de Federale ombudsman
jaarverslag ’07

Verantw. uitg.:

Guido Schuermans & Catherine De Bruecker
Hertogsstraat 43
1000 Brussel
email@federaalombudsman.be
www.federaalombudsman.be

2008

Vermenigvuldiging van dit verslag of delen ervan is toegestaan mits bronvermelding

Realisatie:

Vanden Broele Grafische Groep

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 het jaarverslag van de Federale ombudsman over 2007 te bezorgen, zoals voorgeschreven in artikel 15 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen.
Dit is al het elfde jaarverslag van de Federale ombudsman. In de voorbije elf jaar hebben meer dan 39 000
burgers de weg naar de ombudsman gevonden. Dat is gemiddeld 3 500 klachten en informatievragen per
jaar.
Wanneer we de inloopperiode buiten beschouwing laten en ons beperken tot de laatste vijf jaren dan komen
we uit op een gemiddelde van meer dan 4 700. Het jaar 2007 trekt dit gemiddelde behoorlijk naar boven
want het voorbije jaar ontvingen we voor het eerst meer dan 5 000 klachten en informatievragen.
De informatiecampagne die wij in 2007 gevoerd hebben via de gemeenten en OCMW’s, de Belgische
ambassades en consulaten en in de penitentiaire instellingen - dit alles ondersteund door advertenties in de
geschreven pers - is daar zeker niet vreemd aan.
Wij blijven werken aan het verhogen van de bekendheid van de instelling bij het grote publiek opdat de
burgers steeds gemakkelijker de weg zouden vinden naar de Federale ombudsman. Dat laatste is immers
een wezenlijke voorwaarde voor een goede en vooral doeltreffende werking van de dienst.
Omdat de Federale ombudsman op 1 januari 2007 zijn tiende verjaardag vierde, hebben we dit jaar een
nieuw deel aan het jaarverslag toegevoegd: 10 jaar voorstellen en suggesties. Ieder jaar opnieuw gaat de
meeste aandacht naar de aanbevelingen van de ombudsmannen, terwijl er op het terrein, minder opvallend
misschien, toch ook heel wat zaken gerealiseerd worden. In goede samenwerking met de administratie wordt
er op basis van de klachten van de burgers gewerkt aan de permanente verbetering van de dienstverlening
en van de relatie burger - bestuur, met resultaat.
Verder bevat het jaarverslag de gewone onderdelen. In de inleiding brengen wij verslag uit over de werking en
het beheer van de Federale ombudsman, met daarin onder meer de aanpassingen die wij in 2007 in de
organisatiestructuur doorgevoerd hebben. Deel twee bevat de algemene cijfergegevens en grafieken: aantal
ontvangen klachten, ontvankelijkheid, evaluatie, bekomen resultaat, behandelingsduur, … In deel drie analyseren wij de behandelde klachten volgens hetzelfde stramien als vorig jaar: een thematische aanpak van de
vastgestelde problemen, geı̈llustreerd met in het oog springende voorbeelden uit de praktijk. In deel vier vindt
u de cijfergegevens opgesplitst per administratie en deel vijf bevat de aanbevelingen: vier algemene aanbevelingen bestemd voor het Parlement en de officiële aanbevelingen die wij in de loop van 2007 rechtstreeks
aan de administraties gedaan hebben.
Bij de Federale ombudsman is het ombudswerk vooral teamwerk en wij willen hier alle medewerkers
bedanken voor hun inzet, flexibiliteit en motivatie, ieder op zijn eigen terrein.

Voorwoord

Wij wensen u alvast veel leesgenot en houden ons ter beschikking om het jaarverslag voor te stellen en toe
te lichten aan de commissie voor de Verzoekschriften.
Met de meeste hoogachting,
de federale ombudsmannen,

Catherine De Bruecker

Guido Schuermans

I. Inleiding
II. Algemene cijfers
III. Analyse van de behandelde klachten
IV. Cijfers per administratie
V. Aanbevelingen
VI. Tien jaar voorstellen en suggesties
Bijlagen

7
19
35
119
143
153
189

I.
Inleiding

de Federale ombudsman jaarverslag ’07

7

Inleiding

I

Luisteren - Overtuigen - Bemiddelen
De Federale ombudsman is een onafhankelijke instelling die gratis tussenkomt op vraag van burgers,
natuurlijke personen of rechtspersonen. Hij helpt hen bij het oplossen van hun geschillen met de
federale administraties en onderzoekt hun klachten op onpartijdige wijze. Hij gaat daarbij na of de
dienst waarover de klacht gaat de regelgeving en de beginselen die aan de basis liggen van ‘behoorlijk
bestuurlijk handelen’ heeft nageleefd.
Wanneer de klacht gegrond blijkt, tracht hij de administratie ervan te overtuigen om de nodige verbeteringen aan te brengen. Hierbij beschikt hij over een ruime aanbevelingsbevoegdheid en kan
zodoende ook een bijdrage leveren aan de verbetering van de regelgeving en de administratieve
praktijk.
Zo heeft de Federale ombudsman, sinds zijn oprichting in 1997, meer dan 39 000 burgers proberen te
helpen, 91 officiële aanbevelingen gericht aan de administratie en 56 algemene aanbevelingen
voorgelegd aan het Parlement.
Na onze aanstelling door de Kamer van volksvertegenwoordigers in 2005 stelden wij de burger terug
in het brandpunt van de acties van de Federale ombudsman. Wij legden dit voornemen vast in onze
missieverklaring.
Als onafhankelijke instelling streeft de Federale ombudsman 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 de verbetering van 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 van
de gegronde klachten.
De missieverklaring vormt nog steeds de rode draad doorheen ons optreden, met kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie als ijkpunten.
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1. De werking van de dienst
Toegankelijkheid
Toegankelijkheid hangt nauw samen met bekendheid en bereikbaarheid. Een externe ombudsdienst
als de Federale ombudsman kan slechts doeltreffend werken als hij ruime bekendheid geniet en als hij
bereikbaar is voor iedereen die hem nodig heeft. Wij hebben het voorbije jaar dan ook verder gewerkt
aan het vergroten van de (naam)bekendheid en de bereikbaarheid.

de Federale ombudsman helpt u …
Zoals aangekondigd in ons Jaarverslag 20061, hebben we dit jaar een gefaseerde informatiecampagne
afgerond.
Informatiefolders en affiches ‘de Federale ombudsman helpt u’ stellen in een bevattelijke taal de werking
van de instelling voor en lichten de voorwaarden voor het indienen van een klacht toe. In een eerste
fase werden deze folders en affiches in groten getale2 verstuurd naar alle gemeenten en OCMW’s van
het land, naar alle ambassades en consulaten van België en naar de penitentiaire instellingen, met het
verzoek om de folders ter beschikking te stellen van het publiek.
Vervolgens adverteerden we in het najaar in een aantal dag- en weekbladen (Metro, Humo,
Télé-Moustique, Dag Allemaal, Ciné-Télé-Revue). De advertenties verwezen uitdrukkelijk naar de
folders die bij de gemeentebesturen en OCMW’s ter beschikking liggen.
De eerder bescheiden campagne heeft blijkbaar aangeslagen. De gemeenten en OCMW’s bestelden
en bestellen nog regelmatig folders bij en de Federale ombudsman heeft in 2007 ongeveer 700
dossiers meer aangelegd dan in 2006. Dat is een stijging met ruim 16 procent.
Aan Franstalige kant kwam daar nog de ‘Semaine de la médiation’ bij. Zij had plaats van 3 tot 6 oktober
2007 met de slogan ‘Le Médiateur à votre écoute’. In samenwerking met de ombudsvrouw van de
Franse Gemeenschap en de ombudsman van het Waals Gewest trok de federale ombudsvrouw aan
boord van een Engelse dubbeldekker bus naar verschillende Waalse steden en Brussel om het
ombudswerk dichter bij de burger te brengen en hem erover te informeren.

1
2
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Jaarverslag 2006, pp. 9 e.v.
Pakketten van 100 of 150 exemplaren, in functie van het inwonertal.
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De drie ombudsmannen en hun medewerkers stonden gedurende vier dagen – in Luik, Charleroi,
Bergen, Namen, Nijvel en Brussel – klaar voor de burger om zijn vragen over het ombudswerk te
beantwoorden en zijn klachten te noteren. Het publiek kreeg daarbij ook documentatie over de
bevoegdheden en de actiemiddelen van de drie diensten. In sommige steden kwamen de ombudsman
van Charleroi en de Ombudsman Pensioenen de ploeg nog verruimen.
In Luik hebben de drie ombudsmannen meegewerkt aan de rechtstreekse radio-uitzending ‘Appelez,
on est là!’ op VivaCité. Gedurende anderhalf uur hebben zij vragen van luisteraars beantwoord.

Plaatselijke spreekuren
Vanaf maart 2007 houden de Federale en de Vlaamse ombudsman maandelijks op dezelfde dag
spreekuren in de kantoren van de ombudsmannen van de Vlaamse provinciehoofdsteden, Antwerpen,
Brugge, Gent en Leuven. In Hasselt doen ze dit samen in de Provinciale bibliotheek.
Om de efficiëntie te verhogen wordt er bij de lokale ombudsmannen nog enkel op afspraak gewerkt.
Zo kunnen nutteloze verplaatsingen vermeden worden. Op tien maanden tijd hebben de
medewerkers van de Federale ombudsman ter plaatse 87 klagers ontvangen tegenover 50 vorig jaar
over een periode van twaalf maanden in de vroegere locaties. In absolute cijfers is dit geen bijzonder
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spectaculaire vooruitgang maar procentueel bekeken gaat het toch om een stijging met 75 procent.
Het verhoopte nieuwe elan is er dan toch gekomen en dat is zeker voor een groot stuk te danken aan
de inzet van onze lokale collega’s die deze spreekuren promoten en in goede banen leiden.
De ‘Semaine de la médiation’ in Franstalig België wilde ook de lokale spreekuren terug onder de
aandacht van het publiek brengen, die de drie Franstalige parlementaire ombudsmannen sinds vijf jaar
samen organiseren met het oog op administratieve vereenvoudiging en nabijheid. In de praktijk kan de
burger dankzij dit ‘gemeenschappelijk loket’ ter plaatse mondeling een klacht indienen tegen een
administratieve beslissing van de Federale Staat, het Waals Gewest of de Franse Gemeenschap en er
zeker van zijn dat zij automatisch door de bevoegde ombudsman zal behandeld worden.3
In 2007 kenden de lokale spreekuren ook in Wallonië een stijgend succes. Dit toont aan dat ze, eens
ze beter gekend zijn, aan een reële nood van de burger tegemoetkomen. Het aantal klachten via de
spreekuren is dit jaar verdrievoudigd.
Deze stijging was vooral in Luik merkbaar. Dankzij vruchtbare relaties met de balie en de plaatselijke
verenigingen konden de rol en de actiemiddelen van de ombudsman daar beter bekendgemaakt
worden bij deze actoren op het terrein die de burger de weg kunnen wijzen naar de ombudsman.

Nadenken over behoorlijk bestuur in de Europese Unie
Het netwerk van Europese ombudsmannen omvat de nationale en regionale ombudsmannen van de
lidstaten van de Europese Unie en sinds 2005 ook deze van de kandidaat-lidstaten. Dat zijn meer dan
90 instellingen verdeeld over 31 landen. Het is een praktisch samenwerkingsverband voor de behandeling van de klachten van de Europese burgers in verband met de toepassing van het
gemeenschapsrecht.
De nationale ombudsmannen van de lidstaten komen om de twee jaar samen op een seminarie dat
door de Europese ombudsman samen met een nationale ombudsman georganiseerd wordt. Deze
ontmoetingen dragen actief bij tot informatie-uitwisseling over het gemeenschapsrecht en tot de
bevordering van de goede praktijken.
In oktober 2007 hebben wij in Straatsburg samen met onze Europese collega’s deelgenomen aan het
6de seminarie van de nationale ombudsmannen van de lidstaten en kandidaat-lidstaten van de
Europese Unie, met als thema ‘Nadenken over behoorlijk bestuur in de Europese Unie’ 4.
Bij de afloop van het seminarie heeft het netwerk een verklaring gepubliceerd. Hierin wordt gewezen
op de gemeenschapsdimensie in het werk van de ombudsmannen en wordt verduidelijkt welke dienstverlening zij bieden aan burgers, ondernemingen en verenigingen in verband met kwesties die onder
het recht van de Europese Unie vallen.

3
4
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Deze spreekuren vinden momenteel twee keer per maand plaats in Bergen, Charleroi, Luik, Marche-en-Famenne en Namen.
Informatie over dit seminarie is beschikbaar http://www.ombudsman.europa.eu
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Het zijn immers de bevoegde nationale en regionale ombudsmannen die de klachten tegen de administratieve overheden van een lidstaat moeten behandelen, met inbegrip van de kwesties die onder het
recht van de Europese Unie vallen. De Europese ombudsman behandelt klachten die gericht zijn tegen
de instellingen en organen van de Europese Unie.
De verklaring bevat een aantal kwaliteitsstandaarden die alle leden van het netwerk hanteren om een
optimale dienstverlening aan het publiek te bieden: hoffelijkheid, transparantie, motivering van de
adviezen of beslissingen, publieksinformatie, toegankelijkheid, snelle behandeling, efficiëntie en effectiviteit, een volgehouden aandacht voor de eerbiediging van de fundamentele rechten.
De nationale en regionale ombudsmannen kunnen bovendien voortaan aan de Europese ombudsman
een schriftelijk antwoord vragen op vragen die verband houden met het Europees recht en de interpretatie ervan, ook bij de behandeling van bijzondere gevallen.

De Europese ombudsman, een partner
Aansluitend bij het voornoemde seminarie ontvingen wij eind november de heer Nikiforos Diamandouros, Europees ombudsman, voor een officieel driedaags werkbezoek. Bij deze gelegenheid werden
wij ontvangen door de Kamervoorzitter en –ondervoorzitter.

(Van l. naar r. C. De Bruecker, H. Van Rompuy, N. Diamandouros, H. De Croo, G. Schuermans)
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De Europese ombudsman hield een uiteenzetting voor een gemeenschappelijke vergadering van het
federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden en de commissie voor de Verzoekschriften van
de Kamer en heeft in onze aanwezigheid deelgenomen aan een gedachtewisseling met de leden van de
verenigde commissies.5
Op uitnodiging van de Eerste Voorzitter en van de Voorzitter van het Hof van Cassatie was er in het
Hof een werklunch in aanwezigheid van de Eerste Voorzitter en de Voorzitters van de Raad van State
en van het Grondwettelijk Hof.
De Europese ombudsman nam deel aan de algemene vergadering van POOL6, waar hij zijn ervaring
kon delen met de regionale, gemeentelijke en sectorombudsmannen van ons land over het thema
‘Het bevorderen van transparantie en verantwoordelijkheid bij de openbare dienst’. Daarna werd hij samen
met de leden van POOL ontvangen door de Gouverneur van Namen.
Hij was ook nog, vergezeld van de federale ombudsmannen, gastspreker aan de Katholieke Universiteit
Leuven in de cursus ‘Relatie: burger – bestuur’ van professor Marleen Brans en aan de Université Libre
de Bruxelles bij de cursus ‘administratieve geschillen’ van professor Michel Leroy.
Eveneens werden werkvergaderingen gehouden met respectievelijk de minister van Justitie en met de
minister van Buitenlandse Zaken.
Het bezoek werd afgerond met een gedachtewisseling met het personeel van de Federale
ombudsman.

Studiedag ‘Ombudsdiensten en vreemdelingen’
In samenwerking met het Interdisciplinair Centrum voor Ombudsmanstudies (ICOM) en de uitgeverij
die Keure hebben de Federale ombudsman en de Vlaamse Ombudsdienst op 9 oktober 2007 een
colloquium georganiseerd rond het thema ‘Ombudsdiensten en vreemdelingen’.
Dit colloquium richtte zich tot bemiddelaars, ombudsmannen, ambtenaren (in het bijzonder zij die
het vreemdelingenbeleid en -recht toepassen), universiteitsprofessoren en hun academische
medewerkers, parlementariërs, burgemeesters, gemeentesecretarissen, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), sociale diensten en elkeen die geı̈nteresseerd is in het vreemdelingenbeleid en/of de
ombudsfunctie.

5
6
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Doc 52 0520/001
Permanent Overleg van ombudslieden. (www.ombudsman.be)
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❖ Programma
Voormiddag
n Voorzitter: Bernard HUBEAU, Vlaams ombudsman
n Verwelkoming: Marleen VANDERPOORTEN, Voorzitter van het Vlaams Parlement
n Inleiding: Bernard HUBEAU, Vlaams ombudsman
n ‘De recente evoluties in het vreemdelingenrecht’, Jean-Yves CARLIER, Université Catholique de
Louvain
n ‘Het optreden van de Federale ombudsman in de vreemdelingenproblematiek: klachtenbeeld en
ombudswerk’, Catherine DE BRUECKER, Federale ombudsvrouw
n ‘De dienst Vreemdelingenzaken en de Federale ombudsman’, Freddy ROOSEMONT, Directeurgeneraal dienst Vreemdelingenzaken
n ‘Het perspectief van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding’, Jozef DE
WITTE, Directeur, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
n ‘Behoorlijk omgaan met vreemdelingen. De visie van de Nederlandse Nationale Ombudsman’,
Alex BRENNINKMEIJER, Nationale ombudsman, Nederland
Namiddag
n Voorzitter: Philippe DE BRUYCKER, Université Libre de Bruxelles
n ‘Kanttekeningen bij een nieuw vreemdelingenbeleid. Kort verblijf, gezinshereniging, verblijfsaanvraag uitzonderlijke omstandigheden’, Bob BRIJS, Advocaat
n ‘De toegankelijkheid van voorzieningen voor etnische minderheden. Ontwikkelingen, beleid en
instrumenten’, Piet JANSSEN, Stafmedewerker, Vlaams Minderhedencentrum
n Debat met:
o Rafael RIBO, Sindic de Greuges de Catalunya, Ombudsman van Catalonië
o Catherine DE BRUECKER, Federale ombudsvrouw
o Guido SCHUERMANS, Federaal ombudsman
o Rita PASSEMIERS, Ombudsvrouw van de Stad Gent en OCMW
o Annick GOEMINNE, Europese Commissie – DG Justice, Freedom, Security – Unit Immigration
and Asylum
o Paul PATAER, Liga voor de Mensenrechten / Vluchtelingenwerk Vlaanderen
o Christine FLAMAND, Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen –
Regionale delegatie voor de Benelux en de Europese instellingen
n Algemene conclusies, Prof. Robert ANDERSEN, Eerste Voorzitter van de Raad van State

❖ Conclusies
Prof. Robert Andersen, Eerste Voorzitter van de Raad van State, heeft de conclusies geformuleerd bij
deze studiedag. Hij ziet geen bezwaar om toe te laten dat de bemiddeling parallel zou (kunnen)
verlopen met de procedure van het georganiseerd administratief beroep en zelfs – waarom niet – dat
de rechter of de administratieve autoriteit die zich over het beroep dient uit te spreken de beslissing
zou kunnen opschorten in afwachting van het resultaat van de bemiddeling. Hij heeft daarnaast
gewezen op de vele instanties die zich op de een of andere wijze met de klachten van vreemdelingen
bezighouden, wat bepaalde dubbelzinnigheden over hun respectieve rol meebrengt. Zo heeft hij
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onderstreept dat de rol van het Centrum voor de gelijkheid van kansen en racismebestrijding niet mag
verward worden, zoals de mondelinge uiteenzetting van de directeur van het centrum trouwens
aangaf, met die van een ombudsman. In tegenstelling tot deze laatste is hij geen derde die tot onpartijdigheid en neutraliteit gehouden is. Hij staat integendeel de vreemdeling bij. Al is de opdracht van
deze twee instellingen verschillend, dan sluit dit geenszins uit dat er tussen beide regelmatige contacten
zijn en synergieën wenselijk zijn.
De bijdragen van deze studiedag zullen begin 2008 gepubliceerd worden.

2. Het beheer van de instelling
De structuur van de organisatie
De hertekening van de organisatie in mei 2007 stond in functie van de optimalisering van de kwaliteit
van onze dienstverlening. Beter inspelen op de groeiende behoeften inzake onthaal en communicatie
en het opvangen van verschuivingen in aard en kwantiteit van de klachten leidde tot een aanpassing van
de structuren.

Opvallende nieuwe elementen in het aangepaste organogram zijn de afdelingen Frontoffice en
Communicatie. De afdeling Frontoffice verzorgt het eerste contact met de burger die een beroep doet
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op de Federale ombudsman. Zij onderzoekt de ontvankelijkheid van de inkomende klachten,
behandelt de informatievragen en verwijst de klachten die niet voor de Federale ombudsman bestemd
zijn zo mogelijk door naar de juiste instantie. De centralisatie van deze taken zorgt voor een uniforme
en kwaliteitsvolle aanpak van het eerste contact met de verzoekers. Zo krijgen ook deze dossiers de
aandacht die ze verdienen.
De drie backoffices behandelen de klachten die betrekking hebben op hun respectieve werkterrein.
De afdeling Communicatie ondersteunt en realiseert het communicatiebeleid van de federale
ombudsmannen.
De aanpassingen in de organisatiestructuur gingen gepaard met de aanstelling van vier auditeurscoördinatoren aan het hoofd van respectievelijk drie operationele afdelingen (de ‘backoffice’s’) en de
nieuwe afdeling Communicatie. De nieuwe structuur had geen invloed op het totale personeelsbestand.

Personeelsbezetting en -beleid
Op 1 januari 2008 telde de instelling 43 medewerkers, verdeeld over 4 niveaus, zoals weergegeven in
de volgende tabel.
Niveau

A
B
C
D (d)
Totaal

Taalrol

Geslacht

Rechtspositie

N

F

M

V

Statutair

Contract

13
7
1
1
22

13
5
1
2
21

13
4
2
0
19

13
8
0
3
24

19(a)
8
0
0
27

7(b)
4(c)
2
3
16

Totaal
effectief in VTE7

Totaal
personeelsformatie

26
12
2
2,5
42,5

24
12 (+2)
2
(2,5 VTE)
38 (+4,5)

(a) waarvan 5 opdrachthouders met een tijdelijk mandaat (administrateur en 4 auditeurs-coördinatoren)
(b) aanwerving van 2 contractuele attachés voor de tijdelijke vervanging van een statutair medewerker in disponibiliteit wegens ziekte, van een
medewerker in voltijdse loopbaanonderbreking en van een medewerker in halftijdse loopbaanonderbreking volgend op een bevallingsverlof
(c) waarvan 1 Nederlandstalig onthaalbediende, artikel 4 van de personeelsformatie (dringende en tijdelijke behoefte). Werving van een
contractueel Franstalige onthaalbediende in februari 2008
(d) schoonmaakpersoneel, gelijkgesteld met niveau D, artikel 4 van de personeelsformatie: 3 medewerkers (2,5 VTE)

In vergelijking met de toestand op 1 januari 2007 nam het globale personeelsbestand met een halve
eenheid toe.
Na de externe wervingsprocedures in samenwerking met Selor konden 5 statutaire betrekkingen van
opdrachthouder ingevuld worden, waarvan 1 administrateur (N) en 4 auditeurs-coördinatoren (2N en
2F). De procedure voor de aanwerving van een directeur heeft geen laureaat opgeleverd en zal in de
loop van 2008 heropgestart worden.

7

Voltijds equivalent.
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Voor de permanente vorming doet de instelling regelmatig een beroep op het Opleidingsinstituut van
de Federale Overheid (OFO), zowel voor het verwerven van administratieve competenties als voor
het optimaliseren van het persoonlijk functioneren of de ontwikkeling van managementcompetenties.
Daarnaast nemen de medewerkers regelmatig deel aan studiedagen of andere externe opleidingen in
hun vakgebied (vreemdelingenrecht, sociaal en fiscaal recht, overheidsbeheer, communicatie, …).

Financieel en budgettair beheer
Het boekhoudkundig beheer is gebaseerd op een economische boekhouding en wordt intern georganiseerd. Elk jaar worden de boekhouding en de begrotingsrekeningen onderworpen aan een controle
a posteriori door het Rekenhof.
De budgettaire basiscijfers 2006-2008 worden weergegeven in de volgende tabel.
Begrotingsjaar
Uitgaven
Financiering
dotatie
overgedragen boni
andere ontvangsten
Saldo

Rekeningen
2006

Aangepaste begroting8
2007

Begroting
2008

3 371 009,46

3 900 000,00

4 093 360,00

3 714 371,40
3 427 000,00
271 679,08
15 692,32

3 900 000,00
3 547 000,00
353 000,00

4 093 360,00
3 852 000,00
235 000,00

343 361,94

De rubriek ‘Rekeningen’ vermeldt voor de uitgaven 2006 het bedrag van de werkelijke uitgaven, de
rubrieken ‘Begroting 2007’ en ‘Begroting 2008’ vermelden het bedrag van de door de Kamer toegestane totale uitgavenkredieten. Deze uitgavenkredieten worden gefinancierd door de eigenlijke dotatie
(het bedrag jaarlijks opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de federale overheid), de
overgedragen boni van vorige jaren en de andere ontvangsten.

Materieel beheer
Zoals aangekondigd in het vorig jaarverslag werd vanaf 1 april 2007 het naastliggende gebouw gelegen
Hertogsstraat 45 in huur genomen, om te verhelpen aan het nijpende plaatsgebrek. Omwille van
renovatiewerken uitgevoerd door de eigenaar werd dit gebouw uiteindelijk pas twee maanden later in
gebruik genomen. De ingebruikname en uitrusting van de bijkomende ruimte, evenals de integratie van
beide gebouwen op het vlak van telecommunicatie en beveiliging vergden een bijzondere inspanning.
Op het vlak van het informaticabeheer is het up-to-date houden van de bestaande ICT- infrastructuur
steeds een belangrijke bekommernis. In 2007 werd aldus het gehele printer- en copierpark vernieuwd.
Het in huur nemen van het aangrenzende gebouw vergde uiteraard een uitbreiding van de bestaande
netwerkinfrastructuur. De servers kregen hierdoor ook een meer aangepaste locatie.
8
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De rekeningen 2007 zullen door het Rekenhof worden gecontroleerd en afgesloten door de Kamer van volksvertegenwoordigers in de loop van 2008.
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1. Inleiding
In dit deel bieden de algemene statistische gegevens een overzicht van het aantal dossiers, de taal, het
bij de indiening gebruikte communicatiemiddel, de behandelingsstaat, de ontvankelijkheid, de beoordeling en de doorlooptijd van de dossiers. In Deel IV van dit Jaarverslag komen de gegevens over de
verschillende federale administraties.9
Dit jaarverslag betreft het volledige kalenderjaar 2007. De cijfers in dit deel geven de toestand weer
van de dossiers op 31 december 2007.
Om een juist inzicht te verschaffen in de instroom van dossiers tijdens het voorbije werkjaar zijn de
tabellen en grafieken - 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
2007, 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 vergeleken over de jaren
2006 en 2007. Voor het eerst steunen de in dit jaarverslag opgenomen cijfergegevens zich op de in het
Jaarverslag 2006 beschreven nieuwe evaluatieprocedure die sinds 1 januari 2007 wordt gebruikt.10 Een
sluitende vergelijking met het werkjaar 2006, tijdens hetwelk een andere methode werd gebruikt, is
dus niet mogelijk voor een aantal gegevens (evaluatie van de afgesloten klachten, toepassing van de
evaluatiecriteria en het resultaat van de tussenkomst van de Federale ombudsman).

2. Algemene statistieken
2.1. Nieuwe dossiers
Nieuwe dossiers – evolutie 2006 – 2007
Aantal klachten

Aantal informatievragen

Totaal

3 554 Klachten
78,7%

961 Informatievragen
21,3%

Totaal: 4 515

4 116 Klachten
78,3%

1141 Informatievragen
21,7%

Totaal: 5 257

2006

2007

Tijdens het werkjaar 2007 ontvingen we 5 257 nieuwe dossiers, met inbegrip van 1 141 informatievragen (tegenover 4 515 nieuwe dossiers in 2006, waarvan 961 informatievragen). Dit is het grootste
9
10

pp. 119 e.v.
Jaarverslag 2006, pp. 17 e.v.
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aantal nieuwe dossiers dat werd geregistreerd sinds de oprichting van de Federale ombudsman, elf jaar
terug. Merk op dat de aanzienlijke toename van dossiers in 2007 in vergelijking met 2006 (+ 16,4%) de
verdeling tussen klachten en informatievragen ongemoeid laat (78/22).
Naast de klachten en informatievragen krijgt de Federale ombudsman een aantal telefonische vragen
om inlichtingen die niet als een dossier worden beschouwd en onmiddellijk beantwoord worden door
Frontoffice.
Het beantwoorden van schriftelijke en telefonische vragen om inlichtingen vertegenwoordigt een
aanzienlijke werklast. De Federale ombudsman tracht immers ook burgers die geen klacht hebben,
maar een vraag om informatie, verder te helpen.
Tijdens de voorbije elf jaar legde de Federale ombudsman 39 916 dossiers aan, waarvan 31 413
klachten.

