitieve invoering is blijkbaar nog niet vastgesteld, maar dat
zou volgens de FOD Binnenlandse Zaken ten laatste eind 2009
zijn.27 Als men deze termijn van vijf jaar wil respecteren, zal het in
bepaalde gevallen onvermijdelijk zijn dat de bestaande “oude”
identiteitskaart, vóór het verstrijken van de geldigheidsduur, wordt
vervangen door de elektronische identiteitskaart. Een identiteitskaart uitgegeven in het jaar 2002 is immers geldig tot 2012.

26
27

B.S., 28 maart 2003.
De algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaart van de
FOD Binnenlandse Zaken, versie van 14 november 2005, bepaalt op pagina 18 dat
een in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt koninklijk besluit de datum zal bepalen
waarop deze hernieuwing volledig zal zijn. De website van de FOD Binnenlandse
Zaken vermeldt dat de vervanging van de identiteitskaarten uiterlijk tegen eind 2009
doorgevoerd zal zijn.
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De klachten bij het College van de federale ombudsmannen werden ingediend door verzoekers waarvan de identiteitskaart zou
vervallen vóór eind 2009 zodat, zelfs als men de identiteitskaart
niet voortijdig zou vervangen, men toch de vooropgestelde termijn
voor de algehele invoering zou naleven.
Volgens de FOD Binnenlandse Zaken wordt de keuze van de vervroegde vernieuwing van de identiteitskaarten gemaakt door de
gemeenten. In principe worden wel eerst de personen opgeroepen
waarvan de identiteitskaart op korte termijn zou vervallen. Volgens de FOD Binnenlandse Zaken kiezen de gemeenten er soms
voor om de elektronische identiteitskaart vervroegd in te voeren
omdat ze hun inwoners zo snel mogelijk willen laten genieten van
de mogelijkheden die de elektronische identiteitskaart biedt.
Men kan zich echter vragen stellen bij de verplichte vervanging
van de identiteitskaart terwijl de huidige identiteitskaart nog geldig is, vermits de algehele invoering van de elektronische identiteitskaart tegen eind 2009 dient verwezenlijkt te zijn en betrokken
verzoekers geen nieuwe identiteitskaart wensten.
De FOD Binnenlandse Zaken deelde de federale ombudsmannen
mee dat wanneer een persoon wordt opgeroepen om een nieuwe
identiteitskaart af te halen en hij daar binnen twee maanden geen
gevolg aan geeft, zijn vorige identiteitskaart geannuleerd wordt in
het bestand zodat zijn identiteitskaart ongeldig wordt.
De federale ombudsmannen dringen er bij de FOD Binnenlandse
Zaken op aan dat er in de oproepingsbrieven in elk geval wordt
gewezen op de gevolgen van het niet reageren op een oproepingsbrief.
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3
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1
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3.5.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten
De interlandelijke adoptie
Kort voor de inwerkingtreding op 1 september 2005 van de wet tot
hervorming van de adoptie van 24 april 200328 ontving het College
van de federale ombudsmannen klachten over de overgangsbepalingen. Personen die reeds een maatschappelijk onderzoek hadden
doorlopen waren bang dat zij opnieuw zouden moeten beginnen,

28
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B.S., 16 mei 2003.

Er deden zich wel problemen voor bij het doorsturen van een dossier door een ereconsulaat. Vóór de inwerkingtreding van de
nieuwe wet moesten de Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland het adoptiedossier doorsturen naar de
derde directie Personenrecht van de directie-generaal Consulaire
Zaken van de FOD Buitenlandse zaken. Volgens de verzoekster
had de derde directie op 22 augustus 2005 instructies gegeven aan
de verschillende diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland om de dossiers niet meer door te sturen in afwachting van
de inwerkingtreding van de wet van 24 april 2003. De bevoegdheid inzake erkenning van interlandelijke adoptie ging namelijk op
1 september 2005 over naar de FOD Justitie.
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anderen hadden reeds een beginseltoestemming ontvangen en
vreesden dat de procedure voor de jeugdrechtbank opnieuw veel
tijd en moeite zou kosten. Bij wet van 6 december 2005 tot wijziging van sommige bepalingen i.v.m. de adoptie (B.S., 16 december
2005) werden de overgangsmaatregelen alsnog verfijnd, zodat kandidaat-adoptanten reeds vervulde formaliteiten niet moeten overdoen.

Toen het College contact opnam met de directie-generaal ontkende
de administratie dat zij instructies had gegeven om deze dossiers
te “bevriezen”. Zij had aan de diplomatieke vertegenwoordigingen
wel gevraagd om vanaf 22 augustus 2005 de dossiers meteen al
naar de Federale Centrale Autoriteit van de FOD Justitie te sturen.
Het betrokken ereconsulaat ontkende echter ooit dergelijke instructies te hebben gekregen. Twee maanden later bleek het dossier van
verzoekster nog steeds niet opgestuurd te zijn naar de FOD Justitie. Korte tijd nadat het volledige dossier uiteindelijk terecht kwam
bij de Federale Centrale Autoriteit liet de verzoekster weten dat de
adoptie door deze dienst was erkend.
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3.6.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten
Ook dit jaar ontving het College slechts een beperkt aantal klachten over het ministerie van Landsverdediging, die bovendien geen
bijzondere problemen aan het licht brachten.
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3.7.2. Inleiding en contacten met de minister, de staatssecretaris
en de administratie
2005 was een jaar waarin de samenwerking met zowel de diensten
van de onderscheiden belastingadministraties, als met het kabinet
van de vice-eerste minister en minister van Financiën en het kabinet van de staatssecretaris voor de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, een uitgesproken positief
elan kreeg. Door de vlotte uitwisseling van informatie kwam op
korte termijn een bemiddeling tot stand in omvangrijke dossiers,
zoals de teruggave van de beurs- en toondertaks en de tussen68

De samenwerking met de staatssecretaris spitste zich toe op een
aantal vragen in verband met de beroepsmogelijkheden inzake de
directe belastingen. Op vraag van de staatssecretaris bezorgde het
College van de federale ombudsmannen hem een aantal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk waaruit blijkt tot welke moeilijkheden de toepassing van deze beroepsmogelijkheden aanleiding kan
geven. De staatssecretaris toonde ook belangstelling voor de eventuele aanwezigheid van het College als waarnemer bij de debatten
in de door hem opgerichte werkgroep die zich buigt over de hervorming van de fiscale procedure.
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komst voor huisbrandolie. Dit leidde tot meer begrip bij de burger
voor de uitdagingen waarmee de FOD Financiën wordt geconfronteerd.

De vlotte medewerking van voornamelijk de lokale diensten van
zowel de administratie van de Invordering als die van het Kadaster, Registratie en Domeinen droeg ertoe bij dat meer en meer individuele dossiers binnen een korte termijn konden worden afgehandeld. De samenwerking tussen deze diensten en het College
verdient dan ook om in de verf te worden gezet.
3.7.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten
Het College ontving in 2005 slechts een beperkt aantal klachten
over de werking van de diensten van de Bijzondere Belastinginspectie, de administratie van de Douane en Accijnzen en de administratie van de Thesaurie. Deze klachten hadden allen betrekking
op een specifiek probleem, zonder dat er sprake was van structurele disfuncties.
A. Administratie van de Ondernemings- en de
Inkomensfiscaliteit (AOIF)
Aanvragen tot tussenkomst voor huisbrandolie
In september 2005 ontving het College de eerste vragen over de
maatregelen die de regering zou treffen om de financiële druk van
de dure huisbrandolie op de gezinsbudgetten te milderen. Op 23
september 2005 bleek uit het persbericht van het kabinet van Financiën dat de maatregelen uit twee luiken zouden bestaan: een
69
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teruggave voor leveringen van 1 juni tot en met 30 september 2005
en een korting voor de leveringen nadien. De lokale controlekantoren werden het contactpunt voor de burger.
Particulieren die recht hadden op een teruggave, dienden het aanvraagformulier tot tussenkomst voor huisbrandolie, samen met
hun factuur of een gelijkwaardig document, in bij hun lokale controlekantoor.
Over de verdere verwerking van de aanvragen had het College een
zeer constructief overleg met het kabinet van de staatssecretaris
voor de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de
fiscale fraude.
Toen bleek dat de teruggaven enige tijd konden uitblijven en het
College de klachten hierover signaleerde, nodigde het kabinet van
de staatssecretaris voor de Modernisering van de Financiën en de
Strijd tegen de fiscale fraude de medewerkers van het College uit
voor overleg. Zij wezen erop dat in het verleden gebleken was, dat
de burgers begrip kunnen opbrengen voor vertragingen inzake teruggaven indien zij een duidelijk informatiepunt hebben dat hun
een stand van zaken kan meedelen.
De kabinetsmedewerkers reageerden hier onmiddellijk op met het
voorstel om het Call Center Personenbelasting rechtstreeks toegang
te geven tot de centrale gegevensbestanden waarin de aanvragen
verwerkt worden. Zodoende steunt de teruggavenprocedure nu op
een toegankelijk front office, namelijk het lokale controlekantoor dat
onmiddellijk de courante vragen en problemen in rechtstreeks contact met de burger kan oplossen en een transparant back office, het
Call Center Personenbelasting, waar zowel het controlekantoor als
de burger informatie over de verdere verwerking van de aanvragen kunnen inwinnen.
Zijn moederschapsuitkeringen altijd belastbaar?
Een verzoekster genoot een niet belastbare beurs toegekend door
het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) in
het kader van een mandaat als aspirant NFWO. Op basis van haar
persoonlijke bijdragen en de periodieke aangiften van het NFWO
aan de RSZ had haar ziekenfonds haar een moederschapsuitkering
uitbetaald. Deze uitkeringen werden samen met de andere inkomsten voor aanslagjaar 2003 belast.
Volgens de verzoekster kon een inkomen ter vervanging van een
beurs die niet belastbaar was ook niet belast worden. Enerzijds
was de beurs niet verbonden aan een beroepsactiviteit en was ze
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geen vergoeding voor gepresteerde diensten en anderzijds bracht
de beursstudente, aangezien ze niet belastingplichtig was, haar sociale bijdragen fiscaal ook niet in mindering. De fiscale administratie meende nochtans dat de uitkeringen wel belastbaar waren op
basis van artikel 31, 4°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen
(WIB 92). Het ging immers om vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen.
De federale ombudsman contacteerde de centrale diensten van de
administratie van de Ondernemings- en de Inkomensfiscaliteit
(AOIF) die tot het besluit kwamen dat de tijdelijke vergoedingen
uitbetaald aan de begunstigde van een niet belastbare studiebeurs
niet onder het toepassingsgebied van de inkomstenbelastingen vallen. Zij herstellen immers geen inkomensverlies. Op basis van dit
standpunt nam de gewestelijke directie een beslissing tot ontheffing van de betwiste belastingen. Het College dringt er bij de centrale diensten van de AOIF verder op aan dat zij de opdracht zouden geven om deze oplossing algemeen toe te passen en dat ook
de burger daarvan op de hoogte zou worden gebracht.
Vakantiegeld uitbetaald naar aanleiding van brugpensioen
Eenieder wordt geacht de wet te kennen… en naar de rechter te stappen
Opnieuw rijst hier de vraag of kan worden verwacht dat iedere
belastingplichtige geacht wordt de wet te kennen, daarbij dagelijks
via het internet 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.
Ingevolge het arrest 185/2002 van het Arbitragehof, gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2003, werd een voordelig
fiscaal regime van toepassing op het vakantiegeld uitbetaald aan
arbeiders naar aanleiding van brugpensionering. Dit arrest gaf
aanleiding tot een hele reeks verzoeken om rechtzetting.
Bij de beoordeling van de verzoeken om rechtzetting maakte de
fiscus een onderscheid tussen de belastingplichtigen.
Als de termijn om een bezwaarschrift tegen de aanslag in te dienen, verstreken was op de publicatiedatum van het arrest verleende hij ambtshalve ontheffing, op voorwaarde dat het verzoek
ingediend werd binnen de drie jaar te rekenen vanaf 1 januari van
het jaar waarin de belasting gevestigd werd.
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Als de bezwaartermijn nog liep op de publicatiedatum, al was het
maar één dag, nam hij een negatieve beslissing op het buiten de
bezwaartermijn ingediende verzoek tot rechtzetting29.
De centrale diensten van de FOD Financiën voerden aan dat het
buiten de bezwaartermijn inroepen van het arrest van het Arbitragehof verantwoord moest zijn door wettige redenen en dat, zodra
een arrest in het Belgisch Staatsblad was gepubliceerd, het beginsel
gold dat eenieder daarvan kennis had genomen en bijgevolg geen
wettige redenen meer had om na de bezwaartermijn het arrest als
een nieuw feit aan te voeren.
De federale ombudsmannen stelden een veralgemeende rechtzetting van de overbelasting voor aan de fiscus, mits de aanvraag was
ingediend binnen de drie jaar zoals bepaald in artikel 376, §1, van
het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB 92) in het geval van
een nieuw feit.
Het Arbitragehof bevestigde het standpunt van het College in zijn
arrest 54/2005 van 8 maart 2005. Het Arbitragehof oordeelde dat
een grondwetsconforme interpretatie van de fiscale wet vereist dat
de tweede categorie belastingplichtigen – voor wie de bezwaartermijn nog liep op de publicatiedatum van het arrest 185/2002 – nog
toegang heeft tot de procedure van ambtshalve ontheffing (termijn
van 3 jaar). Het College heeft een officiële aanbeveling gedaan om
de circulaires inkomstenbelastingen aan te passen aan dit arrest30.
Alle betrokken klagers hebben de toepassing gevraagd van de
driejarige rechtzettingstermijn vooropgesteld door het arrest van 8
maart 2005.
Maar… op de hernieuwde verzoeken tot rechtzetting ingediend op
basis van een nieuw feit binnen de drie jaar van artikel 376, §1,
WIB, trof de fiscus een tweede negatieve beslissing, omdat hij
meent dat een directeur niet op een eerder over een bezwaarschrift
genomen beslissing kan terugkomen.
Klaarblijkelijk is de fiscus uit het oog verloren dat de ontvankelijkheid van het nieuwe verzoek moest worden onderzocht in het licht
van het nieuwe arrest van het Arbitragehof. Op basis van het
nieuwe, ontvankelijke verzoekschrift kon hij vervolgens probleem29

30
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Vanaf aanslagjaar 1999 moet het bezwaarschrift worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop
de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de
datum van de inning van de belastingen op een andere wijze dan per kohier (art. 371
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).
OA 05/01 ; CFO, Jaarverslag 2005, pp. 78-79.

Bruggepensioneerden die nooit eerder een rechtzetting hadden gevraagd, en dus ook geen eerdere negatieve beslissing hadden ontvangen, kregen wél een positieve beslissing en belastingteruggave
in toepassing van de driejarige rechtzettingstermijn. De gelijkheid
beoogd door de arresten van het Arbitragehof blijkt op het terrein
opnieuw te leiden tot een ongelijkheid.
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loos een positieve beslissing nemen zonder het risico te lopen dat
deze nieuwe beslissing zou beschouwd worden als de intrekking
van de eerder over een bezwaarschrift genomen beslissing.