2.2. Nieuwe dossiers per taal
Nieuwe dossiers per taal: evolutie 2006-2007
2006

2007

1,1% 0,1%

1,4% 0,4%

Klachten Nederlands

8,9%

Infovragen Nederlands

6,3%

Klachten Frans
Infovragen Frans
Klachten Duits / andere
Infovragen Duits / andere

36,9%

40,7%

12,2%
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2.3. Nieuwe dossiers per communicatiemiddel
Het communicatiemiddel duidt aan op welke wijze een klacht of een informatievraag werd ingediend.
Andermaal werden er in het werkjaar 2007 meer dossiers elektronisch (per e-mail of via de webstek
van de Federale ombudsman) ingediend dan per gewone brief.
Nieuwe dossiers per communicatiemiddel
E-mail
2 026 dossiers

2007: 38,5%

2006: 35,9%
Brief
1 358 dossiers

2007: 25,8%

Telefoon
1 032 dossiers

2007: 19,6%

2006: 30,4%

2006: 21,1%
Bezoek
396 dossiers

2007: 7,5%

2006: 5,8%
Fax
225 dossiers

2007: 4,3%

2006: 5,2%
Spreekuren
220 dossiers

2007: 4,2%

2006: 1,5%

Wij vestigen de aandacht op de toename in vergelijking met 2006 van het aantal dossiers dat werd
ingediend tijdens de lokale spreekuren, zowel in absolute cijfers (die verdrievoudigden), als percentsgewijs, terwijl het aantal nieuwe dossiers steeg met 16,4%. Sinds 2007 werd een nieuwe samenwerking
met de lokale ombudsmannen in Vlaanderen op touw gezet. Langs Franstalige zijde werden de
dossiers die werden ingediend tijdens ‘La Semaine de la médiation’ opgeteld bij deze ingediend tijdens
de spreekuren.
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2.4. Ontvankelijkheid van de nieuwe klachten
De onontvankelijke of doorgezonden dossiers vertegenwoordigen een niet te verwaarlozen deel van
de werklast. Dikwijls is een grondig onderzoek vereist voor een dossier onontvankelijk wordt verklaard
of voor het wordt doorgezonden naar een andere ombudsdienst.
Van de 4 116 nieuwe klachten waren er 850 onontvankelijk; 166 werden doorgezonden naar een
andere ombudsdienst. De overige 3 100 klachten werden ontvankelijk verklaard.
Ontvankelijkheid van de nieuwe klachten
Ontvankelijk
3 100 dossiers
2 768 dossiers

2007: 75,3%

2006: 77,9%
Onontvankelijk
850 dossiers
652 dossiers

2007: 20,7%

2006: 18,3%
Doorzending
166 dossiers
134 dossiers

2007: 4,0%

2006: 3,8%

2.5. Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Nieuwe ontvankelijke klachten per taal – evolutie 2006-2007
2006

2007

1,4%

1,7%

Nederlands
Frans
Duits / andere

50,9%
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2.6. Verdeling onontvankelijke klachten
Deze grafiek vermeldt het aantal klachten per onontvankelijkheidsmotief zoals opgenomen in de
organieke wet en het huishoudelijk reglement van de Federale ombudsman. Doorzendingen worden
hierbij eveneens beschouwd als een categorie van onontvankelijke klachten.
Verdeling onontvankelijke klachten
Totaal: 1016 onontvankelijke klachten
Ratione materiae
601 klachten
59,2%
Doorzending
166 klachten
16,3%
Ontbreken van vooraf ondernomen stappen
126 klachten
12,4%
Duidelijk ongegrond
82 klachten
8,1%
Varia
22 klachten
2,2%
Feiten zijn ouder dan 1 jaar
12 klachten
1,2%
Bevestiging door gebrek aan nieuwe elementen
7 klachten
0,7%

2.7. Doorgezonden klachten
Wanneer de klacht een federale, gewestelijke, gemeenschaps- of lokale administratieve overheid
betreft die krachtens een wettelijke regeling over een eigen ombudsman beschikt, wordt de klacht
systematisch en zonder formaliteiten doorgestuurd en als een doorzending in de statistieken geregistreerd. Klachten over andere instanties zijn onontvankelijk (ook al wordt het dossier wel opgestuurd
naar een klachten- of ombudsdienst).
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Bestemmeling van de doorzendingen
2007

%

Vlaamse Ombudsdienst

38

22,9%

Ombudsdienst Pensioenen
Ombudsdienst voor de Telecommunicatie

35
32

21,1%
19,3%

Hoge Raad voor de Justitie

18

10,8%

Ombudsdienst voor de postsector

11

6,6%

Lokale ombudsdiensten
Ombudsman bij de NMBS Groep

10
10

6,0%
6,0%

Ombudsman Waals Gewest

6

3,6%

Ombudsdienst Franse Gemeenschap
Comite P

5
1

3,0%
0,6%

166

2.8. Stand ontvankelijke klachten op 31 december 2007
Op 31 december 2006 waren er nog 1 784 klachten te behandelen (ingediend in 2006 en tijdens de
vorige jaren). Daarvan werden er in 2007 nog 132 niet ontvankelijk verklaard of doorgezonden. Van de
resterende 1 652 ontvankelijke klachten van de vorige jaren werden er in 2007 1 324 afgesloten en
blijven er op 31 december 2007 dus nog 328 te behandelen. Van de 3 100 ontvankelijke klachten die
in 2007 werden ingediend, blijven er nog 1 499 te behandelen. Het totale aantal te behandelen
klachten is dus lichtelijk gestegen van 1 784 op 31 december 2006 tot 1 827 op 31 december 2007
(1 499 + 328).
Stand ontvankelijke klachten op 31.12.2007
Vorige jaren

2007

Totaal

328

1 499

Totaal: 1 827

1 324

1 601

Totaal: 2 925

Hangend

Gesloten

Een ontvankelijke klacht is afgesloten wanneer de klacht is afgesloten naar de klager toe (2 828) of
wanneer de behandeling ervan is opgeschort (beroep bij de rechtbank of georganiseerd administratief
beroep: 97).
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2.9. Nieuwe ontvankelijke klachten per administratie:
evolutie 2006-2007
De volgende tabellen geven de evolutie 2006-2007 van de verdeling van het aantal nieuwe ontvankelijke klachten over de verschillende administraties. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
‘ambtenarenklachten’ en andere klachten. Ambtenarenklachten zijn klachten ingediend door een
ambtenaar tegen zijn eigen (huidige, vorige of toekomstige) administratie en die een ondersteunende
staf- of personeelsdienst betreffen of eventueel een operationele dienst (vb. een klacht tegen een
rechtstreeks hiërarchische meerdere), voor zover de relatie ambtenaar-administratie niet behoort tot
de kernactiviteit van die operationele dienst (vb. Selor). De gegevens in Deel IV van dit jaarverslag over
de statistieken per administratie bevatten dus geen ambtenarenklachten.
Nieuwe ontvankelijke klachten per administratie (exclusief ambtenarenklachten)

Kanselarij van de Eerste Minister
Personeel en Organisatie
Informatie- en Communicatietechnologie
Justitie
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
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

2007

2006

3
29
0
87
1 294
82
5
731
14
143
40
19
116
1
257
12

1
37
2
81
1 182
79
6
606
16
140
42
30
79
0
270
12

204
41
3 078

139
17
2 739
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Nieuwe ontvankelijke ambtenarenklachten per administratie

Personeel en Organisatie
Justitie
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
Financiën
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

2007

2006

1
11
7
3
5

1
12
5
5
3

32
1

28
1

2
6

3
1

1
3
12
11

1
1
4
9

95

74

Vermits een klacht betrekking kan hebben op verschillende overheden, is het aantal klachten per
administratie hoger dan het aantal ontvankelijke dossiers (3 078 + 95 = 3 173; voor 3 100 nieuwe
ontvankelijke klachten in 2007).

2.10. Nieuwe ontvankelijke klachten per sector
Nieuwe ontvankelijke klachten per sector (zonder ambtenarenklachten)
1,8%
Gezagsdepartementen
5,0%
Financiën
Sociale sector

20,7%

Economische sector
48,7%

23,8%
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2.11. Evaluatie van de afgesloten klachten
Sinds 2007 januari wordt een nieuwe evaluatiemethode toegepast. Bij de afsluiting van een dossier
duidt de Federale ombudsman aan of de klacht al dan niet gegrond is en dit in het licht van de 15
ombudsnormen.
Het onderzoek van een klacht kan leiden tot een van de vier volgende evaluaties:
1. gegrond: een of meerdere ombudsnormen werden niet nagekomen.
2. niet gegrond: de ombudsnormen werden nagekomen.
3. gedeeltelijk gegrond:
Drie situaties worden bedoeld:
- de klacht omvat verschillende even belangrijke grieven, die echter niet alle gegrond zijn. Echter, als
uit de klacht een en dezelfde hoofdbekommernis blijkt, dan zal de evaluatie van de klacht gericht
zijn op deze hoofdbekommernis;
- de gevallen waarbij er een gedeelde verantwoordelijkheid bestaat tussen de verzoeker en de
administratie;
- de klacht waarbij de materiële beginselen werden nagekomen (vb. de klager heeft geen recht op
een toelage waar hij om verzoekt), maar waaruit blijkt dat procedurele beginselen niet werden
gerespecteerd (vb. onbehoorlijk onthaal van de verzoeker of foute informatieverstrekking).
4. geen oordeel
Vier onderscheiden veronderstellingen worden bedoeld:
- de poging tot bemiddeling: wordt gehanteerd bij klachten die niet onmiddellijk als gegrond of
ongegrond kunnen worden beschouwd (de administratie beschikt over een discretionaire
bevoegdheid) of waarbij snel een oplossing kan worden bewerkstelligd zonder dat verantwoordelijkheden nader dienen onderzocht te worden;
- de onmogelijkheid om zich uit te spreken over de gegrondheid of niet van de klacht;
- het gebrek aan antwoord van de verzoeker op een vraag om toelichting van de Federale
ombudsman;
- de klacht die zonder voorwerp is geworden: de verzoeker informeert de Federale ombudsman
dat zijn tussenkomst niet verder vereist is of het probleem werd opgelost voordat de Federale
ombudsman hierover werd gevat.
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In de volgende grafiek wordt een algemeen beeld geschetst van de evaluatie van de 2 828 tijdens het
werkjaar 2007 afgesloten klachten (zonder de opschortingen). Ook de ambtenarenklachten zijn
inbegrepen in die klachten. De toepassing van de nieuwe evaluatiemethode laat geen vergelijking toe
met het werkjaar 2006 tijdens hetwelk een andere methode werd gebruikt. Vanaf het Jaarverslag 2008
zal de vergelijking met het vorige werkjaar wel gemaakt worden.
Evaluatie van de afgesloten klachten
Totaal: 2 828 afgesloten klachten
(Gedeeltelijk) gegrond
1 140 klachten
40,3%
Ongegrond
655 klachten
23,2%
Poging tot bemiddeling
343 klachten
12,1%
Geen oordeel
690 klachten
24,4%

2.12. Toepassing van de ombudsnormen
U vindt hierna een overzicht van de ombudsnormen die werden weerhouden in de 1 140 klachten die
in 2007 werden afgesloten met de evaluatie ‘gegrond’ of ‘gedeeltelijk gegrond’. Meerdere ombudsnormen kunnen geschonden zijn in eenzelfde dossier en de norm ‘efficiënte coördinatie’ gaat in beginsel
samen met een andere ombudsnorm. Dit verklaart dat het aantal geschonden ombudsnormen (1 287)
hoger is dan het aantal afgesloten dossiers (1 140).
De werkjaren 2006 en 2007 werden met elkaar vergeleken. De tabel bevat de nieuwe ombudsnorm
‘efficiënte coördinatie’ die nog niet gebruikt werd in 2006. Het in 2006 gebruikte beginsel ‘actieve en
passieve informatieverstrekking’ werd in 2007 ontdubbeld (‘actieve informatie’ en ‘passieve informatie’).
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Toepassing van de ombudsnormen
Ombudsnorm

2007

Redelijke termijn

742
106

57,7%
8,2%

31
129
79
43
38
32
29

2,4%
10,0%
6,1%
3,3%
3,0%
2,5%
2,3%

24
22
6
5
1
0
1 287

1,9%
1,7%
0,5%
0,4%
0,1%
0,0%

Passieve informatieverstrekking
Actieve informatieverstrekking
Zorgvuldigheid
Overeenstemming met de rechtsregels
Efficiënte coördinatie
Redelijkheid en evenredigheid
Afdoende toegankelijkheid
Vertrouwen
Rechtszekerheid
Afdoende motivering
Hoffelijkheid
Gelijkheid
Hoorplicht
Onpartijdigheid

% 2007

2006

% 2006

932

66,6%

101

7,2%

149
68

10,7%
4,9%

19
23
7

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

11
16
1
71
0
1
1 399

0,8%
1,1%
0,1%
5,1%
0,0%
0,1%

Het ruime aandeel van de ‘redelijke termijn’ binnen de weerhouden ombudsnormen wordt grotendeels
veroorzaakt door de lange behandelingsduur van de aanvragen tot regularisatie van verblijf bij de dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ).

2.13. Resultaat van het optreden van de Federale ombudsman
Zodra vaststaat dat een klacht gegrond is, gaat de Federale ombudsman – steunend op de in 2007 in
gebruik genomen nieuwe evaluatiemethode – na wat het resultaat is van zijn tussenkomst:
a) als de klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond is:
- Herstel
- Gedeeltelijk herstel
- Herstel geweigerd
- Herstel onmogelijk (als het materieel niet (meer) mogelijk is om aan de bestaande situatie te
remediëren)
b) wanneer de Federale ombudsman een poging tot bemiddeling deed:
- Geslaagd
- Niet geslaagd
Wanneer uit het onderzoek naar de gegrondheid van de klacht bleek dat deze gegrond of gedeeltelijk
gegrond was, dan wordt deze klacht als ‘succesvol’ afgesloten zo er een herstel of een gedeeltelijk
herstel kan worden genoteerd. Evenzo wanneer een poging tot bemiddeling tot een goed einde werd
gebracht; wat inhoudt dat het geschil op een positieve wijze werd beslecht.
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Anderzijds kan bij een geweigerd herstel of bij een niet geslaagde bemiddelingspoging geen oplossing
worden gegeven aan het probleem. Het onmogelijk herstel houdt in dat de tussenkomst van de
Federale ombudsman geen oplossing kon bewerkstellingen die bevredigend was voor de indiener van
de klacht. Deze evaluatie komt dus niet in aanmerking om het resultaat van de tussenkomst van de
Federale ombudsman af te wegen.
Resultaat van het optreden van de Federale ombudsman
Positief

Geen

Totaal

1 073 klachten
75,2%

353 klachten
24,8%

Totaal: 1 426

2007

Het aantal dossiers zonder resultaat is grotendeels te verklaren door de verwerkingsduur van de
aanvragen tot regularisatie van verblijf door de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Zo wordt met een
stellige regelmaat een lijst aan de DVZ bezorgd met de dossiers die aan de Federale ombudsman
werden voorgelegd en waarbij de redelijke behandelingstermijn is verlopen. Zo hierop niet wordt
gereageerd binnen een termijn van 15 werkdagen na de verzending van deze lijst, dan worden deze
dossiers afgesloten als (gedeeltelijk) gegrond - herstel geweigerd, met een schending van de redelijke
termijn. Het geweigerde herstel komt nagenoeg volledig toe aan de DVZ.
Het gebruik van de nieuwe evaluatiemethode laat geen sluitende vergelijking toe met het werkjaar
2006, tijdens hetwelk een andere methode werd gebruikt en waarbij evaluaties ‘behoorlijk bestuur na
tussenkomst’ en ‘consensus’ wezen op een succesvolle tussenkomst van de Federale ombudsman,
terwijl de evaluatie ‘onbehoorlijk bestuur’ wees op het gebrek aan resultaat. Op het totaal van de 1 716
in 2006 in aanmerking genomen klachten werden er 1 364 (79,5%) succesvol afgesloten en 352
(20,5%) zonder succes.

2.14. Behandelingsduur van de afgesloten ontvankelijke
klachten
Hierna volgt een grafiek met – per periode van 30 kalenderdagen – het aantal ontvankelijke klachten
die in 2007 werd afgesloten. Het betreft zowel de nieuwe klachten als deze van vorige jaren die nog in
behandeling waren.
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Behandelingsduur in kalenderdagen van ontvankelijke klachten afgesloten in 2007

258

30 dagen

283

60 dagen

367

90 dagen
313

120 dagen
228

150 dagen
195

180 dagen

188

210 dagen
130

240 dagen

119

270 dagen
80

300 dagen

94

330 dagen

84

360 dagen
64

390 dagen
420 dagen

52

450 dagen

52

480 dagen

35

510 dagen

34

540 dagen

34
22

570 dagen
600 dagen

27

630 dagen

29

660 dagen

13

690 dagen

12

720 dagen
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Uit de gegevens blijkt dat - van deze 2 828 klachten - 1 644 (58,1%) werden afgesloten binnen de zes
maanden (tegenover 1 317 klachten of 44,2% in 2006). Daarnaast werden nog eens 695 klachten
(24,6%) afgesloten binnen het jaar (822 klachten of 27,5 % in 2006), 271 andere klachten (9,6%)
binnen het anderhalf jaar (383 klachten of 12,8% in 2006) en ten slotte 112 klachten (4%) binnen de
twee jaar (256 klachten of 8,6% in 2006). Voor 106 klachten (3,7%) vergde de afhandeling meer dan
720 dagen (205 klachten of 6,9% in 2006).
Het aantal dossiers afgesloten binnen het jaar steeg (82,7% waar dit in 2006 71,7% was). De inhaalinspanningen in 2006 lieten toe om het aantal van de oudste dossiers (meer dan twee jaar) te
verminderen. De top van de curve situeert zich dus voortaan op 90 dagen, met 32,1% van de
afgesloten dossiers binnen deze termijn, terwijl deze top zich in 2006 op 120 dagen bevond.
De lange behandelingstijd is in deze gevallen te wijten aan:
- de complexiteit van de problematiek, die betrekking kan hebben op verschillende administraties en
zelfs op verschillende bestuursniveaus;
- de traagheid waarmee in een aantal gevallen tijdens het onderzoek van deze klachten op vragen van
de Federale ombudsman, zowel door de klagers als door administraties, wordt geantwoord.
Sinds het werkjaar 2006 wordt een klacht als afgesloten aanzien zodra de Federale ombudsman het
resultaat van zijn tussenkomst meldt aan de verzoeker. Voordien gebeurde dit pas wanneer het achterliggende structurele probleem was opgelost bij de betrokken administratie, terwijl het individuele
geschil al lang was beslecht. De nadruk ligt dus voortaan op de oplossing van de individuele klacht, zelfs
als het onderzoek naar structurele verbeteringen verder gaat.
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Inleiding

In dit deel van het jaarverslag worden de klachten die wij in 2007 behandelden, net als vorig jaar,
gebundeld op basis van de inhoud van de klacht en niet langer op basis van de administratie waartegen
de klacht gericht was. Als bijlage voegen wij een overzicht toe van de in dit jaarverslag vermelde
administraties.11
De volgende thema’s komen hier aan bod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evolueert de administratie mee?
Wat als de administratie schade veroorzaakt?
De fundamentele rechten
Als proactief zijn nodig is
Toepassing van de reglementering
Als verschillende ombudsdiensten samenwerken
Klachten over het beleid, onontvankelijke klachten en informatievragen

Het geheel wordt geı̈llustreerd met voorbeelden die onmiddellijk in het oog springen.
De namen vermeld in de voorbeelden zijn fictief.

11

p. 219-220.
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I. Evolueert de administratie mee?
Verwachtingen over dienstverlening evolueren in een steeds veranderende samenleving, wat een
opbouwende invloed heeft op de invulling van het behoorlijk en goed bestuur overeenkomstig de
ombudsnormen.
Voorbeelden van een evoluerende samenleving die wij weerspiegeld zagen in de klachten, zijn onder
andere: de opmars van de mondige burger, de vraag om administratieve vereenvoudiging en de
duurder wordende samenleving.
Daarnaast is de elektronische overheid in volle ontwikkeling. De eisen die de burgers daaraan stellen,
gaven ook aanleiding tot klachten.
En ten slotte is er de evolutie in de rechtspraak en de rechtsleer, die onze tussenkomst met het oog op
de verbetering van de dienstverlening kan ondersteunen.
Vanuit het klachtenonderzoek over de werking van de federale administratieve overheidsdiensten, kan
de Federale ombudsman op basis van het ongenoegen dat hij vaststelt, de dienstverlening van de
overheid helpen verbeteren.

De samenleving verandert
❖ De mondige burger
Een mondige burger vraagt een verantwoording voor het optreden van de overheid, komt op voor zijn
rechten, laat zich niet doen …
Soms is de vraag daarbij: “welke eisen kunnen mondige burgers aan een overheid stellen?”

De invorderingsdiensten van de FOD Financiën krijgen te maken met een
mondige burger wanneer hij zijn belastingen moet betalen
Op basis van onze ervaringen stelden wij aan het hoofdbestuur van de FOD Financiën een aantal
maatregelen voor om de kwaliteit van de dienstverlening ten aanzien van de belastingplichtigen te
verbeteren.
Naar aanleiding daarvan stuurde deze FOD ter herinnering in augustus 2007 aan zijn invorderings- en
taxatiediensten een omzendbrief betreffende de optimalisering van de dienstverlening aan de burger.
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• Onnodige invorderingsacties voorkomen
Soms is het overduidelijk dat er bij het vestigen van de aanslag een vergissing is gebeurd. Deze vergissingen kunnen eenvoudig rechtgezet worden bij kohier. Dat betekent dat de taxatiedienst zelf (zo snel
mogelijk) overgaat tot het vestigen van een nieuwe, correcte aanslag zonder dat een formeel bezwaarschrift moet worden ingediend.
Intussen blijft de eerste aanslag wel bestaan. Op basis van deze oude, verkeerde aanslag onderneemt
de ontvanger soms toch onnodige invorderingsacties voor belastingen die na rechtzetting volledig of
grotendeels verdwijnen. Dat geeft uiteraard aanleiding tot het nodige ongenoegen, ook al kan men er
zeker van zijn dat men het teveel betaalde nadien terug krijgt.
Een betere samenwerking tussen de taxatie- en de invorderingsdiensten moet deze onnodige invorderingsacties voorkomen.
Als een taxatiedienst of een invorderingsdienst als
eerste op de hoogte is van een foute inkohiering, dan
zal deze dienst onmiddellijk contact opnemen met de
andere betrokken dienst van invordering of taxatie
om ervoor te zorgen dat er wel terdege rekening
wordt gehouden met de toekomstige rechtzetting,
voor zover de taxatiedienst die bevestigt uiteraard.
Voor de burger is de FOD Financiën immers een
geheel. Hij maakt vaak het onderscheid niet tussen
een taxatie- of een invorderingsdienst.
Een ongemak waar de administratie zelf voor verantwoordelijk is, moet zo vlug mogelijk opgelost worden
en kan, volgens de FOD Financiën, de burgerzin
alleen maar ten goede komen.

Voor aanslagjaar 2007 moet mevrouw Steenhuize
1 541 euro belastingen betalen. Ze is ervan
overtuigd dat er een fout gemaakt is bij het vestigen
van haar aanslag. Ze is immers studente en
begrijpt werkelijk niet vanwaar dat hoge bedrag
komt. Blijkbaar komt haar eerste vraag om rechtzetting niet aan bij haar taxatiedienst en tegen de
tijd dat haar tweede brief in behandeling wordt
genomen, heeft een deurwaarder al een bewarend
beslag gelegd op haar goederen. De betrokken
invorderingsdienst was immers niet op de hoogte
van het feit dat mevrouw Steenhuize niet akkoord
was met haar aanslag. Om een uitvoerend beslag
te voorkomen en in afwachting van het resultaat
van het onderzoek van haar aanslag, start
mevrouw Steenhuize met het afbetalen van de
belastingschuld.

Ook wanneer een formeel bezwaarschrift tegen een
fout in de aanslag wordt ingediend, zal de taxatiedienst onmiddellijk zijn collega van de invordering
inlichten over het bestaan van het bezwaarschrift, de datum van ontvangst en het bedrag van het
onbetwistbaar verschuldigd gedeelte12 (van zodra het is vastgesteld).
• Een gedetailleerde afrekening van belastingschulden bezorgen
Belastingplichtigen met meer dan een openstaande belastingschuld verliezen vaak de stand van de
afbetaling van deze schulden uit het oog.

12

Eenvoudig gezegd is dat het bedrag dat de belastingplichtige moet betalen, steunend op zijn aangegeven inkomsten of op basis
van de laatst definitief verschuldigde belasting.
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Soms volgen ze een afbetalingsplan, soms komen er interesten bij, of worden belastingtegoeden
aangewend, of wordt vakantiegeld ingehouden …
Wij stellen vast dat de mondige belastingplichtige de
invorderingsmaatregelen niet zelden – te goeder of te
kwader trouw – in twijfel trekt.
Wanneer belastingplichtigen een gedetailleerde
afrekening van hun belastingschulden vragen, dan is
het voor de FOD Financiën vanzelfsprekend dat elke
vraag in die zin door de invorderingsdiensten beantwoord moet worden. En net zoals in een
commerciële omgeving heeft de burgerbelastingplichtige het recht om een overzicht te
krijgen van zijn fiscale balans.
De FOD Financiën dringt erop aan dat de taxatie- en
invorderingsdiensten bijzonder aandachtig zouden
zijn op deze punten bij de uitoefening van de
dagelijkse activiteiten.

Een ontvanger legt beslag op een erfenis die de
heer Walraet tegoed heeft. Omdat de heer
Walraet de reden van het beslag niet begrijpt en hij
meent dat hij daarover van de ontvanger geen
afdoende verklaring krijgt, neemt hij contact op met
de Federale ombudsman. Het onderzoek van het
dossier toont aan dat de heer Walraet bij vijf
verschillende ontvangkantoren belastingschulden
heeft. Sommige schulden zijn al tien jaar oud. Uit
kopieën van brieven die de invorderingsdiensten
aan de Federale ombudsman voorleggen, blijkt dat
de heer Walraet in de loop der jaren herhaalde
malen op de hoogte is gebracht van het bestaan
van die schulden en de stand van zaken. Zelfs
daarna blijft hij de schulden betwisten en roept hij
de verjaring ervan in. Hij vraagt de ontvangkantoren
te bewijzen dat de schulden niet verjaard zijn. Ook
daarvoor kunnen de ontvangkantoren evenwel de
nodige documenten voorleggen…

De mondige burger laat zich door Selor niet uit de wervingsreserve schrappen
zonder een duidelijke verklaring
Na het slagen voor een wervingsexamen voor de federale overheid bij Selor mag de laureaat de
aangeboden betrekkingen niet onbeperkt weigeren.
Met een standaardbrief brengt Selor de geslaagden op de hoogte van de reglementering.13
“De aangeboden vacatures kunnen met of zonder bijkomende proef zijn. Wanneer u geen interesse toont in
een functie zonder bijkomende proef, wordt dit beschouwd als een weigering. In totaal binnen een reserve
kan u drie maal een aangeboden vacature zonder bijkomende proef weigeren. Indien u deze score heeft,
wordt u onmiddellijk uit de betreffende reserve geschrapt. Er is geen bestraffing indien u een vacature met
bijkomende proef weigert.”
In de rand van het onderzoek van een klacht stelden wij vast dat die tekst dubbelzinnig was. De zin: “In
totaal binnen een reserve kan u drie maal een aangeboden vacature zonder bijkomende proef weigeren”,
laat uitschijnen dat een kandidaat drie maal ongestraft een aangeboden vacature (zonder bijkomende
proef) mag weigeren. Pas in de volgende zin wordt verduidelijkt dat een derde weigering automatisch
leidt tot een schrapping uit de reserve.

13

40

Artikel 11, § 2, van het koninklijk besluit van 11 april 2005 houdende diverse bepalingen inzake selectie van statutair personeel.
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We hebben dit gemeld aan Selor en in december 2007 liet Selor ons weten dat de standaardvermelding in de begeleidende brief werd aangepast: “De aangeboden vacatures kunnen met of zonder
bijkomende proef zijn. U kunt een vacature zonder bijkomende proef weigeren. Als u voor de derde keer
weigert, bent u geschrapt uit deze reserve. Er is geen bestraffing indien u een vacature met bijkomende proef
weigert.”

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) ondervindt dat de mondige burger
opkomt voor zijn privacy
Een informatievraag stellen via de webstek van de RVA kon niet zonder de verplichte rubriek
INSZ-nummer in te vullen.14
Wij ontvingen hier meerdere klachten over.
Via het INSZ-nummer kan de RVA onmiddellijk de
link leggen met het dossier van de vraagsteller en hem
op die manier gemakkelijker en zonder bijkomend
tijdverlies een correct antwoord bezorgen, aangepast
aan zijn concrete situatie.

Mevrouw De Grootte werkt als juridisch adviseur bij
een selectiebureau. Om een van haar dossiers te
kunnen behandelen heeft ze informatie nodig over
een bepaald werkloosheidsdocument. Ze tracht de
RVA telefonisch te bereiken, maar dat lukt niet. Als
ze via de webstek haar vraag om informatie wil
stellen, moet ze haar eigen identiteit vrijgeven. Ze
kan haar vraag niet stellen zonder haar
INSZ-nummer in te vullen. Mevrouw De Grootte
vindt dat dit niet kan.

De bekendmaking van de identiteit van de vraagsteller via dit nummer is evenwel niet altijd relevant
en houdt naast een belemmering voor de toegankelijkheid, in sommige gevallen, zelfs een schending van de privacy in.

De RVA paste ondertussen zijn webstek aan. De gebruikers van de webstek die een vraag van
algemene aard willen stellen, kunnen nu de rubriek INSZ-nummer facultatief invullen.

❖ Onze huidige samenleving vraagt om administratieve vereenvoudiging.
De FOD Financiën doet het nodige
Als een begunstigde van een BTW-tegoed overlijdt, dan kunnen de erfgenamen dit bedrag enkel
terugkrijgen als ze een akte van bekendheid voorleggen. Dit is een document dat een vrederechter of
een notaris uitreikt en waarin de rechthebbenden van een nalatenschap worden aangewezen.
Zeker voor een teruggave van kleinere bedragen aan de langstlevende echtgeno(o)te of de kinderen
van de overledene is dat een logge procedure.
Voor een teruggave van een belastingtegoed betreffende de directe belastingen vereenvoudigde de
FOD Financiën de procedure in geval van overlijden al geruime tijd.15 Bedragen onder de 2 500 euro
worden aan de langstlevende echtgeno(o)te terugbetaald zonder enige formaliteit. Voor de reservataire
14
15

Het INSZ-nummer is identiek aan het Rijksregisternummer.
Te consulteren via volgende link: http://fiscus.fgov.be
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erfgenamen, meestal de kinderen, is voor bedragen tot
2 500 euro enkel een verbintenisverklaring nodig. Ook
voor de overige erfgenamen werd bij een teruggave
van directe belastingen de procedure vereenvoudigd
afhankelijk van het terug te geven bedrag.
Wij verwezen hier naar onze vraag om ook bij de
teruggave van de BTW in geval van overlijden een
vereenvoudiging te bepleiten.

Na het overlijden van haar vader heeft mevrouw
Lootens, als zijn erfgename, recht op een teruggave
van een BTW-tegoed voor zijn wagen. Om een
bedrag van 428,28 euro te kunnen ontvangen moet
mevrouw Lootens zich tot de vrederechter of een
notaris wenden om een akte van bekendheid te laten
opmaken. Na alles wat ze met haar zieke vader
heeft doorstaan, vindt zij dat een overdreven formalisme en contacteert ze de Federale ombudsman.

De FOD Financiën ging in op onze vraag en vereenvoudigde de procedure naar analogie met de
procedure inzake directe belastingen.

❖ Het leven wordt duurder

De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) past de inkomensvereiste aan wanneer
men iemand ‘ten laste’ heeft
De kinderen van Belgische onderdanen of onderdanen van de Europese Unie of die van hun partner
hebben steeds het recht16 om naar België te komen
als ze jonger zijn dan 21. Zij hebben recht op gezinshereniging. Als ze ouder zijn dan 21 hebben ze slechts
recht op gezinshereniging op voorwaarde dat ze ten
laste zijn van de ouder (of diens partner) met wie ze
in België herenigd willen worden. Ook ouders, grootouders en eventueel overgrootouders moeten ten
laste zijn van het kind of de afstammeling waarmee ze
in België herenigd willen worden.
Het begrip ‘ten laste’ wordt in de wet niet nader
omschreven.
Om iemand ten laste te kunnen hebben, heb je
uiteraard een inkomen nodig. De dienst Vreemdelingenzaken stelt zelf een bedrag voorop. In 2007 zagen
wij het vereiste bedrag per persoon ten laste stijgen
van 408,00 euro naar 438,25 euro per maand.

16

42

De heer en mevrouw El Messaoudi, die al een
aantal jaren Belg zijn, willen hun twee dochters van
23 en 26 jaar die nog in Marokko wonen naar
België laten overkomen. De dochters zijn nog
steeds ten laste van hun ouders die hen maandelijks geld toesturen om te kunnen overleven. De
heer El Messaoudi verdient 1 604,89 euro per
maand en heeft zijn vrouw al ten laste. De dienst
Vreemdelingenzaken weigert de aanvraag omdat
hij niet het vereiste inkomen heeft om vier personen
te onderhouden. De Federale ombudsman gaat er
nog steeds van uit dat het door de DVZ gehanteerde bedrag 408,00 euro per persoon is en
contacteert de dienst. Het verschil tussen 1 604,89
euro en 1 632,00 (4 x 408,00) euro is immers zo
klein… De dienst Vreemdelingenzaken laat weten
dat het bedrag per persoon ten laste intussen
438,25 euro bedraagt. Het verschil tussen 1
753,00 euro en 1 604,89 euro is te groot om er
geen rekening mee te houden (148,11 euro).

Artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.
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❖ De beperkingen van de automatisering
Op 21 februari 2003 heeft de Wetgever een dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) opgericht
binnen de FOD Financiën om een oplossing te bieden voor het probleem van de niet-betaling van
onderhouds- of alimentatiegeld.
Op vraag van de onderhoudsgerechtigde vordert DAVO vanaf 1 juni 2004 het bedrag in van het
maandelijkse onderhoudsgeld en van de achterstallen in naam van en voor rekening van de onderhoudsgerechtigde. Als de onderhoudsplichtige het onderhoudsgeld niet vrijwillig aan DAVO betaalt,
dan gaat DAVO over tot de gedwongen invordering.
Bovendien betaalt deze dienst vanaf 1 oktober 2005 ook de voorschotten op het uitstaande onderhoudsgeld.
Vele klachten die wij over DAVO ontvangen, zijn het gevolg van problemen in het informaticasysteem
dat zorgt voor het geautomatiseerd versturen van de betalingsuitnodigingen aan de onderhoudsplichtigen.
Op basis van die klachten trachten wij dan ook bij te dragen tot een betere werking van DAVO.
Zo stond op de briefomslagen waarin de betalingsuitnodigingen worden verstuurd ‘Brussel’ als adres
van de afzender, terwijl de onderhoudsplichtige zijn plaatselijk DAVO-kantoor dient te contacteren
voor bijkomende informatie. Dit probleem is opgelost. ‘Brussel’ verschijnt niet meer op de briefomslag.
Dat lijkt een onbeduidende aanpassing, maar verwarring over de te contacteren dienst doet zich zo
niet langer voor.
Ook vroegen wij aan DAVO om meer aandacht te
besteden aan de leesbaarheid van de brieven
(ingebrekestellingen, betalingsuitnodigingen...) die op
geautomatiseerde wijze aan de onderhoudsplichtigen
worden gestuurd. Zo stond bijvoorbeeld op de
herinneringsbrieven niet dat het ging om herinneringen met alle misverstanden van dien… Dit
probleem is eveneens opgelost.
De doorgedreven automatisering heeft ook tot
gevolg dat geen rekening kan worden gehouden met
de bijzondere omstandigheden van een dossier.
Daarom wezen wij op de noodzaak om het informaticaprogramma te wijzigen om te vermijden dat
bijvoorbeeld automatische betalingsuitnodigingen
worden verstuurd aan een onderhoudsplichtige
onder collectieve schuldenregeling of dat onder-

De heer Jean Verbeeck is gescheiden en heeft drie
dochters bij zijn ex-vrouw. Ondanks het feit dat zijn
plaatselijk DAVO-kantoor erkent dat hij geen
schulden meer heeft ten aanzien van DAVO, blijft
hij tot zijn verbazing maandelijks betalingsuitnodigingen via DAVO-Centraal ontvangen. In het
huidige informaticasysteem staat zijn schuld
immers nog steeds niet op ‘nul’. De laatste
openstaande schuld van de heer Verbeeck werd
evenwel aangezuiverd met een gedeelte van de
teruggave van de personenbelasting. Als gevolg van
de nog steeds ‘openstaande schuld’ in het centrale
informaticasysteem van DAVO raadde het plaatselijk DAVO-kantoor de heer Verbeeck aan om in
de toekomst bij elke teruggave opnieuw met zijn
ontvangkantoor contact op te nemen. Voor
aanslagjaar 2007 heeft de heer Verbeeck opnieuw
recht op een teruggave. Aangezien het informaticaprobleem bij DAVO nog niet is opgelost, verwacht
hij terug problemen. Hij wil dat de situatie wordt
rechtgezet.
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houdsplichtigen betalingsuitnodigingen blijven ontvangen, terwijl het erop vermelde bedrag niet meer
strookt met de werkelijkheid...
DAVO erkent de problemen die samenhangen met de ver doorgedreven automatisering. De onvolkomenheden in het informaticasysteem moeten verder worden aangepakt zodat er ook voor deze
problemen zo snel mogelijk een oplossing komt.

De e-overheid
De overheid digitaliseert. Steeds meer informatie is terug te vinden op webstekken, in FAQ, … Steeds
meer administratieve verrichtingen kunnen via het internet.
Uiteraard verlangt de burger dat de informatie op het web altijd up-to-date is en dat de verrichtingen
via het internet vlekkeloos verlopen.

❖ De federale portaalsite heet http://www.belgium.be
Via deze webstek richt de Belgische overheid zich tot de burger, de onderneming en de ambtenaar:
“De informatie is georganiseerd volgens de noden van de gebruiker. De portaalsite zal regelmatig worden
uitgebreid met actuele informatie en aangevuld met transactionele toepassingen.”
De verschillende federale overheidsdiensten verstrekken de inhoud voor de portaalsite.
Via de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg vernamen wij dat de bijwerking van de informatie op de portaalsite in het verleden verschillende
FOD’s al voor problemen zou hebben gesteld. Het
publiceren van soms te algemene, soms te gedetailleerde informatie op de portaalsite en de voorrang
die de FOD’s vaak geven aan de bijwerking van de
eigen webstek, kunnen leiden tot verwarring en het
snel verouderen van de informatie op de portaalsite.
Het concept van de federale portaalsite zal daarom
(volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg) worden aangepast. Er zal meer
worden verwezen naar de webstekken van de FOD’s
of parastatalen om te vermijden dat zich op de
portaalsite tegenstrijdige of verouderde informatie
zou bevinden.
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Op de federale portaalsite staat vermeld dat “het
stelsel van tijdskrediet de werknemers in staat stelt
hun loopbaan te onderbreken om een zelfstandige
activiteit te beginnen met behoud van hun onderbrekingsuitkeringen”. Op basis daarvan richt
mevrouw De Houwere zich tot de RVA die haar
meedeelt dat dit niet mogelijk is. Onderbrekingsuitkeringen kunnen enkel gecombineerd worden met
inkomsten uit een zelfstandige activiteit indien de
zelfstandige activiteit bij de aanvraag van het
voltijds tijdskrediet wordt aangegeven en indien de
zelfstandige activiteit al meer dan een jaar voor de
aanvang van het voltijds tijdskrediet wordt uitgeoefend. De foutieve informatie over het tijdskrediet
op de federale portaalsite is afkomstig van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en
wordt na de negatieve ervaring van mevrouw De
Houwere onmiddellijk verwijderd van de
portaalsite.
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❖ De belastingaangifte kan worden ingediend via Tax-on-web
Ervoor zorgen dat alle belastingplichtigen hun aangifte via het internet kunnen indienen is een groots
opzet. De gebruikers van Tax-on-web meldden ons een aantal moeilijkheden.

Als het invullen van de aangifte via het internet mogelijk is, verwachten
belastingplichtigen ook dat ze dit op elk moment kunnen
De volgende problemen deden zich voor.
• De laatste avonden vóór het verstrijken van de termijn om de aangifte in te dienen, leek
Tax-on-web moeilijk of soms zelfs niet toegankelijk
De FOD Financiën deelde ons mee dat Tax-on-web
tijdens een vergadering in september 2007 zou
worden geëvalueerd. Wij brachten de FOD Financiën
in dat kader dan ook op de hoogte van het ons
gemelde mogelijke probleem van de overbelasting
van de webtoepassing tijdens de avond-spits-uren.

Op de webstek van de FOD Financiën leest de heer
De Vriendt dat Tax-on-web beschikbaar is 24 uur
op 24, 7 dagen op 7. Op 29 juni 2007 laat hij de
Federale ombudsman weten dat hij er niet in slaagt
’s avonds bij hem thuis zijn aangifte in te dienen. De
informatie op de webstek klopt volgens hem dus
niet. Hij is er zeker van dat het probleem niet aan
zijn computer ligt. Uiteindelijk dient hij zijn aangifte
overdag via de computer op zijn werk in.

• Het invullen van de aangifte via Tax-on-web bleek pas mogelijk vanaf 15 mei 2007
Bij ontvangst van hun papieren aangiftedocumenten via De Post wilden een aantal belastingplichtigen
onmiddellijk ook hun aangifte via Tax-on-web indienen. Als dat vóór 15 mei 2007 was, kon dat echter
niet en moesten ze tot dan wachten alvorens de internettoepassing voor het publiek toegankelijk was.
Wij vroegen de FOD Financiën waarom de internettoepassing niet vroeger toegankelijk kon zijn en
kregen een toelichting.
Blijkbaar had de FOD Financiën zelf ook graag gezien
dat Tax-on-web in 2007 al operationeel zou zijn
geweest vóór de papieren aangiften werden
verstuurd. Het op elkaar afstemmen van beide
manieren van indienen van de aangifte heeft volgens
de FOD veel uitdagingen.

Van zodra de heer Wiezemans zijn papieren
aangiftedocumenten via De Post ontvangt, tracht
hij zijn aangifte via Tax-on-web in te dienen. Omdat
hem dat op 3 mei 2007 nog niet is gelukt,
contacteert hij de FOD Financiën. Daar verneemt
hij dat het niet mogelijk is Tax-on-web te gebruiken
vóór 15 mei omdat er eerst nog een persconferentie moet plaatsvinden om de toepassing voor te
stellen…

Er worden jaarlijks ongeveer 5 800 000 aangiften verstuurd. De verzending alleen neemt ongeveer een
maand in beslag.
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Er moet rekening gehouden worden met een minimumindieningstermijn van een maand, die de FOD
voorzichtigheidshalve op anderhalve maand probeert te houden.
Daarnaast heeft Tax-on-web in 2007 een reuzenstap vooruit gezet om de elektronische aangifte
aantrekkelijker te maken. In 2007 werden veel meer gegevens al vooraf door de fiscus ingevuld op de
elektronische aangiftedocumenten die zich in Tax-on-web bevinden. Als de belastingplichtige zijn
aangiftedocumenten in Tax-on-web open klikte, vond hij voor aanslagjaar 2007 dus een heleboel van
zijn gegevens ingevuld terug. Opdat de fiscus die gegevens vooraf zou kunnen invullen, moest hij ze
natuurlijk ook elektronisch beschikbaar hebben en dat was pas het geval op 15 april 2007. Daarna
moest de fiscus ze nog invoeren en het systeem testen.
En ten slotte verwees de FOD Financiën naar het nieuwe portaal dat in 2007 werd geopend: My
Minfin. Dit is een toepassing die de burgers toelaat hun persoonlijk fiscaal dossier online te beheren en
op te volgen. Via My Minfin zou de burger er ook kunnen voor kiezen om in de toekomst geen
papieren aangifte meer te ontvangen.
Deze laatste mogelijkheid komt in elk geval niet tegemoet aan ons voorstel aan de FOD Financiën om
in 2008 en de verdere toekomst Tax-on-web voor het publiek toegankelijk te maken vóór of minstens
tegelijkertijd met het versturen van de papieren aangiftedocumenten. Dat was in 2007 immers niet het
geval.
De mogelijkheid om in de toekomst minder papieren aangiftedocumenten te versturen, biedt geen
oplossing omdat die te veel afhankelijk is van onzekere factoren. Men kan er immers niet zeker van zijn
dat mensen er effectief voor zullen opteren om geen papieren aangifte meer te ontvangen.
Wij zijn ons er uiteraard wel van bewust dat het eerder toegankelijk maken van Tax-on-web evenzeer
afhangt van onzekere factoren in de mate dat het vooraf door de fiscus invullen van de gegevens in
Tax-on-web afhangt van de elektronische beschikbaarheid van deze gegevens. En die moeten
natuurlijk eerst door derden worden aangereikt.
De oplossing ligt niet voor de hand.

Na de elektronische verzending van zijn aangifte kan de belastingplichtige ze
niet meer wijzigen
Belastingplichtigen die na de verzending vaststelden dat ze een fout gemaakt hadden in hun elektronische aangifte, konden ze via Tax-on-web niet meer verbeteren. Toen ze de wijzigingen aan hun
taxatiekantoor wilden doorgeven, bleek dit zelfs niet te kunnen vóór het openstellen van het
programma van het ‘backoffice’ van Tax-on-web.
De taxatiekantoren konden tot september 2007 de aangiften zelf niet bewerken en ook niet op de
aangifte noteren dat ze nog moest worden gewijzigd vóór de aanslag werd gevestigd. Belastingplich-
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tigen die voor september wijzigingen wilden doorgeven aan hun taxatiekantoor, kwamen van een kale
reis thuis. Hun aangiften bevonden zich als het ware ergens in de ether.
Om dit probleem op te lossen zal het ‘backoffice’ voor aanslagjaar 2008 vroeger opengesteld worden
zodat de ambtenaren op zijn minst kunnen aanduiden dat ze een bepaalde aangifte nog moeten
wijzigen alvorens ze de aanslag vestigen.

De stemmen uit rechtspraak en rechtsleer
❖ De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) negeert de rechtspraak wanneer
hij afgewezen asielzoekers een bevel betekent om het grondgebied te
verlaten, terwijl ze nog geen beslissing over hun aanvraag om machtiging
tot verblijf hebben ontvangen
Enkel de vreemdelingen die zich kunnen beroepen
op een lange asielprocedure17 ontvangen na
negatieve afloop van de asielprocedure niet langer
een bevel om het grondgebied te verlaten, indien ze
nog geen beslissing over hun aanvraag om machtiging
tot verblijf hebben ontvangen.
Alle anderen krijgen na een negatieve afloop van de
asielprocedure nog altijd een bevel om het grondgebied te verlaten, ook al heeft de DVZ nog niet over
hun aanvraag om machtiging tot verblijf beslist.

Mevrouw Baloui dient op 19 januari 2004 een
asielaanvraag in. Op 3 november 2005 dient ze
een aanvraag om machtiging tot verblijf in bij de
DVZ. Als ze op 20 september 2006 verneemt dat
ze geen asiel krijgt in België, heeft ze nog geen
beslissing over haar aanvraag tot verblijf ontvangen.
Haar asielprocedure heeft 2 jaar en 8 maanden
geduurd.
Naar aanleiding van de negatieve beslissing over
haar asielaanvraag, wordt haar op 13 januari 2007
een bevel betekend om het grondgebied te
verlaten. Zij heeft op dat ogenblik van de DVZ nog
steeds geen beslissing ontvangen over haar
aanvraag om machtiging tot verblijf.
Zij neemt contact op met de Federale
ombudsman. De DVZ weigert echter om het bevel
om het grondgebied te verlaten in te trekken.

De Raad van State18 maakt een onderscheid
naargelang de aanvraag tot verblijf al dan niet vóór de
ontvangst van het bevel om het grondgebied te
verlaten werd ingediend. Hij stelt dat in het eerste
geval de minister van Binnenlandse Zaken een
beslissing moet nemen over de aanvraag tot verblijf alvorens hij een maatregel tot verwijdering kan
nemen. Doet hij dat niet, dan wordt in het bevel om het grondgebied te verlaten immers niet geantwoord op de argumenten die in de aanvraag tot verblijf werden uiteengezet. Het bevel om het
grondgebied te verlaten is dan volgens de Raad van State niet afdoende gemotiveerd, wat inhoudt dat
de Raad van State het bevel vernietigt.
17

18

Op basis van een lange asielprocedure kunnen vreemdelingen een gunstige beslissing op hun aanvraag om machtiging tot
verblijf krijgen. Een lange asielprocedure is er voor de dienst Vreemdelingenzaken een die drie jaar heeft geduurd wanneer de
aanvrager schoolgaande kinderen heeft, of die vier jaar heeft geduurd in de andere gevallen.
R. v. St., nr. 162.257 van 1 september 2006; nr. 106.588 van 16 mei 2002; nr. 86.391 van 29 maart 2000 en nr. 65.557 van 20
maart 1997.
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Ook het Hof van Cassatie19 heeft zich over deze problematiek uitgesproken. In essentie komt de
rechtspraak hierop neer: het arrest dat beslist dat de maatregel van vrijheidsberoving en de maatregel
tot verwijdering van het grondgebied, afdoende met redenen zijn omkleed, zonder te preciseren of er
uitspraak werd gedaan over de aanvraag tot verblijfsvergunning van de vreemdeling vooraleer hem het
bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend, verhindert het Hof om op die beslissing de
wettigheidscontrole uit te oefenen.
De Federale ombudsman heeft al vorig jaar aan de FOD Binnenlandse Zaken de aanbeveling gedaan
om vooraleer een bevel om het grondgebied te verlaten te betekenen, altijd eerst de ingediende
aanvraag om machtiging tot verblijf te behandelen.20
Uit de klachten die wij bleven ontvangen, bleek dat dit nog steeds niet gebeurt.
Daarom wezen wij de DVZ in 2007 nogmaals op de rechtspraak van de Raad van State, deze keer uit
2007, die onze aanbeveling bevestigt.21 Ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) verwijst
in zijn arrest nummer 844 van 19 juli 2007 naar de overvloedige rechtspraak van de Raad van State om
het beroep te ondersteunen van een vreemdeling tegen het bevel om het grondgebied te verlaten dat
hem betekend werd vóór zijn aanvraag om machtiging tot verblijf was behandeld.
Aan de DVZ lieten wij ook al weten dat wij de klachten die in verband daarmee bij ons werden
ingediend nu al beschouwen als gegronde klachten op basis van de schending van het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.
Daarnaast zijn wij van oordeel dat de DVZ in sommige gevallen – door het betekenen van een bevel
om het grondgebied te verlaten vóór het behandelen van de aanvraag om machtiging tot verblijf – ook
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM)
schendt, waarin staat:
“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn
correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij
de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale
veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van
de rechten en vrijheden van anderen.”

19

20
21
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Cass, 23 augustus 2006: “en omettant de préciser s’il avait été statué sur la demande d’autorisation de séjour du demandeur avant
que lui fût notifié l’ordre de quitter le territoire, l’arrêt, qui, pour réformer l’ordonnance entreprise, contredit celle-ci en considérant que
‘tant la mesure privative de liberté que la mesure d’éloignement du territoire (…) sont revêtues d’une motivation adéquate’, met la
Cour dans l’impossibilité d’exercer sur cette décision le contrôle de légalité qui lui est confié (…)”.
Jaarverslag 2006, pp. 83-84 en p. 174.
R. v. St., nr. 169.855 van 5 april 2007 en nr. 170.996 van 10 mei 2007.
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❖ De administratie van de Patrimoniumdocumentatie bij de FOD
Financiën houdt rekening met de evolutie in rechtspraak en rechtsleer en
wordt op die manier klantvriendelijker
Als gevolg van de lange behandelingstermijn van een aanvraag om teruggave van registratierechten
klagen de verzoekers niet alleen over die termijn, maar informeren ze ook regelmatig naar hun recht
op interesten op het bedrag waarop ze zo lang moeten wachten.
De reglementering inzake registratierechten22 verwijst naar het burgerlijk recht23 voor de toekenning
van interesten. Dat betekent dat een aanmaning nodig is om de interesten te doen lopen.
De discussie met de administratie ging over de vorm van de schriftelijke aanmaning om haar in gebreke
te stellen.
Het hoofdbestuur van de Registratie hield het bij een
enge interpretatie van de aanmaning uit het Burgerlijk
Wetboek: enkel de betekening van een deurwaardersexploot zou voldoende zijn. Ze verwees naar de
tekst van de memorie van toelichting bij het besluit
van 7 oktober 1942 en naar de voorbereidende
werken van de wet van 1 mei 1913...
De verwijzingsbronnen van de administratie waren
niet bepaald recent en enigszins ‘traditioneel’.
Tegenover deze traditionele leer (waarvan de
toepassing bijna uitgestorven is) staat de moderne
leer. Die zegt dat een aangetekende brief zeker
volstaat als ingebrekestelling. Alle recente juridische
werken verdedigen de ‘moderne leer’. Sommige
rechtspraak24 zegt zelfs dat het verzoek tot teruggave
van de rechten op zich als aanmaning geldt en
bijgevolg de interesten doet lopen...

Op 11 september 2003 doet mevrouw Leemans
bij notariële akte een aanvraag om teruggave van
registratierechten. Vier maanden later stelt ze bij
aangetekende brief het registratiekantoor dat de
aanvraag moet behandelen in gebreke. Op 10
februari 2004 ontvangt ze de beslissing tot
teruggave, echter zonder toekenning van interesten.
Mevrouw Leemans, die juriste is, start een discussie
met de administratie. De reglementering inzake
registratierechten verwijst immers uitdrukkelijk naar
het gemeen recht voor de toekenning van
interesten. Een aangetekende brief geldt op basis
daarvan als ingebrekestelling. Ze geeft toe dat de
teruggave in haar dossier binnen een redelijke
termijn gebeurde, maar gaat niet akkoord met het
standpunt van de administratie dat alleen een
gerechtsdeurwaardersexploot als aanmaning
volstaat. Pas drie jaar later zal de administratie
haar principiële standpunt wijzigen en een aangetekende brief als ingebrekestelling aanvaarden.

Dit laatste standpunt gaat wel heel ver. De administratie moet toch op zijn minst de kans krijgen om de
aanvraag om teruggave te onderzoeken.

22

23

24

Artikel 223 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten: ‘De moratoire interesten op de in te vorderen of terug
te geven sommen zijn verschuldigd naar de voet en de regelen in burgerlijke zaken vastgesteld.’.
Artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek “…Zij is verschuldigd te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling, behalve ingeval
de wet ze van rechtswege doet lopen…”.
Rb. Antwerpen, 1 maart 2004 en Rb. Brussel, 27 april 2001.

de Federale ombudsman jaarverslag ’07

49

III

Analyse van de behandelde klachten
I. Evolueert de administratie mee?

Echter, een gerechtsdeurwaardersexploot eisen om inzake registratierechten de interesten te doen
lopen, is te formalistisch en voorbijgestreefd. Het brengt onnodige – niet onaanzienlijke – kosten met
zich mee, schrikt de burger af en ontneemt hem op die manier een mogelijk verweer tegen de soms
onredelijk lange termijn die de behandeling van een teruggaveverzoek in beslag kan nemen.
Eind 2007 deelde het hoofdbestuur van de Registratie ons mee dat – gelet op de evolutie in de rechtspraak
– beslist werd om voortaan een gewone aangetekende brief te aanvaarden als aanmaning tot teruggave. De
brief die de ontvangst van de aanvraag tot teruggave van registratierechten bevestigt, zal de aanvrager
daarnaast ook informeren over de mogelijkheid om, na een redelijke termijn, per aangetekende brief verwijlinteresten te vragen. Interesten kunnen dan worden toegekend als de behandelingstermijn onredelijk lang is.
De behandeling van een aanvraag om teruggave van registratierechten is niet altijd eenvoudig. De
reglementering is complex en wijzigt voortdurend. Ook is bij de behandeling van deze dossiers steeds
de tussenkomst van verschillende administraties nodig. Daarom beschouwen wij de termijn van acht
maanden die de administratie naar voor schuift als gemiddeld redelijke termijn voor de afhandeling van
deze aanvragen, als behoorlijk. Deze termijn van acht maanden komt trouwens overeen met de
termijn die het Charter voor een klantvriendelijke overheid vooropstelt bij de behandeling van
complexe dossiers.

50

de Federale ombudsman jaarverslag ’07

Analyse van de behandelde klachten

III

2. Wat als de administratie schade veroorzaakt?

2. Wat als de administratie schade
veroorzaakt?
Wanneer veroorzaakt een administratieve overheid schade? Als de burger hinder ondervindt van haar
onzorgvuldig optreden of als de administratie een fout maakt waarvan de burger de gevolgen ondervindt. Op dat ogenblik ontvangt de Federale ombudsman ook de klachten.
We beperken ons hier bewust niet tot het zorgvuldigheidsbeginsel. Deze norm wordt soms, en ook in
de definitie die wij er normaal aan geven, immers beperkt tot de verplichting voor de administratie om
bij haar beslissingen rekening te houden met alle pertinente elementen.
Bij de bespreking van de dossiers in dit hoofdstuk gaan wij ervan uit dat zorgvuldig zijn meer inhoudt.
Wij laten het criterium ‘zorgvuldig zijn’ een centrale rol vervullen.25 Het houdt hier ook de toepassing
van andere ombudsnormen in.
Zorgvuldig zijn kan op die manier ook inhouden: juist informeren, binnen een redelijke termijn
beslissen… Zo kan een onzorgvuldige informatie of een te late beslissing een fout uitmaken die op
haar beurt dan weer schade kan veroorzaken.
De nadruk zal hier liggen op de mogelijkheden die bestaan om een fout of een onzorgvuldig optreden
te herstellen, of die fout en de daaruit voortvloeiende schade nu veroorzaakt wordt door het actieve
optreden van de administratie of door haar stilzitten…

Het optreden van de administratie veroorzaakt schade
❖ … maar de fout of vergissing kan rechtgezet worden

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is ingegaan op
de vraag om verkeerd bestelde medische getuigschriften terug te betalen
Door een onduidelijkheid op het bestelformulier voor medische getuigschriften heeft een aantal artsen
verkeerde getuigschriften besteld, waarmee ze niets konden beginnen.
Een van de artsen wilde de verkeerde bestelling laten rechtzetten. Dat kon niet en de arts moest
opnieuw betalen indien hij de juiste getuigschriften wou ontvangen.

25

I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, p. 102, nr. 141.
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Het RIZIV gaf later evenwel toe dat er een onduidelijkheid was en besliste het bij de verkeerde
bestelling betaalde bedrag toch aan de betrokken arts terug te betalen.
Intussen werd ook het besteldocument in kwestie bijgewerkt. Het RIZIV verduidelijkte de keuzemogelijkheden om zo toekomstige vergissingen te vermijden.

De directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) bij de FOD Mobiliteit en
Vervoer maakt onterechte schrappingen van nummerplaten ongedaan.
Weliswaar is de medewerking van de betrokkenen vereist...
Door een gebrekkig functioneren van de platenleesmachine gaat de DIV soms ten onrechte over tot
de schrapping van nummerplaten.
Alle nummerplaten die de DIV ter schrapping ontvangt, per post of na deponering in de brievenbus,
worden in een optische leesmachine geplaatst. De machine leest de karakters van de nummerplaat en
stuurt de gegevens door naar de gegevensbank van de DIV waarna de nummerplaat automatisch uit
het repertorium van ingeschreven voertuigen wordt geschrapt. Na de schrapping wordt de nummerplaat automatisch vernietigd. In principe kan er dus geen sprake zijn van een menselijke vergissing bij
deze procedure.
Onleesbare en foutieve nummerplaten alsook reproducties worden door de machine verworpen. Zij
worden vervolgens manueel gecontroleerd door het personeel van de DIV.
De procedure blijkt toch niet onfeilbaar te zijn. Er worden soms wel degelijk nummerplaten geschrapt
die nog in omloop zijn en dus niet ter schrapping werden aangeboden.
Naar aanleiding van een klacht die wij ontvingen, deelde de DIV mee dat die onterechte schrapping
toevallig was gebeurd tussen 27 april en 8 mei 2007, een periode waarin de leesmachine verschillende
verkeerde schrappingen had uitgevoerd. Het gebrek dat dit veroorzaakt had, was verholpen.
Bij een andere, eerdere klacht bleek de onterechte schrapping echter helemaal niet in die periode te
zijn gebeurd.
Nader onderzoek naar de precieze werking van deze machine bleek dan ook nodig.
Bovendien wil de DIV onterechte schrappingen enkel rechtzetten op basis van een attest waarin de
politie bevestigt dat de houder nog steeds in het bezit is van de officiële nummerplaat. De extra
inspanning die de burger hiervoor moet leveren, brengt de nodige wrevel met zich mee.
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In de door ons onderzochte situaties bood de DIV na
verloop van tijd ook de mogelijkheid om de vergissing
recht te zetten op basis van een verklaring op eer,
ondertekend door de titularis van de kentekenplaat.
Wij vroegen aan de DIV of deze mogelijkheid niet
altijd onmiddellijk kon worden geboden in die situatie.
De DIV zou daarnaast toch ook zelf moeten kunnen
vaststellen of een schrapping al dan niet ten onrechte
gebeurde wanneer een betrokkene de dienst op de
hoogte brengt van een vergissing. Een bijkomende
tussenkomst van de gedupeerde zelf zou dan
helemaal overbodig zijn. Wij vroegen ook deze
mogelijkheid te onderzoeken.
Het is verder ook onduidelijk waarom deze rechtzettingen pas na enkele maanden gebeuren. Door deze
lange termijn treden ook alle andere gevolgen van de
schrapping van een nummerplaat in werking en kan
de betrokkene zijn voertuig – gedurende de periode
van onterechte schrapping – niet meer reglementair
gebruiken…
Gelukkig konden de individuele dossiers bij de
Federale ombudsman afgerond worden.
De gevolgen van deze onterechte schrappingen van
nummerplaten kunnen ingrijpend zijn voor degenen
die er het slachtoffer van zijn en in het dagelijkse leven
afhankelijk zijn van het gebruik van hun wagen. De
schrapping brengt bovendien onoverzichtelijke
administratieve complicaties met zich mee.
Wij vinden het absoluut noodzakelijk om het
bestaande systeem volledig door te lichten. Eind 2007
startten wij een onderzoek met het oog daarop.

Mevrouw De Coster, een bejaarde dame van 81
jaar, is herstellende van een rugoperatie als ze eind
juli 2006 een brief van de DIV ontvangt. Hierin
staat dat haar nummerplaat die naar de DIV is
teruggestuurd, geschrapt is uit het centraal
voertuigregister. Maar zij heeft haar nummerplaat
helemaal niet terugbezorgd aan de DIV!
De zoon van mevrouw De Coster stuurt – na een
poging om de dienst telefonisch te bereiken – een
fax aan de DIV waarin hij meldt dat het om een
vergissing gaat en de nummerplaat nog steeds op
de wagen hangt. Dezelfde dag nog krijgt hij een fax
terug waarop staat dat uit onderzoek blijkt dat de
nummerplaat wel is teruggestuurd. Mocht dat toch
niet zo zijn, dan moet mevrouw De Coster de
politie laten attesteren dat haar nummerplaat wel
nog in haar bezit is. Haar zoon legt daarna
nogmaals in een e-mail aan de DIV uit dat zijn
moeder herstelt van een rugoperatie, niet naar de
politie kan gaan en hij drukt de wens uit dat de
administratieve vergissing ook zo kan worden rechtgezet. Daarna verneemt hij niets meer. Hij gaat
ervan uit dat het probleem is rechtgezet… tot zijn
moeder begin november het bericht ontvangt dat
ze haar verkeersbelasting zal terugkrijgen.
Uiteraard is mevrouw De Coster ongerust. Haar
zoon neemt daarop met de Federale ombudsman
contact op.
De DIV bevestigt nogmaals dat hij de vergissing
enkel op basis van een attest van de politie kan
rechtzetten. De plaatselijke politie is zo goed om bij
mevrouw thuis de vaststelling te komen doen en
een attest af te leveren. In maart 2007 stuurt
mevrouw De Coster het attest naar de DIV, waarna
ze geen nieuws meer ontvangt. In juni 2007 neemt
de zoon van mevrouw De Coster echter terug met
de Federale ombudsman contact op. Ook het
keuringsstation weigert nu de keuring van de
wagen uit te voeren omdat… het voertuig niet
meer ingeschreven staat.
Uit navraag blijkt dat de DIV het attest van de
politie niet heeft ontvangen. De dienst deelt
evenwel mee dat als betrokkene er geen kopie
meer van heeft, ook een verklaring op eer kan
volstaan. Mevrouw De Coster heeft nog een kopie
van het attest en stuurt dit opnieuw naar de DIV en
voor alle zekerheid ook naar de Federale
ombudsman. Eind september 2007 maakt de DIV,
na 14 maanden, de foutieve schrapping ongedaan.
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❖ … en de rechtzetting van de fout of vergissing komt te laat of is niet meer
mogelijk …

Op de webstek van de FOD Buitenlandse Zaken vindt men informatie terug over
de termijn voor het uitreiken van een paspoort
Op de webstek stond vroeger:
“Na ophaling van de aanvraag worden de paspoorten binnen 5 werkdagen aan de gemeente of de provincie
geleverd.
De afgiftetermijn hangt dus af van de frequentie van de ophalingen, die minstens twee keer per week
gebeuren. Uw gemeente kan u preciezere informatie verschaffen over de frequentie van de ophalingen.”
Het kwam voor dat burgers, uitgaande van deze informatie, hun aanvraag – achteraf gezien – net te laat
indienden en daardoor een duurdere spoedprocedure moesten volgen om nog tijdig op reis te kunnen
vertrekken.
Op het ogenblik van de aanvraag van de paspoorten deelde de gemeente immers mee dat zo een
procedure minstens 14 dagen in beslag neemt.
De informatie op de webstek van de FOD Buitenlandse Zaken en die van de gemeente leek op het
eerste zicht niet overeen te komen.
Ook na onze tussenkomst besliste de FOD Buitenlandse Zaken de verwijzing naar de vijf werkdagen op
de webstek te behouden. Dat is namelijk de termijn
die de FOD Buitenlandse Zaken met de productiefirma is overeengekomen. Wel zou bij de informatie
nog meer de nadruk gelegd worden op het feit dat de
gemeente moet worden gecontacteerd om de
precieze afgiftetermijn voor het paspoort te kennen.