Het College klaagt reeds geruime tijd aan dat de administratie bij
haar standpunt blijft dat de directeur niet kan terugkomen op zijn
beslissing over een bezwaarschrift en dat alleen de rechter die beslissing kan herzien.
Een gerechtelijke procedure vergt aanzienlijke inspanningen van
de fiscus, van de rechter en van de belastingplichtige. Rechtsvorderingen doen de werkdruk voor de administratie en de rechtbanken toenemen en de kosten ervan kunnen hoog oplopen voor de
belastingplichtige.
Dit alles kan vermeden worden als de directeur op zijn beslissing
zou mogen terugkomen wanneer, zoals voor de besproken dossiers, de rechtzetting alsnog wordt gevraagd binnen de driejarige
termijn vooropgesteld door het Arbitragehof.
B. Administratie van de Invordering (AINV)
Vereenvoudiging van de invorderingsdocumenten
Kennisgeving van aanwending van een teruggave (drukwerk 6.2)
Wanneer een belastingplichtige recht heeft op een belastingteruggave, wordt dit bedrag soms slechts gedeeltelijk en soms zelfs helemaal niet aan hem uitbetaald als er nog openstaande schulden
zijn. Dit wordt hem gemeld met het formulier Kennisgeving van
aanwending.
Op basis van een aantal klachten over de leesbaarheid van dit
formulier stelde het College aan de administratie van de Invordering voor om de kennisgeving te vereenvoudigen. De burger blijft
het immers moeilijk hebben met de vaak ingewikkelde uitleg
waarom hij zijn belastingteruggave niet of slechts gedeeltelijk ontvangt.
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De administratie van de Invordering deelde het College mee dat zij
in de voorbije jaren reeds verschillende initiatieven had genomen
om de leesbaarheid van dit document te verbeteren. In totaal werden er reeds 26 modellen van deze kennisgeving ontwikkeld. Het
is de bedoeling om dit pakket nog aan te vullen met 6 nieuwe
modellen.
De kennisgeving van aanwending wordt telkens op geautomatiseerde wijze aangemaakt op basis van de gegevens die de ontvanger gebruikt om tot de opdracht van betaling over te gaan. Het
aantal tot nu toe uitgewerkte modellen bewijst de complexiteit van
deze problematiek binnen de huidige organisatie van de FOD Financiën.
Gelet op die complexiteit wordt het formulier in de nabije toekomst geı̈ntegreerd in het informaticaproject Dorothée, één van de
nieuwe Coperfinprojecten. Dorothée biedt op technisch vlak meer
mogelijkheden en zal de administratie van de Invordering toelaten
om de kennisgeving verder aan te passen, zodat zij voor de belastingplichtige leesbaarder en begrijpelijker wordt.
De integratie van de kennisgeving in het project Dorothée wordt
opgevolgd in een principedossier.
De nieuwe eigenaar en oude onroerende voorheffing
Op basis van de gemeenrechtelijke figuur van het beding ten behoeve van een derde vroeg de administratie van de Invordering
aan de koper van een woning de betaling van een deel van de
onroerende voorheffing, met name het gedeelte dat betrekking had
op de periode van het jaar, ingaand na het sluiten van de koopovereenkomst. Volgens de fiscale wetgeving is de belastingplichtige echter degene die eigenaar is van de woning op 1 januari.
Het voorstel om het beding ten behoeve van een derde in te roepen
stond ingeschreven in nummer 251/14 van de Commentaar bij het
WIB 92. Op die manier trachtte de fiscus de onroerende voorheffing die hij niet had kunnen invorderen bij de eigenaar-verkoper te
recupereren bij de koper. De brief die naar de koper werd gestuurd,
was op voldoende intimiderende wijze opgesteld om de koper te
doen overgaan tot betaling. Het College van de federale ombudsmannen had deze manier van werken in meerdere klachtendossiers vastgesteld en betwistte de rechtmatigheid van deze praktijk.
Naar aanleiding van de tussenkomst in dit dossier hebben de centrale diensten van de Invordering aan alle invorderingsdiensten
der directe belastingen onmiddellijk een e-mailbericht verstuurd
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Aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing
De onroerende voorheffing blijft, ondanks de regionalisering, een
belangrijke bron van klachten. De betwistingen hierover zorgen
ook voor een niet te verwaarlozen werklast voor de buitendiensten
van de Directe Belastingen en van het Kadaster. Het gebeurt niet
zelden dat een belastingplichtige al een nieuwe aanvraag tot herziening van zijn onroerende voorheffing moet indienen, vóór de
gewestelijke directie van de Directe Belastingen zich heeft uitgesproken over het bezwaarschrift dat hij het vorige jaar om dezelfde
reden indiende. Het eenjarigheidsbeginsel van belastingen vereist
immers dat, wanneer een fout werd gemaakt, de jaarlijks gevestigde aanslagen in de onroerende voorheffing, elk jaar opnieuw in
een afzonderlijk bezwaarschrift moeten worden betwist, zelfs al
gaat het telkens om dezelfde fout. Wanneer een belastingplichtige
nalaat elk jaar opnieuw een bezwaarschrift in te dienen, dan kan
hij zich niet beroepen op het feit dat hij het voorgaande jaar zijn
rechten heeft gevrijwaard om ook voor de daaropvolgende jaren
een ontheffing te krijgen.
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met de melding dat, gelet op de bestaande rechtspraak, de werkwijze van invordering lastens de nieuwe eigenaar, voorgeschreven
in nummer 251/14 van de Com. WIB 92, niet meer mag worden
gevolgd.

Dit probleem stelt zich onder andere bij de verzoeken om herziening van de onroerende voorheffing op basis van artikel 12 WIB
92. Deze bepaling stelt het kadastraal inkomen van onroerende
goederen vrij van onroerende voorheffing, wanneer ze, zonder
winstoogmerk, bestemd zijn voor één van de in het artikel opgesomde doeleinden (voor het openbaar uitoefenen van een eredienst
of van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, voor
het vestigen van hospitalen, klinieken, enzovoort). Bij het onderzoek van deze bezwaarschriften moeten beide bovenvermelde administraties tussenkomen. Zolang deze vrijstelling niet door een
administratieve beslissing is bekrachtigd, moeten de aanslagen in
de onroerende voorheffing die intussen worden gevestigd, systematisch betwist worden om het fiscale voordeel niet te verliezen.
Een belastingplichtige die nog geen administratieve beslissing heeft
ontvangen, zou er echter te goeder trouw kunnen vanuit gaan dat
de beslissing die hij verwacht een retroactieve werking zal hebben
en ook de intussen gevestigde aanslagen zal teniet doen.
Het College van de federale ombudsmannen zocht een oplossing
voor dit probleem. Op de achterkant van de aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing die door de federale fiscale admini75
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stratie worden verzonden, zal vanaf aanslagjaar 2006 worden vermeld dat een bezwaarschrift voor een bepaald aanslagjaar niet
geldt voor de latere aanslagjaren.
C. Administratie van het Kadaster, de Registratie en de
Domeinen (AKRED)
a) Kadaster
Motivering kadastraal inkomen (KI)
In de loop der jaren heeft het College van de federale ombudsmannen verschillende voorstellen en aanbevelingen gedaan om de beslissing die het kadastraal inkomen vaststelt beter te motiveren. In
oktober 2004 bespraken de administratie van de Patrimoniumdocumentatie31 en de federale ombudsmannen de haalbaarheid van
deze voorstellen en aanbevelingen en formuleerde het Kadaster
een aantal eigen voorstellen om de beslissingen op een passende
manier te motiveren. Deze werden reeds toegelicht in het Jaarverslag 200432.
Toen het College in de loop van 2005 informeerde naar de concrete
uitwerking, bleken de beide projecten die de administratie van het
Kadaster zelf aangekondigd had plots af te wijken van haar eigen
voorstellen.
Het Kadaster onderkende niet langer de relevantie van de opname
van de beschrijving van de uitgevoerde werken in de aangifte
43B33, omdat die opname wezenlijk niets zou bijbrengen aan het
opzet van de betekening van het kadastraal inkomen. Ook zal de
lijst van vergelijkingspunten niet meegestuurd worden op het
ogenblik van de betekening van het kadastraal inkomen. Daartegen zouden volgens de administratie immers een aantal bezwaren
kunnen worden ingebracht. Om welke bezwaren het hier precies
zou kunnen gaan, blijft voor de federale ombudsmannen echter
onduidelijk. De administratie der Registratie is eerder immers wel
reeds ingegaan op het voorstel om vergelijkingspunten te geven.

31
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d.i. het hoofdbestuur van de administratie van het Kadaster, de Registratie en de
Domeinen (AKRED).
CFO, Jaarverslag 2004, pp. 69-70.
De aangifte 43B is de aangifte waarin de eigenaar de voltooiing van de werken aan
zijn onroerend goed aankondigt aan zijn Kadastercontrole.

Volgens de administratie van het Kadaster is het actuele notificatiebulletin trouwens in overeenstemming met de bepalingen van
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandelingen. Tegelijkertijd geeft ze echter toe dat
ze zich ervan bewust is dat de belastingplichtige zich op basis van
de vermelde gegevens geen objectief beeld kan vormen van de
belastbare basis.
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Zo deelt de administratie der Registratie bij een bericht van tekortschatting de vergelijkingspunten mee die als referentie dienden om
de venale waarde van het litigieuze onroerend goed te bepalen34.

Het is uiteraard vanuit die bezorgdheid dat het College van de
federale ombudsmannen deze problematiek verder behandelt.
Los van de vraag of de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen formeel wordt nageleefd, zou een
duidelijkere en meer concrete motivering van de wijze van bepalen
van het KI, op het ogenblik van de betekening, klachten kunnen
voorkomen en de indruk van willekeur bij de belastingplichtige
verminderen.
In 2006 wordt verder onderhandeld met de administratie van het
Kadaster.
b) Registratie
Om van de wettelijk bepaalde vermindering van registratierechten
bij de aankoop van een bescheiden woning te kunnen genieten,
moet de koper binnen drie jaar ingeschreven zijn in het bevolkingsregister op het adres van het verkregen onroerend goed. De
koper verliest deze voorwaarde nogal eens uit het oog. Hierdoor
wordt het deel van de registratierechten boven het verlaagde recht
verschuldigd, evenals een boete of rechtsvermeerderingen.
Op basis van de ontvangen klachten hebben de federale ombudsmannen aan de administratie voorgesteld 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.

34

CFO, Jaarverslag 2000, pp. 122-123.

77

3.7. FOD Financiën

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.
Eind 2005 bevond de uitwerking van de herinneringsbrief bij de
administratie der Registratie zich in een eindfase. Tijdens een
werkvergadering heeft het hoofdbestuur van de administratie van
het Kadaster, de Registratie en Domeinen, de ontwerpbrief voorgesteld. Er ontbraken nog een aantal praktische vermeldingen.
In de loop van 2006 verwacht het College van de federale ombudsmannen de ingebruikname van de herinneringsbrief.

3.7.4. Conclusies en aanbevelingen

3.7.4.1. De officiële aanbevelingen van 2005
Het College van de federale ombudsmannen richtte in 2005 drie
officiële aanbevelingen aan de fiscale administratie.

Drie jaar in plaats van drie maanden
Met deze officiële aanbeveling vroeg het College aan de administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit om de bestaande circulaires inkomstenbelastingen aan te passen aan het arrest 54/2005 van het Arbitragehof van 8 maart 2005.
Tot vóór het arrest 54/2005 maakte de fiscus een onderscheid tussen enerzijds belastingplichtigen die op de datum van de publicatie van een arrest van het Arbitragehof op een prejudiciële vraag
nog tijdig een bezwaar konden indienen, en anderzijds belastingplichtigen voor wie de bezwaartermijn al verstreken was.
De eerste categorie van belastingplichtigen kreeg een negatieve beslissing om de enkele reden dat de bezwaartermijn nog liep op het
ogenblik waarop het arrest officieel werd bekendgemaakt. De
tweede categorie kon een ambtshalve ontheffing vragen en had
daarvoor drie jaar tijd te rekenen vanaf 1 januari van het jaar
waarin de belasting werd gevestigd.
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De AOIF ging in op de officiële aanbeveling. Een nieuwe circulaire
van 13 december 2005 actualiseert de vorige circulaires.
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Het Arbitragehof oordeelde dat een grondwetsconforme interpretatie van de fiscale wet vereist dat de eersten ook na afloop van de
bezwaartermijn (termijn van 3 maanden) nog toegang moeten hebben tot de procedure van ontheffing van ambtswege (termijn van 3
jaar).

Alle belastingplichtigen beschikken nu over een termijn van drie
jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting
werd gevestigd, om de rechtzetting van overbelasting te vragen op
basis van een arrest van het Arbitragehof op een prejudiciële vraag.
Registratierechten – teruggave
Het College van de federale ombudsmannen heeft de administratie
van de Patrimoniumdocumentatie aanbevolen de uiterst strenge
en zelfs onwettige administratieve interpretatie te herzien die ze
geven aan artikel 209, 3°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.
Deze bepaling laat onder bepaalde voorwaarden toe dat de fiscale
administratie de evenredige registratierechten, geheven naar aanleiding van het sluiten van een overeenkomst, teruggeeft wanneer
de ontbinding of de herroeping van deze overeenkomst via gerechtelijke weg is uitgesproken. Artikel 209, 3°, van het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten bepaalt dat het evenredig
recht geheven wegens een overeenkomst waarvan een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest de ontbinding of de herroeping uitspreekt,
vatbaar is voor teruggave mits uit de beslissing blijkt dat ten hoogste één
jaar na de overeenkomst een eis tot ontbinding of herroeping, zelfs bij een
onbevoegd rechter, is ingesteld.
Hierin gesteund door een aantal gerechtelijke beslissingen, is de
fiscale administratie van oordeel dat de eis tot ontbinding of herroeping die leidt tot de gerechtelijke ontbinding ten hoogste één jaar na de
overeenkomst bij de rechtbank dient te zijn ingesteld. Het College
van de federale ombudsmannen meent echter dat de administratie
zo een voorwaarde toevoegt aan de wet. Artikel 209, 3°, stelt enkel
dat een eis tot ontbinding of herroeping ten hoogste één jaar na de
overeenkomst bij de rechtbank dient te zijn ingesteld zonder dat
deze eis dient te zijn ingesteld bij de gerechtelijke instantie die de ontbinding van de overeenkomst heeft uitgesproken.
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In het dossier dat aanleiding gaf tot de officiële aanbeveling hadden de verkopers de koper een eerste maal gedagvaard tot de gerechtelijke ontbinding van de verkoop binnen het jaar van het sluiten van de overeenkomst. In de loop van het geding, en om tegemoet te komen aan de eisen die de koper in zijn conclusies had
geformuleerd, stemden de verkopers ermee in om de uitvoering
van de koopovereenkomst te vragen en, in ondergeschikte orde, de
ontbinding ervan. In het vonnis werden de partijen doorverwezen
naar de notaris voor het verlijden van de authentieke akte. Het
vonnis zelf voorzag verder niet in de gerechtelijke ontbinding van
de koopovereenkomst indien de partijen de beslissing van de rechter niet zouden uitvoeren. Omdat de koper geen gevolg gaf aan het
vonnis dagvaardden de verkopers hem opnieuw voor dezelfde
rechtbank. De rechtbank sprak vervolgens de ontbinding van de
verkoop uit in het nadeel van de koper en stelde de verkopers vrij
van elke bijdrage in de betaling van de registratierechten. Deze
laatste vrijstelling geldt echter enkel tussen partijen. De fiscale administratie nodigde de verkopers dan ook uit tot de betaling van
de registratierechten en wees erop dat het tweede geding (dat geleid had tot de gerechtelijke ontbinding) meer dan één jaar na het
sluiten van de koopovereenkomst was ingesteld.
Het jaarverslag 200335 vermeldde reeds de contacten tussen de federale fiscale diensten en de gewestelijke overheden met betrekking tot deze problematiek. Tot nu toe hebben die nog geen resultaat opgeleverd.
De berekeningsprogramma’s voor de aangifte
Het College van de federale ombudsmannen heeft aanbevolen om
de berekeningsprogramma’s van Tax-on-Web en Tax-Calc volledig
operationeel met optimalisatiemogelijkheden permanent ter beschikking te stellen. De belastingplichtigen zouden zodoende te
allen tijde een berekening kunnen maken ter opvolging en nazicht
van de verwerking van hun oorspronkelijke aangifte en de daaruit
volgende aanslag.
De administrateur-generaal van de Belastingen en de Invordering
liet weten dat zijn administratie dezelfde mening was toegedaan.
Het berekeningsprogramma blijft nu beschikbaar tot eind maart
2006 en de administratie heeft het voornemen om de berekeningsprogramma’s in de toekomst gedurende het ganse jaar ter beschikking te stellen.
35
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CFO, Jaarverslag 2003, p. 101.