Op 1 augustus 2006 vragen de heer en mevrouw
Biezemans bij de gemeente hun paspoorten aan.
Ze willen op 14 augustus naar Thailand vertrekken.
Bij de aanvraag van de paspoorten deelt hun
gemeente hen echter mee dat heel de procedure
zeker 14 dagen in beslag zal nemen. De gemeente
raadt daarom aan om voor alle zekerheid de
spoedprocedure te volgen. Dit zou hen per
paspoort 186,00 euro meer kosten. Ze voelen zich
het slachtoffer van verkeerde informatie. Aan de
ene kant heeft de webstek van de FOD Buitenlandse Zaken het over 5 werkdagen en een
ophaling minstens twee maal per week en aan de
andere kant heeft de gemeente het over 14 dagen.
De heer en mevrouw Biezemans beseffen echter
dat ze de gemaakte kosten niet zullen terugkrijgen.

Op de webstek staat nu:
“Na ophaling van de aanvraag worden de paspoorten
binnen 5 werkdagen aan de gemeente of de provincie
geleverd.
De afgiftetermijn hangt dus af van de frequentie van de ophalingen, die minstens twee keer per week
gebeuren. Contacteer daarom uw gemeente om de precieze afgiftetermijn voor een paspoort bij uw
gemeente te kennen...”
Aangezien ook de oorspronkelijke informatie op de webstek al inhield dat de afgiftetermijn afhing van
de frequentie van ophalingen en daarvoor ook al naar de gemeente werd verwezen, konden wij de
FOD Buitenlandse Zaken niet aansprakelijk beschouwen voor de ontstane misverstanden.
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Sommige burgers wenden zich tot de Federale ombudsman met het uitdrukkelijk
verzoek om hun mogelijkheid op een schadevergoeding te onderzoeken.
Hier volgen twee voorbeelden over de administratie der Douane en Accijnzen bij
de FOD Financiën
De rechtsregel waaraan we hier onmiddellijk en
onvermijdelijk denken, is artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek: “Elke daad van de mens waardoor
schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens
schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.”
Het Hof van Cassatie heeft beslist dat de justitiële
rechter bevoegd is om in het kader van een aansprakelijkheidsvordering het foutief gedrag van de
overheid te beoordelen.26
De Federale ombudsman kan hierin ook een rol
spelen, maar kan uiteraard niet zorgen voor een
uitvoerbare titel27 op basis waarvan de administratie
moet overgaan tot de uitbetaling van een schadevergoeding. Hij kan enkel voorstellen om de geleden
schade te vergoeden.
In wezen verschilt de behandeling van dergelijke
dossiers niet zo veel van de andere. Wat de Federale
ombudsman in eerste instantie onderzoekt, is of er
werkelijk sprake is van een onzorgvuldig optreden of
een fout van de administratie. Het bijzondere aan een
klacht met een verzoek om schadevergoeding, is wel
dat de vergissing of fout van de overheid op geen
enkele andere manier meer kan worden rechtgezet
dan door een schadevergoeding.
Wat het onderzoek van deze dossiers verder ook
bijzonder maakt, is het onderzoek naar het causaal
verband tussen de fout en de geleden schade.

Op 11 augustus 2005 koopt mevrouw Torres een
tweedehands wagen in Duitsland, die ze in België wil
invoeren zonder Belgische BTW. Ze wil in Duitsland
16% BTW betalen en niet de 21% in België. Een van
de voorwaarden hiertoe is dat de wagen pas zes
maanden na de eerste inverkeerstelling in België mag
worden geleverd.
De wagen van mevrouw Torres, is op 24 maart 2005
in het verkeer gesteld en zal op 23 september 2005
in België worden geleverd. Op 17 augustus 2005, zes
dagen na de aankoop, stelt ze per e-mail de vraag
aan een ambtenaar van de Douane of ze die zes
maanden ook als 180 dagen mag beschouwen. De
ambtenaar bevestigt dat en aangezien er tussen 24
maart en 23 september 183 dagen liggen, is
mevrouw Torres gerustgesteld. Op het ogenblik van
de levering, op 23 september 2005, blijkt echter dat
ze wel BTW moet betalen in België… De informatie
die ze heeft gekregen, blijkt niet correct. De zes
maanden waarvan sprake dienen immers effectief te
zijn overschreden om een vrijstelling van BTW in
België te genieten en mogen niet omgerekend
worden naar 180 dagen. Een levering op 24
september 2005 zou wel in orde geweest zijn.
Mevrouw wenst een schadevergoeding.
De administratie meent echter dat de foutieve informatie die mevrouw heeft ontvangen geen rol heeft
gespeeld bij het ontstaan van de schade. In het
koopcontract van 11 augustus 2005, lag de datum
voor betaling en levering al vast op 23 september.
Ook zonder de – weliswaar – foutieve informatie zou
de levering op 23 september 2005 gebeurd zijn. De
administratie der Douane en Accijnzen erkent het
causaal verband tussen de fout en de schade niet en
is niet bereid om de schade te vergoeden.

In geen van beide hier vermelde dossiers werd het causaal verband tussen de fout en de vermeende
schade erkend.

26

27

In het ‘Flandria-arrest’ van 5 november 1920 nam het Hof van Cassatie aan dat elk burgerlijk recht aanspraak maakt op
rechterlijke bescherming, ook wanneer dit door een bestuursorgaan wordt geschonden.
Uitvoerbare titels zijn de uitvoerbare gerechtelijke beslissingen, notariële akten en fiscale dwangbevelen.
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In het ene voorbeeld was er geen causaal verband tussen de foutieve informatie die verzoekster van de
ambtenaar van de Douane had ontvangen en de geleden schade, omdat die informatie aan de situatie
van verzoekster niets meer had kunnen veranderen.
In het andere dossier had de verzoeker de
schade door zijn eigen gedrag veroorzaakt.
Niettegenstaande dat erkende de administratie wel een fout te hebben gemaakt
door haar laattijdig optreden.

In april 2002 koopt de heer Van Luyk een klein reisvliegtuig in de
Verenigde Staten. Bij de invoer in België in mei 2002 vraagt hij bij
de administratie der Douane en Accijnzen de nodige documenten
aan om het vliegtuig in te klaren en de vereiste douaneformaliteiten te vervullen. Van juni 2002 tot maart 2003 informeert hij
naar deze documenten, die hij maar niet ontvangt.
Uiteindelijk besluit de heer Van Luyk toch al zijn vliegtuig te gebruiken ondanks het feit dat het vliegtuig nog niet
ingeklaard is. Bij een terugvlucht uit Ibiza neemt de Franse Douane het vliegtuig in juli 2004 op de luchthaven van
Cannes in beslag. De douaneformaliteiten om het vliegtuig in de EU binnen te brengen zijn immers nog steeds niet in
orde.
De heer Van Luyk keert terug naar België met een huurauto. Na de tussenkomst van verschillende ambtenaren van
de FOD Financiën wordt het beslag op het vliegtuig twee dagen later opgeheven en worden de nodige documenten
voor de inklaring aan de heer Van Luyk bezorgd. Hij rijdt met de huurauto terug naar Cannes, waarna hij met het
vliegtuig terugkeert naar België. Nu hij de nodige documenten – eindelijk – heeft ontvangen, kan hij in België de
vereiste douaneformaliteiten vervullen en doet hij ook de – laattijdige – BTW-aangifte.
De heer Van Luyk besluit de kosten voor het gebruik van de huurauto terug te vragen aan de administratie van de
Douane.
De Douane erkent een fout te hebben gemaakt door het laattijdig afleveren van de vereiste documenten, maar
oordeelt toch dat de heer Van Luyk zijn schade zelf aanzienlijk heeft doen oplopen door te beslissen om vluchten te
doen met een niet-ingeklaard vliegtuig. Bovendien, zo deelde de administratie mee, deed ze al een toegeving door
geen interesten of boeten aan te rekenen wegens de laattijdige betaling van de BTW.

Ook het uitblijven van een beslissing kan schade veroorzaken
❖ Soms bestaan er standaardmechanismen om de gevolgen van een
laattijdige beslissing of een laattijdig optreden te compenseren

De FOD Financiën betaalt onder bepaalde voorwaarden 28
moratoriuminteresten uit
Bij niet tijdige terugbetaling van belastingen (voorheffingen, voorafbetalingen, nalatigheidsinteresten,
belastingverhogingen of administratieve boeten), kent de fiscus moratoriuminteresten toe tegen de
wettelijke rentevoet, berekend per kalenderjaar.

28
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Artikel 418 en 419 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB92).
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Wanneer de terugbetaling plaatsheeft na het
verstrijken van de tweede maand die volgt op het
verstrijken van de wettelijk voorziene aanslagtermijn,
is de moratoriuminterest verschuldigd vanaf de dag
volgend op het verstrijken van die twee maanden.
Uit het feit dat de wet zelf de voorwaarden bepaalt
waarbinnen deze interest wordt uitbetaald, volgt dat
hij automatisch toegekend wordt, dus zonder
uitdrukkelijke aanvraag.

Een gerechtelijke uitspraak veroordeelt de fiscus tot
teruggave van de belastingen die de heer De Nys
voor aanslagjaar 1984 te veel heeft betaald. Bij de
teruggave van 7 075,72 euro waar hij sinds 1984
op wacht, heeft de heer De Nys ook recht op
interesten. De rechtbank neemt dit ook zo op in
haar uitspraak. De berekening van de interesten
door de fiscus laat even op zich wachten, maar
uiteindelijk krijgt hij het bericht dat hij 13 685,29
euro aan interesten uitbetaald zal krijgen.

Ook op basis van de reglementering over de tegemoetkoming aan personen met
een handicap 29 moeten interesten van rechtswege betaald worden wanneer de
wettelijke termijn voor de behandeling van de aanvragen door de
directie-generaal Personen met een Handicap (DGPH) overschreden wordt
Een ingebrekestelling is niet nodig. In de praktijk moet de betrokken persoon met een handicap deze
interesten dus niet vragen.
Wij ontvingen twee klachten van personen met een
handicap die na een gerechtelijke uitspraak een
herziening van een negatieve beslissing hadden
gekregen. Interesten werden aanvankelijk niet uitbetaald omdat de staat door de rechtbank niet was
veroordeeld tot het uitbetalen van de interesten. Wij
onderzochten de situatie.
In 2006 richtten wij de officiële aanbeveling aan de
FOD Sociale Zekerheid om ambtshalve en dus
zonder dat hierom uitdrukkelijk moet worden
gevraagd, verwijlintresten te storten wanneer een
rechterlijke uitspraak de beslissing over het recht op
tegemoetkomingen aan personen met een handicap
hervormt.

In november 1999 dient de heer Jean Louis een
aanvraag in voor een tegemoetkoming aan
personen met een handicap. In juni 2000 ontvangt
hij een negatieve beslissing. In oktober 2003
oordeelt de rechter dat hij daar wel recht op heeft.
In maart 2004 krijgt hij een nieuwe beslissing
waarin staat dat hij vanaf 1 december 1999 recht
heeft op een tegemoetkoming. Nog diezelfde
maand ontvangt hij 7 684,70 euro achterstallen,
evenwel zonder interesten omdat zijn advocaat die
tijdens de gerechtelijke procedure bij de veroordeling van de Belgische staat is vergeten te vragen.
De heer Louis heeft echter wel recht op de
interesten. De nieuwe beslissing van maart 2004
heeft immers betrekking op de aanvraag van
november 1999 en tussen november 1999 en
maart 2004 is de wettelijke termijn voor de behandeling van de aanvraag zonder twijfel overschreden.

Dat is nodig om de gelijke behandeling van alle rechthebbenden te waarborgen en om te vermijden dat zij
in bepaalde gevallen bijkomende stappen moeten zetten.

29

Artikel 13 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake
tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
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De staatssecretaris van het Gezin en de Personen met een Handicap, aan wie wij een kopie van onze
aanbeveling bezorgden, liet ons midden 2007 weten aan de DGPH te hebben gevraagd onze aanbeveling
toe te passen. De toenmalige bevoegde staatssecretaris ging akkoord met onze zienswijze.

❖ Informatie over de reden van het uitblijven van een beslissing kan het
‘schadegevoel’ beperken, dat ondervonden wij bij de behandeling van een
aantal klachten ten aanzien van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers (RKW)
Kinderen van 0 tot 21 jaar met een aandoening of met een handicap kunnen genieten van een
verhoogde kinderbijslag.
Een kind van wie jammer genoeg een ouder overleden is, kan recht hebben op verhoogde wezenbijslag.
Zowel het recht op bijkomende of verhoogde
kinderbijslag als op verhoogde wezenbijslag in de
regeling voor werknemers is afhankelijk van het
vervullen van bepaalde voorwaarden. Het vervuld zijn
en blijven van deze voorwaarden moet regelmatig
onderzocht worden.
De medische dienst van de directie-generaal
Personen met een Handicap (DGPH) bij de FOD
Sociale Zekerheid gaat na of het kind op medisch vlak
in aanmerking komt voor de bijkomende kinderbijslag. Deze medische erkenning is in de tijd beperkt.
Om dit recht op verhoogde kinderbijslag te
behouden moet het kinderbijslagfonds in principe ten
laatste 150 dagen voor het verlopen van de medische
erkenning een nieuwe aanvraag indienen bij de FOD
Sociale Zekerheid. Doet het kinderbijslagfonds dit
niet tijdig, dan kan de uitbetaling van de verhoogde
kinderbijslag onderbroken worden vanaf het ogenblik
dat de medische erkenning verlopen is. De rechthebbenden weten dan meestal niet wat de oorzaak
daarvan is en maken zich zorgen.
Op het ogenblik dat het kinderbijslagfonds vaststelt
dat de aanvraag niet tijdig gebeurd is, zou het fonds
de betrokkene onmiddellijk en gelijktijdig met de
aanvraag hierover moeten inlichten. Zo zou de
betrokkene minstens gerustgesteld worden.
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De heer De Meuter, wiens echtgenote al een paar
jaar overleden is, ontvangt sinds begin januari 2007
geen verhoogde wezenbijslag meer voor zijn twee
zonen, Robin en Teun. De oudste zoon, Robin,
maakt sinds eind december 2006 inderdaad geen
deel meer uit van zijn gezin, zoals al gemeld door
de heer De Meuter aan de RKW, maar Teun woont
wel nog steeds bij zijn vader. Hij begrijpt dan ook
niet waarom hij voor geen van beide kinderen nog
verhoogde wezenbijslag ontvangt.
De beslissing van de RKW om de verhoogde
wezenbijslag voor de twee kinderen in beraad te
houden, is gebaseerd op informatie van het
OCMW. Geen van beide kinderen zou volgens het
OCMW nog deel uitmaken van het gezin van de
heer De Meuter. Op basis van deze informatie wil
de RKW eerst een controle uitvoeren van de gezinssituatie vooraleer er nog verdere uitbetalingen
gebeuren. De heer De Meuter wordt hiervan echter
niet op de hoogte gebracht. Als de heer De Meuter
van de Federale ombudsman verneemt dat de
betaling enkel voorlopig is opgeschort en waarom,
zegt hij dat er inderdaad sprake van is geweest om
Teun via het Comité Bijzondere Jeugdzorg te laten
plaatsen, maar dat dit niet is doorgegaan.
In afwachting van de afronding van het onderzoek
van de RKW wordt de verhoogde wezenbijslag, na
tussenkomst van de Federale ombudsman, voor
Teun opnieuw uitbetaald.
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Ook het recht op verhoogde wezenbijslag kan in bepaalde situaties vervallen, bijvoorbeeld als een
overlevende ouder hertrouwt of gaat samenwonen. Ook als de wees niet langer deel uitmaakt van het
gezin van de overlevende ouder, ontvangt deze laatste geen verhoogde wezenbijslag meer.
Om de gezinssituatie te controleren mag het kinderbijslagfonds de uitbetaling van de verhoogde
wezenbijslag in beraad houden, maar moet het de betrokkene daarover informeren.

❖ Als gevolg van een lange behandelingstermijn van een bezwaarschrift
tegen een kadastraal inkomen (KI) door de administratie van de
Patrimoniumdocumentatie bij de FOD Financiën, blijft de onroerende
voorheffing gedurende gans die periode berekend op een – mogelijk –
te hoog KI
Om te voorkomen dat de op een te hoog KI berekende onroerende voorheffing definitief wordt,
moet de belastingplichtige ook tegen de aanslag in de onroerende voorheffing bezwaar aantekenen.
Als de behandeling van een bezwaarschrift tegen een KI jaren in beslag neemt, dan mag de belastingplichtige niet vergeten om ook al die jaren na elkaar een bezwaar tegen de onroerende voorheffing in
te dienen.
In ons vorig jaarverslag bespraken wij al de schending
van de redelijke termijn bij de behandeling van de
bezwaarschriften en het personeelstekort bij verschillende controlekantoren van het Kadaster dat aan de
basis hiervan lag.
De FOD Financiën bevestigde het probleem en ging
over tot de aanwerving van een aantal extra personeelsleden. Door een efficiënte reorganisatie zou de
behandeling van de gewone bezwaarschriften
voortaan ook binnen een aanvaardbare termijn
gebeuren. Daarnaast werd er ook een cel opgericht
met ervaren deskundigen die zal instaan voor de
vorming en begeleiding van een nieuwe groep
deskundigen, voor de behandeling van de meer
ingewikkelde dossiers.

In maart 2006 dient de heer Schalie een bezwaarschrift in tegen het kadastraal inkomen dat aan zijn
huis werd toegekend. Ook tegen het bedrag van de
onroerende voorheffing, dat berekend is op het
kadastraal inkomen dat de heer Schalie betwist,
dient hij voor aanslagjaar 2006 bezwaar in. Als hij
de aanslag in de onroerende voorheffing voor
aanslagjaar 2007 ontvangt, heeft hij – behalve een
ontvangstmelding – nog steeds geen nieuws over
de behandeling van het bezwaarschrift tegen zijn
kadastraal inkomen. Hij moet dus opnieuw
bezwaar indienen tegen de aanslag in de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2007. De
behandelende ambtenaar bij het Kadaster laat
weten dat zijn bezwaarschrift tegen 15 mei 2008
zal behandeld worden…

Op een na, hebben wij alle klachten in verband hiermee in de loop van 2007 afgesloten.
Wat de betrokken ambtenaar van de plaatselijke Kadastercontrole ons naar aanleiding van de verdere
behandeling van deze klacht in december 2007 meedeelde verontrust ons opnieuw: Eind 2007 zou hij
de in 2002 en 2003 ingediende bezwaarschriften aan het behandelen zijn.
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Een daling van het aantal klachten bij de federale overheid over een bepaalde problematiek toont dus
niet noodzakelijk aan dat het probleem opgelost is. Er loopt een bijkomend onderzoek.

❖ De gevolgen van de onredelijk lange beslissingstermijn van de dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ)
Al vanaf het begin ontvangt de Federale ombudsman veel klachten over de behandelingstermijn van de
aanvragen om machtiging tot verblijf die om humanitaire redenen in België worden ingediend.
In 2006 hebben wij een officiële aanbeveling gedaan aan de DVZ, met kopie aan de minister van
Binnenlandse Zaken, om deze aanvragen te behandelen binnen een redelijke termijn, zoals
omschreven in het Charter voor een klantvriendelijke overheid. Wij herinnerden de DVZ eraan dat dit
een betrachting voor alle federale administraties moet zijn.30
Sinds ons vorig jaarverslag heeft een 50-tal tijdelijke extra krachten bij de dienst Humanitaire Regularisaties (DHR) van de DVZ deze dienst aanzienlijk versterkt. Deze versterking was er enkel om de
achterstand weg te werken van de aanvragen ingediend op basis van het oude artikel 9, lid 3, van de
wet van 15 december 1980. Een blijvende versterking wijdt zich daarentegen aan de nieuwe procedures op basis van artikel 9bis en ter van de wet van 15 december 1980, zoals gewijzigd door de wet
van 15 september 2006.
In maart 2006 moest de DHR nog 25 448 aanvragen gebaseerd op het oude artikel 9, lid 3, van de wet
van 15 december 1980 behandelen. Op 30 oktober 2007 waren er dat nog 16 440 en volgens de
DVZ zal die achterstand onder dezelfde omstandigheden in augustus 2008 helemaal weggewerkt zijn
als de versterking van de 54 tijdelijke ambtenaren wordt verlengd. De arbeidsovereenkomsten van
deze ambtenaren liepen echter tot in november 2007 en een maand later had de inspectie van
Financiën nog altijd niet geantwoord op de vraag van de DVZ om de versterking van de dienst te
verlengen. Een aantal van die contractuele ambtenaren heeft intussen ander werk gevonden. Dit
betekent dat, als er opnieuw een versterking wordt goedgekeurd, de nieuwe tijdelijke ambtenaren niet
onmiddellijk ‘productief’ zullen zijn.
De DVZ deelde ook mee dat de werkomstandigheden niet ideaal zijn. Het gebouw aan de Antwerpsesteenweg is niet afgestemd op de noden van de dienst en als gevolg van een verhuis moeten nog een
aantal verdiepingen in orde worden gebracht. Ook dat beı̈nvloedt de behandelingstermijn van de
dossiers.
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De gemiddelde termijn voor de behandeling van een aanvraag gebaseerd op het
oude artikel 9, lid 3, van de wet van 15 december 1980 door de dienst
Humanitaire Regularisaties (DHR) van de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) is
onredelijk lang
Op een beslissing over een aanvraag
gebaseerd op het oude artikel 9, lid 3, van de
wet van 15 december 1980 moet men soms
maanden of zelfs jaren wachten. De vreemdeling blijft dan niet alleen lange tijd onzeker
over zijn lot, hij bouwt ook ondertussen
verder banden op met België. Zijn vrijheid
wordt echter beperkt. Zo komt het vaak
voor dat zijn kinderen niet met hun klasgenootjes mee op schoolreis kunnen naar het
buitenland. Ook gebeurt het dat hij door het
uitblijven van de beslissing zelf niet op
zakenreis kan naar het buitenland, terwijl dat
wel in de lijn ligt van de opleiding die hij in
zijn land van herkomst of in België heeft
genoten.

De heer Carlos de Menezes, Braziliaans muzikant, komt in 2004
aan in België met een geldig paspoort. Hij mag drie maanden in
België verblijven. Omdat hij in januari 2006 vader is geworden van
een zoontje met de Belgische nationaliteit, dat hij heeft erkend,
dient hij in maart 2006 een aanvraag in om machtiging tot verblijf
gebaseerd op het oude artikel 9, lid 3, van de wet van 15
december 1980. Meer dan een jaar later heeft de DVZ nog
steeds geen beslissing genomen. In maart 2007 gaat hij naar
Ierland voor een optreden. Als hij twee dagen later naar België wil
terugkeren, mag hij het land niet meer in en wordt hij teruggedreven naar de grens. De heer de Menezes vraagt om de
tussenkomst van de Federale ombudsman omdat hij enkele
dagen later voor de jeugdrechter moet verschijnen voor het
hoederecht over zijn Belgisch kind. Omdat de heer de Menezes
het Belgisch grondgebied heeft verlaten, beslist de DVZ ondertussen dat zijn aanvraag om machtiging tot verblijf zonder
voorwerp is geworden. Gezien de omstandigheden komt de
Federale ombudsman tussen en vraagt aan de DVZ om een
oplossing. Uiteraard is de heer de Menezes door zijn vertrek
gedeeltelijk zelf verantwoordelijk voor zijn situatie. Het is anderEen lange behandelingstermijn van de
zijds wel zo dat de situatie zich niet zou hebben voorgedaan als
aanvragen gebaseerd op het oude artikel 9,
de DVZ zijn aanvraag binnen een redelijke termijn had
lid 3, van de wet van 15 december 1980 kan
behandeld. De heer de Menezes nu verplichten naar Brazilië
op die manier dus ook schade veroorzaken.
terug te keren om daar een visum aan te vragen om naar België
te kunnen terugkomen, is klaarblijkelijk onredelijk in het licht van
artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en van het Verdrag
inzake de Rechten van het Kind. Door naar Brazilië terug te keren zou hij gedurende een lange tijd geen contact meer
kunnen hebben met zijn kind en zou hij zijn rechten voor de jeugdrechter niet kunnen verdedigen. Na onze tussenkomst laat de DVZ de heer de Menezes bij hoge uitzondering opnieuw toe in België. Hij kan voor de jeugdrechter
verschijnen en onderneemt nieuwe stappen om zijn verblijf in België te regulariseren.

Sommige argumenten waarop een aanvraag om machtiging tot verblijf is
gebaseerd, zouden de dienst Humanitaire Regularisaties (DHR) van de dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) ertoe moeten aanzetten om het dossier sneller te
behandelen
Vaak roept een vreemdeling verschillende elementen in om zijn aanvraag om verblijf in België te
ondersteunen. Vóór de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet
van 15 december 1980 was het mogelijk dat iemand aan de DVZ op basis van het oude artikel 9, lid 3,
van de wet van 15 december 1980 vroeg om zijn verblijf te regulariseren om medische redenen én
omdat hij ouder is van een Belgisch kind.
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Wij stelden echter vast dat de DVZ de gewoonte heeft om die aanvragen als medische aanvragen te
beschouwen, met een lange behandelingstermijn als gevolg (De DHR vraagt in deze dossiers in
principe immers altijd het advies van zijn geneesheerambtenaar en/of informeert bij de Belgische
diplomatieke vertegenwoordigingen in het land van
De heer Georges Ngombo dient in januari 2005
herkomst naar de mogelijkheid op verzorging in dat
een aanvraag in om machtiging tot verblijf op basis
land.). Dit belemmert de bewegingsvrijheid van de
van het oude artikel 9, lid 3, van de wet van 15
december 1980. Hij steunt zijn aanvraag op
aanvrager, waarvan ook zijn kind en Belgische partner
medische elementen en op het feit dat hij vader is
onrechtstreeks de gevolgen dragen, met alle
van een Belgisch kind. In februari 2007 contacteert
ongenoegen van dien.
In die situaties vraagt de Federale ombudsman aan de
DHR om het dossier niet onnodig op de medische
afdeling van de dienst te laten liggen en om na te gaan
of het naar een andere afdeling kan worden doorgestuurd waar ze kunnen onderzoeken of het mogelijk
is om sneller een positieve beslissing te nemen op
basis van het andere aspect van de aanvraag.
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hij de Federale ombudsman omdat hij nog geen
nieuws heeft van de DVZ. Uit het onderzoek blijkt
dat het dossier op de medische afdeling ligt, terwijl
het zou moeten worden doorgestuurd naar de
afdeling van de DHR die de dossiers behandelt van
de ouders van Belgische kinderen. Na onze tussenkomst wordt het dossier aan deze afdeling bezorgd
en regulariseert de DVZ het verblijf van de heer
Ngombo op basis van het feit dat hij vader is van
een Belgisch kind.
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3. De fundamentele rechten
De Federale ombudsman is bevoegd om klachten te behandelen van om het even welke belanghebbende, minderjarig of meerderjarig, over de werking of de handelingen van de federale administratieve
overheden. Hij heeft echter geen initiatiefrecht en kan dus geen problematiek behandelen als die hem
niet is voorgelegd. In ons Jaarverslag 2006 hebben wij al gewezen op de moeilijkheden om op die
manier in te staan voor de bescherming van de mensenrechten.31
Zo krijgen wij regelmatig klachten voorgelegd die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met
de mensenrechten, zoals de rechten van het kind, de rechten van de gedetineerden of het verbod op
onmenselijke of vernederende behandeling. Het gaat om uiteenlopende situaties waarin de betrokkenen van mening zijn dat hun rechten door de Belgische federale administratie niet worden
gerespecteerd. Bij de behandeling van deze klachten komt, expliciet of impliciet, zowel internationale
als nationale reglementering aan bod.

De Rechten van het Kind
❖ Artikel 3, §1, van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind: “Bij alle
maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen
door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of
door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende
lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging...”
In het algemeen vormen de belangen van het kind de eerste overweging bij de dossierbehandeling. Dat
lijkt vanzelfsprekend... En toch...

Meerdere ouders van Belgische kinderen klaagden over de manier waarop de
dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hun aanvraag om machtiging tot verblijf op
basis van het oude artikel 9, lid 3, van de wet van 15 december 1980
behandelde
Zo eist de DVZ van de vreemdeling om de ‘affectieve en/of materiële/financiële banden’ aan te tonen
tussen zijn Belgisch kind en de Belgische ouder van het kind. Kan hij dat niet dan weigert de DVZ zijn
verblijf te regulariseren en ontvangt de vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten. Hij
wordt dan uitgenodigd om een visum aan te vragen bij de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging
in zijn land van herkomst.
31

Jaarverslag 2006, pp. 23-24.
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Deze praktijk schendt verschillende mensenrechten. Wij kunnen die dan ook niet aanvaarden.
• De voorrang voor het belang van het kind
Zo stelt de DVZ in een van zijn beslissingen uitdrukkelijk dat hij het kind niet uitwijst, maar voegt
daaraan toe dat het jonge kind zijn ouder in dat geval gemakkelijk kan vergezellen en dat niets het kind
belet om zijn ouder naar zijn land van herkomst te volgen.
De DVZ houdt hier blijkbaar geen rekening met de omstandigheden waarin een dergelijk Belgisch kind
zijn moeder of vader naar hun land van herkomst moet volgen. Vaak zijn die moeder of vader zelf
jarenlang niet meer in hun land van herkomst geweest. Waar moeten ze dan slapen, eten? En als het
kind zijn ouder niet naar het land van herkomst vergezelt, bij wie moet het dan ondertussen in België
blijven? Het kind heeft in deze hypothese immers geen banden meer met zijn Belgische ouder....
• Het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie
De kinderen waar het hier om gaat zijn kinderen die Belg zijn op basis van artikel 8, §1, 1°, van het
Wetboek van de Belgische nationaliteit: “het kind geboren in België uit een Belgische ouder.”. Hierop
bestaan geen uitzonderingen. De DVZ stelt de Belgische nationaliteit van deze kinderen ook niet in
vraag.
In de praktijk is er echter wel een flagrante discriminatie tussen deze kinderen en de Belgische kinderen
waarvan de twee ouders Belg zijn of in regelmatig verblijf. In artikel 10, lid 2, van de Grondwet staat:
“De Belgen zijn gelijk voor de wet” en artikel 2, §1, van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
bepaalt: “De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag beschreven
rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard dan ook, ongeacht
ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder
of wettige voogd.” 32
• De bescherming van het gezinsleven
Twee mogelijkheden doen zich voor:
- ofwel blijft het Belgische kind in België;
- ofwel wordt het kind verplicht om zijn ouder naar het land van herkomst te vergezellen omdat in de
voorliggende hypothese de Belgische ouder geen banden meer heeft met zijn kind.
In het eerste geval miskent de DVZ artikel 10, §2, van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat
bepaalt: “Een kind van wie de ouders in verschillende Staten verblijven, heeft het recht op regelmatige basis,
behalve in uitzonderlijke omstandigheden, persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met beide

32
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ouders te onderhouden...” en artikel 8, §1, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en
Fundamentele Vrijheden (EVRM): “Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en
gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.”
In het tweede geval schendt de DVZ artikel 2.2. “Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip
van het eigen land, te verlaten” en 3.1. “Niemand mag, bij wege van een maatregel van individuele of
collectieve aard, worden uitgezet uit het grondgebied van de Staat, waarvan hij een onderdaan is” van het
Vierde Protocol bij het EVRM.
De vrijheid om zijn land te verlaten, gewaarborgd door het bovengenoemde artikel 2.2. veronderstelt
een vrijwillige daad. Maar aangezien het hier om minderjarige kinderen gaat en er aan de ouder een
bevel werd betekend om het land te verlaten, heeft dit onrechtstreeks maar zeker tot gevolg dat het
Belgisch kind – buiten zijn wil om – ook het grondgebied moet verlaten, wat dan weer in strijd is met
het bovengenoemde artikel 3.1.
Opmerkelijk is ook dat de ‘toelichting betreffende de toepassing van artikel 9, derde lid van de wet van 15
december 1980’ op de webstek van de DVZ33 “De persoon die een ouder is van een Belgisch kind en die
een echt en effectief gezin vormt met dit kind” als voorbeeld geeft van een prangende humanitaire
situatie die tot de toekenning van een verblijfsstatus kan leiden. De DVZ vermeldt hier niet bij dat het
nodig is dat dit gezinsleven ook zou bestaan tussen het kind en zijn Belgische ouder.
Tot nu toe heeft de DVZ evenwel geen rekening gehouden met onze argumenten.

De voorrang voor het belang van het kind moet ook de eerste overweging zijn bij
de behandeling van een asielaanvraag door het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
Het kan gebeuren dat een dossier van een minderjarige bij het dossier van de asielaanvraag van zijn
ouders wordt gevoegd. De behandeling van de asielaanvraag veronderstelt dan dat het CGVS het
gezamenlijk belang van alle betrokken personen voor ogen houdt. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar bleek
het niet altijd te zijn.

33
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Zo moest de Federale ombudsman aan het
CGVS vragen om bij de organisatie van de
behandeling van dat soort dossiers met het
belang van de minderjarigen rekening te
houden. Het CGVS ging in op onze vraag en
nam zich voor om met het oog daarop de
nodige maatregelen te nemen.

In 2001 komt Katarina, die 15 is, aan in België bij haar vader die
al een kleine twee maanden in België is en wacht op een
beslissing op zijn asielaanvraag. De dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ) en het CGVS voegen het dossier van het meisje bij de
aanvraag van haar vader. Als ze 17 is, en zwanger, beslist ze om
familiale redenen het ouderlijke huis te verlaten, waarna ze geen
contact meer heeft met haar vader. Haar voorlopig verblijf wordt
steeds verlengd, tot ze begin 2005 verneemt dat haar verblijf niet
meer regelmatig is en ze daardoor ook geen recht meer heeft op
sociale bijstand. Vóór ze meerderjarig werd, had haar vader die intussen gemachtigd werd tot een verblijf voor
onbeperkte duur, de voortzetting van de behandeling van de asielaanvraag immers niet gevraagd, zoals bepaald in
artikel 55, § 1, van de wet van 15 december 1980: “De asielaanvraag (…) afgelegd door een vreemdeling die
toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf voor onbeperkte duur, wordt, wanneer zij nog in behandeling is bij de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, ambtshalve zonder voorwerp verklaard, tenzij de vreemdeling, binnen een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf het
inwerkingtreden van deze bepaling of vanaf de overhandiging van de titel waaruit het onbeperkt verblijf blijkt, bij een
ter post aangetekende brief aan de instantie waarbij zijn asielaanvraag in behandeling is, de voortzetting van de
behandeling vraagt.” Enkele maanden later verklaart de DVZ de aanvraag om machtiging tot verblijf die Katarina ook
parallel had ingediend, onontvankelijk. De Federale ombudsman komt tussen bij het CGVS (bevoegd voor de asielaanvraag) en bij de DVZ (bevoegd voor de aanvraag om machtiging tot verblijf). Een verwijdering van Katarina die
intussen meerderjarig is geworden, en haar kind zou een schending inhouden van artikel 3 van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden en van artikel 3 van het Verdrag inzake de Rechten van het
Kind. Op basis van artikel 55 van de wet van 15 december 1980 had het CGVS rekening moeten houden met de
aanwezigheid van Katarina in het asieldossier van haar vader. Het had er moeten voor zorgen dat zij of haar
wettelijke voogd konden aangeven of zij haar asielaanvraag al dan niet wilde voortzetten. Samen met de Federale
ombudsman stelt het CGVS vast dat geen rekening is gehouden met de belangen van Katarina. Na overleg met het
CGVS, kent de DVZ Katarina en haar kind een onbeperkt verblijf toe.

❖ Artikel 7, §1, van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind: “Het kind
wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de
geboorte recht op een naam, het recht een nationaliteit te verwerven en,
voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen
te worden verzorgd.”
Elk kind heeft recht op een nationaliteit!
Artikel 12 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit bepaalt: “Bij vrijwillige verkrijging of herkrijging
van de Belgische nationaliteit door een ouder of een adoptant die het gezag uitoefent over een kind dat de
leeftijd van achttien jaar niet bereikt heeft of niet ontvoogd is voor die leeftijd, wordt aan dit laatste de
Belgische nationaliteit toegekend.”
Hier is de situatie bedoeld waarbij een ouder de Belgische nationaliteit verwerft na de geboorte van
zijn nog steeds minderjarige of niet ontvoogde kinderen waarover hij het gezag uitoefent. In die

66

de Federale ombudsman jaarverslag ’07

Analyse van de behandelde klachten

III

3. De fundamentele rechten

omstandigheden voorziet de Belgische wet dat deze kinderen Belg zijn. We spreken dan van de
toekenning van de nationaliteit als gezamenlijk gevolg.
Het kan gebeuren dat de kinderen op het ogenblik dat hun ouder Belg wordt, nog wonen in het land
van herkomst van die ouder. Ze moeten dan bij de territoriaal bevoegde Belgische diplomatieke vertegenwoordiging een Belgisch paspoort aanvragen. Daarna wordt het dossier overgezonden naar de
dienst Nationaliteitsrecht van het directoraat-generaal Wetgeving Fundamentele Rechten en
Vrijheden bij de FOD Justitie.
Twee klachten deden ons vermoeden dat er een probleem was met de behandelingstermijn van deze
dossiers. Wij vroegen dus meer informatie aan het directoraat-generaal over de stand van de behandeling van deze individuele dossiers en over een eventueel algemene achterstand bij deze dienst.
Wij herinnerden aan artikel 4 van het Charter voor een klantvriendelijke overheid waarin staat dat als
een dossier niet binnen een redelijke termijn van vier maanden kan behandeld worden, aan de burger
een voorlopig antwoord moet worden gegeven, dat tevens de behandelingstermijn preciseert. We
verwezen ook naar de algemene aanbeveling 06/01 die wij in ons Jaarverslag 200634 aan het Parlement
voorlegden en waarin wij vroegen om, door een aanvulling van de wet van 11 april 1994 betreffende
de openbaarheid van bestuur, aan alle federale administratieve overheden de verplichting op te leggen
om de termijn mee te delen waarbinnen een beslissing zal genomen worden.
In juni 2007 antwoordde het directoraat-generaal ons dat de dienst Nationaliteitsrecht inderdaad met
een achterstand kampte. Die was enerzijds het gevolg van de wetgevende activiteiten waaraan de
dienst zich in 2006 en 2007 had gewijd en anderzijds waren er een aantal dossiers waaraan deze dienst
veel tijd en aandacht had moeten besteden en waarvoor hij verregaande opzoekingen had moeten
doen bij andere officiële instanties.
Het directoraat-generaal voegde daaraan toe dat de dienst Nationaliteitsrecht het publiek – particulieren, advocaten, gemeenten – steeds onmiddellijk per e-mail, telefoon of in de kantoren zelf te woord
staat en antwoordt op alle vragen in verband met de nationaliteit. Alleen al het beantwoorden van
deze vragen neemt gemakkelijk een aantal uren per dag in beslag.
Bovendien laat het huidige beperkte personeelsbestand (drie juristen, waaronder het hoofd van de
dienst, en een administratief assistent) niet altijd toe om het gewenste duidelijke antwoord te formuleren op de soms ingewikkelde vragen. In december 2007 liet de dienst Nationaliteitsrecht aan de
Federale ombudsman weten dat de achterstand grotendeels was weggewerkt omdat hij naast de
dossierbehandeling minder extra taken had bij gekregen.

34
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Om de mensen beter te informeren zal de
dienst Nationaliteitsrecht voortaan ook
binnen vijftien dagen een ontvangstmelding
van het dossier sturen waarin hij ter informatie een gemiddelde behandelingtermijn
van vier maanden zal vooropstellen Er zal
wel op gewezen worden dat deze termijn
uiteraard afhankelijk is van de snelheid
waarmee andere externe overheden de
gevraagde informatie bezorgen. In de mate
van het mogelijke zal de dienst de meest
‘eenvoudige’ dossiers binnen een maand
behandelen en zal hij trachten om de
betrokkenen systematisch schriftelijk te
informeren over de ondernomen stappen.

De heer Saı̈d El Mokkadem, heeft twee in Marokko geboren,
minderjarige kinderen, Mohamed en Jamal. De heer El
Mokkadem verwerft de Belgische nationaliteit op 26 juni 2006
terwijl zijn kinderen nog in Marokko wonen. In augustus 2006
vraagt hij de Belgische paspoorten aan voor zijn kinderen bij het
Belgische Consulaat in Tanger dat het dossier doorstuurt naar de
dienst Nationaliteitsrecht bij de FOD Justitie. Omdat hij nog geen
nieuws heeft in verband met zijn aanvraag, neemt hij in januari
2007 contact op met de Federale ombudsman. Om organisatorische redenen en omdat de dienst Nationaliteitsrecht de
gevolgen van de inwerkingtreding van het Wetboek internationaal
privaatrecht op artikel 12 van het Wetboek van de Belgische
nationaliteit eerst moet bestuderen, kan het dossier nog niet
behandeld worden. Met andere woorden, eerst moet nagegaan
worden welk recht van toepassing is op de vaststelling van de
afstamming en de uitoefening van het ouderlijk gezag. Op 23 juli
2007 ontvangt de heer El Mokkadem een omstandig positief
advies. De afstammingsband met zijn kinderen is voldoende
vastgesteld op basis van het Marokkaanse recht en op basis van het Marokkaanse familierecht oefent hij eveneens
het ouderlijk gezag uit over zijn kinderen. Mohamed en Jamal ontvangen hun Belgisch paspoort.

❖ Artikel 26, §1, van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind: “De
Staten die partij zijn, erkennen voor ieder kind het recht de voordelen te
genieten van voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van
sociale verzekering, en nemen de nodige maatregelen om de algehele
verwezenlijking van dit recht te bewerkstelligen in overeenstemming met
hun nationaal recht.”
Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
heeft een ruim toepassingsgebied. Ook de
sociale zekerheid ontsnapt er niet aan. Een
ziekenfonds moet bij de inschrijving de
rechten van het kind waarborgen. Deze
inschrijving kan grote financiële gevolgen
hebben. Schrijft het ziekenfonds het kind in,
dan kan dit de moeilijke situatie waarin het
kind zich bevindt enigszins verzachten.
Weigert het ziekenfonds de inschrijving dan
verzwaart dat enkel de problemen waarmee
de ouders van een ziek kind te maken
hebben.
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Mevrouw Nicole Samarin is de moeder van Simon die zwaar ziek
is. Zij onderneemt al het mogelijke om haar zoon bij het ziekenfonds te laten inschrijven als gerechtigde van de verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen. Hierdoor kan het
ziekenfonds een bijkomend deel van de kosten voor de gezondheidszorg op zich nemen. Het ziekenfonds weigert echter Simon
in te schrijven als persoon met een handicap omdat hij nog niet
als dusdanig erkend is door de directie-generaal Personen met
een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Simon overlijdt en
mevrouw Samarin probeert het nog eens bij de mutualiteit omdat
hij intussen wel erkend was als persoon met een handicap. Deze
weigert opnieuw en mevrouw Samarin neemt contact op met de
Federale ombudsman. Het ziekenfonds heeft de mogelijkheid
over het hoofd gezien om Simon retroactief als persoon met een
handicap in te schrijven. Na de tussenkomst van de Federale
ombudsman zet het ziekenfonds de vergissing recht en dankzij de
retroactieve werking hiervan, krijgt mevrouw Samarin de kosten
voor de geneeskundige verzorging alsnog terugbetaald.
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De rechten van de gedetineerden
Hebben gedetineerden rechten?
Kunnen ze in hun dagelijkse leven een beroep doen op internationale en nationale reglementering
inzake mensenrechten tegenover het optreden van de federale administratie? Dit is een veelbesproken
vraag. De basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de
gedetineerden35 biedt zeker antwoorden, maar laat ook onzekerheid...

❖ Artikel 8, §1, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en
Fundamentele Vrijheden (EVRM):
“Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en
gezinsleven, ...”

Heeft een gedetineerde recht op de bescherming van zijn familieleven?
Bij het lezen van artikel 8 van het EVRM moeten we besluiten van wel. De tweede paragraaf van dit
artikel tempert dit recht enigszins: “Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk
is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land,
het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”

Geen absoluut recht dus
Gedetineerden klagen vaak over de behandeling van hun aanvraag om transfer of overplaatsing naar
een andere gevangenis of penitentiaire inrichting. Ze beroepen zich vaak op het feit dat ze geen
familiebezoek kunnen krijgen omdat hun familie aan de andere kant van het land woont of ze zeggen
dat ze hun reclasseringsplan niet kunnen voorbereiden omdat de gevangenis waarin ze zitten in een
andere regio ligt dan die waarin ze gemakkelijker contacten zouden kunnen leggen met het oog op hun
reı̈ntegratie.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft beslist dat er geen recht op overplaatsing
bestaat en dat de eerbiediging van het familieleven uit artikel 8 van het EVRM voor de gedetineerde
niet het recht omvat om de plaats van zijn detentie te kiezen.36

35
36

B.S., 1 februari 2005.
E. BREMS, S. SOTTIAUX, P. VANDEN HEEDE en W. VANDENHOLE, Vrijheden en vrijheidsbeneming, Intersentia, Antwerpen,
2005, pp. 196-198.
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Als wij hierover klachten ontvangen, contacteren wij
het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
bij de FOD Justitie om na te gaan of de aanvraag om
overplaatsing binnen een redelijke termijn wordt
behandeld. Bij een weigeringsbeslissing gaan we
verder ook na of de motieven in overeenstemming
zijn met het beginsel van de wettilijkheid en met de
andere ombudsnormen.

De heer Luc Devroe verblijft in de gevangenis van
Hasselt en vraagt een transfer naar die van Oudenaarde. Hij zelf en zijn familie zijn van Oudenaarde
en ook zijn vriendin die zwanger is, woont daar. Na
een tussenkomst van de Federale ombudsman
wordt de heer Devroe overgebracht naar Oudenaarde. Zijn familie kan hem nu regelmatig komen
bezoeken en daarenboven krijgt de heer Devroe
penitentiair verlof om bij de geboorte van zijn kind
te zijn.

We zullen nooit een absoluut recht op een
overplaatsing verdedigen, maar enkel nagaan of met
alle elementen van de aanvraag rekening werd gehouden. Soms kan het immers zijn dat bijzondere
omstandigheden een overplaatsing rechtvaardigen.

❖ Artikel 12, eerste alinea van de Grondwet:
“De vrijheid van de persoon is gewaarborgd.”
Het lijkt paradoxaal om naar artikel 12, lid 1, van de Grondwet te verwijzen als het over een gedetineerde gaat. Beschikt hij over de vrijheid om te komen en te gaan? Uiteraard niet...
Maar kunnen we toestaan dat hij het gedurende zijn opsluiting moet stellen zonder inschrijving in een
bevolkingsregister of zonder identiteitskaart? Kan hem zonder identiteitskaart een uitgangsvergunning
of een penitentiair verlof worden toegekend? Wordt hij in die gevallen met administratieve rompslomp
geconfronteerd als hij geen identiteitskaart kan voorleggen? De vraag stellen, is ze beantwoorden.
In 2007 stelden wij vast dat een aantal gedetineerden moesten wachten op hun inschrijving in het
bevolkingsregister, op hun identiteitskaart of op de hernieuwing ervan.
Artikel 18, alinea 1, 5°, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en
het vreemdelingenregister37 bepaalt: “Worden beschouwd als tijdelijk afwezig, evenals, in voorkomend
geval, de leden van hun gezin: personen die opgesloten zijn in strafinrichtingen en inrichtingen voor sociaal
verweer.”.
De algemene richtlijnen voor het houden van bevolkingsregisters verduidelijken dat de directeurs van
de penitentiaire inrichtingen en instellingen van sociaal verweer de gemeenten moeten op de hoogte
brengen van de personen die in hun gevangenisregister zijn ingeschreven, van het begin en het einde
van hun vrijheidsberoving. Op het ogenblik van hun gevangenzetting worden gedetineerden die geen
gezin of huishouden hebben in een gemeente van het Rijk, ingeschreven op het adres van de penitentiaire inrichting of de instelling van sociaal verweer voor zover de directeur van de instelling daarmee
akkoord is.

37
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Naar aanleiding van de behandeling van een klacht vroeg een gevangenisdirecteur ons op basis van
welke criteria hij een inschrijving in de registers zou kunnen weigeren. Hij verklaarde ook waarom hij
weigerachtig stond tegenover een systematisch aanvaarden van deze inschrijvingen omdat die gedetineerden bij hun vrijlating dan allemaal zouden afhangen van het OCMW van de gemeente waar de
penitentiaire inrichting zich bevindt.
Bij de behandeling van een andere klacht stelden wij vast dat een gedetineerde, die nog steeds
ingeschreven was op het adres van het gezin waartoe hij behoort, een uitgangsvergunning nodig had
om zijn identiteitskaart voor vreemdelingen te laten vernieuwen bij zijn gemeente.
De procedure voor het uitreiken van een elektronische identiteitskaart is omschreven in de Algemene
onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaart van 14 november 2005. De gedetineerde moet een mandataris aanduiden (de betrokkene kiest vrij de mandataris: het kan gaan om een
familielid, een vertegenwoordiger van de instelling, de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn
afgevaardigde, …) en een aangestelde van de gemeente moet zich naar de instelling begeven.
In de dossiers waarin wij zijn tussengekomen, hebben alle gedetineerden uiteindelijk hun inschrijving,
identiteitskaart of de hernieuwing ervan gekregen. Verduidelijkingen over de rol van de gevangenisdirecteurs blijven hier evenwel nodig. Hiervoor worden de nodige contacten met het directoraatgeneraal Penitentiaire Inrichtingen bij de FOD Justitie en de algemene directie Instellingen en
Bevolking bij de FOD Binnenlandse zaken gelegd.
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Het verbod op onmenselijke en vernederende behandeling
Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM)
bepaalt: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.”
Een beslissing van een federale administratieve
overheid moet hiermee rekening houden. Dat veronderstelt dat de administratie alle elementen uit het
administratief dossier waarover zij beschikt, moet
overwegen. Als gevolg van een bevoegdheidsverdeling tussen verschillende federale administraties kan
het zijn dat een dienst een deel van de situatie van
iemand kent (bijvoorbeeld naar aanleiding van een
asielaanvraag) terwijl een andere dienst op de hoogte
is van andere feiten voorgelegd bij een andere
aanvraag (bijvoorbeeld een aanvraag om machtiging
tot verblijf).
Deze laatste overheidsdienst moet dan bij het nemen
van een beslissing rekening houden met alle
elementen die de betrokkene heeft aangebracht om
te vermijden dat de uiteindelijke beslissing artikel 3
van het EVRM schaadt.
De Belgische Staat is immers de enige gesprekspartner van de burger. De verschillende
administraties moeten als een naar buiten treden en
hun antwoorden of beslissingen moeten coherent
zijn.

De heer Désiré Tshonda, Congolees, komt op 13
september 2003 in België aan. Hij is dan 69 jaar
en zwaar ziek. Hij dient een asielaanvraag in bij het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en
de Staatlozen (CGVS), maar ontvangt op 21 april
2005 een negatieve beslissing. Op 30 augustus
2005 dient de heer Désiré Tshonda een aanvraag
in bij de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) om
machtiging tot verblijf om medische redenen op
basis van het oude artikel 9, lid 3, van de wet van
15 december 1980. Omdat hij in februari 2007
nog geen beslissing heeft ontvangen, vraagt de heer
Tshonda de tussenkomst van de Federale
ombudsman. Blijkbaar heeft het CGVS in zijn
beslissing uitdrukkelijk de aandacht van de minister
van Binnenlandse Zaken gevraagd voor de gezondheidstoestand van de heer Tshonda, in die mate
dat de mogelijkheid om terug te keren naar zijn
land van herkomst in vraag wordt gesteld. Als de
DVZ deze humanitaire clausule van het CGVS niet
zou volgen, dan zou artikel 3 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden worden geschonden. In maart
2007 regulariseert de DVZ het verblijf van de heer
Tshonda.

Daarover moeten wij waken.
Het voorbeeld dat we hier aanhalen, illustreert de noodzaak om met alle elementen van de situatie
rekening te houden, zeker wanneer een fundamenteel recht gewaarborgd door een internationale
bepaling, op het spel staat.
Wij willen er hier ook nogmaals op wijzen dat de dienst Humanitaire Regularisaties van de DVZ de
aanvragen op het ogenblik van ontvangst niet systematisch sorteert om degene die niet gebaseerd zijn
op ernstige feiten of die op een misbruik wijzen te scheiden van de dringende en meer complexe
aanvragen.38

38

72

Jaarverslag 2006, p. 51.

de Federale ombudsman jaarverslag ’07

Analyse van de behandelde klachten

III

4. Als proactief zijn nodig is

4. Als proactief zijn nodig is
Proactief zijn is geen ombudsnorm.
De burger proberen te verzoenen met de overheid en het overheidsoptreden, is echter wel een
opdracht van de Federale ombudsman. Klachten voorkomen kadert perfect in die opdracht.
Vandaar dit eerder ongewone hoofdstuk.
De meeste federale administratieve overheden hebben geen georganiseerde eerstelijnsklachtendienst
waar ze hun eigen werking, vooral in relatie tot de burger, kunnen evalueren en verbeteren.
Als eenzelfde klacht regelmatig terugkeert, kunnen daaruit ook lessen voor de toekomst worden
getrokken. Zelfs wanneer deze klachten soms op zich ongegrond zijn – bijvoorbeeld omdat de wet
correct wordt toegepast – kunnen ze toch leiden tot een andere aanpak die de ontevredenheid
probeert weg te nemen.
Daarom wil de Federale ombudsman, vanuit het tweedelijnsklachtenbeeld dat hij heeft, de administratie helpen en ondersteunen bij het nemen van maatregelen om klachten te voorkomen.
Dat vraagt uiteraard een extra inspanning van de administratie. Maar soms kan een kleine extra
inspanning vooraf, grotere problemen achteraf voorkomen.

❖ De administratie van de Patrimoniumdocumentatie bij de FOD Financiën
gaat hierin mee

In de loop der jaren heeft de Federale ombudsman aan de sector Kadaster van
de administratie van de Patrimoniumdocumentatie verschillende voorstellen en
aanbevelingen gedaan om de beslissing die het kadastraal inkomen (KI) vaststelt,
het zogenaamde notificatiebulletin, beter te motiveren
Volgens de administratie van het Kadaster is het bestaande notificatiebulletin in overeenstemming met
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 erop vermelde gegevens geen objectief beeld kan vormen van de belastbare basis.39 Het is
uiteraard ook vanuit die bezorgdheid dat wij aan deze problematiek al vele jaren aandacht besteden.

39

M.a.w. het KI waaronder verstaan wordt: het gemiddelde normaal netto-inkomen van een onroerend goed gedurende een jaar.
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De administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de Federale ombudsman hebben samen de
haalbaarheid van een aantal voorstellen en aanbevelingen besproken.
Eind 2007 lichtte de administratie ons haar project toe om het notificatiebulletin klantvriendelijker te
maken. Het is de bedoeling om tot een daling te komen van het aantal bezwaarschriften of minstens
tot een daling van het aantal vragen om bijkomende informatie.
Op het notificatiebulletin zal nu een beschrijving voorkomen van de voornaamste fysieke kenmerken
van het betrokken onroerend goed. Deze maatregel, die een betere motivering inhoudt is van
toepassing vanaf de eerste reeks betekeningen 2007/2008.
Daarnaast werkt het Kadaster aan een raadpleegbaar bestand van recent betekende KI’s, de
zogenaamde referentiepercelen. Begin 2007 werd aan de cd-rom kadastrale legger, bestemd voor de
buitendiensten, een bestand toegevoegd. Dit bestand bevat de voor het ambtsgebied sedert de laatste
twee jaren definitief geworden KI’s. Het streefdoel is een bestand op te bouwen van de vijf recentste
jaren.
In zijn Activiteitenverslag 2006 had de administratie van de Patrimoniumdocumentatie aangekondigd
dat vanaf 2007 aan het notificatiebulletin ook een aantal KI’s zouden worden toegevoegd die in de
laatste vijf jaren definitief zijn geworden. Met deze KI’s zou het nieuw toegekende KI dan kunnen
worden vergeleken.
Eind 2007 bleken de programma’s om dat mogelijk te maken nog niet op punt te staan.
De opname van de vergelijkings- of referentiepercelen op het notificatiebulletin zou zeker een
meerwaarde betekenen. Burgers die een klacht indienen over hun KI verwijzen met de regelmaat van
de klok naar andere KI’s waarmee zij het aan hen toegekende KI vergelijken.
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De sector Registratie van de administratie van de Patrimoniumdocumentatie
werkt aan een brief om de koper van een bescheiden woning tijdig te herinneren
aan zijn inschrijvingsplicht op het adres van die woning
Om bij de aankoop van een bescheiden woning een vermindering van registratierechten te kunnen
genieten, moet de koper binnen drie jaar ingeschreven zijn in het bevolkingsregister op het adres van
het verkregen onroerend goed.40 Hoewel deze
voorwaarde altijd in de aankoopakte vermeld staat,
Jan en Els kopen in april 2003 samen een huis.
verliest de koper ze nogal eens uit het oog. In dat
Omdat het een bescheiden woning is, betalen zij
geval wordt het deel van de registratierechten boven
maar 5% registratierechten in plaats van 10%.
Ze moeten nog een aantal werken uitvoeren aan
het verlaagde recht verschuldigd, evenals een boete.
hun nieuwe huis en dus trekt Els voorlopig in bij Jan,
Enkel het aantonen van overmacht is bevrijdend.
Aan de klachten bij de Federale ombudsman is vaak al
een lange discussie voorafgegaan bij de verschillende
betrokken overheidsdiensten op alle niveaus, van de
lokale registratiekantoren tot de centrale diensten.
De strikte toepassing van de wet en vooral de
invulling van het begrip overmacht geven aanleiding
tot discussie.
De administratie is dan ook ingegaan op ons voorstel
om, zes maanden vóór het verstrijken van de termijn van
drie jaar, een bericht te sturen aan de kopers van
bescheiden woningen om hen te herinneren aan de
inschrijvingsverplichting.
Zo kunnen in de toekomst oeverloze discussies
vermeden worden met een aanzienlijke tijdwinst
voor de administratie als logisch gevolg.
De herinneringsbrief is intussen opgesteld. Vanaf half
januari 2008 zal de brief op een geautomatiseerde
wijze worden verzonden aan al degenen die het
verlaagd registratierecht hebben genoten.

40

die nog steeds bij zijn moeder inwoont en ook op
dat adres ingeschreven is. Els laat haar domicilie
voorlopig nog bij haar ouders staan.
De werken vorderen echter niet zoals verwacht en
pas in februari 2006, toch nog altijd minder dan
drie jaar na de aankoop, kunnen Els en Jan hun
intrek nemen in hun nieuwe huis. In al de drukte
vergeten ze echter hun domicilie aan te passen.
Begin mei 2006 krijgen ze tot hun verbazing een
nieuwe afrekening van hun registratiekantoor. Ze
moeten 5% extra registratierechten betalen – het
verschil tussen het normale en het verlaagde tarief
– en krijgen een boete omdat ze niet binnen drie
jaar ingeschreven zijn op het adres van hun nieuwe
woning.
Els en Jan moeten elk 4 500,00, dus samen
9 000,00 euro bijbetalen. En dat na al die kosten
voor de werken aan hun huis … In paniek nemen
ze contact op met hun registratiekantoor. De
ontvanger kan echter enkel bevestigen dat hij de
wet correct heeft toegepast: de tijdige domiciliëring
op het nieuwe adres is een strikte voorwaarde voor
de vermindering van de registratierechten. Het feit
dat ze gewoonweg vergeten zijn om zich, onmiddellijk na hun intrek in hun nieuwe huis, op dat
adres te laten domiciliëren is geen excuus en kan
niet als overmacht worden aanvaard.

Artikel 60 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten stelt:
“( …) Het voordeel van de in artikel 53, 2° bedoelde vermindering blijft alleen dan behouden zo de verkrijger of zijn echtgenoot
ingeschreven is in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het verkregen onroerend goed. Deze
inschrijving moet geschieden binnen een termijn van drie jaar te rekenen van de datum van de authentieke akte van verkrijging en ten
minste drie jaar zonder onderbreking behouden blijven.
Evenwel blijft de verlaging verkregen zo niet-nakoming van die voorwaarden het gevolg is van overmacht.”
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❖ Ook aan de administratie Belastingen en Invorderingen, sector Directe
Belastingen, van de FOD Financiën, hebben wij gevraagd om proactief op
te treden en maatregelen te nemen om discussies over interesten te
voorkomen

Op de eerste pagina van het aanslagbiljet staat een datum vermeld vanaf
wanneer men interesten verschuldigd is bij een laattijdige betaling
Sommige belastingplichtigen leiden uit de vermelding van die datum af dat men ook tot die datum kan
wachten om zijn belasting te betalen. Anderen gaan ervan uit dat de datum vanaf wanneer interesten
verschuldigd zijn, de uiterste datum van betaling is om interesten te vermijden.
Noch de ene, noch de andere interpretatie is juist.
Artikel 413 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB92) bepaalt uitdrukkelijk dat de
directe belastingen moeten betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet. De datum van verzending staat uiteraard op het aanslagbiljet. De datum waarop ten laatste moet
betaald worden ook.
In artikel 414 van het WIB92 staat dat bij wanbetaling
binnen de gestelde termijnen, de verschuldigde
sommen ten bate van de Schatkist voor de duur van
het verwijl, de wettelijke interest opbrengen,
berekend per kalendermaand. Die interest wordt
voor elke aanslag per kalendermaand berekend […]
vanaf de eerste dag van de maand volgend op de
vervaldag […].
Een betaling op de eerste dag van de maand volgend
op de maand waarin de uiterste datum van betaling
ligt – maakt dus in principe41 een maand nalatigheidsinteresten opeisbaar.
De interesten beginnen te lopen als het bedrag niet
op de laatste dag van de voorgaande maand op de
rekening staat.

41
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Voor aanslagjaar 2005 moet mevrouw Serneels
3 306,88 euro belastingen betalen. De datum van
verzending aangeduid op het aanslagbiljet is 24
mei 2006. De datum vanaf wanneer interesten
verschuldigd zijn 1 augustus 2006. Mevrouw
Serneels zorgt ervoor dat haar belastingen exact op
1 augustus 2006 betaald zijn. Eind september
2006 ontvangt ze echter het bericht dat ze 19,25
euro interesten wegens laattijdige betaling van haar
belastingen moet bijbetalen.
Haar verzoek om kwijtschelding van interesten
wordt afgewezen. Uit het onderzoek blijkt dat het
geld precies op 1 augustus 2006 op de rekening
van het Ontvangkantoor stond. Dat is – om
interesten te vermijden – een dag te laat. De wet
bepaalt trouwens uitdrukkelijk dat de directe belastingen moeten betaald worden binnen twee
maanden na de toezending van het aanslagbiljet.

Een uitzondering wordt gemaakt wanneer de omstandigheden die hebben geleid tot het laattijdig betalen van de aanslag te
wijten zijn aan een fout van de administratie, bijvoorbeeld wanneer kan bewezen worden dat de datum van ontvangst van het
aanslagbiljet niet op een normale manier aansluit bij de op het aanslagbiljet vermelde verzendingsdatum.
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Om in de toekomst misverstanden te vermijden, hebben wij aan de FOD Financiën voorgesteld om op
de aanslagbiljetten zeer duidelijk de laatste werkdag van de maand te vermelden waarop de te betalen
belasting op de rekening van het ontvangkantoor moet staan.
De FOD Financiën ging daarop in en deze vermelding staat vanaf aanslagjaar 2007 op de aanslagbiljetten.