Ambtshalve ontheffing inzake verkeersbelasting
De persoon met een handicap die over een afdoend attest van de
FOD Sociale Zekerheid beschikt, kan vrijstelling van verkeersbelasting verkrijgen op voorwaarde dat het voertuig uitsluitend door
hemzelf of ten behoeve van hemzelf wordt gebruikt. Wordt de
vrijstelling niet toegekend, dan heeft hij vier maanden de tijd om
een bezwaar in te dienen36.
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3.7.4.2. Gevolg dat in 2005 werd gegeven aan eerdere officiële
aanbevelingen

De uitreiking van het vereiste attest kan echter om diverse redenen
soms ernstige vertraging oplopen. In dergelijke gevallen heeft het
attest terugwerkende kracht. Het laattijdig uitgereikte attest kan
ingeroepen worden als een nieuw feit dat aanleiding kan geven tot
ambtshalve ontheffing van verkeersbelasting met een terugwerkende kracht van drie jaren37.
In de praktijk wordt de ambtshalve ontheffing echter slechts toegestaan nadat een aanvraag tot vrijstelling erkend is, met andere
woorden na een gunstige beslissing van de gewestelijke directeur
op grond van een tijdig ingediend bezwaarschrift. Deze praktijk is
gebaseerd op nr. 5/9 van de Commentaar WIGB. De termijn van 3
jaar voor de ambtshalve ontheffing wordt zo herleid tot de bezwaartermijn van 4 maanden.
Omdat het administratief standpunt vermeld in nr. 5/9 WIGB/
Com een voorwaarde toevoegt aan artikel 31 WIGB, hebben de
federale ombudsmannen in 2004 aanbevolen om de bedoelde passage uit de Commentaar te schrappen. Eind 2005 was deze officiële
aanbeveling nog steeds in onderzoek bij de centrale diensten van
de FOD Financiën.
De dienst Getuigschriften voor Verstrekte Hulp
Sinds de jaren ’60 behoort de verdeling van voorgedrukte Getuigschriften voor Verstrekte Hulp tot de bevoegdheden van de FOD
Financiën. De dienst Getuigschriften voor Verstrekte Hulp heeft

36
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Art. 32 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
(WIGB).
Art. 31 WIGB.
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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.
Naar aanleiding van de talrijke klachten eind 2004 vroegen de federale ombudsmannen in deze officiële aanbeveling 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.
In de loop van 2005 liet de FOD Financiën weten dat de twee
drukinstallaties die voor technische problemen zorgden, hersteld
waren, waardoor er opnieuw op maximale capaciteit kon worden
gedrukt. Na syndicaal overleg werd bovendien extra personeel
aangeworven om het productieritme op niveau te houden.
Het College ontving in het najaar 2005 geen nieuwe klachten over
het uitblijven van leveringen van getuigschriften en sloot het dossier dan ook af.
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.
Voordat het Arbitragehof in twee arresten38 uitspraak deed in deze
zaak kon de derdebeslagene automatisch en zonder enige tussenkomst van de beslagrechter vervolgd worden alsof hij rechtstreeks
schuldenaar was. Het Arbitragehof verklaarde deze automatische
sanctie in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Niettemin werd zij tot
eind 2005 nog steeds vermeld op het drukwerk 247.7 van de fiscus,
wat kon leiden tot verwarring, zoals bleek uit een aantal dossiers
bij het College.
Daarom bevalen de federale ombudsmannen enerzijds aan om in
het drukwerk 247.7 betreffende het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag niet langer te vermelden dat de derdebeslagene als recht-

38
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Arbitragehof, nr. 11/97, 5 maart 1997 en nr. 35/97, 12 juni 1997.

Een ontwerp van koninklijk besluit met onder meer de aanpassing
van de procedure aan artikel 1542, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek,
werd eind juni 2005 door de ministerraad goedgekeurd en aan de
Raad van State voorgelegd.
De Raad van State stelde in zijn advies van 25 juli 2005 voor om
het koninklijk besluit te benutten om de procedures inzake inkomstenbelastingen en BTW te harmoniseren.
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streekse schuldenaar vervolgd zal worden en anderzijds om de
derdebeslagene afdoende informatie te geven over de procedure
van uitvoerend beslag onder derden.

Dankzij het kabinet van Financiën kwam voor de procedure van
het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag niet alleen een harmonisatie met het BTW-Wetboek tot stand, maar ook – waar nodig in de
fiscale reglementering – een verdere overeenstemming met de gemeenrechtelijke procedure van het Gerechtelijk Wetboek. Zodoende werd de reglementaire basis gelegd om een aangepast
drukwerk 247.7 inzake fiscaal derdenbeslag ter beschikking te stellen van de ambtenaren van de Invordering.
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.
Daarom vroeg het College in een officiële aanbeveling aan de fiscus om een standaardbrief met alle beroepsmogelijkheden op te
stellen en die samen met het proces-verbaal, binnen een redelijke
termijn na de naheffingsopgave BTW en vóór de betekening van
het dwangbevel, aangetekend ter kennis te brengen van de BTWplichtige.
In juni 2005 heeft de BTW-administratie een ontwerptekst opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan haar juridische dienst.
In augustus 2005 liet de dienst Geschillen weten dat de BTW-administratie na overleg met de BBI en de administratie van de Invordering besloten heeft om een typedocument toe te voegen aan
elk eerste document dat door de administratie aan de BTW-plichtige wordt toegezonden (zoals een regularisatieopgave, een procesverbaal, een beslissing van de directeur, …). Dit document vermeldt de termijn waarbinnen de BTW-plichtige zijn niet-akkoord
kan betuigen, evenals de beroepsmogelijkheden.
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Minister
Administratie van de studiën, de
documentatie en de geschillen
Algemene directie toezicht op de
sociale wetten
Algemene directie toezicht op het
welzijn op het werk
Algemene directie werkgelegenheid en arbeidsmarkt
Andere
TOTAAL

4

4

16,0%

1

1

4,0%

2

3

12,0%

1

2

5

7

28,0%

2

3

2

5

20,0%

2

1

1
12

4
13

5
25

20,0%
5

2
5

1

1

4,0%

Taal

Aantal 2005

Nederlands
Frans
TOTAAL

6
5
11

Beoordelingscriteria

Aantal

Redelijke termijn
Zorgvuldigheid
Informatieverstrekking
TOTAAL

1
1
3
5

Aantal evaluaties

Geen oordeel

Afgesloten wegens onvoldoende informatie

Niet te bepalen verantwoordelijkheid

Behoorlijk bestuur na tussenkomst

Behoorlijk bestuur

1

1

waaronder klachten van ambtenaren
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% van totaal

Totaal aantal klachten

Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg (zonder de sociale
parastatalen)

Klachten vorige jaren

3.8.1. Cijfers

Klachten 2005
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1

2

3
1

1
1

2

3
1

4

1
2

4
15

Een kleine verhoging van de uitkeringen van de ene partner kan leiden tot
een vermindering van het globale gezinsinkomen wanneer de andere partner door die verhoging het statuut van gerechtigde met gezinslast verliest
In 2001 ontving het College reeds klachten over het negatieve effect van een lichte stijging van het inkomen van de ene partner op
de rechten van de andere partner in de ziekteverzekering. Deze
klachten werden destijds besproken met de minister van Sociale
Zaken en Pensioenen en leidden tot een algemene aanbeveling39.
Deze aanbeveling strekte ertoe om de negatieve effecten van de
verhogingen van de uitkeringen weg te werken en een systeem te
ontwikkelen om ze in de toekomst te vermijden.
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3.8.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten

Hoewel de aanbeveling in 200240 werd afgesloten op grond van de
informatie van de minister van Sociale Zaken en Pensioenen, ontving het College in 2005 opnieuw klachten die kaderen in deze
problematiek. Ditmaal hadden de klachten evenwel betrekking op
de herberekening van de werkloosheidsuitkeringen. De lichte stijging van het pensioen van de ene partner had voor de andere
partner geleid tot het verlies van het statuut als uitkeringsgerechtigde “met personen ten laste” in de werkloosheidsverzekering.
Het College nam hierover contact op met de minister van Werk. De
minister deelde aan het College mee dat voor de sector werkloosheid de in hoofde van de partner toegelaten bedragen in de loop
van 2005 werden opgetrokken in een ministerieel besluit41 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2003. Wie onder de
(nieuwe) drempel blijft, kan een herziening met terugwerkende
kracht aanvragen. Hierdoor werd het negatieve effect van de kleine
verhoging van het (vervangings)inkomen van de partner op de
werkloosheidsuitkeringen retroactief weggewerkt.

39
40
41

AA 01/03 ; CFO, Jaarverslag 2001, p. 176.
CFO, Jaarverslag 2002, p. 123.
Ministerieel besluit van 23 juni 2005 tot wijziging van de artikelen 61 en 62 van het
ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de
werkloosheidsreglementering, B.S., 30 juni 2005.
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3.8.3. Conclusies en aanbevelingen
De voorwaarde van een verblijfplaats in België voor
bruggepensioneerden
In 1998 formuleerde het College van de federale ombudsmannen
een officiële aanbeveling tot afschaffing van de aan bruggepensioneerden opgelegde voorwaarde van verblijf in België42. Deze voorwaarde was immers strijdig met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet en met de Europese regels betreffende het vrij verkeer
van werknemers. De Europese Commissie startte in december 2002
een inbreukprocedure (beroep wegens niet-nakoming) om België
te verplichten haar reglementering aan te passen43. In het Jaarverslag 200444 meldde het College reeds dat deze verblijfsvoorwaarde
afgeschaft werd voor bepaalde categorieën van oudere werklozen
en bruggepensioneerden. Hoewel ze formeel bleef bestaan voor
bepaalde vormen van loopbaanonderbreking werd ze in de praktijk niet meer toegepast. Een koninklijk besluit van 15 juni 200545
uniformiseerde de regels inzake verblijfplaats in die zin dat het nu
volstaat om een woonplaats in een land van de Europese Economische Ruimte te hebben om aanspraak te kunnen maken op onderbrekingsuitkeringen.
De door de RVA inzake de bijzondere sociale zekerheidsbijdragen
toegepaste rentevoet
De minister van Werk deelde mee dat het om begrotingsredenen
momenteel onmogelijk is de rentevoet die de RVA toepast in geval
van laattijdige betaling van de bijzondere sociale zekerheidsbijdragen aan te passen aan de lagere marktrentevoet. Het dossier dat
ook in de vorige jaarverslagen werd besproken46, werd afgesloten.

42
43

44
45
46
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OA 98/06 ; CFO, Jaarverslag 1998, pp. 234 e.v.
België werd op 7 september 2004 overigens door het Europees Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschappen veroordeeld wegens strijdigheid van de Belgische
reglementering met het vrij verkeer van werknemers (Zaak C-469/02, PB C262 van
23 oktober 2004).
CFO, Jaarverslag 2004, p. 77.
B.S., 29 juni 2005.
CFO, Jaarverslag 2000, pp. 190-191 en 231; CFO, Jaarverslag 2004, p. 77.
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Directie generaal
uitvoering zelfstandigen
Directie generaal
uitvoering oorlogsslachtoffers
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TOTAAL
waaronder klachten van
ambtenaren
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2
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1
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1
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2
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4

Stafdienst budget en
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Stafdienst personeel en
organisatie
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Gedeelde verantwoordelijkheid
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3
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1
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Minister
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1
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FOD Sociale Zekerheid (zonder sociale parastatalen)
Ontvankelijke klachten per taal
Aantal
2005

43,8%
Nederlands

72

Frans

56

TOTAAL

128

56,3%

FOD Sociale Zekerheid (zonder sociale parastatalen)
Toepassing van de beoordelingscriteria

4,5%

2,3%
18,2%
Redelijke termijn
Zorgvuldigheid
Informatieverstrekking
Overeenstemming met rechtsregels

36,4%

27,3%
11,4%

Redelijkheid
(eventueel vereiste van evenredigheid)
Adequate archivering
TOTAAL

Aantal

%

8

18,2%

12

27,3%

5

11,4%

16

36,4%

2
1

4,5%
2,3%

44

3.9.2. Inleiding en contacten met de administratie
Op 28 april 2005 bracht het College een bezoek aan de directiegeneraal Personen met een handicap. Tijdens dit bezoek kreeg het
College meer informatie over de werking en de objectieven van het
contactcenter dat operationeel is sedert begin 2005, tweeëndertig
medewerkers telt en veertienduizend oproepen per maand ontvangt. Het is de bedoeling dat alle telefonische communicatie via
het contactcenter gebeurt en dat vanaf februari 2006 ook alle schriftelijke communicatie (briefwisseling, mail, fax) in het contactcenter
wordt gecentraliseerd. Het centraliseren van zowel de telefonische
oproepen als de briefwisseling kan een enorme tijdsbesparing betekenen voor de dossierbeheerders, die zich aldus op het eigenlijke
88

De medewerkers van de federale ombudsmannen hadden verder
een vergadering met de directie- generaal Personen met een handicap over de verwijlintresten die betaald moeten worden na een
rechterlijke beslissing die de administratieve beslissing in verband
met het recht op uitkeringen wijzigt. Hierop wordt verder ingegaan bij de bespreking van de meest opmerkelijke klachten48.
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dossierbeheer kunnen concentreren. Bij dezelfde gelegenheid ontmoette het College tevens de geneesheren-directeurs van de medische dienst van de FOD en kreeg het toelichting bij de 15 verbeteringsprojecten van de medische dienst47.

3.9.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten
A. Personen met een handicap
Werking van de directie-generaal Personen met een handicap
De werking van de directie-generaal Personen met een handicap
werd reeds besproken in de vorige jaarverslagen en gaf in 2003
aanleiding tot een algemene aanbeveling49 waarin aan het parlement gevraagd werd maatregelen te nemen om te verhelpen aan
steeds terugkerende problemen zoals onder meer de achterstand
bij de behandeling van de dossiers, de onbereikbaarheid van de
dienst en het geven van onvoldoende informatie aan de uitkeringsgerechtigden. In 2005 ontving het College nog slechts uitzonderlijk
klachten over de behandelingsduur van de aanvragen. De tussenkomst van de federale ombudsmannen werd vooral gevraagd voor
de inhoudelijke aspecten van de dossiers (problemen in verband
met de berekening of de betaling, terugvordering van ten onrechte
betaalde tegemoetkomingen…). De verschillende maatregelen die
door de directie-generaal werden genomen om de behandelingsduur te verkorten hebben dus hun doel niet gemist. Het verheugt
de federale ombudsmannen ook dat – in tegenstelling tot wat gevreesd werd – de wijziging van de reglementering in verband met
de tegemoetkomingen50 de behandelingstermijnen niet negatief

47
48
49

50

AA 03/02 ; CFO, Jaarverslag 2005, pp. 128-129.
CFO, Jaarverslag 2005, pp. 92-93.
AA 03/02 ; CFO, Jaarverslag 2003, p. 113 en pp. 148-149; CFO, Jaarverslag 2004, pp. 81
en 117.
Inwerkingtreding op 1 juli 2004.
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heeft beı̈nvloed. De administratie kon zelfs meedelen dat de gemiddelde behandelingstermijn, die in 2002 en 2003 nog onredelijk
lang was maar in 2004 reeds korter geworden was, in december
2005 minder bedroeg dan de wettelijke termijn van acht maanden.
Meer gedetailleerde informatie over de verschillende verbeteringsprojecten vindt men in deel III van dit jaarverslag in verband met
de opvolging van de aanbevelingen51.
De tegemoetkomingen met betrekking tot de maand waarin de
rechthebbende overlijdt
De administratie betaalt de tegemoetkomingen aan personen met
een handicap op de 25ste van elke maand52. Wanneer de rechthebbende overlijdt voor deze datum, vervalt bijgevolg het recht voor
de volledige maand. Er wordt echter een uitzondering gemaakt
indien de laatste maand betaald wordt aan de huwelijkspartner of
de persoon waarmee de persoon met een handicap een huishouden vormde53. Ongeacht de datum van het overlijden ontvangen
deze laatsten nog de tegemoetkoming voor de volledige maand.
In de vorige jaarverslagen54 meldde het College dat de verschillende behandeling van de andere personen (dan de partner), zoals
de ouders of de kinderen, die de verpleeg- en andere kosten voor
(een deel van) de maand van het overlijden hebben gedragen, het
voorwerp uitmaakte van meerdere klachten bij het College. Naar
aanleiding daarvan vroeg het College aan de vorige en aan de
huidige staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap om, indien de persoon met een handicap overleden was voor
de 25ste, rekening te houden met het aantal ’geleefde’ dagen tijdens
de maand van het overlijden en de tegemoetkomingen pro rata dit
aantal dagen te betalen aan de andere personen (dan de partner)
die de verpleeg- en andere kosten voor (een deel van) de maand
van het overlijden hebben gedragen.
Na verschillende nieuwe schriftelijke contacten en een vergadering
met de staatssecretaris, deelde deze in februari 2005 haar definitieve standpunt aan het College mee. Een pro rata betaling bleek
volgens de staatssecretaris onder meer om technische (informatica)
51
52
53

54

90

CFO, Jaarverslag 2005, pp. 121-135.
Zijnde de in het nationaal compensatiesysteem geldende uitvoeringsdatum.
Art. 34, KB van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers
inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, B.S., 27 juni 2003.
CFO, Jaarverslag 2000, p. 158 ; CFO, Jaarverslag 2001, p. 131 ; CFO, Jaarverslag 2004, p.
82.

Kennisgeving van terugvordering van de maand van overlijden
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redenen niet mogelijk te zijn. De systematische uitbetaling van de
totaliteit van de maandelijkse uitkering met betrekking tot de
maand van het overlijden bleek dan weer onmogelijk om budgettaire redenen. Het College is niet bevoegd om het beleid van de
staatssecretaris te beoordelen maar betreurt dat zijn tussenkomsten
niet hebben geleid tot een oplossing.