Het indienen van een verzoek om rechtzetting van een aanslag heeft geen
invloed op het lopen van de interesten
Heel wat belastingplichtigen zijn ervan overtuigd dat zij geen belastingen moeten betalen, zodra zij een
rechtzetting van de volgens hen foutieve aanslag hebben gevraagd. Zij verliezen vaak uit het oog dat de
interesten rechtmatig blijven lopen als voor een bepaald aanslagjaar de verschuldigde (en dus niet
betaalde) belasting, na rechtzetting 860,00 euro of meer bedraagt.
Dat volgt uit artikel 414 van het WIB92 waarin staat: “De nalatigheidsinterest is niet verschuldigd wanneer
hij geen 5,00 euro per maand bedraagt.”42
Daarom stelden wij aan de FOD Financiën voor om op de aanmaningen voor een onbetaalde belasting
waarvoor een rechtzetting van het aanslagbiljet werd gevraagd, het grensbedrag van 860,00 euro te
vermelden.
Door het deel van de belastingen boven 859,00 euro toch alvast – los van de rechtzetting – te betalen,
vermijdt men interesten.

❖ De POD Maatschappelijke Integratie verklaart nader wat “fiscaal ten laste
zijn” inhoudt
Binnen bepaalde voorwaarden kan een OCMW de kosten bij een opname in een rusthuis terugvorderen van onderhoudsplichtige kinderen.
Voor die terugvordering werd een uniforme schaal ingevoerd.43
Blijft het inkomen onder een bepaalde grens dan kan het OCMW niet (of minder) terugvorderen. Zo
hangt het terug te vorderen bedrag onder andere af van het inkomen van de onderhoudsplichtige. Per
persoon ten laste wordt de inkomensgrens met een forfaitair bedrag verhoogd.
42

43

5,00 euro per maand komt overeen met de wettelijke interest per maand op een bedrag van 860,00 euro of
860,00 x 7% / 12 (maanden) = 5,00.
De basis hiervoor is terug te vinden in artikel 98, §§ 2 en 3, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn. Tot uitvoering van deze wet werd het koninklijk besluit van 9 mei 1984 genomen dat
meermaals op enkele punten werd gewijzigd. Ook verscheen er een ministeriële omzendbrief op 4 november 2004.

de Federale ombudsman jaarverslag ’07

77

III

Analyse van de behandelde klachten
4. Als proactief zijn nodig is

Wie wordt als persoon ten laste beschouwd? Dat is elk kind voor wie de onderhoudsplichtige, wat
betreft de kinderbijslag, de hoedanigheid van bijslagtrekkende bezit, evenals iedere persoon die fiscaal
ten laste is van deze onderhoudsplichtige.44
Het begrip “fiscaal ten laste” had voor verwarring
gezorgd, in het bijzonder wat betreft kinderen met
een handicap.
Volgens het WIB92 worden kinderen ten laste met
een handicap, voor twee gerekend voor de berekening
van de belastingvrije som.45
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen
enerzijds de vaststelling van het aantal personen dat
fiscaal ten laste is en anderzijds de berekeningswijze
van de belastingen. De dubbele telling van kinderen
met een handicap is enkel voorzien bij de berekening
van de belastingen.
Ervan uitgaan dat kinderen met een handicap voor de
berekening van de inkomensgrens om de onderhoudsplicht vast te stellen ook voor twee moeten
tellen, is dan ook verkeerd. Hierover bestond dan
echter verwarring bij de OCMW’s.

De heer Eelens heeft een probleem met de manier
waarop zijn onderhoudsplicht voor zijn moeder die
in een OCMW-rusthuis verblijft, wordt berekend. Bij
de berekening van zijn tussenkomst wordt slechts
met een persoon ten laste rekening gehouden. Met
een gezamenlijk belastbaar inkomen van
26 487,56 euro en een kind ten laste bedraagt zijn
tussenkomst 66,00 euro per maand. Hij gaat
daarmee niet akkoord. De heer Eelens is immers
de mening toegedaan dat zijn zoon, die een
handicap heeft, beschouwd moet worden als twee
personen ten laste, zoals in de fiscale reglementering. Met twee personen ten laste zou zijn
tussenkomst per maand de helft minder bedragen.
In de reglementering inzake terugvordering bij de
onderhoudsplichtigen wordt uitdrukkelijk verwezen
naar iedere persoon die fiscaal ten laste is. Uit de
verduidelijking van de POD Maatschappelijke
Integratie blijkt dat de dubbele telling van kinderen
met een handicap enkel voorzien is bij de
berekening van de belastingen. De zoon van de
heer Eelens wordt voor de berekening van de
tussenkomst voor de kosten van het rusthuisverblijf
van zijn moeder terecht als één persoon ten laste
beschouwd.

Om in de toekomst misverstanden te vermijden en
met het oog op de eenvormige toepassing van de
reglementering door alle OCMW’s nam de POD Maatschappelijke Integratie deze verduidelijking
nogmaals op in de lijst met veelgestelde vragen (FAQ) op haar webstek.

44
45
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Artikel 14 van het bovengenoemd koninklijk besluit van 9 mei 1984.
Artikel 132 WIB92.
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❖ De directie-generaal Personen met een Handicap (DGPH) bij de FOD
Sociale Zekerheid houdt rekening met constante rechtspraak zodat de
begunstigde van een tegemoetkoming de afloop van een gerechtelijke
procedure niet moet afwachten
Constante rechtspraak verplicht de DGPH om in een
welbepaalde situatie systematisch terug te komen op
een beslissing om een tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden niet langer toe te kennen. Dat is meer
bepaald zo wanneer, bij een ambtshalve herziening46,
de beslissing het gevolg is van het uitblijven van een
antwoord op het verzoek om inlichtingen en de
DGPH niet kan bewijzen dat zij het verzoek heeft
verstuurd.
De rechtspraak stelt dat de administratie een actieve
rol moet spelen bij het verzamelen van de nuttige
gegevens om een aanvraag te behandelen. Een paar
brieven sturen waarop geen antwoord komt en
daarna het verzoek om inlichtingen zonder gevolg
verklaren, past daar niet in.

In juli 2006 ontvangt de heer De Prins geen
tegemoetkoming meer voor hulp aan bejaarden.
Dat is het gevolg van een negatieve beslissing van
13 juni 2006 van de DGPH omdat de heer De
Prins niet heeft geantwoord op de vragen om inlichtingen van december 2004 en maart 2005. De
heer De Prins beweert deze brieven nooit te
hebben ontvangen en dient tegen de beslissing van
13 juni 2006 een verzoekschrift in bij de arbeidsrechtbank. Nog vóór de zitting plaatsvindt,
contacteert hij ook de Federale ombudsman.
Omdat de DGPH vragen om inlichtingen niet
aangetekend opstuurt, kan deze dienst ook niet
bewijzen dat de brieven werkelijk zijn verstuurd.
Rekening houdend met de constante rechtspraak
in deze situaties, beslist de DGPH om de heer De
Prins onmiddellijk een nieuwe kans te geven om op
de vragen om inlichtingen te antwoorden zonder de
uitspraak van de rechtbank af te wachten.

In een individueel dossier heropende de DGPH het
onderzoek nog voor de procedure voor de rechtbank was afgelopen. De betrokkene kreeg op die
manier onmiddellijk een nieuwe kans om te antwoorden op het verzoek om inlichtingen.

❖ Een proactieve houding van de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij de
FOD Binnenlandse Zaken kan oplossingen bieden in situaties die
vastgelopen zijn als gevolg van een nalatigheid van een andere
administratieve overheid
Bij een aanvraag om een machtiging voor voorlopig verblijf met het oog op studies moet de kandidaatstudent een bewijs voorleggen dat hij voldoende middelen van bestaan bezit.

46

De persoon met een handicap is verplicht om binnen de 3 maanden alle nieuwe elementen die aanleiding kunnen geven tot
vermindering of stopzetting van de tegemoetkoming mee te delen. Deelt de persoon met een handicap het element niet mee,
of slechts na het verstrijken van 3 maanden, dan zal de dienst een ambtshalve herziening uitvoeren.
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Heeft hij zelf niet voldoende middelen van bestaan,
dan kan hij ook een verbintenis voorleggen waarin
een Belgisch of vreemd persoon die over voldoende
inkomsten beschikt zich garant stelt en zich ten
opzichte van de Belgische staat en de kandidaatstudent zelf ertoe verbindt de kosten van verblijf,
studie en repatriëring van de kandidaat-student te
zijnen laste te nemen voor minstens een academiejaar.
Als een vreemd persoon deze verbintenis op zich
neemt dan moet de plaatselijke Belgische diplomatieke post de solvabiliteit van deze garant in het
buitenland attesteren en de DVZ hiervan op de
hoogte brengen met het oog op het uitreiken van het
visum aan de kandidaat-student.
Als de DVZ echter over alle documenten beschikt
om zelf het onderzoek naar de solvabiliteit te voeren,
dan kan hij die zelf beoordelen, in plaats van een
passieve houding aan te nemen en zonder meer op
het attest van de betrokken diplomatieke post te
wachten.
Een proactieve houding van de DVZ kan zo
voorkomen dat situaties, soms als gevolg van een
nalatigheid van een andere administratieve overheid,
vastlopen.

80

de Federale ombudsman jaarverslag ’07

De heer Barkawi, van Marokkaanse afkomst,
verblijft in België met een visum voor student. In
november 2005 wordt hij uit het Vreemdelingenregister geschrapt. De persoon die tot dan de voor
het visum noodzakelijke verbintenis tot tenlasteneming op zich heeft genomen, is immers
overleden. De DVZ heeft nu een nieuw attest van
solvabiliteit nodig van zijn nieuwe garant in
Marokko. Uit onderzoek blijkt dat de Belgische
diplomatieke post in Marokko de documenten met
betrekking tot de nieuwe tenlasteneming al heeft
doorgestuurd naar de DVZ. Omdat het dossier van
de heer Barkawi een al bestaand dossier is, heeft
de diplomatieke post echter niet, zoals het
nochtans hoort, de solvabiliteit geattesteerd. Hij
ging er, ten onrechte, van uit dat deze controle niet
tot zijn taak behoort wanneer het niet om een
nieuwe visumaanvraag gaat. De DVZ laat het
dossier van de heer Barkawi verder onbehandeld
liggen en wacht – tevergeefs – op het attest van
solvabiliteit, terwijl de DVZ alle informatie heeft
ontvangen om de solvabiliteit te onderzoeken
waaronder de statuten van de vennootschap van
de garant in Marokko (in het Frans), inkomstenbewijzen en bankuittreksels waaruit de solvabiliteit
blijkt van de garant.
Na de tussenkomst van de Federale ombudsman
onderzoekt de DVZ zelf de voorgelegde stukken en
beslist dat de nieuwe garant van de heer Barkawi
solvabel is. Het verblijf van de heer Barkawi wordt
opnieuw geregulariseerd. De diplomatieke post in
het buitenland moet in de toekomst uiteraard wel
zijn taken naar behoren uitvoeren.
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Soms is de wet of de bestaande reglementering niet duidelijk. Soms heeft een nieuwe wet onverwachte gevolgen. Deze omstandigheden kunnen ertoe leiden dat het toepassen van de bestaande
reglementering niet evident is, wat we trouwens ook al uitgebreid in ons vorig jaarverslag toelichtten.
Het gebeurt echter ook dat duidelijke regels (al dan niet bewust) verkeerd of doodgewoon niet
toegepast worden.

❖ De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) weigert nog
steeds artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde toe te passen
Wanneer een instelling van sociale zekerheid zich
vergist bij de toekenning van een uitkering, de sociaal
verzekerde hiervan niet op de hoogte is (of kan zijn)
en uit een nieuwe, correcte berekening blijkt dat de
uitkering lager zal zijn, dan kan de nieuwe beslissing
met de juiste berekening – van bijvoorbeeld de
kinderbijslag – pas uitwerking hebben op de eerste
dag van de maand na de kennisgeving ervan. Dat volgt
uit artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde. Er kan dan geen terugvordering gebeuren van
de ten onrechte uitgekeerde sommen. Uit de
tekstvan de wet volgt trouwens rechtstreeks dat in
die gevallen de onterechte uitkering geen schuld
heeft doen ontstaan. De instelling van sociale
zekerheid bezit bijgevolg geen schuldvordering ten
opzichte van de sociaal verzekerde.
De RKW bleef de ten onrechte uitbetaalde kinderbijslag in die gevallen echter wel terugvorderen, in
strijd met artikel 17 van het Handvest van de sociaal
verzekerde.-

47

De heer Beyens heeft een dochter uit een eerste
huwelijk en hertrouwt met mevrouw Carels die zelf
al twee jongere kinderen uit een vorig huwelijk heeft.
De kinderbijslag voor de oudste dochter wordt uitbetaald aan de ex-echtgenote van de heer Beyens in
rang 1.47 Voor de twee kinderen uit zijn nieuwe
huwelijk ontvangt de heer Beyens kindergeld in rang
2 en rang 3. Hij gaat ervan uit dat dit correct is.
In juli 2005 hertrouwt ook de ex-echtgenote van de
heer Beyens waardoor zij en haar dochter van dan
af ten laste van haar nieuwe echtgenoot vallen. De
twee kinderen uit het nieuwe huwelijk van de heer
Beyens schuiven op naar rang 1 en 2. Hij krijgt voor
hen voortaan minder kindergeld. Ook deze beslissing
lijkt hem in orde.
Eind september 2005 ontvangt hij echter een brief
van de RKW. De Rijksdienst zal overgaan tot de
terugvordering van 7 850,66 euro aan kinderbijslag
die hij voor de periode van 1 januari 2001 tot 31 juli
2005 ten onrechte heeft ontvangen. Voor de
kinderen van de nieuwe echtgenote van de heer
Beyens is gedurende heel die periode blijkbaar ten
onrechte kinderbijslag uitbetaald in rang 2 en 3. Dat
had onmiddellijk in rang 1 en 2 moeten zijn. De heer
Beyens gaat hiermee niet akkoord en dient een
aanvraag in om af te zien van de terugvordering. Hij
krijgt daarop een negatief antwoord en sinds
oktober 2005 wordt een deel van de kinderbijslag
ingehouden. De RKW wil zijn standpunt niet herzien.

De gewone kinderbijslag is afhankelijk van de rang van het kind ten opzichte van de andere rechtgevende kinderen die in
hetzelfde gezin worden opgevoed. Deze bedragen zijn voor:
rang 1: 80,17 EUR per maand voor werknemers
rang 2: 148,34 EUR per maand
rang 3 en volgende: 221,47 EUR per maand (Deze bedragen gelden op 1 januari 2008)
Als een kind niet langer rechtgevend is, dan schuiven de andere kinderen in het gezin een rang op (een kind van rang 2 wordt
een kind van rang 1, enz.).
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De druk om het kindergeld snel en zonder onderbreking uit te betalen is groot, wat het risico op
fouten bij de berekening ervan vergroot. Daarom werd in 2006, om budgettaire redenen, teruggekomen op de toepassing van bovengenoemd artikel 17. Via de programmawet van 20 juli 2006 werd
dit artikel van het Handvest van de sociaal verzekerde met ingang van 1 oktober 2006 buiten werking
gesteld voor de RKW. Ook in geval van fout van het kinderbijslagfonds kan de ten onrechte uitbetaalde
kinderbijslag tot een jaar na de uitbetaling ervan nog worden teruggevorderd.
Maar… voor de dossiers waarin de RKW vóór de inwerkingtreding van de programmawet van 20 juli
2006 vaststelde dat er teveel kinderbijslag werd uitbetaald als gevolg van een fout van het kinderbijslagfonds of de RKW zelf, blijft artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde wel onverkort
van toepassing.
De RKW echter is de mening toegedaan dat openstaande schulden die op 30 september 2006 nog
niet verjaard waren, terugvorderbaar zijn volgens de door de nieuwe wet bepaalde regels. Bij stuiting
van de verjaring moet volgens de RKW rekening gehouden worden met de nieuwe verjaringstermijn
vanaf 1 oktober 2006. De RKW gaat hier wetens en willens voorbij aan het feit dat een onbestaande
schuld niet kan teruggevorderd worden. Hij kwalificeert op eigen houtje, zonder enige rechtsgrond –
sterker nog, tegen de wet in – een in artikel 17 beoogde onterechte betaling als een schuld in hoofde
van de sociaal verzekerde.
Wij waren dan ook verplicht om een officiële aanbeveling te richten aan de RKW met kopie aan de
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
De Federale ombudsman beveelt aan om artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van
het Handvest van de sociaal verzekerde toe te passen op nieuwe beslissingen (in de zin van artikel
17) inzake kinderbijslag die dateren van vóór 1 oktober 2006 en die tot gevolg hadden dat het recht
op de prestatie kleiner was dan het aanvankelijk toegekende recht48.
De RKW deelde ons mee dat in afwachting van het standpunt van de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid de huidige - volgens ons illegale - werkwijze van toepassing zou blijven.
Met dit voorlopig antwoord kunnen wij echter geen genoegen nemen. De RKW verschuilt zich op
deze manier ten onrechte achter de minister. De RKW moet de wet toepassen zoals ze bestaat. De
minister kan de RKW daar niet van ontslaan.
Het is duidelijk dat de wet enkel gewijzigd is voor de toekomst. De wetswijziging toont bovendien aan
dat de vroegere werkwijze van de RKW onwettig was. Ook de huidige praktijk van de RKW met
betrekking tot de vermeende openstaande schulden die op 30 september 2006 nog niet verjaard
waren, is dus onwettig.

48
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OA 07/02 ; pp. 152, 208 e.v.
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❖ Een gewestelijke directie der Directe Belastingen bij de FOD Financiën
houdt er een afwijkende interpretatie over het bezwaar inzake
beroepskosten op na
Een loontrekkende moet op zijn aangifte in de personenbelasting aanduiden of hij zijn werkelijke
beroepskosten wil bewijzen dan wel of hij kiest voor het wettelijk forfait aan beroepskosten.
Volgens de betrokken gewestelijke directie kan een belastingplichtige in een bezwaarschrift niet terugkomen op het feit dat hij bij zijn aangifte niet uitdrukkelijk de keuze heeft gemaakt voor het bewijs van
de werkelijke beroepskosten.
Een bezwaarschrift betreffende beroepskosten moest volgens deze directie in dat geval zelfs niet
worden onderzocht of aanvaard. De aangifte moest worden beschouwd als een bewijskrachtig
element waaraan een vermoeden van juistheid is verbonden dat aan de belastingplichtige tegenstelbaar is. Een vergetelheid van de belastingplichtige kon niet als een vergissing worden beschouwd.
Wanneer we de redenering van de administratie zouden volgen, is het ondenkbaar dat de belastingplichtige iets vergeet aan te duiden in de aangifte: alles wat men aangeeft, wordt vermoed juist te zijn.
Iets niet aangeven of aanduiden wordt op die manier als een bewuste handeling beschouwd die aan de
belastingplichtige tegenstelbaar is en kan geen vergissing zijn.
De betrokken gewestelijke directie stelde zeer
expliciet dat de wet op die manier correct wordt
toegepast.
Uit de analyse van de Federale ombudsman blijkt dat
echter niet.
Het recht op aftrek van de werkelijke beroepskosten
is een wettelijk recht dat omschreven staat in het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
(WIB92). Vermits de fiscale wet van openbare orde
is, putten zowel de fiscus als de belastingplichtige
rechten en plichten uit de fiscale wetgeving. De fiscus
mag dan ook geen handelingen stellen die afwijken
van de fiscale wet. De administratie moet alleen
onderzoeken of de feiten die door de fiscale wet zijn
omschreven, van toepassing zijn op de belastingplichtige. Is dat het geval, dan moet zij ervoor zorgen
dat de fiscale wet correct wordt toegepast.

Als mevrouw Simons haar aanslagbiljet ontvangt,
ziet ze dat bij de berekening van haar aanslag met
een forfaitaire beroepskost van 2 044,62 euro
rekening is gehouden. De werkelijke kosten die ze
heeft gemaakt, bedragen echter 5 333,03 euro. Op
haar aangifte heeft ze evenwel de keuze niet
gemaakt om de werkelijke beroepskosten te
bewijzen en daarom dient ze een bezwaarschrift in
waarbij ze alsnog alle bewijzen toevoegt en vraagt
om gehoord te worden. Ze ontvangt van haar
plaatselijke belastingdienst een beslissing waarin
staat dat het feit dat ze is vergeten om de beroepskosten bij de aangifte te bewijzen, niet als een
vergissing kan worden beschouwd. Ze heeft er bij
de aangifte blijkbaar voor gekozen om niets in te
vullen bij de beroepskosten en ze kan daar volgens
haar belastingdirecteur niet op terugkomen. De
bewijzen van haar werkelijke beroepskosten
worden niet onderzocht, haar bezwaarschrift wordt
ongegrond verklaard en bijgevolg afgewezen. De
betrokken belastingadministratie weigert op de
negatieve beslissing terug te komen.
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De aangifte die de belastingplichtige indient, kan slechts dienen om er de belastbare feiten uit af te
leiden. Wanneer de aangifte gecontroleerd is door de belastingadministratie en ze er niet in slaagt
andere feiten aan te tonen, verkrijgt de aangifte het vermoeden van juistheid.
Het vermoeden dat “iets vergeten aan te duiden in een aangifte” geen vergissing kan zijn, kan enkel een
eenvoudig vermoeden zijn en geen onweerlegbaar vermoeden. Een onweerlegbaar vermoeden of
anders gezegd een vermoeden iuris et de iure is een wettelijk vermoeden.49 Een aangifte wordt echter
nergens in de wet gelijkgesteld met een vermoeden iuris et de iure of een onweerlegbaar vermoeden
van juistheid van de gegevens. Als dit wel zo zou zijn, dan zou de belastingadministratie de aangifte zelf
immers ook niet kunnen wijzigen.
Het niet-invullen van een rubriek van de aangifte wordt in de wet evenmin gelijkgesteld met een
onweerlegbaar wettelijk vermoeden dat er geen vergissing werd begaan, of dat er een vergissing of
dwaling werd begaan die niet tijdens het onderzoek van het bezwaarschrift, mits bewijs van de werkelijke toestand, kan worden rechtgezet.
In beide gevallen is een volledig tegenbewijs mogelijk dat de werkelijke toestand aantoont en dus ook
de werkelijk gemaakte beroepskosten.
De Federale ombudsman richtte dan ook een voorstel aan de betrokken gewestelijke directie om het
tegenbewijs betreffende werkelijk gemaakte beroepskosten wel te onderzoeken tijdens de behandeling van een bezwaar, zodat de belastingplichtige zijn bezwaarrecht daadwerkelijk kan uitoefenen en
eventueel zijn belastbare grondslag nog kan verminderen met de werkelijk gemaakte beroepskosten,
zelfs wanneer de aanslag in overeenstemming met zijn aangifte werd gevestigd.
Wij legden dit voorstel ook voor aan het hoofdbestuur van de FOD Financiën. Het hoofdbestuur bevestigde
onze zienswijze en beloofde in een omzendbrief nogmaals het principe te benadrukken dat ook inzake
beroepskosten een volledig recht van bezwaar moet gelden.

49

84

Enkel bij een wettelijk vermoeden waarbij de wetgever aan bekende gegevens gevolgtrekkingen voorbehoudt die moeten
worden beschouwd als de waarheid, ook al stemmen ze niet overeen met de werkelijkheid, is geen tegenbewijs van de
werkelijke toestand mogelijk. Het gaat hier dan om een vermoeden iuris et de iure.
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❖ Uit ons onderzoek over de behandeling van een bezwaarschrift bleek dat
de FOD Financiën ten onrechte de gelijktijdige toepassing van twee
fiscale voordelen niet toestond
Er was discussie over de gelijktijdige toepassing van twee wetsbepalingen in het geval van een gemeenschappelijke aanslag voor het jaar van de feitelijke scheiding van de echtgenoten.
Artikel 104, 1°, WIB9250 bepaalt de voorwaarden waaronder 80 percent van de betaalde onderhoudsuitkeringen kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen.
Verder bepaalt artikel 136 WIB9251 wie voor de berekening van de belastingvrije som als persoon ten
laste kan worden beschouwd.
Het jaar van de feitelijke scheiding is een bijzonder jaar. Volgens de fiscale wet wordt voor dat jaar nog
een gezamenlijke aanslag gevestigd op naam van beide echtgenoten, maar in de loop van het jaar
verandert de werkelijke situatie van de beide echtgenoten wel grondig.
In de loop van het jaar van de feitelijke scheiding zullen bijvoorbeeld de kinderen vanaf een bepaald
moment nog slechts deel uitmaken van het gezin van een van de twee echtgenoten en zal de andere
echtgenoot van wiens gezin zij op dat moment geen deel meer uitmaken, vanaf datzelfde moment
onderhoudsuitkeringen betalen.
De fiscus wilde in de belastingaanslag geen rekening houden met de in de loop van het jaar van
feitelijke scheiding veranderde situatie.

50
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Artikel 104, 1°, WIB92 stelt:
“Binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 107 tot 116, worden van het totale netto-inkomen de volgende
bestedingen afgetrokken, in zover zij in het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald:
1° 80 pct. van de onderhoudsuitkeringen die de belastingplichtige regelmatig heeft betaald aan personen die niet deel uitmaken van
zijn gezin, wanneer ze zijn betaald ter uitvoering van een verplichting op grond van het Burgerlijk of het Gerechtelijk Wetboek of van
de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning, zomede 80 pct. van de kapitalen die zulke uitkeringen
vervangen;“
Artikel 136 WIB92 stelt:
“Als ten laste van de belastingplichtigen worden aangemerkt, mits zij deel uitmaken van hun gezin op 1 januari van het aanslagjaar
en zij persoonlijk in het belastbare tijdperk geen bestaansmiddelen hebben gehad die meer dan 2 660,00 EUR (basisbedrag 1 800
EUR) netto bedragen :
1° hun kinderen ;
2° hun ascendenten ;
3° hun zijverwanten tot en met de tweede graad ;
4° personen van wie de belastingplichtige als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste is geweest.”
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Uit artikel 128, eerste lid, 2°, WIB9252 leidde de fiscus
af dat voor het jaar van de feitelijke scheiding de
echtgenoten nog geacht werden fiscaal een gezin te
vormen. Daar stond immers dat voor de berekening
van de belasting, gehuwde personen niet als echtgenoten maar als alleenstaanden worden aangemerkt
vanaf het jaar na dat waarin de feitelijke scheiding
heeft plaatsgevonden.
De Commentaar op het WIB92 koppelde daar nog
aan vast: “Voor het bepalen van het aantal personen ten
laste, waarmee rekening moet worden gehouden bij het
vestigen van de aanslag over de inkomsten van het jaar
waarin de feitelijke scheiding zich heeft voorgedaan,
beschouwt men dat de kinderen die na die scheiding
eventueel met een van de echtgenoten samenwonen, op
1 januari van het aanslagjaar blijven deel uitmaken van
het gezin.”

In 2003 gaan de heer en mevrouw Vansteenwegen
uit elkaar. De kinderen blijven gedomicilieerd bij
hun moeder en de heer Vansteenwegen betaalt
vanaf april 2003 onderhoudsuitkeringen. Hij wil de
fiscale aftrek van de onderhoudsuitkeringen
genieten die hij voor zijn kinderen, die vanaf april
2003 niet meer te zijnen laste zijn, heeft betaald.
De fiscus staat deze aftrek niet toe. In de gemeenschappelijke aanslag die voor het jaar van de
feitelijke scheiding op naam van de heer en
mevrouw Vansteenwegen is gevestigd, genieten ze
immers al de belastingvrije som voor (diezelfde)
kinderen ten laste. Een cumulatie van de twee
fiscale voordelen is volgens de fiscus niet mogelijk:
dezelfde kinderen kunnen in eenzelfde inkomstenjaar niet zowel ten laste als niet ten laste zijn
van de heer Vansteenwegen. De Federale
ombudsman kan de fiscus ervan overtuigen dat de
wet zelf niet belet dat beide voordelen gelijktijdig
worden toegekend. De fiscus vaardigt een nieuwe
administratieve omzendbrief uit en zo kan de heer
Vansteenwegen toch nog de aftrek genieten van de
onderhoudsuitkeringen die hij in 2003 voor zijn
kinderen heeft betaald.

Verder stond in de Commentaar ook: “Het fiscaal ten
laste nemen van personen en de aftrek van onderhoudsuitkeringen zijn, volgens de artikels 136 en 104, 1°,
WIB92, echter afhankelijk van een diametraal tegenovergestelde voorwaarde die dus steeds de gelijktijdige toepassing van beide bepalingen uitsluit, namelijk het
wel deel uitmaken, respectievelijk het niet deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige. Uit die
onverenigbaarheid volgt dat de kinderen voor wie een van de ouders de aftrek van onderhoudsuitkeringen
vraagt voor het jaar van de feitelijke scheiding in geen geval als ten laste van die ouders mogen worden
beschouwd.”.
Eigenlijk volgt uit artikel 128, eerste lid, 2°, WIB92 enkel dat betrokkenen voor het jaar van de feitelijke
scheiding fiscaal nog als echtgenoten worden beschouwd en dat zij een gemeenschappelijke aanslag
zullen ontvangen.
Ons verder onderzoek van deze situatie en de toepasselijke reglementering wees uit dat de wet zelf
niet de gelijktijdige toepassing van de artikels 136 en 104, 1°, WIB92 verhindert. De administratieve
commentaar die uitgaat van de fictie dat de kinderen tot 1 januari van het aanslagjaar53 blijven deel
uitmaken van het gezin, was niet in overeenstemming met de wet. Hij maakte de wet strenger dan
nodig. De wet belet immers niet om rekening te houden met de in de loop van het inkomstenjaar
veranderde situatie.
Dit standpunt werd ook in de rechtspraak bevestigd.
52
53
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Nu artikel 126 WIB92.
Het aanslagjaar is het jaar dat volgt op het inkomstenjaar.
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Na de bespreking van deze problematiek met de FOD Financiën, werd een nieuwe omzendbrief
uitgevaardigd.
“Aftrek van uitkeringen tot onderhoud die voor kinderen zijn betaald en ten laste neming van diezelfde
kinderen”.
Aan alle ambtenaren.
1. Gelet op de evolutie van de rechtspraak, werd de problematiek van de aftrek van de door een van de
echtgenoten voor zijn (haar) kinderen betaalde uitkeringen tot onderhoud en de ten laste neming van
diezelfde kinderen, in de gevallen waarin er een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd voor het
jaar van de feitelijke scheiding van de echtgenoten, opnieuw onderzocht.
2. Volgens die rechtspraak, waarbij de administratie zich aansluit, belet niets de gelijktijdige toepassing van
de art. 136 en 104, 1°, WIB92 voor dezelfde kinderen, wanneer de voorwaarden voor de ten laste
neming van de kinderen zijn vervuld bij een van de echtgenoten (de kinderen maken deel uit van het
gezin van die echtgenoot) en de voorwaarden voor de aftrek van de uitkeringen tot onderhoud die voor
dezelfde kinderen zijn betaald, zijn vervuld bij de andere echtgenoot (de kinderen maken geen deel uit
van het gezin van die andere echtgenoot).
3. De sommen die tijdens dezelfde periode aan de andere echtgenoot worden betaald, mogen daarentegen
niet als uitkeringen tot onderhoud worden afgetrokken.
4. De huidige circulaire is onmiddellijk van toepassing en moet eveneens worden toegepast voor de afhandeling van de hangende geschillen.”
Met deze omzendbrief werd de praktijk van de FOD Financiën in overeenstemming gebracht met de
wet.