Het College kwam tot de vaststelling dat ten onrechte betaalde
tegemoetkomingen in bepaalde gevallen (bij overlijden of vertrek
naar het buitenland) rechtstreeks en zonder kennisgeving teruggevorderd worden via de financiële instelling. Deze werkwijze, die in
de loop van 2003 bij koninklijk besluit werd vastgelegd55, werd
reeds besproken in het vorige jaarverslag56. Het formulier dat betrokkene moet ondertekenen en waarop hij, met het oog op de
betaling van de tegemoetkomingen per overschrijving, zijn rekeningnummer meedeelt, vermeldt ook dat de rekeninghouder of de
wettelijke vertegenwoordiger de financiële instelling machtigt om
op eenvoudig verzoek van de dienst Tegemoetkomingen aan Personen met een handicap alle ten onrechte betaalde bedragen aan
deze dienst terug te betalen en in het bijzonder de bedragen die
gecrediteerd zijn na het overlijden van de rekeninghouder.
Het College onderzoekt verder of deze werkwijze verenigbaar is
met artikel 16, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap, op grond
waarvan de beslissing tot terugvordering betekend moet worden
aan de schuldenaar met vermelding van het onverschuldigde bedrag en de berekening ervan, de bepalingen in strijd waarmee de
betalingen werden verricht, de verjaringstermijn, de beroepstermijn, de mogelijkheid om een voorstel tot gespreide terugbetaling
te doen en de mogelijkheid om een aanvraag tot verzaking in te
dienen.

55

56

Art. 24, § 2, alinea 3, KB van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling
van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap bepaalt: “De persoon aan wie een tegemoetkoming wordt betaald, gaat ermee akkoord dat bedragen die ten
onrechte betaald werden ten gevolge van overlijden of vertrek naar het buitenland, teruggevorderd kunnen worden via de instelling die de financiële rekening beheert”.
CFO, Jaarverslag 2004, p. 82.
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De betaling van verwijlintresten van rechtswege na een rechterlijke
beslissing die de administratieve beslissing in verband met het recht op
uitkeringen wijzigt
Verwijl- of nalatigheidsintresten moeten het nadeel herstellen dat
de schuldeiser geleden heeft door de laattijdige uitbetaling van de
verschuldigde geldsom door de schuldenaar. Deze intresten zijn
verschuldigd vanaf de dag van de aanmaning tot betaling, behalve
wanneer de wet ze van rechtswege doet lopen57. De reglementering in verband met de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap bepaalt dat van rechtswege intresten betaald moeten
worden wanneer de wettelijke termijn voor de behandeling van de
aanvragen overschreden wordt. In principe is dus geen enkele ingebrekestelling vereist.
Het College van de federale ombudsmannen ontving twee klachten van personen met een handicap wiens aanvraag om een tegemoetkoming geweigerd werd door de directie-generaal Personen
met een handicap maar die een wijziging van deze beslissing verkregen na een gerechtelijke procedure. De gerechtelijke uitspraken
leidden tot de betaling van achterstallen maar de directie-generaal
weigerde om intresten op de verschuldigde sommen te betalen. De
federale ombudsmannen vroegen aan de administratie om, naar
analogie met een arrest van het Arbitragehof van 8 mei 200258, de
intresten toe te kennen die de reglementering in verband met de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap van rechtswege toekent wanneer de wettelijke beslissingstermijn overschreden wordt. Dit arrest stelt dat artikel 20 van het Handvest van de
Sociaal Verzekerde discriminerend is wanneer het zo geı̈nterpreteerd wordt dat het niet van toepassing is op de sociaal verzekerden waaraan de uitkeringen betaald worden in uitvoering van een
rechterlijke beslissing die de administratieve beslissing wijzigde.
De administratie deelde het College in eerste instantie mee dat de
rechter de Belgische Staat niet veroordeeld had tot het betalen van
intresten aangezien de betrokkenen daar niet om hadden gevraagd
en dat het Rekenhof in dergelijk geval de betaling van intresten
verbood. Na een werkvergadering met de directie-generaal en rekening houdend met een nieuw arrest van het Arbitragehof waarin

57

58
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Art. 1153, alinea 3, Burgerlijk Wetboek. Volgens de rechtspraak van het Hof van
Cassatie is artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek ook van toepassing op sociale
uitkeringen, Cass. 8 september 2003.
Arrest 78/2002.
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het vroegere standpunt bevestigd werd59, deelde de staatssecretaris van het Gezin en de Personen met een handicap uiteindelijk
mee dat de verwijlintresten aan de twee verzoekers betaald zouden worden en dat voortaan elke persoon die geen gerechtelijke
intresten vroeg, verwijlintresten kan verkrijgen op eenvoudig
schriftelijk verzoek binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf
de eerste januari van het jaar waarin de administratieve beslissing
ter uitvoering van het vonnis genomen werd.
De berekening van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
(THAB)
Het College ontving een klacht van een bejaarde persoon met een
handicap die het niet eens was met het feit dat bij de berekening
van haar tegemoetkoming rekening gehouden werd met het bruto
bedrag van haar pensioen terwijl zij enkel het netto bedrag ontving. Het College wees de administratie erop dat de reglementering bepaalt dat de berekening van de tegemoetkoming moet gebeuren op basis van het werkelijk uitgekeerd pensioenbedrag. De
administratie wijzigde haar praktijk in die zin dat thans rekening
wordt gehouden met het pensioenbedrag na aftrek van de sociale
en fiscale inhoudingen.
B. Sociaal statuut van de zelfstandigen
Gebrekkige motivering van de beslissingen van de Commissie voor
vrijstelling van bijdragen
Reeds in 1998 stelde het College vast dat de Commissie voor vrijstelling van bijdragen (CVB) de wettelijke verplichting60 om haar
beslissingen te motiveren, niet volledig nakwam. De CVB vermeldde in haar beslissingen uitdrukkelijk de wettelijke of reglementaire bepalingen op basis waarvan zij een zelfstandige al dan
niet vrijstelde van de betaling van zijn sociale bijdragen, maar verduidelijkte onvoldoende op welke feitelijke elementen haar beslissing was gebaseerd. Het College stelde eveneens vast dat de CVB

59

60

Arrest 35/2005 van 16 februari 2005 : dit arrest betreft ook artikel 20 van het Handvest van de Sociaal Verzekerde zoals het toepasselijk was voor 1 juli 2003 op de
ambtshalve herzieningen in het kader van de wet van 27 februari 1987 in verband
met de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,
B.S., 12 september 1991.
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de tegen haar beslissing bestaande beroepsmogelijkheden (een beroep tot vernietiging bij de Raad van State) niet vermeldde. Het
College opende een principedossier om deze dubbele problematiek verder te onderzoeken en had in dat verband constructieve
contacten met de administratie61. Deze laatste ontwikkelde een
project om aan de opmerkingen van het College tegemoet te komen en legde het ter goedkeuring voor aan haar voogdijminister.
De federale ombudsmannen hebben de minister belast met Middenstand op 17 april 2002 aanbevolen62 het nodige te doen opdat
het project zo snel mogelijk zou worden onderzocht zodat een oplossing zou worden gevonden die de CVB zou toelaten haar wettelijke verplichtingen na te komen zonder dat dit haar werklast al
te sterk zou verhogen. Het bedoelde project betrof de invoering
van een aantal verder aan te vullen standaard motiveringsformules die beantwoorden aan de verschillende situaties waarmee de
CVB kan worden geconfronteerd. Het project werd goedgekeurd
en nadat de nodige budgetten werden vrijgemaakt, werd het ook
effectief uitgevoerd. Het voorbije jaar bracht de directie-generaal
Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid het College er van op
de hoogte dat het verwachte informaticaprogramma63 voor de verwerking van de beslissingen van de CVB zou worden ontwikkeld
in de loop van 2006. Het College zal de ontwikkelingen in dit
principedossier opvolgen.
Berekeningswijze van de sociale bijdragen van de zelfstandigen
De sociale bijdragen die een zelfstandige tijdens een bepaald jaar
moet betalen, worden berekend op basis van de inkomsten die hij
drie jaar eerder (tijdens het referentiejaar) genoot. Deze berekeningswijze kan leiden tot (soms onoverkomelijke) financiële moeilijkheden voor de zelfstandige omdat de inkomsten die hij geniet
tijdens het jaar waarin de bijdragen worden betaald, ingevolge verschillende, vaak onvoorziene omstandigheden, merkelijk lager
kunnen zijn dan in het referentiejaar. De zelfstandige moet dan
sociale bijdragen betalen waarvan het bedrag buiten verhouding is
met de inkomsten die hij tijdens datzelfde jaar geniet. Het College
nam dan ook met belangstelling kennis van het in de loop van
2002 door het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut
van de zelfstandigen geformuleerde voorstel om de zelfstandigen
61

62
63
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De bevoegde diensten die eerst behoorden tot het ministerie van Middenstand en
Landbouw werden later geı̈ntegreerd in de FOD Sociale Zekerheid.
OA 02/05; CFO, Jaarverslag 2002, p. 132.
CFO, Jaarverslag 2004, p. 84.
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de mogelijkheid te geven een provisie te storten voor de definitieve bijdragen die zij over drie jaar verschuldigd zullen zijn. Het
College legde deze problematiek, die het behandelt in het kader
van een principedossier, eind 2003 voor aan de minister van Middenstand en Landbouw. In het kader van de opvolging van het
principedossier64, deelde de minister mee dat zij werkt aan een
ontwerp van koninklijk besluit dat moet zorgen voor een betere
overeenstemming tussen de verschuldigde bijdragen en de inkomsten van de zelfstandige op het ogenblik van de inning. Zij bevestigde dit ook naar aanleiding van een aan haar gerichte parlementaire vraag65.

CFO, Jaarverslag 2004, pp. 84-85.
Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2005-2006, Vraag nr. 91 van 26 september 2005
(Turtelboom) - “Zelfstandigen. – Hoge sociale bijdragen.”, Bull. B098, 31 oktober 2005,
pp. 17804-17806.
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patiënt″ - ombudsdienst
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volksgezondheid
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FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu + Instellingen
Ontvankelijke klachten per taal

40,9 %

Beoordelingscriteria

Aantal

Redelijke termijn
Zorgvuldigheid
Informatieverstrekking
Vertrouwen
TOTAAL

1
1
6
1
9

3.10.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten
Het College ontving slechts een beperkt aantal klachten over de
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Bovendien brachten die geen bijzondere problemen aan het
licht.
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FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie + Instellingen
Ontvankelijke klachten per taal

Aantal
1
10
1
12

3.11.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten
Boetes voor de laattijdige neerlegging van de jaarrekening van de
vennootschappen
Het College ontving in de loop van 2005 diverse klachten van verantwoordelijken van vennootschappen. Zij hadden in een uitvoerige brief aan de dienst Boekhoudrecht van de FOD gevraagd om
de beslissing om aan hun onderneming een administratieve boete
op te leggen wegens laattijdige neerlegging van de jaarrekening
van 2002, opnieuw te onderzoeken. Ze ontvingen als antwoord
enkel een standaardbrief waarin vermeld stond dat de elementen
die zij aanhaalden niet konden leiden tot een kwijtschelding of een
vermindering van de boete. Hierdoor kregen betrokkenen de indruk dat de administratie hun vraag niet met de nodige aandacht
had onderzocht. Het College stelde vast dat de standaardbrief de
betrokkenen inderdaad in het ongewisse liet over de reden van
verwerping van hun verzoek. Het College stelde de administratie
voor om een nieuwe standaardbrief op te stellen waarin de meest
voorkomende redenen voor afwijzing van een verzoek zouden
worden vermeld. De administratie ging op dit verzoek in en stelde
een aankruisformulier op waarin de meest voorkomende redenen
voor afwijzing werden vermeld en toegelicht.
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In het kader van het onderzoek van voormelde klachten, informeerde de minister van Economie het College over de beslissing
om het systeem van administratieve boetes af te schaffen voor de
jaarrekening van boekjaren afgesloten ná 1 oktober 2005 en te vervangen door een systeem van onmiddellijke aanrekening van hogere kosten door de Balanscentrale van de Nationale Bank van
België in geval van laattijdige neerlegging. Dit nieuwe systeem zou
de werklast van deze dienst van de FOD Economie in de toekomst
aanzienlijk moeten verminderen.
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FOD Mobiliteit en Vervoer + Instellingen
Ontvankelijke klachten per taal
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1
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5,0%
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2
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8

20,0%

Overeenstemming met rechtsregels

1

2,5%

Toegankelijkheid

10

25,0%

TOTAAL

40

3.12.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten
Telefonische bereikbaarheid van de dienst voor Inschrijving van de
Voertuigen (DIV)
Sinds 2000 ontvangt het College regelmatig klachten over de problemen om zowel de centrale diensten als de lokale antennes van
de DIV telefonisch te bereiken (bezette lijn, geen antwoordapparaat of omleiding naar een antwoordapparaat waar men de boodschap krijgt om later terug te bellen). Gelet op de vele gelijkaardige
klachten opende het College voor de opvolging van deze problematiek een principedossier.
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Ter verklaring van het probleem wees de DIV het College enerzijds
op de enorme werklast. Zo ontving de DIV in 2000 dagelijks veertienduizend schriftelijke aanvragen (zevenduizend inschrijvingsaanvragen, drieduizend aanvragen tot schrapping van nummerplaten en vierduizend diverse aanvragen, vaak over probleemdossiers). Bovendien ontving de DIV drie- tot vierduizend telefonische
oproepen per dag. Anderzijds wees de administratie tevens op het
beperkt aantal personeelsleden dat zij ter beschikking had om deze
oproepen te beantwoorden en om de dossiers te behandelen. Ingevolge de contacten met het College nam de DIV een aantal maatregelen die op korte termijn konden worden uitgevoerd. Gelet op
de structurele aard van de problemen en gelet op het feit dat de
administratie zelf wees op een gebrek aan financiële en menselijke
middelen, bevalen de federale ombudsmannen66 op 8 april 2002 de
vice-eerste minister en de minister van Mobiliteit en Vervoer aan
om maatregelen te nemen om de problemen in verband met de
telefonische bereikbaarheid van de DIV op te lossen.
De bestaande infokiosk (een antwoordapparaat dat vaak voorkomende vragen beantwoordt) werd door de administratie vereenvoudigd en gecombineerd met een infodesk (een speciaal opgeleide
ploeg, die als tweedelijn belast is met het beantwoorden van specifieke vragen van gebruikers). Het College van de federale ombudsmannen ontving in de loop van dit jaar evenwel nog steeds
nieuwe klachten over de telefonische bereikbaarheid van de DIV.
Na de verhuis van de DIV werd eind 2005 een nieuwe “infokiosk”
opgestart. Het College zal de ontwikkelingen van deze problematiek verder blijven opvolgen.
De voorwaarden tot uitreiking van een tijdelijke toelating tot vliegen
boven het Belgische grondgebied voor een zelfgebouwd vliegtuig
In zijn vorige jaarverslag67 schreef het College reeds dat de administratie de opgelegde voorwaarden versoepelde na bemiddeling
van het College tussen de directie Luchtvervoer en de amateurbouwers-piloten. De administratie voerde een formule van het type
“krediettijden” in. Er werd toestemming verleend voor vluchten
boven het Belgische grondgebied gedurende 30 dagen per jaar, vrij
te kiezen door de piloot. De voorwaarde van deelname aan specifieke evenementen werd afgeschaft. De piloten dienden nog wel
steeds aan volgende vereisten te voldoen: het leveren van een be66
67

OA 02/06; CFO, Jaarverslag 2002, p. 132.
CFO, Jaarverslag 2004, p. 95.
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wijs van inschrijving, van toelating van vlucht en van verzekering
en het betalen van een bepaalde bijdrage. De directie Luchtvervoer
deelde het College mee dat de publicatie van deze voorwaarden in
het Belgisch Staatsblad, die oorspronkelijk in 2005 gepland was,
zal plaatsvinden in de loop van 2006.
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4. De programmatorische overheidsdiensten

1

1
1

4

50,0%

Aantal 2005
2
3
5

Beoordelingscriteria
Informatieverstrekking
Overeenstemming met rechtsregels
TOTAAL
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Het College ontving slechts een beperkt aantal klachten over de
POD’s. Deze brachten geen bijzondere problemen aan het licht.
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27,0%
13,5%

TOTAAL

37

5.1.2. Inleiding en contacten met de administratie
Verschillende medewerkers van het College woonden een door de
RSZ georganiseerde informatiesessie bij over de elektronische aangifte van sociale risico’s (ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte,
werkloosheid).
5.1.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten
A. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Het College van de federale ombudsmannen contacteerde het
hoofdbestuur van de RVA naar aanleiding van een klacht van een
werkgever over de weigering van tijdelijke werkloosheid door het
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werkloosheidsbureau. De werkgever kon de arbeidsovereenkomst
met zijn arbeidster niet nakomen omdat de gemeente omvangrijke
werken uitvoerde aan het gebouw waarin hij een drankgelegenheid uitbaatte. De werkloosheidsreglementering bepaalt dat indien
een werkgever, ingevolge overmacht, niet in de mogelijkheid is om
zijn personeel werk te verschaffen, dit personeel tijdelijk recht heeft
op werkloosheidsuitkeringen. Het werkloosheidsbureau was van
oordeel dat de uitgevoerde werken niet onder de klassieke definitie van overmacht vielen, aangezien de werkgever verschillende
weken vóór de aanvang van de werken, hiervan op de hoogte was
gebracht. Bijgevolg kon er volgens de administratie geen sprake
zijn van een onvoorzienbare gebeurtenis. De werkgever wees er
echter op dat het gezien de omvang van de werken, onmogelijk
was om de werkneemster tijdens de uitvoering ervan tewerk te
stellen. Het hoofdbestuur van de RVA antwoordde de federale ombudsmannen dat in dergelijk geval een soepelere interpretatie van
de notie overmacht gehanteerd dient te worden. Het feit dat een
gebeurtenis op voorhand gekend is, laat de werkgever immers niet
noodzakelijk toe om hetzij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te garanderen, hetzij de overeenkomst te beëindigen (vooral
wanneer de onderbreking van het contract van korte duur is, zoals
hier het geval was). Ook al was de oorspronkelijke beslissing van
het werkloosheidsbureau niet in strijd met de reglementering, toch
zorgde de tussenkomst van de federale ombudsmannen voor een
soepelere lezing van de wettekst.
B. Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
Hoewel het College beduidend minder klachten over het onthaal
bij de HVW ontving, gaf de administratie toe dat een aantal uitbetalingsbureaus nog steeds onvoldoende telefonisch bereikbaar zijn.
In verband met deze problematiek ontving het College het verslag
van maart 2005 betreffende de interne rondvraag over de uitvoering van de bestuursovereenkomst van 11 juli 200368 van de HVW
tot verbetering van het telefonisch onthaal69, van het beantwoorden van de oproepen en de briefwisseling, en van het persoonlijk
onthaal in de diverse uitbetalingsbureaus (“het project 15”). Er

68
69
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B.S., 6 november 2003.
CFO, Jaarverslag 2004, p. 100.

C. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(RIZIV)
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werd een werkgroep opgericht om het actieplan tot verbetering
van het onthaal op te volgen en om maatregelen voor te stellen om
op korte en op lange termijn de bereikbaarheid van de diensten te
verbeteren.

De inhouding van de ZIV-bijdragen op het pensioen die ertoe
leidde dat het bruto-inkomen (na de inhouding) in bepaalde gevallen lager kwam te liggen dan de reglementair voorziene drempel
werd uitgebreid besproken in het vorige jaarverslag70. De maatregel die de minister nam om aan deze problematiek te verhelpen,
hield een nieuwe taakverdeling in tussen het RIZIV en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Als gevolg van de bevoegdheidsoverdracht aan de RVP moeten vanaf 1 januari 2005 alle vragen of
bemerkingen in verband met de ZIV-inhouding aan de RVP voorgelegd worden. Het College heeft de nieuwe verzoeken omtrent
deze problematiek dan ook doorverwezen naar de Ombudsdienst
pensioenen die bevoegd is om de werking van de RVP te onderzoeken.

70

CFO, Jaarverslag 2004, p. 102.
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In december 2005 ontmoette het College de staatssecretaris voor
Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting.
Tijdens deze vergadering kwamen de precieze bevoegdheden aan
bod van het College van de federale ombudsmannen en van de
ombudsdiensten die in sommige overheidsbedrijven zijn opgericht,
zoals bijvoorbeeld de Ombudsdienst Telecommunicatie en de ombudsdiensten van de Post en de NMBS. Wanneer een dergelijke
specifieke ombudsdienst is opgericht, zijn de federale ombudsmannen niet bevoegd om tussen te komen naar aanleiding van klachten van gebruikers. Zij behandelen wel de eventuele klachten van
ambtenaren die in het betreffende overheidsbedrijf zijn tewerkgesteld.
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5.2.2. Inleiding en contacten met de staatssecretaris

5.2.3. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke
klachten
De klachten die het College betreffende deze parastatalen en overheidsbedrijven ontving, brachten geen bijzondere problemen aan
het licht.
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Private organisaties belast met een openbare dienstverlening
Toepassing van de beoordelingscriteria

20

6.2. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke klachten
De klachten die het College ontving over de private organisaties
belast met een openbare dienstverlening brachten geen bijzondere
problemen aan het licht.
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7.1. Thematische bespreking van de meest opmerkelijke klachten
Rechtshulp, bijstand en aansprakelijkheid van de personeelsleden van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Tegen een medewerker van het FAVV liep gedurende enige tijd een
gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van zijn optreden als ambtenaar-dierenarts. Nadat hij door de raadkamer buiten vervolging
was gesteld, vroeg hij aan de administratie terugbetaling van de
kosten die hij tijdens de procedure voor zijn verdediging had gemaakt. De ambtenaar steunde zijn verzoek op een artikel verschenen in de nieuwsbrief voor het personeel van het FAVV, waarin de
administratie zich volgens hem verbond tot terugbetaling van alle
aan de verdediging verbonden kosten. De ambtenaar kreeg echter
slechts terugbetaling van een deel van de door hem ingebrachte
kosten. Tegenover het College stelde de administratie dat in de
nieuwsbrief enkel de verdedigingskosten sensu stricto bedoeld werden en dat een deel van de door verzoeker ingebrachte kosten niet
als dusdanig konden worden beschouwd.
Het College stelde vast dat de informatie in de nieuwsbrief weinig
precies en voor interpretatie vatbaar was. Om gelijkaardige betwistingen in de toekomst te vermijden, stelde het College de administratie dan ook voor om een dienstnota uit te vaardigen en haar
personeelsleden duidelijk te informeren over de verdedigingskosten die door de administratie ten laste kunnen worden genomen.
Het FAVV ging op dit voorstel in en bezorgde het College enkele
maanden later een kopie van de nota Rechtshulp, bijstand & aansprakelijkheid van de personeelsleden van het Agentschap waarin inderdaad
onder meer wordt verduidelijkt welke kosten door de administratie ten laste kunnen worden genomen.

7.2. Conclusies en aanbevelingen
Het College richtte op 24 maart 2005 een officiële aanbeveling aan de
minister van Financiën en aan de FOD Financiën naar aanleiding van
een klacht van een ambtenaar van de FOD Financiën die was aangesteld
als verbindingspersoon bij de APSD/IPS (Internationale Politiesamenwerking).
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Aan de administratie vroeg het College om betrokkene op basis
van het ministerieel besluit71 waarin de aan de verbindingsofficier
toegekende vergoedingen worden bepaald, een hogere vergoeding
uit te betalen. De administratie weigerde op deze vraag in te gaan.
Aan de minister vroeg het College om de datum van inwerkingtreding van het betreffende ministerieel besluit te wijzigen in die
zin dat rekening zou worden gehouden met het feit dat de betrokken ambtenaar deze functie reeds gedurende enkele jaren uitoefende. Ook de minister deelde het College mee dat hij niet op de
aanbeveling kon ingaan.
Aangezien het geen antwoord kreeg op zijn vraag om toelichting bij het
dossier van een gewezen ambtenaar van het Studiecentrum voor kernenergie, richtte het College op 24 juni 2005 een officiële aanbeveling aan
de minister van Energie.
Het College formuleerde op 15 september 2005 een algemene aanbeveling
aan de FOD Financiën naar aanleiding van een klacht van drie ambtenaren die niet de bevordering door verhoging in weddenschaal kregen
waarop zij meenden recht te hebben.
De administratie waar de ambtenaren deel van uitmaken (de AOIF)
had pas in een nota van maart 2004 vastgesteld dat zij reeds sinds
1 oktober 2002 voldeden aan de voorwaarden om voor de bevordering door verhoging in weddenschaal in aanmerking te komen.
Het ging met name om voorwaarden betreffende de anciënniteit en
betreffende de quota vastgelegd in het koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de FOD. In de nota werd
dan ook voorgesteld om de bevordering aan de betrokken ambtenaren toe te kennen vanaf 1 oktober 2002. De stafdienst Personeel
en Organisatie van de FOD Financiën weigerde echter de ambtenaren te bevorderen omdat sinds januari 2003 de personeelsformatie van de FOD Financiën werd vervangen door het personeelsplan
waarin met de betreffende bevorderingen geen rekening was gehouden. Het College beval de FOD Financiën aan om de ambtenaren de bevordering door verhoging in weddenschaal alsnog toe te
kennen. De FOD weigerde op de aanbeveling in te gaan.

71

Ministerieel besluit van 8 mei 2001 houdende vaststelling van het vergoedingsstelsel voor
de personeelsleden van de administratie der Douane en Accijnzen die de functie van verbindingsofficier uitoefenen bij de Europese Politiedienst en de Algemene Politiesteundienst, B.S.,
15 juni 2001.
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Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van het onderzoek
van de dossiers wijden wij vanaf dit jaar in het tweede deel van
ons verslag ook een kort hoofdstuk aan de informatievragen en
beleidsklachten.
8.1. Informatievragen
Iets minder dan een op vier klagers wenst alleen feitelijke informatie en/of oriëntatie naar de voor hun probleem bevoegde administratie(s). De ingewikkelde staatsstructuren, de aarzelende implementatie van nieuwe beleidsmaatregelen, de onzichtbaarheid van
sommige informatieambtenaren, de overschatting van de interventiemogelijkheden van de overheid, de perceptie van de ombudsfunctie als hét aanspreekpunt voor de burger in nood zijn
allemaal factoren die dit veelvuldig beroep op de ombudsman verklaren. Het gemak waarmee het College, al dan niet met gebruik
van een elektronisch klachtenformulier, per mail kan worden gecontacteerd, zorgt ook voor heel wat dikwijls snel en slordig gestelde vragen.
Ofschoon de wet van 29 maart 1995 tot instelling van de federale
ombudsmannen de opdrachten van het College duidelijk beperkt
tot de behandeling van eerst aan de administratie kenbaar gemaakte klachten, beschouwt het College de afhandeling van deze
niet altijd even duidelijke vragen van burgers om informatie en/of
goede raad als een volwaardig onderdeel van zijn opdracht. Het
College besteedt daarbij grote zorg aan het aanbieden van inhoudelijk degelijke en tegelijk vindingrijke antwoorden die er in de
eerste plaats op gericht zijn de burger te leiden naar de voor de
oplossing van zijn probleem best geplaatste instanties.
In elk antwoord van het College wordt ook standaard informatie
verschaft over de kerntaken van de ombudsman. Vragen over fiscaliteit en vragen over energie stonden bovenaan het lijstje van
veel gestelde vragen. Zo had het College in 2005 meer dan vijfhonderd, vaak telefonische contacten, met burgers over fiscale aangelegenheden. Sinds de oprichting binnen de FOD Financiën van een
callcenter voor eenvoudige fiscale vragen kon een duidelijke daling van het aantal aan het College gestelde fiscale vragen worden
vastgesteld. De voortschrijdende vrijmaking van de energiemarkt
leidde in 2005 tot een significant aantal vragen van burgers over
aan energie gerelateerde aangelegenheden. Het bleek niet altijd
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even gemakkelijk om de klagers te oriënteren naar voor het onderzoeken van hun klacht bevoegde organen. Ook hier zorgde de oprichting in de schoot van de FOD Economie van een informatiedienst over energie met een gratis telefoonnummer voor een begin
van oplossing.

Nieuwe regeringsmaatregelen maakten meer dan eens het voorwerp uit van klachten van burgers. Doorgaans ging het om ongenoegen van burgers die niet voor een bepaalde maatregel in aanmerking kwamen of vreesden hiervoor niet in aanmerking te komen. Opmerkelijk was de snelheid waarmee klagers hun
ongenoegen kenbaar maakten. Op de dag zelf dat de beslissing om
een tegemoetkoming voor propaangas toe te kennen in werking
trad, maakte deze maatregel reeds het voorwerp uit van een klacht
omdat de regering door het treffen van een maatregel voor een
voorbije referteperiode de burgers niet zou hebben in staat gesteld
om in hun koopgedrag actief in te spelen op de maatregel.
Ook maatregelen die als strijdig met beleidsintenties worden ervaren, maakten het voorwerp uit van klachten van burgers. Zo werd
de aanvullende verkeersbelasting op lpg meer dan eens strijdig
genoemd met de intentie schone energie te promoten.
Suggesties voor de beleidsverantwoordelijken werden meer dan
eens, vaak in de marge van een klacht, kenbaar gemaakt. Het College is niet bevoegd om klachten over het door de regering gevoerde beleid te onderzoeken en stelde deze klagers doorgaans
voor hun klacht rechtstreeks kenbaar te maken aan de bevoegde
minister. Voor het bekomen van informatie over de precieze inhoud en implementatie van regeringsmaatregelen verwees het
College de klagers meestal naar de informatieambtenaren van de
verschillende federale overheidsdiensten.
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Het formuleren van aanbevelingen op basis van de vaststellingen
gedaan naar aanleiding van de behandeling van klachten over de
werking van de federale administratieve overheden, is een van de
opdrachten die uitdrukkelijk aan de federale ombudsmannen worden toevertrouwd door artikel 1, 3°, van de wet van 22 maart 1995
tot instelling van federale ombudsmannen (hierna “de Wet”).
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Er zijn twee soorten aanbevelingen
a) De “officiële” aanbevelingen: op basis van artikel 14, alinea 3, van
de Wet kunnen de federale ombudsmannen in het kader van de
behandeling van klachten, aan de administratieve overheid elke
aanbeveling richten die zij nuttig achten72.
b) De “algemene” aanbevelingen: artikel 15, eerste alinea, van de Wet
bepaalt dat het jaarverslag over hun activiteiten en de eventuele
tussentijdse verslagen die de ombudsmannen richten aan de
Kamer van volksvertegenwoordigers, de aanbevelingen bevatten die zij nuttig achten en de eventuele moeilijkheden vermelden waarmee zij bij de uitoefening van hun ambt worden geconfronteerd.
Vanuit een streven naar een meer dynamische opvolging van de
verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften over de aanbevelingen van de federale ombudsmannen, creëerde de Kamer
van volksvertegenwoordigers in 2003 in elke vaste commissie de
functie van de “ombudspromotor”73.
In mei 2005 besliste de commissie voor de Verzoekschriften om de
algemene aanbevelingen van het College van de federale ombudsmannen voortaan te onderzoeken per thema, waarbij de thema’s
overeenstemmen met de bevoegdheden van de verschillende vaste
commissies en de leden van de betreffende vaste commissie bij het
onderzoek worden betrokken. De ombudsmannen worden uitgenodigd om toelichting te komen geven bij de meest prioritaire aanbevelingen. De voor de materie bevoegde ombudspromotor brengt
over de bespreking verslag uit in zijn vaste commissie en formuleert indien nodig een wetsvoorstel of een voorstel van resolutie
dat mede wordt ondertekend door de leden van de commissie
voor de Verzoekschriften. Vervolgens wordt hij belast met de op72

73

Deze aanbevelingen worden besproken in deel II van dit jaarverslag in het hoofdstuk
over de administratieve overheid waarop zij betrekking hebben. Een samenvattende
lijst van alle in 2005 geformuleerde aanbevelingen volgt op p. 135.
Art. 38, Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
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volging van het voorstel binnen zijn eigen vaste commissie. In juni
en juli 2005 vergaderde de commissie voor de Verzoekschriften 4
keer volgens deze procedure. Tijdens deze vergaderingen werden
die aanbevelingen betreffende de justitie en de binnenlandse aangelegenheden onderzocht alsook die transversale aanbevelingen,
die onze voorgangers als prioritair beschouwden.
Naar aanleiding van onze indiensttreding hebben wij een stand
van zaken opgemaakt betreffende de door onze voorgangers geformuleerde aanbevelingen. Het resultaat is in tabelvorm als bijlage
opgenomen in dit jaarverslag.74
We hebben er bij de opmaak van deze balans voor gekozen om een
onderscheid te maken tussen drie soorten van algemene aanbevelingen: de transversale aanbevelingen, die betrekking hebben op
alle federale administratieve overheden, de thematische aanbevelingen die een specifiek departement of specifieke overheid betreffen en ten slotte de aanbevelingen die onze voorgangers formuleerden over de instelling zelf (dit gebeurde voornamelijk in 1997
en 1999).
Wij deelden de commissie voor de Verzoekschriften mee dat wij
deze laatste soort aanbevelingen niet langer zullen opnemen in de
opvolging van de algemene aanbevelingen zoals bedoeld in artikel
15 van de Wet. Zonder het belang in vraag te stellen van de vragen
over de bevoegdheden en de actiemiddelen van het College van de
federale ombudsmannen die in sommige van deze aanbevelingen
worden gesteld, menen wij dat zij niet beantwoorden aan de opdracht om aanbevelingen te formuleren zoals bepaald in artikel 1
van de Wet. Deze vragen kaderen wel volledig in de toelichting bij
de moeilijkheden waarmee de ombudsmannen bij de uitoefening
van hun ambt worden geconfronteerd, die voortaan elders in het
jaarverslag zal worden gegeven.
Als we de aanbevelingen die betrekking hebben op de instelling
zelf, buiten beschouwing laten, kunnen we stellen dat de opvolging die werd gegeven aan de door onze voorgangers geformuleerde aanbevelingen eerder bemoedigend is.
20 van de 44 aanbevelingen konden worden afgesloten omdat tegemoet was gekomen aan de vastgestelde problemen75. Hoewel
het behaalde resultaat niet altijd het gevolg was van een parlemen-