❖ Selor sloot tot november 2007 kandidaten ten onrechte uit van deelname
aan taalproeven op basis van een verkeerde interpretatie van een
koninklijk besluit
Artikel 20, §1, van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het
uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 bepaalt:
“De kandidaat die afwezig is voor een taalproef zonder voorafgaand de Afgevaardigd bestuurder van het
Selectiebureau van de Federale Overheid te hebben verwittigd en die binnen vijf werkdagen na de dag van
het examen de reden van de afwezigheid niet heeft meegedeeld door middel van een gemotiveerde brief of
attest, wordt uitgesloten van deelname aan elke taalproef die wordt georganiseerd binnen een termijn van
een jaar te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal van het taalexamen waarvoor hij ingeschreven
was.
De uitsluiting wordt aan de betrokkene betekend.”
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Selor meent op basis van deze bepaling ook kandidaten te kunnen uitsluiten voor een jaar die wel
vooraf hebben verwittigd, maar niet tevens achteraf binnen vijf werkdagen na het examen in een
gemotiveerde brief of met een attest de reden van hun afwezigheid hebben meegedeeld.
De tekst van artikel 20 van bovengenoemd koninklijk
besluit is echter duidelijk en daarom niet voor interpretatie vatbaar. Hij verwijst enkel naar kandidaten
die Selor niet voorafgaandelijk hebben verwittigd.
De reglementaire sanctie van de uitsluiting gedurende
een jaar is slechts mogelijk als twee voorwaarden
tegelijkertijd vervuld zijn:
- de kandidaat moet nagelaten hebben om vooraf de
afwezigheid te verwittigen;
en
- hij moet nagelaten hebben om achteraf de reden
van zijn afwezigheid mee te delen binnen vijf
werkdagen.

Mevrouw Martens schrijft zich in voor een
taalexamen bij Selor. Twee dagen vóór het examen
wordt ze echter ziek. Ze stuurt onmiddellijk een fax
aan Selor om te verwittigen dat ze niet kan
deelnemen. In die fax deelt ze mee dat ze het
medisch attest nog via De Post zal opsturen, wat
ze dezelfde dag ook nog doet. Selor ontvangt het
attest echter niet en omdat Selor dit medisch attest
niet binnen vijf werkdagen na de dag van het
examen heeft ontvangen, wordt beslist om
mevrouw Martens voor een jaar uit te sluiten van
deelname aan de taalproeven. Verongelijkt neemt
ze contact op met de Federale ombudsman.

De kandidaat die Selor voorafgaandelijk heeft verwittigd van zijn afwezigheid, kan bijgevolg niet uitgesloten worden gedurende een jaar ook al deelt hij achteraf binnen vijf werkdagen de reden van zijn
afwezigheid niet mee.
In een concrete, aan de Federale ombudsman voorgelegde klacht was dat echter wel gebeurd en
weigerde Selor op de uitsluiting terug te komen.
Selor hield er immers een andere interpretatie op na.
Zo zou de afwezige kandidaat volgens Selor altijd uitgesloten kunnen worden gedurende een jaar als hij
niet binnen vijf werkdagen na het examen de reden van zijn afwezigheid door middel van een gemotiveerde brief of attest meedeelt, ook al heeft hij Selor voorafgaandelijk verwittigd.
Enkel deze interpretatie kwam volgens Selor tegemoet aan de ratio legis van bovengenoemd artikel 20.
Selor houdt voor – evenwel zonder enig stuk ter staving voor te leggen – dat de ratio legis de volgende
is: “de strijd tegen het absenteı̈sme aangaan. Een voorafgaande verwittiging van de afwezigheid was nodig
om organisatorische redenen, maar volstond niet. Ook een schriftelijke verantwoording voor de afwezigheid
was vereist.”
Wij blijven er echter bij dat een duidelijke tekst niet voor interpretatie vatbaar is.
De Federale ombudsman beval daarom aan om, in afwachting van een eventuele aanpassing van
artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit van 8 maart 2001, de kandidaten die waren ingeschreven
voor een taalproef, niet uit te sluiten van deelname aan latere taalproeven gedurende een termijn
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van een jaar, wanneer zij Selor voorafgaand verwittigden van hun afwezigheid op de taalproef
zonder enige bijkomende motivering achteraf.
Bijkomend beval de Federale ombudsman aan om de uitsluiting van deelname aan taalproeven
gedurende een jaar, ongedaan te maken die werd opgelegd aan kandidaten die Selor voorafgaand
hadden verwittigd van hun niet-deelname maar hun afwezigheid achteraf niet hadden gemotiveerd54.
Selor besliste om op de aanbeveling in te gaan:
- kandidaten die Selor ten laatste de dag vóór de taaltest waarvoor zij werden uitgenodigd, hebben
verwittigd via e-mail, brief of fax worden niet langer voor een jaar uitgesloten;
- kandidaten die niet vooraf hebben verwittigd, maar die binnen vijf werkdagen na de dag van het examen
de reden van hun afwezigheid door middel van een gemotiveerde brief of attest meedelen, worden
evenmin voor een jaar uitgesloten.

❖ De Federale ombudsman overtuigt de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (RSZ) om van twee mogelijke wetsinterpretaties de meest
voordelige toe te passen
In 2006 werd in de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid
voor werknemers een bijkomende sanctie voor de CO2-bijdrage ingevoerd.
Kort samengevat is de CO2-bijdrage een solidariteitsbijdrage die de werkgever moet betalen voor het
privégebruik van bedrijfsvoertuigen door zijn personeel.
De interpretatie van het tiende lid van artikel 38, §3 quater55, van deze wet stond ter discussie.
De werkgever moet de voertuigen die onderworpen zijn aan de solidariteitsbijdrage aangeven bij de
RSZ. Als wordt vastgesteld dat hij dat niet gedaan heeft dan voorziet de wet in een sanctie.56 De
54
55
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OA 07/03 ; pp. 152, 210 e.v.
Artikel 38, §3 quater, van de wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers:
“10° Deze bijdrage wordt door de werkgever betaald aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid, binnen dezelfde termijnen en
onder dezelfde voorwaarden als de sociale zekerheidsbijdragen voor de werknemers.
De opbrengst van de bijdrage wordt door de Rijksdienst voor sociale zekerheid gestort aan de R.S.Z.- globaal beheer, bedoeld
in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
De bepalingen van de algemene regeling van de sociale zekerheid voor werknemers, met name wat betreft de aangiften met
verantwoording van de bijdragen, de betalingstermijnen, de toepassing van de burgerlijke sancties en de strafbepalingen, het
toezicht, de bevoegde rechter ingeval van betwisting, de verjaring inzake rechtsvorderingen, het voorrecht en de mededeling
van het bedrag van de schuldvordering van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, zijn van toepassing.
Onverminderd de toepassing van de andere burgerlijke sancties en de strafbepalingen, is de werkgever ten aanzien van wie
wordt vastgesteld dat hij één of meerdere voertuigen onderworpen aan de solidariteitsbijdrage niet heeft aangegeven of ten
aanzien van wie wordt vastgesteld dat hij één of meerdere valse aangiften heeft gedaan om de betaling van de bijdrage of een
deel ervan te ontduiken, een forfaitaire vergoeding verschuldigd waarvan het bedrag gelijk is aan het dubbel van de ontdoken
bijdragen, en waarvan de opbrengst door de Rijksdienst voor sociale zekerheid wordt gestort aan het R.S.Z.-globaal
beheer.[…]”
Deze sanctie werd ingevoerd bij wet van 20 juli 2006.
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werkgever is in dat geval een forfaitaire vergoeding verschuldigd waarvan het bedrag gelijk is aan het
dubbel van de ontdoken bijdragen. Naast deze sanctie blijven ook de burgerlijke sancties van
toepassing.
Een eerste vraag die hier rijst, is of de RSZ deze nieuwe sanctie ook moet of kan opleggen als de
werkgever zelf nog een – weliswaar laattijdige – aangifte doet, dus vóór de RSZ de vaststelling van
nalatigheid zelf doet.
De RSZ meent van wel, wij van niet.
In alinea 4 van artikel 38, §3quater, lid 10, zijn twee situaties expliciet in de tekst opgenomen: het
nalaten om aangifte te doen en opzettelijk onvolledige aangiften indienen.
De laattijdige aangifte op initiatief van de werkgever, zonder tussenkomst van de inspectie- of controledienst van de RSZ, is daar niet bij.
De woorden in de Nederlandse versie van de wettekst “de werkgever ten aanzien van wie wordt vastgesteld dat hij een of meerdere voertuigen (…) niet heeft aangegeven”, veronderstellen immers de
tussenkomst van een derde, dus iemand anders dan de werkgever (of zijn mandataris).
Bovendien is enkele dagen voor de publicatie van de wet die de nieuwe sanctie invoert, een koninklijk
besluit57 verschenen dat de artikelen wijzigt van de algemene regeling in verband met de burgerlijke
sancties. In het verslag aan de Koning dat dit koninklijk besluit voorafgaat, is sprake van het responsabiliseren van de werkgevers en niet van het sanctioneren van werkgevers die op eigen initiatief laattijdig
een aangifte indienen. In de algemene regeling is het niet de bedoeling om de werkgever die uit eigen
initiatief een aangifte verbetert op dezelfde manier te bestraffen als de werkgever waarvoor een
tussenkomst van de inspectiedienst van de RSZ nodig is.58
Niets wijst erop dat de wetgever van plan was om in twee teksten die met enkele dagen verschil
verschenen zo een onderscheid in te voeren.
Een tweede punt van discussie gaat erover of voor de nieuwe sanctie ook een vrijstelling- of verminderingsmogelijkheid bestaat.
Deze keer menen wij van wel en de RSZ van niet.

57
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Het koninklijk besluit van 22 juni 2006 tot wijziging van artikelen 54 en 55 van en tot invoeging van een artikel 54ter in het
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Artikel 54ter, §1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969.
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Voor de burgerlijke sancties is een vrijstellings- of verminderingsmogelijkheid opgenomen in de wet
van 27 juni 196959 en uitgevoerd in het koninklijk besluit van 28 november 1969.60 Het zijn de artikelen
54ter en 55 van het uitvoeringsbesluit die hier van belang zijn. Op basis van artikel 5561 kunnen
overmacht, uitzonderlijke omstandigheden of dwingende billijkheidsredenen de vrijstelling of vermindering van de burgerlijke sancties verantwoorden.
Precies omdat de wetgever naast de burgerlijke sancties ook een specifieke sanctie heeft opgenomen
in de wet, meent de RSZ dat de vrijstellings- of verminderingsmogelijkheid voorzien voor de burgerlijke
sancties, niet kan gelden voor de CO2-bijdragesanctie zonder bijkomende expliciete reglementaire
bepaling.
Of het wel degelijk de bedoeling was om de mogelijkheid af te schaffen om van deze sanctie af te zien
of om ze te verminderen, blijkt echter niet uit de tekst, precies omdat er uitdrukkelijk verwezen wordt
naar de algemene regeling voor de toepassing van de burgerlijke sancties.
Evenmin kan men uit de afwezigheid van een
verwijzing naar de CO2-sanctie in de regeling van
1969 afleiden dat de vrijstelling of vermindering niet
mogelijk is.
Een interpretatie in die zin zou strijdig zijn met het
redelijkheidsbeginsel. De sanctie zou daardoor
immers zwaarder zijn dan voorzien.
Het argument dat voor de CO2-bijdrage een bijhorende sanctie ingevoerd werd in de wet van 1981,
volstaat niet om af te wijken van de beginselen van de
algemene regeling voor de mogelijkheden om af te
zien van de burgerlijke sancties. De voorbereidende
werken van de wet van 26 juli 2006 zeggen hier alvast
niets expliciet over.

Als gevolg van een aantal programmeringsfouten in
zijn informaticasysteem dient een sociaal secretariaat als tussenpersoon voor 604 van zijn
aangesloten werkgevers voor de vier trimesters van
2005 en de twee eerste trimesters van 2006 een
te late of verkeerde aangifte in voor de
CO2-bijdrage. Hiervoor is een specifieke sanctie
voorzien waarvan het bedrag gelijk is aan het
dubbele van de “ontdoken” bijdragen. Het sociaal
secretariaat neemt de verantwoordelijkheid op
zich, contacteert onmiddellijk de RSZ om het
probleem te melden, verbetert zijn informaticasysteem en dient de ontbrekende of onvolledige
aangiften in. De boete komt in totaal neer op een
bedrag van 404 894,69 euro. De RSZ meent dat
de tekst die de sanctie invoert niet toelaat om enige
vrijstelling of vermindering van de boete te
overwegen. Het betrokken sociaal secretariaat
neemt contact op met de Federale ombudsman.

De wet is niet duidelijk en aangezien twee interpretaties mogelijk zijn, richtten wij – ook om billijkheidsredenen – een aanbeveling aan de RSZ om de voor
de werkgevers meest voordelige interpretatie toe te passen.

59
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Tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Artikel 55, §1, alinea 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 (overmacht).
Artikel 55, §2, alinea 2, (uitzonderlijke omstandigheden) en §4 (dwingende billijkheidsredenen) van koninklijk besluit van 28
november 1969.
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De Federale ombudsman richtte de aanbeveling tot de RSZ, in verband met de toepassing van de
specifieke sanctie voor de CO2-bijdrage, om bij analogie de algemene regeling aangaande de
vrijstelling of vermindering van de burgerlijke sancties toe te passen en, in het bijzonder, de
artikelen 54ter en 55 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 voor de (mandatarissen van)
werkgevers die argumenten inroepen die een laattijdige aangifte (of betaling) van de CO2-bijdrage
rechtvaardigen of uitleggen62.
Onze aanbeveling werd uitvoerig besproken binnen het Beheerscomité van de RSZ.
Kort daarna liet de RSZ ons weten onze aanbeveling te zullen volgen in afwachting van een verduidelijking
van de wettekst. Onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 55 van het koninklijk besluit van 28
november 1969 zal intussen ook voor de specifieke sanctie de vrijstelling of vermindering mogelijk zijn.
Voor de dossiers waarin de sanctie vóór onze aanbeveling in vraag werd gesteld, zal in elk geval
minstens 50% van de boete worden kwijtgescholden als de aangifte toch nog spontaan door de
werkgever zelf werd ingediend of verbeterd. Voor de toekomst moeten de werkgevers in deze
gevallen een gemotiveerde brief sturen naar de invorderingsdiensten.
In afwachting van een verduidelijking van de wettekst zullen de invorderingsdiensten in elk geval geen
enkel invorderingsinitiatief ondernemen – ook niet voor de op basis van de billijkheidsoverwegingen
verminderde boetes – voor zover de sanctie niet werd opgelegd na de tussenkomst van de inspectiediensten.

❖ Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS) kan voor een aantal vreemdelingen het recht op de subsidiaire
beschermingsstatus niet onderzoeken als gevolg van de niet correcte
toepassing van de wet door de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij de
FOD Binnenlandse Zaken
In maart 2007 nam een twintigtal uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers contact op met de
Federale ombudsman. Zij waren op 5 maart 2007 in hongerstaking gegaan tegen de beslissing van de
DVZ om hun nieuwe asielaanvraag niet in overweging te nemen.
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Zij hadden hun nieuwe aanvraag ingediend op basis van de nieuwe bepalingen die in de Belgische
wetgeving de subsidiaire beschermingsstatus invoerden63 in uitvoering van de Europese Richtlijn
2004/83/EG.
Een vreemdeling die op basis van de Conventie van Genève64 niet in aanmerking komt om als vluchteling erkend te worden, kan sinds 6 oktober 2006 in België de subsidiaire beschermingsstatus
aanvragen. Om deze status te kunnen verkrijgen, moeten er zwaarwegende gronden bestaan om aan
te nemen dat hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade als hij naar zijn land van herkomst zou
terugkeren. Asielzoekers die vluchten voor ernstige situaties zoals bijvoorbeeld blind oorlogsgeweld
kunnen voor subsidiaire bescherming in aanmerking komen.
Artikel 77, §2, van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de Vreemdelingenwet65 bepaalt:
“Indien de asielprocedure van een vreemdeling afgesloten werd voor de in § 1 bepaalde datum, kan Richtlijn
2004/83/EG alsmede de omzetting van deze richtlijn naar Belgisch recht, niet als een nieuw element, in de
zin van artikel 51/8 van de wet van 15 december 1980, ingeroepen worden door de betrokken vreemdeling,
tenzij de aanvraag gebaseerd is op elementen die aanleiding kunnen geven tot de toekenning van de
subsidiaire beschermingsstatus zoals voorzien in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980.”
De Afghaanse onderdanen meenden dat zij in hun aanvraag elementen hadden aangehaald die konden
aanleiding geven tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Op basis daarvan kon,
volgens hen, de omzetting van de bovengenoemde richtlijn naar Belgisch recht in hun situatie dan ook
als een nieuw element worden beschouwd.
De DVZ weigerde echter om hun aanvraag in overweging te nemen op basis van artikel 51/8, eerste
lid, van de Vreemdelingenwet66 omdat de Afghaanse onderdanen geen nieuwe elementen zouden
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Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet:
“§ 1 De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in
aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om
aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger
gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet
onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in
artikel 55/4, valt.
§ 2 Ernstige schade bestaat uit :
a) doodstraf of executie; of,
b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van herkomst; of,
c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een
internationaal of binnenlands gewapend conflict.”
Het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand is gekomen, zoals gewijzigd bij het
Protocol van New York van 31 januari 1967.
De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Artikel 51/8, eerste lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt:
“De minister of diens gemachtigde kan beslissen de asielaanvraag niet in aanmerking te nemen wanneer de vreemdeling voorheen
reeds dezelfde aanvraag heeft ingediend bij een door de Koning aangeduide overheid in uitvoering van artikel 50, eerste lid, en hij geen
nieuwe gegevens aanbrengt dat er, wat hem betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin
van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, of ernstige aanwijzingen bestaan van een reëel risico op ernstige schade
zoals bepaald in artikel 48/4. De nieuwe gegevens moeten betrekking hebben op feiten of situaties die zich hebben voorgedaan na
de laatste fase in de procedure waarin de vreemdeling ze had kunnen aanbrengen.”
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hebben aangebracht. Deze verzoekers hadden van de DVZ dan ook een bijlage 13quater ontvangen
op basis van artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981.67 Ze moesten het grondgebied
verlaten.
Gezien de ernst van de situatie en vooral ook de gegrondheid van de klachten, belegde de Federale
ombudsman na onderzoek van de wetgeving en de rechtspraak van de Raad van State onmiddellijk
een vergadering met de DVZ.
Tijdens deze vergadering, die plaats had op 4 april 2007, stelde de DVZ samen met ons vast dat de
beslissingen die in overeenstemming met het model van de bijlage 13quater waren betekend, in strijd
waren met de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. In het kort kwam het erop neer dat het als gevolg van de wetswijziging van 15 september 2006
onwettig is om:
- de aanvraag af te wijzen of niet in overweging te nemen omdat ze enkel gebaseerd is op “algemene
feiten”;
- tegen de aanvrager in te roepen dat hij geen persoonlijk of individueel reëel risico op ernstige schade
aanwijst als hij naar zijn land van herkomst zou terugkeren.
De subsidiaire beschermingsstatus is er immers precies om iedereen te beschermen die onder meer
het slachtoffer dreigt te worden van blind geweld bij een gewapend conflict. Een dergelijke situatie kan
dus bij uitstek wel aangetoond worden door “algemene feiten”. De Belgische wet vereist niet dat de
aanvrager een persoonlijk of individueel risico moet aantonen.
Na onze tussenkomst besliste de DVZ om alle beslissingen tot niet- inoverwegingneming en de daarbij
aansluitende bijlagen 13quater die tussen 10 oktober 2006 en 4 april 2007 ten opzichte van alle nationaliteiten werden genomen, opnieuw te onderzoeken.
Onder meer op basis van dit nieuws beëindigden de Afghaanse onderdanen op 5 april 2007 hun
hongerstaking.
In de praktijk kwam het erop neer dat de DVZ de dossiers van 439 personen opnieuw zou onderzoeken. Van deze 439 hebben er 103 een nieuwe aanvraag tot asiel of subsidiaire beschermingsstatus
ingediend. Daarvan hebben er 78 toegang gekregen tot het CGVS dat hun aanvraag tot subsidiaire
bescherming moet onderzoeken.
Van de 336 overblijvende dossiers werden, na onderzoek, 22 personen uitgenodigd bij de DVZ: 8
beslissingen tot niet-inoverwegingneming werden door de DVZ ingetrokken, 12 hebben zich nooit
aangemeld en 2 beslissingen tot niet-inoverwegingneming werden bevestigd.
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Artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen stelt:
“Wanneer de Minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 51/8, eerste lid, van de wet, beslist de vluchtelingverklaring niet in
aanmerking te nemen, weigert hij de vreemdeling de binnenkomst in het Rijk of geeft hij hem het bevel om het grondgebied te verlaten.
De beslissingen van de Minister of van diens gemachtigde worden door middel van een document overeenkomstig het model van
bijlage 13quater betekend.”
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Volgens de DVZ hebben, naar aanleiding van dit nieuwe onderzoek, de meeste Afghanen en Irakezen
toegang gekregen tot de procedure van subsidiaire bescherming, hetzij door een nieuwe aanvraag,
hetzij door intrekking van de bijlage 13quater.

❖ Door een verkeerde toepassing van de reglementering werden een aantal
werkwilligen bij een staking onheus behandeld door de FOD Justitie
Vóór de nieuwe richtlijnen van 2002 konden de
personeelsleden van een penitentiaire instelling die
niet staakten, maar verhinderd werden te werken,
zich de dag zelf inschrijven op een lijst die dan aan
de personeelsdienst van de penitentiaire instelling
werd bezorgd. Zij werden dan niet als stakers
beschouwd en behielden hun volledige wedde. Na
2002 veranderde het systeem omdat de directie
van de instelling de door de staking veroorzaakte
belemmeringen zelf niet meer mocht vaststellen,
maar daarvoor een beroep moest doen op de
politie.

In maart en april 2005 staken de bewakers van een
penitentiaire inrichting gedurende enkele dagen. Hun
stakingspiketten verhinderen de andere personeelsleden
de toegang tot de gevangenis. Na de eerste stakingsdag
in maart 2005 schrijven verschillende personeelsleden die
willen werken, maar de gevangenis niet binnenkunnen,
hun hiërarchie hierover aan, waarna de gevangenisdirectie hen aanraadt klacht in te dienen bij de politie. Dat
doen ze. De FOD Justitie blijft hen ondanks de klacht bij
de politie, beschouwen als stakers en beslist op hun
eindejaarspremie een bedrag in te houden dat
overeenkomt met het deel van de wedde dat hen voor de
dagen van de staking is uitbetaald. De FOD kondigt deze
inhouding daarenboven aan – en voert ze in sommige
gevallen zelfs al uit! – nog vóór de ministeriële besluiten
Dit laatste houdt in dat de gevangenisdirectie zelf
hiertoe zijn aangenomen. De ambtenaren die niet aan de
de politie moet verwittigen en moet vragen om de
staking hebben deelgenomen, willen niet als stakers
vaststellingen ter plaatse te komen doen.
beschouwd worden en willen het ingehouden bedrag van
hun eindejaarspremie terug. Ze vragen aan de FOD
Justitie ook maatregelen opdat zij in de toekomst wel
Het hiernaast behandelde dossier illustreert wat de
zouden kunnen werken in geval van mogelijke nieuwe
gevolgen daarvan kunnen zijn als dat niet gebeurt
stakingsacties. Na de tussenkomst van de Federale
… Een tiental ambtenaren dienden klacht in bij de
ombudsman, regulariseert de FOD Justitie de situatie van
Federale ombudsman.
deze ambtenaren en betaalt hen terug. Daarnaast sluit
de FOD een akkoord met de vakbond. De penitentiaire
beambten die een staking overwegen, moeten een
stakingsaanzegging van 72 uur in acht nemen. Als er geen oplossing wordt gevonden en het komt inderdaad tot een
staking dan mogen ze met hun stakingspiketten – onder toezicht van de federale politie – geen werkwilligen meer
tegenhouden.
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❖ De FOD Financiën past een aantal bepalingen inzake de procedure voor
de indiening van een bezwaarschrift restrictief toe

Het doorzenden van de bezwaarschriften
Op basis van artikel 366 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 (WIB92) kan de belastingplichtige tegen het bedrag van de gevestigde aanslag schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur der
belastingen in wiens ambtsgebied de aanslag is gevestigd.
Voor de belastingplichtige is de structuur van de FOD Financiën niet evident. Een directeur der belastingen is niet zijn eerste aanspreekpunt. Als hij het niet eens is met het bedrag aan belastingen dat hij
moet betalen, wendt hij zich vaak eerst tot degene aan wie hij ze moet betalen, zijn ontvangkantoor.
Ook met zijn taxatiekantoor heeft een belastingplichtige vaak eerder contact. Ook deze dienst staat
dichter bij hem…
Belastingplichtigen richten hun bezwaarschriften daardoor soms aan een andere fiscale administratie
dan die voorgeschreven door artikel 366 WIB92. Als deze belastingplichtigen dan te laat op de hoogte
worden gebracht dat dit niet de juiste instantie is, dan kunnen zij hun bezwaarschrift soms niet meer
tijdig opnieuw indienen.
Daarom deden de federale ombudsmannen reeds in 2003 de aanbeveling om de indiening van de
bezwaarschriften bij een andere fiscale administratie dan de bevoegde gewestelijke directeur mogelijk
te maken door middel van een verplichte doorverwijzing tussen de verschillende fiscale diensten
binnen de FOD Financiën.
Door de Programmawet van 27 december 2004, die in werking trad op 1 januari 2005, werd n.a.v.
deze aanbeveling aan artikel 366 WIB92 toegevoegd dat het bezwaarschrift evenwel geldig blijft
ingediend wanneer het gebracht wordt voor een andere directeur van de belastingen. Wanneer het
bezwaarschrift gericht wordt aan een andere directeur van de belastingen, zendt deze het van
ambtswege door aan de territoriaal bevoegde directeur en stelt hij de bezwaarindiener hiervan in
kennis.
Na deze wetswijziging, kunnen de bezwaarschriften volgens de fiscus dus geldig bij om het even welke
territoriaal bevoegde directeur der belastingen ingediend worden, zelfs bij een directeur van de invordering, als het maar een directeur is…
Deze verruiming is echter niet voldoende.
Vele belastingplichtigen blijven hun bezwaren immers richten aan een ontvangkantoor of taxatiekantoor, wat niet verwonderlijk is. Op zich zou dit ook geen problemen mogen geven.
Artikel 5 van het Charter voor een klantvriendelijke overheid stelt immers: “Elke overheidsdienst die een
(aan)vraag van een burger, een onderneming of een vereniging ontvangt die eigenlijk niet voor haar is
bestemd, stuurt deze door naar de correcte overheidsdienst en brengt de burger, onderneming of vereniging
hiervan op de hoogte.”
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Op dit ogenblik wil de FOD Financiën een tijdig ingediend bezwaarschrift bij een taxatie- of ontvangkantoor, dat door deze dienst binnen de bezwaartermijn aan de bevoegde directeur der belastingen
wordt doorgestuurd, niet als een geldig ingediend bezwaarschrift beschouwen.
Wij menen dat dit wel moet kunnen.
De FOD Financiën wil dat doorgestuurde bezwaarschrift enkel aanvaarden als een verzoek om ambtshalve ontheffing68 in de zin van artikel 376 WIB92. Een geldig of ontvankelijk ingediend bezwaarschrift
kan het volgens de FOD Financiën niet zijn omdat in artikel 366 WIB92 uitdrukkelijk staat dat het moet
worden ingediend bij een “directeur van de belastingen”. Een doorgestuurd bezwaarschrift voldoet
daaraan niet volgens de strikte lezing van artikel 366 WIB92 door de FOD Financiën.
Momenteel sturen de taxatie- of ontvangkantoren bijgevolg de “verkeerd” ingediende bezwaarschriften terug aan de belastingplichtigen en duiden ze de bevoegde directeur der belastingen aan tot
wie ze zich moeten richten om een geldig bezwaarschrift in te dienen.
De FOD Financiën vreest trouwens dat hij ons voorstel om ook doorgestuurde bezwaarschrift als
geldig of onontvankelijk te beschouwen op dit ogenblik niet kán aanvaarden. Een rechter voor wie een
beslissing wordt aangevochten van een directeur die een bezwaarschrift op die manier zou hebben
aanvaard, zou immers de exceptie van onwettigheid kunnen inroepen op basis van de huidige bewoordingen van artikel 366 WIB92 en het feit dat de fiscale reglementering van openbare orde is.
Met het oog op de rechtszekerheid en opdat de FOD Financiën zou kunnen tegemoetkomen aan de
vereisten uit het Charter voor een klantvriendelijke overheid is het daarom nodig om artikel 366
WIB92 te wijzigen.
De Federale ombudsman beveelt aan om artikel 366 WIB92 te herformuleren zodat een bezwaarschrift ingediend bij een dienst betrokken bij de vestiging of invordering van de belasting die de
belastingplichtige in zijn bezwaarschrift betwist, ook als geldig ingediend kan worden beschouwd en
ambtshalve doorgestuurd kan worden aan de bevoegde directeur der belastingen69.
Vanuit dezelfde bezorgdheid moet ook gedacht worden aan de bezwaarschriften die worden
ingediend tegen de vestiging van de verkeersbelasting, de onroerende voorheffing of het kadastraal
inkomen.
Een betalingsuitnodiging voor de verkeersbelasting komt van de dienst Belastingen Auto’s, het aanslagbiljet inzake de verkeersbelasting – die ingekohierd wordt wanneer niet op de betalingsuitnodiging
wordt ingegaan – ontvangt de belastingplichtige van de ontvanger der Directe Belastingen en zijn
bezwaarschrift tegen die verkeersbelasting moet hij indienen bij de bevoegde gewestelijke directie
Directe Belastingen.
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“Een ambtshalve ontheffing kan echter slechts in een beperkt aantal situaties worden verleend: De directeur der belastingen of
de door hem gedelegeerde ambtenaar verleent ambtshalve ontheffing van overbelastingen:
1° die voortvloeien uit materiële vergissingen;
2° die voortvloeien uit dubbele belasting;
3° die blijken uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten die wegens wettige redenen niet tijdig konden worden
aangevoerd.”
AA 07/02 ; pp. 146-148 en 201.
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Ook hier gebeurt het dat de belastingplichtige zijn bezwaarschrift tegen de verkeersbelasting bij de
dienst Belastingen Auto’s of het ontvangkantoor indient.
Op basis van artikel 2 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
(WIGB), waaronder de verkeersbelasting, is artikel 366 WIB92 ook van toepassing op de verkeersbelasting.
Om een bezwaarschrift tegen de verkeersbelasting ingediend bij de dienst Belastingen Auto’s als geldig
ingediend te beschouwen, moet ook de dienst Belastingen Auto’s, die enkel de betalingsuitnodigingen
verstuurt, in aanmerking genomen kunnen worden als een dienst betrokken bij de vestiging of invordering van de belasting die de belastingplichtige in zijn bezwaarschrift betwist.
De situatie voor bezwaarschriften tegen de onroerende voorheffing of tegen de kadastrale inkomens
die respectievelijk bij de diensten van het Kadaster of de gewestelijke directies Directe Belastingen
worden ingediend, is complexer.
De diensten van het Kadaster hebben inderdaad niets
te maken met de vestiging van de aanslag inzake de
onroerende voorheffing, alleen dient het kadastraal
inkomen als basis om de onroerende voorheffing te
berekenen. Vandaar de verwarring die kan ontstaan
tussen de onderscheiden bevoegdheden van de
diensten van het Kadaster en de diensten bevoegd
voor de vestiging van de aanslagen inzake de onroerende voorheffing.
Voor het tijdig doorsturen van “verkeerd” ingediende
bezwaarschriften tussen de beide federale administraties, moet hier gerekend worden op de
nauwgezette toepassing van het bovengenoemde
artikel 5 van het Charter voor een klantvriendelijke
overheid.
Bovendien is de onroerende voorheffing in Vlaanderen volledig geregionaliseerd, zowel wat de
vestiging als de invordering ervan betreft. Voor de
doorzending van de bezwaarschriften tussen de
diensten van het Kadaster en de diensten van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zal een
goede samenwerking tussen de federale en de
Vlaamse overheid het nodige doen.
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De heer Lemaire verbouwt zijn woning te Namen
op basis van de plannen van zijn architect. Daarop
is ook een veranda voorzien. Uiteindelijk beslist de
heer Lemaire de veranda toch niet bij te bouwen.
Het kadastraal inkomen dat hij na de verbouwingen ontvangt, is echter vastgesteld op basis van
de plannen en is dus te hoog aangezien het ook
rekening houdt met de veranda. De heer Lemaire
bereidt een bezwaarschrift voor. Hij ontvangt
enkele dagen later ook zijn aanslag inzake de
onroerende voorheffing. De diensten van het
Kadaster en die van de Onroerende Voorheffing
bevinden zich op hetzelfde adres, alleen het
bureaunummer is verschillend. Per vergissing duidt
de heer Lemaire op zijn bezwaarschrift tegen zijn
kadastraal inkomen, het bureaunummer van de
diensten van de Onroerende Voorheffing aan.
Als de heer Lemaire een half jaar later nog geen
beslissing op zijn bezwaarschrift heeft ontvangen,
neemt hij telefonisch contact op met het Kadaster.
Blijkbaar hebben de diensten van de Onroerende
Voorheffing het bezwaarschrift van de heer Lemaire
niet tijdig – binnen de bezwaartermijn voor het
kadastraal inkomen – doorgestuurd. Het Kadaster
wil met het bezwaarschrift dan ook geen rekening
houden. De heer Lemaire kan zich daar niet bij
neerleggen en contacteert de Federale
ombudsman. Na zijn tussenkomst behandelt het
Kadaster het bezwaarschrift toch nog en verlaagt
het kadastraal inkomen. Ook de onroerende
voorheffing wordt herberekend.
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Wanneer is het bezwaarschrift tijdig ingediend?
Artikel 371 WIB92 schrijft voor dat de bezwaarschriften op straffe van verval moeten worden
ingediend binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet of
van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de inning van de belastingen op een andere
wijze dan per kohier.
De datum van verzending van het aanslagbiljet staat op het aanslagbiljet vermeld. In de overtuiging dat
hun bezwaarschrift tijdig is ingediend, versturen belastingplichtigen hun bezwaarschrift – soms zelfs
aangetekend – vaak de laatste dag van de wettelijk voorgeschreven termijn. Zij zijn er dan van
overtuigd dat de poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening.
Naar aanleiding van problemen in verband met de ontvankelijkheid van deze bezwaarschriften, formuleerden de federale ombudsmannen in 2003 reeds een algemene aanbeveling70, die actueel blijft.
De belastingplichtige heeft immers recht op de volledige bezwaartermijn van zes maanden waarin de
wetgever inzake personenbelasting heeft voorzien.
Het Grondwettelijk Hof heeft in 2007 geoordeeld dat de aanvang van de bezwaartermijn niet afhankelijk kan zijn van de handelwijze van de partijen.71 Daarom schuift het Hof als oplossing naar voor om
de termijn te laten aanvangen op de derde werkdag volgend op de datum van verzending vermeld op
het aanslagbiljet, behoudens tegenbewijs.
In een omzendbrief zal de FOD Financiën zijn nieuwe standpunt, op basis van de uitspraak van het
Grondwettelijk Hof, bevestigen.
De datum waarop de bezwaartermijn eindigt, kan evenmin afhankelijk zijn van de handelwijze van een
van de partijen. Op basis van de term “ingediend” in bovengenoemd wetsartikel meent de FOD
Financiën dat de datum van indiening die is van ontvangst van het bezwaarschrift. Deze houding werkt
de rechtsonzekerheid en de ongelijkheid in de hand. De belastingplichtige weet immers wel precies
wanneer hij zijn bezwaarschrift verzendt, maar kan niet altijd precies weten wanneer het door de FOD
Financiën wordt ontvangen of als ontvangen wordt beschouwd. De datum van verzending van het
bezwaarschrift zou dan ook – behoudens tegenbewijs – als datum van indiening van het bezwaar
moeten gelden.
Alleen zo wordt de termijn van zes maanden ten volle en ten aanzien van alle belastingplichtigen op
dezelfde manier gerespecteerd.