74
75
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CFO, Jaarverslag 2005, pp. 149-153.
7 werden zonder voorwerp of werden opgenomen in een andere aanbeveling en 3
werden in 2005 door onze voorgangers afgesloten.
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tair initiatief, hebben de aanbevelingen in elk geval bijgedragen tot
het debat dat leidde tot een oplossing. Getuige hiervan de discussies die over deze aanbevelingen werden gevoerd in de commissie
voor de Verzoekschriften en de vele parlementaire vragen die ernaar verwezen. De algemene aanbevelingen van de ombudsmannen zijn inderdaad niet altijd bestemd om te worden omgezet in
een wetgevend initiatief. Indien mogelijk, neemt de regering soms
het initiatief om ze op te nemen in een wetsontwerp.
De laatste ontwikkelingen betreffende de 14 nog hangende algemene aanbevelingen vindt u hieronder. 6 van de 7 aanbevelingen
die onze voorgangers als prioritair beschouwden, werden in het
kader van de in 2005 ingestelde procedure, besproken in de commissie voor de Verzoekschriften.
1. Algemene aanbevelingen
1.1. Algemene aanbevelingen 2005
Wij formuleren dit jaar geen nieuwe algemene aanbevelingen.
Aangezien wij in dienst traden op 8 november 2005 beschikten wij
over slechts 7 weken om kennis te nemen van de tijdens het werkjaar behandelde klachten die tot een aanbeveling aanleiding hadden kunnen geven. Deze termijn was te kort om tot een constructieve dialoog te komen met de betrokken administraties. Wij menen dat het contraproductief zou zijn om overhaast een
aanbeveling te formuleren zonder dat vooraf, met de administratie
en de bevoegde minister, uitvoerig werd gedebatteerd over de
vaststellingen waarop ze gesteund zou zijn. Het voeren van een
dergelijk voorafgaand debat doet absoluut geen afbreuk aan de
onafhankelijkheid van de ombudsmannen, maar getuigt van het
noodzakelijke respect voor het werk en de expertise van de administratie. Bovendien laat deze werkwijze toe de aanbevelingen te
verfijnen en de geloofwaardigheid ervan te verhogen doordat reeds
vooraf wordt nagegaan welke de, soms onverwachte, gevolgen van
de aanbeveling zijn.

123

III. Aanbevelingen

1.2. Gevolg dat in 2005 werd gegeven aan de vorige algemene
aanbevelingen
1.2.1. Transversale aanbevelingen
AA 99/02 : de instelling van een werkgroep ter opvolging van de
toepassing van de wet op de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen.
Ingevolge de geleverde inspanning van de betrokken administraties (de FOD Buitenlandse Zaken, de DG Consulaire Zaken; de
FOD Financiën, de administratie van de Patrimoniumdocumentatie – sector Kadaster, AOIF en de administratie van de Invordering; de FOD Binnenlandse Zaken, de dienst Vreemdelingenzaken;
de FOD Sociale Zekerheid, de DG Zelfstandigen) en de verbetering
van de motivering daar waar het College gebrekkige motiveringen
optekende, konden de verschillende problemen die aan de oorsprong van deze aanbeveling lagen verholpen worden, of zullen ze
spoedig verholpen worden.
Het College sloot bijgevolg de aanbeveling af aangezien ze zonder
voorwerp is geworden.
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.
In het kader van de Copernicushervorming werden binnen de federale administratie (COMMnetkern) communicatieambtenaren
aangesteld om zowel de interne als externe communicatie te bevorderen. De COMMnetkern heeft voorgesteld een enig groen
nummer in te voeren voor de hele federale administratie. De minister van Ambenarenzaken werd hierover ondervraagd door het
Parlement76. Volgens inlichtingen bekomen van de kanselarij van
de eerste minister wordt het project daar verder opgevolgd in het
kader van de uitbouw van het federaal contactcenter en bevindt
het zich bij het ter perse gaan van dit jaarverslag nog in de reflectiefase.
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Integraal verslag, Kamer, gewone zitting 2005-2006, vraag nr. 6791 van 25 mei 2005
(Bex), CRIV51 Com. 615, pp. 3-4.

De federale ombudsmannen hadden in 2004 de staatssecretaris
voor de Administratieve Vereenvoudiging ontmoet, voor wie deze
problematiek een prioriteit vormde77 en die een systeem wenste te
ontwikkelen waardoor de federale overheidsdiensten aan de burger geen gegevens of attesten meer zouden opvragen die al geregistreerd zijn of waarover het gemeentebestuur reeds beschikt. Te
noteren valt dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de
Kruispuntbank van Ondernemingen dit reeds verwezenlijken in
respectievelijk sociale en economische aangelegenheden.
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AA 99/06: de verplichting aan de burger opgelegd om bepaalde
stukken voor te leggen, terwijl de administratie over de middelen beschikt of zou kunnen beschikken om deze stukken zelf te
vinden.

Deze aanbeveling werd in juli 2005 besproken in de commissie
voor de Verzoekschriften. In zijn nota van juli 2005 aan de commissie stelde de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging dat de dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV)
een aantal pilootprojecten opstartte in verschillende diensten en
tevens dat een globale screening voorzien is van de FOD’s in verband met hun toegang tot het Rijksregister.
De commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat onderzoekt momenteel een
wetsvoorstel dat bepaalt dat de administratie enkel gegevens aan
de burger kan vragen voor zover een andere administratie hierover nog niet zou beschikken78.
In het kader van deze aanbeveling dient bovendien 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 FOD Financiën zodat het voor de fiscale administratie niet meer nodig zou zijn meerdere malen
dezelfde informatie te vragen aan een belastingplichtige. Bij deze
consultaties zal rekening worden gehouden met de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer. In antwoord op een parlementaire
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Zie de Nota over het algemeen beleid betreffende de administratieve vereenvoudiging van 26
november 2003 en de website www.sav.fgov.be.
Wetsvoorstel tot verbetering van de verstandhouding tussen de burgers en de overheid
(Cornil), Parl. St., Senaat, buitengewone zitting 2003, art. 12, 11 juli 2003, 3-67/1.
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vraag, heeft de staatssecretaris voor de Fiscale Modernisering meegedeeld dat voormeld project door de Regering werd goedgekeurd
en momenteel wordt uitgevoerd79.
In het kader van de behandeling van deze aanbeveling dient ten
slotte de aanpassing van het informaticasysteem van SELOR te
worden vermeld waardoor het ondermeer mogelijk wordt alle nuttige gegevens betreffende een kandidaat te bewaren in een “uniek
dossier”. In 2004 werd voor de selecties “contractuelen” en “interne markt” (mobiliteit) het principe van het “uniek dossier” gerealiseerd : er kon reeds online een curriculum vitae (cv) worden
ingevuld in e-Recruiting met de mogelijkheid om een eigen cv en
de diploma’s te koppelen aan het elektronische cv. In de loop van
2005 kregen alle FOD’s, parastatalen en wetenschappelijk instellingen die op zoek waren naar nieuwe contractuele medewerkers of
nieuw intern talent, rechtstreeks toegang tot deze e-Recruiting databank.
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.
In dezelfde optiek als deze aanbeveling werden drie wetsvoorstellen voorgelegd aan respectievelijk de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van de
Kamer80 en aan de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor
de Administratieve Aangelegenheden van de Senaat81. In juli 2005
besloot de commissie voor de Verzoekschriften om de minister van
Binnenlandse Zaken via de bevoegde ombudspromotor te ondervragen over het gevolg dat aan deze aanbeveling gegeven kon
worden.
In fiscale aangelegenheden is het ontvangstbewijs inmiddels verplicht wanneer het een bezwaar tegen de belasting of een vraag tot
ontheffing betreft82.
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Integraal verslag, Kamer, gewone zitting 2005-2006, Vraag nr. 8131 van 18 oktober
2005 (Govaerts), CRIV51 Com. 706, pp. 5-8.
Voorstel van algemene wet van bestuursrecht (Leterme en Vandeurzen), Parl. St., Kamer, gewone zitting 2003-2004, 26 november 2003, nr. 51 0496/001; en 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), Parl. St., Kamer, gewone zitting 2003-2004, 19 maart
2004, nr. 51 0937/001.
Wetsvoorstel tot verbetering van de verstandhouding tussen de burgers en de overheid
(Cornil), Parl. St., Senaat, buitengewone zitting 2003, art. 12, 11 juli 2003, 3-67/1.
AA 03/03 ; CFO, Jaarverslag 2003, pp. 149 e.v.

Deze aanbeveling werd ter sprake gebracht in de commissie voor
de Verzoekschriften in juli 2005 in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de minister van Ambtenarenzaken. De vertegenwoordiger van de minister deelde bij deze gelegenheid de initiatieven mee die de minister nam ten gevolge van een werkvergadering met de staatssecretaris voor de Administratieve
Vereenvoudiging. Het betreft :
- de oprichting van een werkgroep met de bevoegde federale ministers en
- een onderzoek van de mogelijkheid om andere beleidsniveaus bij
deze reflectie te betrekken.
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RG 97/11 : de betwisting tussen twee besturen over het ten laste
nemen van aan een burger onbetwistbaar verschuldigde kosten
die onbetaald blijven.

1.2.2. Thematische aanbevelingen
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 15 juni 2005 in het bijzijn van de vice–eerste minister
en minister van Binnenlandse Zaken83. Zowel de behandelingstermijn van de aanvragen tot machtiging van verblijf, als van de verzoeken tot herziening en van de aanvragen tot vernieuwing van
verblijfstitels werden besproken.
Uit het aantal klachten dat het College in 2005 ontving over de
behandelingstermijn van de aanvragen tot machtiging van verblijf,
bevoegdheid van het bureau “Artikel 9, lid 3 – humanitair”, blijkt
dat de in 2004 begonnen structurele analyse, die leidde tot het
openen van een principedossier, nog steeds actueel is.
Betreffende de aanvragen tot verlenging en/of vernieuwing van
de verblijfstitels deelde de dienst Vreemdelingenzaken het College
begin 2006 mee waarom de behandeling van deze aanvragen moeizaam verloopt en welke maatregelen moeten worden genomen.84
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Nog te verschijnen parlementair document.
CFO, Jaarverslag 2005, pp. 52-61.
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AA 03/02 : de slechte werking van de directie-generaal Personen
met een handicap.85
Het College van de federale ombudsmannen stelde een duidelijke
verbetering vast in de werking van de directie-generaal Personen
met een handicap. Dankzij verschillende projecten van de administratie, kon de behandelingstermijn, die reeds in 2004 verkort werd,
nog verder ingekort worden. Zo werd het project Communit-e86, dat
het gemeentepersoneel directe verbinding gaf met de gegevensbanken van de directie-generaal, in oktober 2005 uitgebreid naar
alle gemeenten. De ambtenaar van de gemeente stuurt de aanvragen elektronisch door en vraagt tegelijkertijd de identificatiegegevens van de persoon met een handicap en de samenstelling van
het gezin op uit het Rijksregister. De aanvraag wordt onmiddellijk
geregistreerd en de gemeentelijke administratie ontvangt dadelijk
het ontvangstbewijs van de aanvraag en de verschillende voor de
aanvrager bestemde formulieren waarop zijn gegevens reeds zijn
vooringevuld. Dit nieuwe systeem, dat nu nog naast de oude procedure bestaat en vanaf medio 2006 verplicht zal worden voor alle
gemeenten, laat toe de behandelingstermijn met meerdere weken
te verkorten.
Verder had het College van de federale ombudsmannen in 2001
een officiële aanbeveling87 geformuleerd betreffende de behandelingstermijn door de Controle der Belasting van dossiers die de
directie-generaal Personen met een handicap of de Rijksdienst der
Pensioenen hen bezorgd had ter controle van het inkomen van de
aanvrager. Eind 2005, deelde de directie-generaal de federale ombudsmannen mee dat de ministerraad op 22 april 2005 het rapport
van de werkgroep “Modernisatie van het beheer van de sociale
zekerheid” had goedgekeurd en haar akkoord had gegeven voor
de oprichting van werkgroepen die onder meer belast zijn met het
organiseren van een gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën en het netwerk van de sociale zekerheid. De directie-generaal
Personen met een handicap zou op termijn toegang krijgen tot de
gegevens terug te vinden op de aanslagbiljetten en tot de gegevens
uit het kadaster van onroerende goederen. Deze gegevensuitwisseling maakt deel uit van de prioritaire projecten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor 2006.
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CFO, Jaarverslag 2005, pp. 89-90.
Dit project werd bij de « E-Gov Awards 2005 » van Agoria verkozen tot beste federaal project en werd ook geselecteerd voor de « eEurope Award ».
OA 01/04 ; CFO, Jaarverslag 2001, pp. 91 en 130.
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Medic-e is een van de vijftien projecten van de Medische dienst.
Dit project zou de administratie een nieuwe tijdswinst moeten opleveren dankzij de elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen de behandelende geneesheren en de geneesheren van
de directie-generaal Personen met een handicap.
Dankzij het contactcenter dat werd opgericht in 2004 en operationeel is sinds februari 2005, is de bereikbaarheid van de diensten
eveneens verbeterd. Het contactcenter dat alle telefonische oproepen centraliseert, kreeg reeds extra personeel en onderging verschillende aanpassingen om tegemoet te komen aan de problemen
die zich sinds de oprichting hadden voorgedaan. Vanaf februari
2006 zal het contactcenter verantwoordelijk zijn voor alle briefwisseling. De federale ombudsmannen loven eveneens de maandelijkse publicatie van een elektronische nieuwsbrief waarin de gebruikers zeer nuttige informatie kunnen vinden. Bovendien werd
de website van de directie-generaal (www.handicap.fgov.be) volledig omgewerkt tot een zeer gebruiksvriendelijke site.
Het College van de federale ombudsmannen gaat bijgevolg over
tot afsluiting van de algemene aanbeveling.
AA 03/03 : het bezwaarschrift.
In 2003 formuleerde het College een aanbeveling tot aanpassing
van de reglementering betreffende de wijze waarop een bezwaarschrift bij de gewestelijke directie kan worden ingediend. De vorige jaarverslagen en de dagelijkse praktijk tonen aan dat de belastingadministratie soms een te verregaand formalisme aan de dag
legt wanneer zij over de ontvankelijkheid van een bezwaar moet
oordelen. Het principe dat de fiscus niet méér belasting mag vorderen dan verschuldigd is, kan op die manier in het gedrang komen.
1. Verlenging bezwaartermijn
Bij de hervorming van de fiscale procedure in 1999 werd de bezwaartermijn om de aanslag te betwisten, herleid tot drie maanden
vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet. De dossiers
bij het College wijzen nog steeds uit dat deze bezwaartermijn te
kort is. Niet alle belastingplichtigen hebben bij ontvangst van hun
aanslag, de mogelijkheid om onmiddellijk de berekening na te kijken en te reageren volgens de voorgeschreven procedure. Zowel
de belastingberekening als de onderliggende regelgeving blijken
vaak zo ingewikkeld dat informatie moet worden gevraagd aan
specialisten of aan de belastingadministratie zelf. De controle van
de berekening neemt op die manier soms heel wat tijd in beslag,
waardoor de bezwaartermijn en/of de procedurevoorschriften uit
het oog worden verloren.
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Een vaak terugkerend voorbeeld hiervan is de burger die als leek
in de materie vergeten was de interesten van zijn hypothecaire
lening uit te splitsen over twee rubrieken van zijn aangifte. De
bezwaartermijn was reeds verstreken op het moment dat hij zijn
vergissing ontdekte. De gewestelijke directie besliste dat zijn alsnog ingediende verzoek tot rechtzetting onontvankelijk was, omdat het te laat was ingediend. In een aantal andere dossiers bij het
College kwam ook duidelijk naar voor dat verzoekers die aanvankelijk tevreden waren met de belastingteruggave vermeld op hun
aanslagbiljet, de berekening niet verder controleerden, en op die
manier een bijkomende teruggave misliepen.
Het College blijft dan ook aanbevelen dat de genoemde bezwaartermijn substantieel zou worden verlengd.
2. Datum en wijze van verzending – bezwaarschrift
Artikel 366 WIB 92 bepaalt dat de belastingplichtige enkel een
schriftelijk bezwaar kan indienen. Op dit ogenblik wordt het begrip schriftelijk door de gewestelijke directies bijzonder eng geı̈nterpreteerd als zouden de moderne middelen (bijv. per fax) om
schriftelijk een bezwaar in te dienen, hieronder niet begrepen zijn.
Bovendien houden de gewestelijke directies vol dat een handtekening op een fax niet geldig is, omdat het geen originele handtekening is. Zij baseren zich hiervoor op de rechtspraak van het Hof
van Cassatie. Het College heeft in 2003 aanbevolen om de begrippen schriftelijk en handtekening in het WIB 92 uit te breiden.
Vaak versturen belastingplichtigen hun bezwaarschrift bovendien
op de laatste dag van de wettelijk voorgeschreven termijn van drie
maanden. De administratie houdt evenwel geen rekening met de
datum van verzending, maar met de datum van ontvangst van het
bezwaarschrift op de dienst. Bezwaarschriften moeten binnen een
termijn van drie maanden worden ingediend. De belastingplichtige heeft echter geen vat op de datum van ontvangst.
Om het formalisme van de procedure te versoepelen, zou een
nieuwe wettelijke bepaling in het Wetboek van de inkomstenbelastingen ‘92 (WIB 92) ervoor kunnen zorgen dat de belastingplichtige
zijn bezwaarschrift tijdig indient, hetzij per aangetekend schrijven
(waarbij de datum van de poststempel op het ontvangstbewijs
geldt als bewijs), hetzij per fax (waarbij de datum van bewijs van
verzending van de fax geldt als bewijs), hetzij per e-mail (waarbij
de datum van verzending van de e-mail geldt als bewijs) of door
zijn bezwaarschrift af te geven bij de bevoegde gewestelijke directie tegen ontvangstbewijs.
3. Ontvangstmelding
De Programmawet van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van
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31 december 2004) voegde in het WIB 92 een artikel 376quater in
dat voorschrijft dat zowel voor het bezwaarschrift als voor de aanvragen tot ambtshalve ontheffing een ontvangstmelding moet worden verstrekt. Op die manier kwam de wetgever reeds gedeeltelijk
tegemoet aan de aanbeveling in het Jaarverslag 2003.
De wet bepaalt spijtig genoeg geen termijn voor het verstrekken
van de ontvangstmelding. Het is nochtans duidelijk dat de wettelijk verplichte ontvangstmelding haar nut verliest indien zij niet
binnen een redelijke termijn van bijvoorbeeld tien werkdagen, verstuurd wordt. Misschien kan een omzendbrief hier een oplossing
bieden, in afwachting van een eventuele aanvulling van de wetsbepaling.
4. Interne doorverwijzing
Op basis van bovengenoemde Programmawet van 2004 wordt een
bezwaarschrift ingediend bij een andere gewestelijk directeur dan
die vermeld op het aanslagbiljet, als geldig beschouwd. De gewestelijk directeur is in dat geval verplicht om het bezwaarschrift van
ambtswege aan de territoriaal bevoegde directeur door te sturen.
Ondertussen voerde de administratie bij omzendbrief van 13 december 2005 een reeks modellen van ontvangstmelding in, die vermelden of het bezwaarschrift geldig is ingediend, dan wel opnieuw
moet worden ingediend bij een andere dienst. Dezelfde omzendbrief verduidelijkt dat, wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend bij een andere ambtenaar dan een directeur der belastingen
(en dus volgens de huidige reglementering niet geldig is ingediend), de dienst die het bezwaarschrift ontvangt, het onmiddellijk
moet terugsturen naar de belastingplichtige met vermelding van
het adres en de gegevens van de bevoegde gewestelijk directeur.
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 de belastingontvangers de hoofdsom van een fiscale schuld
zouden kunnen kwijtschelden in de minnelijke fase van de procedure tot collectieve schuldenregeling.
De Wet van 13 december 2005 houdende bepalingen betreffende de
termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van
collectieve schuldenregeling maakt de kwijtschelding van fiscale
schulden in het kader van een minnelijke aanzuiveringsregeling
mogelijk.
Hiermee is volledig tegemoetgekomen aan de algemene aanbeveling 03/04. Het College sluit de aanbeveling bijgevolg af.
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AA 02/01: het statuut van de samenwonenden en het vreemdelingenrecht.
Tijdens de besprekingen in de commissie voor de Verzoekschriften
op 15 juni 2005, deelde de vertegenwoordiger van de vice–eerste
minister en minister van Binnenlandse Zaken mee dat het statuut
van de samenwonenden in de wet van 15 december 1980 zou worden opgenomen.
De dienst Vreemdelingenzaken preciseerde in oktober 2005 dat van
de omzetting van richtlijn 2003/86/CE van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging zou worden gebruik gemaakt
om het statuut van de samenwonenden in het vreemdelingenrecht
te regelen.
Naar aanleiding van een mondelinge vraag88 deelde de minister
van Binnenlandse Zaken begin 2006 mee dat het voorontwerp van
wet hieromtrent door de ministerraad was goedgekeurd en voor
advies aan de Raad van State was doorgestuurd. Het voorontwerp
voorziet in een recht op gezinshereniging voor uit derde landen
afkomstige, niet-gehuwde partners. Een gelijkaardige bepaling zal
worden opgenomen in het voorontwerp van wet tot omzetting van
de richtlijn 2004/38 betreffende de burgers van de Europese Unie.
AA 02/02: wettelijke regeling inzake legalisatie en vertrouwensadvocaten.
Na het aannemen van het nieuwe Wetboek van Internationaal Privaatrecht, trad op 15 mei 2005 een nieuwe omzendbrief van 2 mei
2005 inzake de legalisatie van documenten door Belgische diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in werking. Deze
omzendbrief herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 30 van
voornoemd wetboek de legalisatie “slechts de echtheid (bevestigt) van
de handtekening, de hoedanigheid waarin de ondertekenaar van het stuk
heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of de
stempel op het stuk”. De Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging kan dus niet weigeren een akte te legaliseren om
een andere reden dan de in deze definitie opgesomde redenen.
Indien ze vaststellen dat het te legaliseren document een inhoudelijk - of vormgebrek vertoont, moeten zij echter wel de overheden
die achteraf in ons land van het document kennis zullen moeten
nemen (gemeentelijke ambtenaar van burgerlijke stand, dienst
Vreemdelingenzaken, …), van het gebrek op de hoogte brengen
88
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door het op het document te vermelden. Aldus verwittigd, kunnen
de overheden, indien zij het nodig achten, de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging – via de FOD Buitenlandse
Zaken – om een grondig onderzoek van het document vragen, ook
al werd dit vooraf gelegaliseerd. Dit onderzoek kan door de vertrouwensadvocaat van de vertegenwoordiging worden gevoerd.
De legalisatie van het document is dus een noodzakelijke maar
geen voldoende voorwaarde voor de aanvaarding ervan in België.
Deze algemene aanbeveling blijft echter actueel in die zin dat de
nieuwe omzendbrief de mogelijkheid behoudt om beroep te doen
op een vertrouwensadvocaat zonder dat enige wettelijke of reglementaire bepaling deze praktijk omkadert.
AA 02/03: de fiscale werkloosheidsval.
In het Jaarverslag 2002 meldde het College dat volledig werklozen
van minstens vijftig jaar fiscaal worden 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 de feitelijke belastingvrijstelling voor vervangingsinkomsten (vooral
werkloosheidsuitkeringen) genieten.
Op 25 mei 2004 werd een wetsvoorstel ingediend om dergelijke
vergoeding belastingvrij te maken89. Dit voorstel wordt momenteel
behandeld door het Parlement.
AA 02/05 : de toepassing van het Handvest van de sociaal verzekerde op sommige sociale zekerheidsinstellingen.
Aanvankelijk deelde de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de Kamer mee dat hij het eens was met de zienswijze
van het College van de federale ombudsmannen aangaande de
toepassing van het Handvest van de sociaal verzekerde op openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) die geen sociale zekerheidsprestaties betalen90 (RSZ, RSZPPO, RSVZ en KSZ) en dat
hij een wijziging van de wettekst overwoog. Enige tijd later deelde
de minister aan de federale ombudsmannen mee dat hij zijn mening herzien had op basis van een advies van het College van
sociale zekerheidsinstellingen. Dit College van sociale zekerheid-
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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.
CFO, Jaarverslag 2004, p. 119.
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sinstellingen was immers de mening toegedaan dat de opdracht
van de OISZ niet binnen het toepassingsgebied van het Handvest
viel en dat een wijziging van het Handvest in die zin extra budgettaire middelen zou eisen.
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 00/01: de huwelijksaangifte.
Deze algemene aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven91.
AA 00/02: de procedure van verandering van familienaam en
voornaam / instemming van de echtgenote met de naamverandering van het a patre buitenechtelijke kind.
Op 20 oktober 2005 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers
het wetsontwerp aangenomen tot wijziging van de bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de
afstamming en de gevolgen ervan92. Artikel 16 van dit wetsontwerp komt tegemoet aan de door de ombudsmannen geformuleerde aanbeveling. Op 9 november 2005 werd het wetsvoorstel
geëvoceerd door de Senaat93. De tekst werd naar de commissie
voor de Justitie gestuurd.
AA 99/07: de interlandelijke adoptie.
De wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie is op 1
september 2005 in werking getreden. Er werd bijgevolg tegemoet
gekomen aan de algemene aanbeveling 99/07.
AA 99/13: de beslotenheid van de Orde van Geneesheren.
Er zijn verschillende wetsvoorstellen hangend in verband met de
hervorming van de Orde van Geneesheren zowel bij de Kamer van
Volksvertegenwoordigers als bij de Senaat. In een aantal hiervan
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Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting, 2004-2005, Mondelinge vraag nr. 6847 van
18 mei 2005 (Nagy) - “De te overhandigen documenten bij de huwelijksaangifte”, 51 Com.
605, pp. 4-6.
Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot
het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, Parl. St., Kamer, gewone zitting
2005-2006, 20 oktober 2005, 51 0597/034.
Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot
het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, Parl. St., Senaat, gewone zitting
2005-2006, 9 november 2005, 3- 1402/1.

2. Overzicht van de officiële aanbevelingen 200595

III. Aanbevelingen

wordt expliciet bepaald dat de patiënt die bij de Orde een klacht
indient over een geneesheer het recht moet hebben om het resultaat van de tuchtprocedure te kennen94.

OA 05/01 Financiën, Jaarverslag 2005, pp. 78-79 (drie jaar in plaats
van drie maanden)
OA 05/02 Financiën, Jaarverslag 2005, pp. 79-80 (registratierechten
– teruggave)
OA 05/03 Financiën, Jaarverslag 2005, p. 80 (de berekeningsprogramma’s voor de aangifte)
OA 05/04 Klachten van ambtenaren, Jaarverslag 2005, pp. 114-115
(vergoedingsstelsel Douane en Accijnzen)
OA 05/04 Klachten van ambtenaren, Jaarverslag 2005, p. 115 (taalkaders Studiecentrum voor Kernenergie)
OA 05/04 Klachten van ambtenaren, Jaarverslag 2005, p. 115 (bevordering door verhoging in weddenschaal Financiën)
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Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen, het Tuchtcollege voor de Gezondheid en
de Hoge Raad voor de Ethiek en Deontologie van de Gezondheid (Gerkens), Parl. St..,
Kamer, buitengewone zitting 2003, 2 juli 2003, 51 0045.
Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Ethiek en Deontologie van de Gezondheidszorg (De Meyer, Peeters, Detiège), Parl. St., Kamer, buitengewone zitting 2003, 2
september 2003, 51 0187.
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde van Geneesheren (Bacquelaine), Parl. St., Kamer, buitengewone zitting
2003, 5 september 2003, 51 0191.
Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen (Vandeurzen), Parl. St., Kamer,
gewone zitting 2003-2004, 10 november 2003, 51 0424.
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, 51 1045.
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (Vankrunkelsven), Parl. St., Senaat,
gewone zitting 2003- 2004, 3 december 2003, 3-373/1.
Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen, (De Schamphelaere), Parl. St., Senaat, gewone zitting 2003- 2004, 11 december 2003, 3-413/1.
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. Voor deze van
2003, zie CFO, Jaarverslag 2003, p. 162 en voor deze van 2004, zie CFO, Jaarverslag
2004, p. 126.
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Bijlage I – Wet van 22 maart 1995, tot instelling van federale
ombudsmannen, zoals gewijzigd bij Wet van 11 februari 200497
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.
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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.
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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 (schriftelijke en mondelinge)
parlementaire vragen en antwoorden die in 2005 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 een rechtstreeks verband met het College of de jaarverslagen kon worden gelegd. In punt B worden enkel wetsvoorstellen of –ontwerpen opgenomen die verband houden met een algemene aanbeveling van het College of de wet tot instelling van
federale ombudsmannen. De hierna geciteerde vragen en teksten
komen uit de publicaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat. Om een zo volledig mogelijk overzicht te garanderen, 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
in dezelfde volgorde weergegeven als de betrokken departementen in deel II “Onderzoek van de dossiers” van dit verslag. Indien
meerdere vragen werden gesteld aan één minister, werden deze
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
Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 130 van 12
april 2005 (Deseyn) “Selor. –Werking inzake de selectie van operationele
medewerkers voor de FOD Binnenlandse Zaken”, Bull. B079, 23 mei
2005, p. 13262.
Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 6782
van 25 mei 2005 (Lanjri) “ De federale ombudsmannen”, 51 Com. 615,
p.1.
Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2005-2006, vraag nr. 8186
van 19 oktober 2005 (Verherstraeten) “De erkenning van de opleiding
‘bemiddelaar’ voor de leden van het openbaar ambt”, 51 Com. 714, p.7.

145

Bijlage II

Minister van Buitenlandse Zaken
Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 222 van 9
mei 2005 (Goyvaerts) “Werking van de Belgische ambassade in Kinshasa. -Klachten”, Bull. B083, 20 juni 2005, p. 14287.
Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 256 van 14
juli 2005 (Verhaert) “FOD. – Klachten bij ambassades en consulaten en
de Directie-generaal Consulaire Zaken”, Bull. B090, 29 augustus 2005,
p. 15903.
Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 8016
van 21 september 2005 (Boukourna) “De vrijlating van vreemdelingen in de transitzone van de luchthaven van Zaventem en het perscommuniqué van een aantal NGO’s”, 51 Com. 692, p.47.
Minister van Financiën
Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 571 van 23
december 2004 (Pieters) “Ongewenst uitlokken van akten van verzaking. –Afstand van grieven van een bezwaarschrift. –Ongevraagd inzage
en hoorrecht verlenen. –Niet nemen van directoriale beslissingen”, Bull.
B063, 31 januari 2005, p. 10143.
Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 794 van 18
mei 2005 (Van den Eynde) “Aanbeveling federale ombudsmannen. –
WIGB. – Ambtshalve ontheffing”, Bull. B083, 20 juni 2005, p. 14159.
Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 6958
van 31 mei 2005 (Chabot) “De wettelijkheid van de terugvorderingen
van vergoedingen, uitkeringen en wedden door de FOD Financiën”, 51
Com. 622, p.24.
Vr. en Antw., Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 870 van 30
juni 2005 (Borginon) “Aankoop van een bescheiden woning. –Verlaagde
registratierechten. –Inschrijving bevolkingsregister”, Bull. B089, 9 augustus 2005, p. 15649.
Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 7654
van 6 juli 2005 (Tommelein) “Het toestaan van betalingsfaciliteiten”,
51 Com. 679, p. 8.
Minister van Begroting en Overheidsbedrijven
Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 6788
van 23 mei 2005 (Deseyn) “Het conflict tussen de federale ombudsdienst en de ombudsdienst van De Post”, 51 Com. 608, p. 4.
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Integraal Verslag, Kamer, gewone zitting 2004-2005, vraag nr. 6784
van 25 mei 2005 (Lanjri) “Het opvragen van informatie die de administratie reeds eerder heeft opgevraagd”, 51 Com. 615, p.12.
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Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging

B. Voorontwerpen van wet, wetsontwerpen en wetsvoorstellen
die verband houden met een algemene aanbeveling of de wet
tot instelling van federale ombudsmannen
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling
van federale ombudsmannen, teneinde de collegiale structuur van die
instantie af te schaffen (Chastel, Malmendier), Parl. Doc. 51K1612,
Kamer, gewone zitting 2004-2005, 17 februari 2005, hangend.
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling
van federale ombudsmannen (Lano), Parl. Doc. 51K1712, Kamer, gewone zitting 2004-2005, 15 april 2005, hangend.
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling
van federale ombudsmannen teneinde een wettelijke bescherming te bieden aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (Verherstraeten,
Claes, Schryvers), Parl. Doc. 51K1873, Kamer, gewone zitting 20042005, 17 juni 2005, hangend.
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling
van federale ombudsmannen teneinde een wettelijke bescherming te bieden aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (De Schamphelaere
c.s.), Parl. Doc. 3-1288/1, Senaat, gewone zitting 2004-2005, 5 juli
2005, hangend.
Wetsvoorstel tot herwaardering van de eerste vier jaar inschrijving bij
de balie en de eerste tien jaar notarisschap, ten behoeve van de leden van
het rekenhof, de leden van de Vaste Comités P & I en de federale ombudsmannen (Lano, Bogaert, Lalieux, Swennen, T’Sijen), Parl. Doc.
51K2132, Kamer, gewone zitting 2005-2006, 2 december 2005, hangend.
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 van artikel 38 van het Reglement van de Kamer
binnen elke commissie ombudspromotoren benoemd, nl. :
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- 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 Philippe 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 : mevrouw
Nathalie MUYLLE;
- Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch recht : mevrouw Anne-Marie BAEKE.

BENAMING

transversaal
transversaal

transversaal

transversaal

instelling van de ombudsfunctie in de gemeenten en
97/17 de
provincies

het belang van het afleveren aan de bestuurden, onder een of
98/02 andere vorm, van een ontvangstbevestiging van de
documenten die zij de administratie bezorgen

de instelling van een werkgroep ter ondersteuning van de
99/02 toepassing van de wet op de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen

onderzoek van behoeften naar aanleiding van de vraag om
meer personeel (deze AA is verlengd geweest door de AA
99/04 03/01 en 03/02 betreffende resp. DVZ en DG Directie
generaal uitvoering personen met een handicap : CFO, JV
2003, p. 156-157)

Prioritair

transversaal

Ingetrokken

Afgesloten

Prioritair

Zonder
voorwerp

Afgesloten

Ingetrokken

transversaal

transversaal

Ingetrokken

STATUS

transversaal

ONDERWERP

het belang van het beginsel van niet-retroactiviteit van de
97/14 regelgeving

Transversale Algemene Aanbevelingen
het uitblijven of zeer laat verstrekken van een antwoord door
administratie op brieven van de burgers (deze AA is
97/06 de
hernomen in de AA 99/05 : CFO, JV 1999, p. 338 en JV 2000,
p. 229)
van de administratie (deze AA is te verbinden
97/07 transparantie
met AA 99/02 : CFO, JV 1999 p. 339 et JV 2000, p. 229)
tussen besturen over wie bepaalde kosten die
97/11 betwisting
onbetwistbaar verschuldigd zijn, ten laste zal nemen

AA

AA 03/01 : prioritaire ; AA 03/02 : zal afgesloten
worden

07/2005

gedeeltelijk beantwoord (inzake
solidariteitsbijdrage) door KB van 21/10/98
ingevolge arrest Arbitragehof van 15/07/98
(CFO, JV 1999, pp. 300 en 340)
Deze materie valt niet meer onder federale
bevoegdheid. Sinds de Sint-Michielsakkoorden :
CFO, JV 2001, p.186

AA 99/02 afgesloten

AA 99/05 hangende

COMMENTAAR

05/2001

05/2001 ; op dagorde van Com.
Verz. van 29/06/05 vervolgens
op 13/07/05; van dagorde
gehaald door CFO wegens
afsluiting

13/07/2005

13/07/2005

COMMISSIE
VERZOEKSCHRIFTEN

Bijlagen

Bijlage III Overzichtstabel Algemene Aanbevelingen (AA) 1997-2004
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BENAMING

Afgesloten

FOD Fin

Hangende
Afgesloten
Afgesloten
Afgesloten
Afgesloten
Afgesloten
Hangende

FOD Fin
FOD Fin
FOD Fin
FOD Fin
FOD Fin
FOD Fin
FOD Fin
FOD Fin

02/04 grenzen aan beslaglegging op bankrekeningen

Afgesloten

Afgesloten

FOD Fin

Afgesloten

Prioritair

transversaal

FOD Fin

Hangende

STATUS

transversaal

ONDERWERP

97/10 belastingen op nog niet ontvangen inkomsten
moeilijkheden tussen belastingsplichtige en administratie
99/08 ingevolge waardering van een onroerend goed door de fiscale
administratie
uitbreiding van de mogelijkheden tot het verlenen van een
99/09 ambtshalve ontheffing
specifieke vorming voor ambtenaren van invordering van
99/10 belastingen
in communicatie en onthaal voor de ambtenaren
00/03 opleiding
van de fiscale administratie
00/04 betaling van de verkeersbelasting via bankdomiciliëring
01/02 uitbreiding van het artikel 143, lid 2, van het WIB92
02/03 de fiscale werkloosheidsval

van invorderen in geval van feitelijk gescheiden
97/09 wijze
echtgenoten

van nodige maatregelen om bekendheid te verhogen
99/05 treffen
van bestaan en opdrachten van informatieambtenaren
de verplichting aan de burger opgelegd om bepaalde stukken
voor te leggen, terwijl de administratie over de middelen
99/06 beschikt om deze stukken te vinden, of dat het zou volstaan om
aan de administratie deze middelen ter beschikking te stellen
Algemene aanbevelingen betreffende de FOD Financiën
afwezigheid van wettelijk voorziene behandelingstermijn
97/08 opgelegd aan gewestelijke directeurs bij behandeling van
bezwaarschriften

AA

AA beantwoord door de administratie (CFO, JV
2004, p. 120)
05/2005
05/2005
wetvoorstel (DOC 1158/001)
AA beantwoord door de wet van 14/06/2004
(CFO, JV 2004, p. 118)

Probleem opgelost (CFO, JV 2000, p. 226)

AA beantwoord door de programmawet van
27/12/2004 (CFO, JV 2004, p. 123)

gedeeltelijk beantwoord

AA beantwoord door wetswijziging in 2001 en
onbeperkte uitstel van invordering (CFO, JV 1999,
p. 339)
Probleem opgelost (CFO, JV 1998, p. 270)

AA beantwoord door de wetten van 15 en 23
maart 1999 (CFO, JV 1999, p. 339)

COMMENTAAR

13/07/2005

05/2001

COMMISSIE
VERZOEKSCHRIFTEN

Bijlage III
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151

BENAMING
FOD Fin

ONDERWERP
Prioritair

STATUS

COMMENTAAR

03/04 de collectieve schuldenregeling
FOD Fin
In afsluiting AA beantwoord door wet van 13/12/2005
Algemene aanbevelingen betreffende de FOD’s Justitie, Binnenlandse Zaken (BiZa) en Buitenlandse Zaken (BuZa)
het hanteren van verborgen criteria door de administratie in het
kader van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980,
AA 99/08 : hangende; AA 01/01: hangende wat in strijd is met de principes van de openbaarheid, de
FOD BiZa
Ingetrokken opgevolgd door DG DVZ tijdens zesmaandelijkse
98/01 rechtszekerheid en van het gewettigd vertrouwen (het luik
vergaderingen
″vreemdelingen″ van deze AA is opgenomen in de AA 01/01 en
het fiscaal luik in de AA 99/08 : CFO, JV 2001, p. 183)
beantwoord door de wet op de hervorming van
99/07 de interlandelijke adoptie
FOD Justitie
In afsluiting adoptie van 24/04/2003, zoals herzien en in
voege getreden op 1/9/2005
00/01 de huwelijksaangifte
FOD Justitie
Hangende
beantwoord AA door het wetsontwerp aanvaard
00/02 de procedure van verandering van familienaam en voornaam
FOD Justitie
In afsluiting in de plenaire zitting en overgemaakt aan de
Senaat (DOC 0597/034)
een grotere transparantie en een grotere rechtszekerheid in de
met DG DVZ tijdens zesmaandelijkse
01/01 toepassing door de dienst Vreemdelingenzaken van de wet
FOD BiZa
Hangende opgevolgd
vergaderingen
van 15 december 1980 en het uitvoeringsbesluit van die wet
FOD BiZa
Prioritair
02/01 het statuut van de samenwonenden en het vreemdelingenrecht
02/02 wettelijke regeling inzake legalisatie en vertrouwensadvocaten
FOD BuZa
Prioritair
gedeeltelijk opgelost (CFO, JV 2004, p. 118)
behandelingstermijn
van
de
in
België
ingediende
dossiers
03/01 voorgelegd aan de dienst Vreemdelingenzaken
FOD BiZa
Prioritair
Algemene aanbevelingen betreffende de andere federale administratieve overheden
97/13 de lange termijnen die het Fonds voor Sluiting van
FSO
Afgesloten AA beantwoord door de wet van 26/06/2002
Ondernemingen moet naleven
(CFO, JV 2002, p. 131)

03/03 het bezwaarschrift

AA

15/06/2005

1/06/2005
30/01/2004

16/04/2002

1/06/2005

16/05/2002

16/05/2002

Bijlagen

CV van 12/05/2004 overgemaakt aan
ombudspromotor Financiën

COMMISSIE
VERZOEKSCHRIFTEN

BENAMING

FOD Sociale
Zekerheid
POD
Maatschappelijke
Integratie
Minister van
Ambtenarenzaken
RVP + Adm
Pensioenen
RVP + Adm
Pensioenen

RKW

ONDERWERP

niet-respecteren door een minister van het principe van
97/19 het
het zorgvuldigheidsbeginsel
terugkerende blokkering van de pensioendossiers van het
99/11 onderwijzend personeel
van de militaire dienst voor de berekening van
99/12 valorisering
het pensioen
99/13 de beslotenheid van de Orde van Geneesheren
grondig onderzoek van de reglementering met betrekking FOD Mobiliteit en
99/14 een
tot het omwisselen van buitenlandse rijbewijzen
Vervoer
de afschaffing van het in aanmerking nemen van de
POD
inkomsten van de persoon met wie de persoon met een
00/05
Maatschappelijke
handicap een huishouden vormde na scheiding van de
Integratie
betrokkenen
FOD Sociale
de neutralisatie van het negatief effect bij de cumulatie van
Zekerheid 01/03 bepaalde sociale uitkeringen en zelfs de invoering van de
Arbeid,
progressiviteit bij de cumulatie van sociale uitkeringen
Werkgelegenheid
en sociaal Overleg
de
toepassing
van
het
Handvest
van
de
sociaal
verzekerde
op
FOD Sociale
02/05
bepaalde instellingen van sociale zekerheid
Zekerheid
de slechte werking van de directie-generaal Uitkeringen aan
FOD Sociale
03/02 Personen met een handicap
Zekerheid

97/18 de toepassing van een federale wetgeving door een OCMW

van de buitenschoolse opvang van de kinderen
97/15 problematiek
van werknemers (FCUD)
wegwerken van de achterstand in de dossiers behandeld
97/16 het
door de Dienst Oorlogsslachtoffers

AA

Volgend op inlichtingen verstrekt door de
minister van Sociale zaken in 2002 (CFO, JV 2002,
p. 123)

Afgesloten

In afsluiting

AA beantwoord door de administratie

Probleem opgelost door de hervorming van het
reglement inzake tegemoetkomingen aan
gehandicapten (CFO, JV 2003, p. 155)

Afgesloten

Hangende

Probleem opgelost door het reglement inzake
rijbewijs (CFO, JV 2001, p. 182)

CFO niet meer bevoegd sinds 1/6/99 (JV 99/1 p.
115)
CFO niet meer bevoegd sinds 1/6/99 (JV 99/1 p.
115)

Zonder
voorwerp
Zonder
voorwerp
Hangende
Afgesloten

Probleem opgelost z. CFO, JV 1998, p. 271

Probleem opgelost via een circulaire (CFO, JV
1999, p. 341)

Probleem opgelost door M.B. van 19/10/1998
(CFO, JV 1999, p. 340)

Opgeloste problematiek (CFO, JV 1999, p. 340)

COMMENTAAR

Afgesloten

Afgesloten

Afgesloten

Afgesloten

STATUS

COMMISSIE
VERZOEKSCHRIFTEN

Bijlage III
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153

BENAMING

ONDERWERP

CFO
CFO

99/15 de bescherming van het woord ″ombudsman″

het jaarverslag voorleggen aan de Kamer van
99/16 volksvertegenwoordigers in het voorjaar in plaats van in de
maand oktober

Algemene aanbevelingen betreffende het College van de federale ombudsmannen (CFO)
de verwarring ontstaan door het gebruik van de term ’médiateur’
CFO
97/01 in het Frans en ’ombudsman’ in het Nederlands in de wet van 22
maart 1995, terwijl deze termen niet dezelfde inhoud dekken.
erkenning van het College van de federale ombudsmannen
97/02 de
CFO
in de Grondwet
het College van de federale ombudsmannen als
97/03 tweedelijnsinstantie na de sectorale ombudsdiensten of
CFO
klachtendiensten
de opschorting van termijnen bij rechtscolleges wanneer het
97/04 College van de federale ombudsmannen gevat wordt
CFO
de mogelijkheid voor het College van de federale
97/05 ombudsmannen een prejudiciële vraag te stellen aan het
CFO
Arbitragehof
het principe om beroep te doen op de billijkheid door de
97/12 parlementaire ombudsman inschrijven in de wet van
CFO
22/03/1995 door het nemen van een wetgevend initiatief
97/20 de mogelijkheid voor het College om de Vaste Commissie
CFO
voor Taaltoezicht te vatten
de versterking van de middelen van het College van de
99/01 federale ombudsmannen als instrument van bevordering en
CFO
bescherming van de rechten van de mens
de externe controle op de administratieve handelingen en het
99/03 functioneren van de administratieve rechtscolleges
CFO

AA

Prioritair

STATUS

WG evaluatie W. 22/3/1995. DOC 51 0571/001,
p. 10
AA beantwoord door art. 15 nieuw van de wet
van 22/03/95 ingevolge de wijziging door de wet
van 05/02/01 (BS, 23/03/01

WG evaluatie W. 22/3/1995. DOC 51 0571/001,
p. 14

Werkgroep (WG) evaluatie W. 22/3/1995. DOC
51 0571/001, p. 13

COMMENTAAR

1/06/2005

Bijlagen

COMMISSIE
VERZOEKSCHRIFTEN

Bijlage IV
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Bijlage IV – Register van de vermelde parlementsleden
BACQUELAINE Daniel : p. 135
BAEKE Anne-Marie : p. 133, 148
BEX Stijn : p. 124
BOGAERT Hendrik : p. 147
BORGINON Alfons : p. 146
BOUKOURNA Mohammed : p. 146
BOURGEOIS Geert : p. 135
BURGEON Colette : p. 133
CHABOT Jacques : p. 146
CHASTEL Olivier : p. 147
CLAES Dirk : p. 133, 147, 148
CORNIL Jean : p. 125, 126
DE CLERCQ Alisson : p. 133, 148
DE COENE Philippe : p. 148
DE MEYER Magda : p. 135, 148
DE SCHAMPHELAERE Mia : p. 135, 147
DESEYN Roel : p. 145, 146
DIEU Camille : p. 133
FREDERIC André : p. 126
GERKENS Muriel : p. 135
GOVAERTS Marleen : p. 126
GOYVAERTS Hagen : p. 146
GUSTIN Luc : p. 148
LALIEUX Karine : p. 147
LANJRI Nahima : p. 132, 145, 147
LANO Pierre : p. 147
LENSSEN Georges : p. 133, 148
LETERME Yves : p. 126
MALMENDIER Jean-Pierre : p. 147, 148
MUYLLE Nathalie : p. 148
NAGY Marie : p. 134
PEETERS Jan : p. 135
PIETERS Trees : p. 146
SCHRYVERS Katrien : p. 147
STORMS Annelies : p. 133
SWENNEN Guy : p. 147
TOMMELEIN Bart : p. 146
T’SIJEN Koen : p. 147
TURTELBOOM Annemie : p. 95
VAN DEN EYNDE Francis : p. 146
VAN DER MAELEN Dirk : p. 133
VAN GOOL Greet : p. 126, 133, 148

Bijlagen

VANDEURZEN Jo : p. 126, 135
VANKRUNKELSVEN Patrick : p. 135
VAUTMANS Hilde : p. 148
VERHAERT Hinga : p. 146
VERHERSTRAETEN Servais : p. 45, 145
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Bijlage V

156

Bijlage V – Register van de instellingen
- Arbitragehof : p. 71, 72, 73, 78, 79, 82, 92, 149, 153
- Comité P : p. 28
- Hof van Cassatie : p. 92, 130
- Hoge Raad voor de Justitie : p. 28
- Kamer van volksvertegenwoordigers : p. 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 45, 95, 121, 124, 126, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 143,
144, 145, 146, 147, 153
- Raad van State : p. 13, 22, 83, 94, 132, 139
- Rekenhof : p. 14, 15, 92, 144
- Senaat : p. 125, 126, 134, 135, 145, 147, 151
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