70
71

AA 03/03; Jaarverslag 2003, p. 149-150.
Arrest van het Grondwettelijk Hof, nr 162/2007 van 19 december 2007.
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Na bespreking van het ontwerp van deze aanbeveling, bleek de FOD Financiën geen fundamentele
praktische bemerkingen te hebben bij deze manier van werken. De FOD meent wel dat de huidige
tekst van artikel 371 WIB92 niet toelaat om zo tewerk te gaan, tenzij een arrest van het Grondwettelijk
Hof hem daartoe zou verplichten.
Wij menen daarom dat het nodig is om proactief op te treden en artikel 371 WIB92 te wijzigen.
De Federale ombudsman beveelt aan om artikel 371 WIB92 aan te vullen zodat de verzendingsdatum van het bezwaarschrift geldt als datum van indiening.72

Wat betekent “onherroepelijk”?
Artikel 375 WIB92 bepaalt dat een beslissing op een bezwaarschrift, na de kennisgeving bij een ter post
aangetekende brief, “onherroepelijk” is wanneer geen vordering is ingesteld bij de rechtbank van
eerste aanleg binnen de in artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek vermelde termijn.
De FOD Financiën denkt hieruit te mogen afleiden dat de intrekking van een beslissing op een
bezwaarschrift onmogelijk is en meent voor dit standpunt steun te vinden in een arrest van het Hof van
Cassatie van 1938.73
Bij zijn interpretatie van de wet verliest de administratie twee belangrijke punten uit het oog.
Zij gaat er ten eerste aan voorbij dat de strekking van het arrest van het Hof van Cassatie beperkt blijft
tot de bescherming van de belastingplichtige tegen een onbeperkte mogelijkheid voor de fiscus om zijn
eerder genomen positieve beslissing op een bezwaarschrift nog te wijzigen.
Ten tweede houdt zij geen rekening met het feit dat het eerste lid van artikel 375, § 1, WIB92 uitdrukkelijk bepaalt dat de directeur der belastingen als administratieve overheid uitspraak doet over het
bezwaarschrift. Dit houdt noodzakelijkerwijze in dat de regels van het administratief recht van
toepassing zijn op zijn beslissingen.
Nu kan, volgens de regels van het administratief recht, een onrechtmatige rechtsverlenende administratieve rechtshandeling worden ingetrokken zolang ze door de Raad van State – in fiscale zaken door
de rechtbank van eerste aanleg – kan worden vernietigd.
De intrekking bevindt zich op het kruispunt van twee ombudsnormen of beginselen van behoorlijk
bestuur waarvan de naleving door de ombudsman wordt gecontroleerd: het legaliteitsbeginsel en het
rechtszekerheidsbeginsel. Enerzijds moet de overheid er – in het algemeen belang – zorg voor dragen
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dat een door haar genomen onwettige beslissing uit het rechtsverkeer verdwijnt (legaliteitsbeginsel).
Anderzijds moet de burger erop kunnen vertrouwen dat rechten die hij uit een overheidsbeslissing put,
hem niet voor het verleden worden afgenomen door de retroactieve werking van de intrekking
(rechtszekerheidsbeginsel).
Net zoals een onbeperkte mogelijkheid tot intrekking
bezwaarlijk kan worden verzoend met het rechtszekerheidsbeginsel, is een absoluut intrekkingsverbod
moeilijk verenigbaar met het legaliteitsbeginsel.
Gelet op het voorgaande kan het woord “onherroepelijk” in artikel 375 WIB92 ons inziens enkel
betekenen dat de mogelijkheden tot georganiseerd
administratief beroep, zoals omschreven in het
WIB92, uitgeput zijn.
Het feit dat na een beslissing op een bezwaar geen
georganiseerd administratief beroep meer mogelijk is,
sluit uiteraard een willig beroep niet uit en ook niet de
intrekking.
De mogelijkheid uitsluiten om een nieuwe aanvraag
in te dienen, sluit het recht niet uit om de intrekking te
vragen van een onregelmatige beslissing. Een nieuwe
aanvraag hervormt een vorige beslissing. Een
intrekking van een beslissing daarentegen plaatst de
betrokkenen opnieuw op het ogenblik van vóór de
eerste beslissing en de ingetrokken beslissing wordt
geacht nooit te hebben bestaan.

Mevrouw Tuerlinkcx ontvangt haar aanslagbiljet
voor aanslagjaar 2006 15 dagen na de datum van
verzending aangeduid op het aanslagbiljet. Ze
krijgt daarbij een begeleidende brief waarin staat
dat het kan zijn dat ze haar aanslagbiljet met
vertraging heeft ontvangen en dat de
bezwaartermijn in functie daarvan ook verlengd
wordt. Omdat mevrouw Tuerlincx het niet eens is
met de berekening van haar belastingen, dient ze
een bezwaarschrift in binnen de op de begeleidende brief aangeduide, verlengde bezwaartermijn.
Van de gewestelijk directeur ontvangt ze de
beslissing dat haar bezwaarschrift onontvankelijk is
wegens laattijdigheid. Dat kan toch niet! De gewestelijk directeur bleek niet op de hoogte van de
verlenging van de bezwaartermijn op basis van de
begeleidende brief. Terugkomen op zijn beslissing
wil hij echter niet. Verongelijkt neemt mevrouw
Tuerlinckx met de Federale ombudsman contact
op. De beslissing van de directeur is zonder twijfel
verkeerd. De wettelijke bezwaartermijn van
mevrouw Tuerlinckx is zonder twijfel die aangegeven op de begeleidende brief. De situatie van
mevrouw Tuerlinckx wordt door de fiscus praktisch
opgelost: er wordt een nieuwe aanslag gevestigd
die rekening houdt met de argumenten uit haar
bezwaarschrift. Van een intrekking van de onregelmatige beslissing van de directeur is evenwel geen
sprake…

Het standpunt van de FOD Financiën dat een
onjuiste directorale beslissing dient gehandhaafd te worden, tenzij de belastingplichtige zijn bezwaar
gerechtelijk inleidt, gaat dus lijnrecht in tegen de regels van het administratief recht.
Bovendien komt het uitsluiten van de mogelijkheid tot intrekking van een onregelmatige administratieve beslissing erop neer dat de belastingplichtige inzake administratieve aangelegenheden, de toegang
wordt ontzegd tot alternatieve geschillenbeslechting door de Federale ombudsman op basis van de
wet van 22 maart 1995.
Op basis van de uitsluiting van de mogelijkheid tot intrekking in fiscale zaken weigeren de directies
momenteel om gevolg te geven aan onze tussenkomst zelfs wanneer ze erkennen dat de bestreden
beslissing onregelmatig is, in rechte of in feite.
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Deze houding van de fiscus veroorzaakt een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van de
geschillen tussen burgers en de administratie afhankelijk van het feit of het om een directeur der
belastingen gaat of om een andere federale administratieve overheid.
Daarnaast is het niet onbelangrijk om voor ogen te houden dat een gerechtelijke procedure relatief
veel geld kost. Als van een belastingplichtige geëist wordt om voor relatief kleine bedragen, die zij als
gevolg van een onregelmatige beslissing mislopen, naar de rechtbank te gaan, dan is het sop misschien
de kool niet waard. Dat zou onaanvaardbaar zijn en opnieuw een discriminatie veroorzaken.
De Federale ombudsman beveelt daarom aan om artikel 375 WIB92 aan te passen zodat de
directeur der belastingen, ondubbelzinnig de mogelijkheid heeft om een beslissing op een bezwaarschrift, in te trekken74.
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6. Als verschillende ombudsdiensten
samenwerken
België kent een grote verscheidenheid aan ombudsdiensten. Om de burgers daarin wegwijs te maken,
is er de portaalsite van de Belgische ombudsmannen: http://www.ombudsman.be.
De portaalsite is een initiatief van POOL (Permanent Overleg Ombudslui). POOL is een netwerk
waarbij de Belgische ombudsmannen voor de overheidsdiensten van de federale staat, de gewesten en
de gemeenschappen en van sommige steden en gemeenten aangesloten zijn. Ook een aantal onafhankelijke ombudsmannen uit de privésector zijn lid van POOL.

Het hoofddoel van POOL is de goede werking van de Belgische ombudsdiensten bevorderen. Zo
heeft POOL een aantal basisprincipes opgesteld waaraan een onafhankelijke ombudsman of
ombudsvrouw zich moet houden. In de veel gestelde vragen “FAQ’s” die op de webstek staan, vindt u
meer hierover.
Op deze site vinden de burgers de weg naar de juiste ombudsman die kan helpen om hun probleem
op te lossen.
Soms vereist de oplossing van een probleem evenwel de tussenkomst van verschillende ombudsmannen. Dat kan het gevolg zijn van de aard van het probleem, maar ook van onze staatstructuur.
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❖ Samen met de gewestelijke ombudsmannen werken wij aan problemen
van registratierechten
De registratierechten worden nog altijd geı̈nd door de federale fiscale administraties bij de FOD
Financiën. De reglementeringsbevoegdheid is voor het overgrote deel al geruime tijd overgeheveld
naar de gewesten.
Voor klachten over de werking van de FOD Financiën bij de toepassing van de reglementering is de
Federale ombudsman nog steeds onverkort bevoegd. Als wij echter problemen vaststellen met
betrekking tot de inhoud zelf van deze reglementering, dan heeft het geen zin om een aanbeveling aan
het federale Parlement voor te leggen.
Via de gewestelijke ombudsmannen kunnen wij de vastgestelde problemen (zuivere discriminatie,
ongelijke behandeling, anomalieën, ongewenste effecten…) dan aankaarten bij de bevoegde gewestelijke overheden.
Een voorbeeld.
Op basis van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten zijn de registratierechten
verschuldigd, ook al blijft een koopcompromis voor een onroerend goed zonder gevolg of wordt het
koopcompromis met andere woorden niet geregistreerd of niet gevolgd door een authentieke akte.
Zo ontvingen wij een klacht waarbij de koper na het sluiten van de koopovereenkomst zelfmoord
pleegde, een andere waarbij het gebouw, na het sluiten van de koopovereenkomst, zwaar beschadigd
werd en nog een waar de koper had geweigerd de akte te laten verlijden. De registratierechten bleven
in deze situaties verschuldigd.
De verkoper en de koper bevinden zich dan in een bijzondere situatie: ze zijn hoofdelijk gehouden tot
betaling van de registratierechten, zelfs al blijft de verkoper eigenaar van het onroerend goed. Dit wil
zeggen dat zowel de koper als de verkoper in dat geval kan aangesproken worden voor de verschuldigde registratierechten.
De administratie der Registratie moet dan ook de registratierechten innen. Ze geeft daarbij wel toe dat
de partijen bij de koopovereenkomst de invordering van de registratierechten in dat specifieke geval
moeilijk kunnen begrijpen.
Registratierechten die geheven worden wegens een koopovereenkomst kunnen slechts teruggegeven
worden als voldaan is aan een dubbele voorwaarde:
- een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest moet de ontbinding of de herroeping van de
overeenkomst uitspreken;
én
- uit die beslissing moet blijken dat een eis tot ontbinding of herroeping ten hoogste een jaar na de
overeenkomst werd ingesteld. 75
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Artikel 209 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten:
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Van deze strenge reglementering is de burger veelal
niet op de hoogte.
Dat de reglementering streng is, is één zaak. Een
andere is dat ze bovendien ook nog restrictief wordt
toegepast.
Terwijl artikel 209, 3°, van het Wetboek der
Registratie-, hypotheek- en griffierechten het heeft
over een eis tot ontbinding of herroeping die ten
hoogste een jaar na de overeenkomst bij de
rechtbank dient te zijn ingesteld, is de fiscale administratie van oordeel dat het ook precies die eis tot
ontbinding of herroeping moet zijn, die leidt tot de
gerechtelijke ontbinding. Het is dus ook die eis die
volgens de fiscus ten hoogste een jaar na de overeenkomst bij de rechtbank dient te zijn ingesteld.
Deze interpretatie van de fiscus is onder meer van
belang wanneer een van de partijen zich tot de
rechter wendt en de gerechtelijke ontbinding vraagt,
maar de rechter verzoenend tracht op te treden en
de andere partij alsnog de kans wil geven de overeenkomst uit te voeren. Als nadien de verkoop toch niet
doorgaat en de eerste partij opnieuw de ontbinding
vraagt voor de rechtbank, dan is het jaar dat bovengenoemd artikel 209, 3°, biedt, vaak reeds lang
verstreken.

Na het sluiten van de koopovereenkomst van zijn
nieuwe woning, wil de heer Allaer niet verschijnen voor
de notaris om de authentieke akte te laten verlijden.
De heer en mevrouw Beeckmans, de verkopers, zijn
gelukkig op de hoogte van de reglementering op het
gebied van registratierechten en dagvaarden de heer
Allaer tijdig voor de rechtbank waar ze, zoals voorgeschreven, binnen het jaar na het sluiten van de
overeenkomst een verzoek indienen tot gerechtelijke
ontbinding van de verkoop. In de loop van het geding,
en om tegemoet te komen aan de eisen die de heer
Allaer in zijn conclusies formuleert, stemmen de heer
en mevrouw Beeckmans ermee in om de uitvoering van
de koopovereenkomst toch nog een kans te geven en,
in ondergeschikte orde, de ontbinding ervan te vragen.
In het vonnis verwijst de rechter de partijen naar de
notaris voor het verlijden van de authentieke akte.
Omdat de heer Allaer na meer dan een half jaar
opnieuw geen gevolg geeft aan het vonnis, dagvaarden
de verkopers hem opnieuw voor dezelfde rechtbank,
waarna de ontbinding van de verkoop in het nadeel
van de heer Allaer wordt uitgesproken. De verkopers
worden gerechtelijk vrijgesteld van elke bijdrage in de
betaling van de registratierechten. Deze laatste
vrijstelling geldt echter enkel tussen partijen. Tot hun
verbazing blijven de heer en mevrouw Beeckmans, net
als de heer Allaer, gehouden tot het betalen van de
registratierechten aan de fiscus omdat het tweede
geding (dat geleid heeft tot de gerechtelijke ontbinding)
meer dan een jaar na het sluiten van de koopovereenkomst is ingesteld.

Volgens ons strookt de enge interpretatie van de wettelijke bepaling niet met de wil van de wetgever
die duidelijk is weergegeven in de voorbereidende werken van artikel 28 van de wet van 23 december
1958 die deze wettelijke mogelijkheid heeft ingevoerd en die ook opgenomen is in de overwegingen
van een arrest van het Arbitragehof.76
Wij deden in 2005 al een officiële aanbeveling om de fiscale administratie tot een redelijke interpretatie
aan te sporen en haar uiterst strenge en daardoor zelfs onwettige administratieve interpretatie te
herzien.
De fiscale administratie gaf toe dat de toepassing naar de letter van de wet eerder streng is, maar de
minister van Financiën meende dat hij zich, in de huidige stand van de wetgeving, aan een strikte
interpretatie van artikel 209, 3°, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten moest
houden. Aangezien het om een geregionaliseerde materie gaat, en de gewestelijke overheden geen
initiatief hadden genomen om deze bepaling te wijzigen, was de minister van oordeel dat de federale
fiscale administratie de nodige omzichtigheid aan de dag moest leggen bij de toepassing ervan.
76

Arbitragehof, arrest nr. 14/94 van 8 februari 1994.
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Onze besprekingen met de gewestelijke overheden in samenwerking met de Vlaamse ombudsman en de
ombudsman van het Waals Gewest en het onderzoek dat zij daarna verder zetten, leidden intussen tot een
nieuw Vlaams decreet dat op 7 november 2007 werd goedgekeurd en in werking trad vanaf 1 november
2007. Dit decreet voorziet nu, kort samengevat, naast de huidige regeling onder bepaalde voorwaarden ook
de mogelijkheid tot een minnelijke ontbinding met registratie van de aanvankelijke verkoop tegen een vast
recht van 10,00 euro.77

❖ De Ombudsdienst voor de postsector vroeg de tussenkomst van de
Federale ombudsman bij de behandeling van klachten over
“aanbiedingskosten” bij invoer
Eenvoudig en algemeen omschreven zijn de aanbiedingskosten, de kosten die de douaneagentschappen aanrekenen om de zendingen van buiten de Europese Unie ter controle aan te bieden aan
de Douane.
Deze douaneagentschappen zijn agentschappen die de regelgeving uitvoeren met betrekking tot de
rechten die verschuldigd zijn bij het binnenbrengen of uitvoeren van goederen in of uit een douanegebied. Zij hebben daarvoor een delegatie van de administratie der Douane gekregen.
De laatste twee jaren krijgt de Ombudsdienst voor de postsector heel wat klachten over deze kosten
die aanbiedingskosten, minutiekosten, formaliteitskosten, maar ook douanekosten worden genoemd.
Klachten over deze douanekosten worden ook regelmatig bij de Federale ombudsman ingediend. Wij
sturen die uiteraard systematisch door aan de Ombudsdienst van de postsector.
Deze ombudsdienst stelde vast dat er onduidelijkheid bestaat, niet alleen over de benaming die aan de
kosten wordt gegeven, maar ook over de bedragen die worden toegepast en over de reden waarom
die kosten precies worden aangerekend.
Om de klachten over deze aanbiedingskosten met volledige kennis van zaken te kunnen behandelen,
vroeg de Ombudsdienst voor de postsector de medewerking van de administratie der Douane en
Accijnzen bij de FOD Financiën. Daarom werd ook de Federale ombudsman ingeschakeld.
De Ombudsdienst voor de postsector en de Federale ombudsman brachten respectievelijk De Post
en ABX enerzijds en een vertegenwoordiger van de administratie der Douane en Accijnzen anderzijds
rond de tafel.
Na de besprekingen was het voor iedereen duidelijk dat de administratie der Douane en Accijnzen
niets te maken had met de aanrekening van de aanbiedings- of zogenaamde douanekosten. De

77

106

Parl.St.., Vlaams Parlement 2007-2008, nr. 1344.

de Federale ombudsman jaarverslag ’07

Analyse van de behandelde klachten

III

6. Als verschillende ombudsdiensten samenwerken

Ombudsdienst voor de postsector hield aan de vergadering ook een rechtstreeks contactpersoon bij
de administratie der Douane en Accijnzen over, aan wie hij alle toekomstige vragen in verband
hiermee kan richten.

❖ Ook de Ombudsvrouw Stad Gent en OCMW deed een beroep op de
Federale ombudsman
Een aantal diensten van de Stad Gent hadden hun stedelijke ombudsvrouw gecontacteerd met vragen
over de opmaak van fiscale attesten voor de aftrek van de uitgaven voor de oppas van kinderen van
minder dan 12 jaar bij co-ouderschap, om de attesten voor aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) met
kennis van zaken te kunnen uitreiken.
In een situatie van co-ouderschap vroegen de stadsdiensten zich af aan wie het fiscaal attest precies
moest worden uitgereikt, aan de ouder bij wie het kind was gedomicilieerd of aan de ouder bij wie het
kind verbleef op het ogenblik van de oppas en die dus de uitgave ervoor deed.
Bovendien hadden deze diensten vernomen dat de wetgeving was veranderd.
De Ombudsvrouw Stad Gent en OCMW had in maart 2007 de FOD Financiën hierover gecontacteerd. Omdat ze in april nog geen antwoord had ontvangen en vooral omdat de tijd drong – de
aangiften voor aanslagjaar 2007 moesten op 30 juni 2007 worden ingediend – kwam de Federale
ombudsman tussen.
In mei 2007 bezorgde de FOD Financiën de verduidelijking aan de Ombudsvrouw Stad Gent en
OCMW.
Voor aanslagjaar 2007 kon enkel de ouder die de
kinderen fiscaal ten laste heeft78 én de uitgaven
werkelijk heeft betaald op basis van een fiscaal attest
deze uitgaven aftrekken.

Lotte is bij haar papa gedomicilieerd en hij heeft
haar ook fiscaal ten laste. Tijdens de zomervakantie 2006 verblijft ze in juli bij haar mama en de
tweede week van juli mag ze van haar mama op
sportkamp. Haar mama betaalt het kamp en krijgt
het fiscaal attest hiervoor uitgereikt voor
aanslagjaar 2007. Zij kan deze uitgaven echter
niet van haar belastbare inkomsten aftrekken
omdat zij Lotte niet ten laste heeft. De papa kan
de uitgaven evenmin aftrekken omdat hij zelf niet
voor het kamp betaald heeft.

Een wetswijziging van 27 december 2006 wijzigde de
reglementering vanaf aanslagjaar 2008. Vanaf dan kan
elke co-ouder de uitgaven die hij gedurende het
belastbaar tijdperk heeft gedaan voor kinderoppas, van zijn belastbaar inkomen aftrekken.

78

Het is uitgesloten dat de kinderen van gescheiden ouders op fiscaal vlak tegelijkertijd door beide ouders ten laste worden
genomen.
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❖ Als verschillende overheidsdiensten de verantwoordelijkheid naar elkaar
doorschuiven…
… zoeken de respectieve ombudsdiensten samen naar een oplossing.
Uit klachten bij de Ombudsdienst van de postsector, bleek een geschil tussen de FOD Binnenlandse
Zaken, directie van het Rijksregister, en de Stad Antwerpen de oorzaak te zijn van het niet ontvangen
van briefwisseling.
De Stad Antwerpen had bij de huisnummering de onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken
niet correct toegepast en de elektronische adresgegevens van de Stad Antwerpen waren niet altijd
compatibel met het databasesysteem van het Rijksregister. Zo waren fouten in de adresvermelding
ontstaan.
De FOD Binnenlandse Zaken kon de nummers uit de bestanden van de Stad Antwerpen (die hiervoor
drie velden tellen) maar overnemen in het Rijksregister (dat hiervoor slechts twee velden heeft), voor
zover slechts de eerste twee van de drie velden in de bestanden van de Stad Antwerpen waren
ingevuld.
Vooral voor de woningen met een dubbel huisnummer en de gebouwen met meerdere postbussen
zorgde dat voor problemen.
Zo werden de busnummers, bijvoorbeeld, die in veld
drie van het bestand van de Stad Antwerpen
stonden, niet overgenomen in het Rijksregister. Enkel
het huisnummer uit veld één stond dan in het Rijksregister.
Volgens het Rijksregister moet een busnummer in
veld twee staan. In de bestanden van de Stad
Antwerpen was veld twee echter voorbehouden
voor het bisnummer of het tweede huisnummer.
De meerderheid van de klachten die de Ombudsdienst van de postsector ons bezorgde, ging over
officiële poststukken die op basis van de gegevens van
het Rijksregister worden verstuurd en die de
postbode, volgens de richtlijnen van De Post, niet kon
of mocht bestellen omdat er geen busnummer op
stond vermeld.

Alle brieven van de overheid, ziekenhuisfacturen en
alle documenten om de belastingaangifte in te
vullen van alle 135 bewoners van een appartementsgebouw in Antwerpen, worden al geruime tijd
door de postbode teruggestuurd naar afzender
wanneer er geen busnummer is vermeld bij het
adres. Mevrouw De Keersmaker, voorzitter van de
Raad van Beheer van het appartementsgebouw,
onderneemt de nodige stappen om de aangiftedocumenten opnieuw toegestuurd te krijgen en
verkrijgt dat de FOD Financiën de uiterste aangiftedatum verlengt als gevolg van de vastgestelde
problemen. Heel wat andere brieven zijn echter
definitief verloren gegaan. Ze vindt dan ook dat het
genoeg geweest is en wil dat het probleem van de
busnummers van het appartementsgebouw wordt
opgelost.

De Federale ombudsman nam contact op met de Ombudsvrouw van de Stad Antwerpen.
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Het resultaat van de samenwerking was dat de Stad Antwerpen haar politiereglement op het gebied
van huisnummering aanpaste aan de onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken en dat het
Rijksregister, waar technisch mogelijk, de huisnummers elektronisch verbeterde. De FOD Binnenlandse Zaken nam op die manier bijvoorbeeld de busnummers die in veld drie van de bestanden van
de Stad Antwerpen stonden, over in veld twee van het bestand van het Rijksregister. Dat kon echter
enkel voor zover veld twee in de bestanden van de Stad Antwerpen niet was ingevuld.
Deze maatregelen zorgden ervoor dat 80% van de gevallen onmiddellijk werd opgelost. Voor de
overige situaties werd overeengekomen dat ze manueel zouden worden aangepast.
Na onze tussenkomst bevestigde de Ombudsdienst voor de postsector dat het aantal klachten over
de bestelling van de briefwisseling in Antwerpen flink gedaald was.

❖ Soms is een uitgebreid voorafgaand onderzoek nodig vóór blijkt welke
ombudsdienst de oorzaak van een probleem kan aanpakken
In België hebben de federale overheden en de overheden van de gemeenschappen en de gewesten elk
hun eigen specifieke bevoegdheden op het gebied van tewerkstelling.
Een werkzoekende komt bij zijn zoektocht naar werk daarom vaak zowel met de federale als met de
gewestelijke overheid in aanraking. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in dergelijke situaties de
federale en de regionale ombudsmannen moeten samenwerken.
Zo legde de Vlaamse ombudsman ons een klacht voor waarvan een coördinatieprobleem tussen de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB) de oorzaak leek. Voor klachten over de VDAB is de Vlaamse ombudsman
bevoegd. Het luik van de klacht over de RVA, een federale overheidsdienst, onderzochten wij.
Volgens de RVA was er evenwel geen probleem van coördinatie, maar wel een van verkeerde informatie en oneigenlijk gebruik van een procedure door de VDAB.79

79

Het is niet de normale gang van zaken om door een fictief werkaanbod een procedure van werkweigering om medische
redenen uit te lokken en om zonder een voorafgaand medisch attest van de behandelende geneesheer een onderzoek van
arbeidsongeschiktheid aan de RVA te vragen. Indien de werkloze die door de RVA en de VDAB begeleid wordt in het kader
van de “ activering van het zoekgedrag naar werk ” opwerpt dat hij arbeidsongeschikt is, dan moet hij op basis van artikel 59bis
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering een medisch attest van zijn behandelende geneesheer kunnen voorleggen. Nadien zal hij dan opgeroepen worden voor een medisch onderzoek bij de RVA die zal oordelen
of hij al dan niet getroffen is door een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33%.
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Ons onderzoek had uitgewezen dat de RVA
in elk geval de reglementering correct
toepaste. Het nieuwe probleem dat de RVA
aankaartte, stuurden wij voor verder
onderzoek opnieuw door aan de Vlaamse
ombudsman. Wij kunnen het optreden van
een Vlaamse administratieve overheid
immers niet beoordelen.

De VDAB begeleidt de heer Waegemans bij de activering van zijn
zoekgedrag naar werk. Hij deelt aan de VDAB mee dat hij
arbeidsongeschikt is. Hij is echter onlangs van huisarts veranderd,
zijn medisch dossier is nog niet overgemaakt en noch zijn oude,
noch zijn nieuwe arts willen zijn arbeidsongeschiktheid attesteren.
De VDAB zoekt een praktische oplossing. Hij doet de heer
Waegemans een fictief werkaanbod in de bouwsector dat de
heer Waegemans dan, zoals afgesproken, moet weigeren om
medische redenen. Op basis van een werkweigering om medische
redenen zal volgens de VDAB de RVA dan nagaan of de baan
inderdaad niet passend is voor de werkloze en of hij inderdaad arbeidsongeschikt is. De VDAB verzekert de heer
Waegemans dat deze procedure geen nadelige invloed heeft op zijn recht op uitkeringen. Toch blokkeert de RVA de
werkloosheidsuitkering tot na de afronding van het onderzoek. Tot dan ontvangt de heer Waegemans ook geen
uitkering. Na onderzoek beslist de RVA dat de heer Waegemans inderdaad arbeidsongeschikt is en twee weken na de
beëindiging van het onderzoek ontvangt hij de geschorste uitkering. De heer Waegemans meent dat er sprake is van
een coördinatieprobleem tussen de VDAB en de RVA. De RVA heeft echter de reglementering80 correct toegepast en
laat de Federale ombudsman op het einde van het onderzoek weten niet akkoord te gaan met het, volgens hem,
oneigenlijke gebruik van de procedure van de werkweigering om medische redenen door de VDAB. Het is precies
doordat de heer Waegemans een (weliswaar fictief) werkaanbod weigerde zonder voorafgaand medisch attest van
zijn behandelende geneesheer dat hij in afwachting van de resultaten van het onderzoek geen uitkering heeft
ontvangen !

❖ Een goede samenwerking met de Ombudsdienst Pensioenen leverde een
mooi resultaat op
Als de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), die de pensioenen uit de privésector uitbetaalt, aan iemand
ten onrechte een pensioen of te veel pensioen uitbetaalt en de gepensioneerde kan dit bedrag binnen
hetzelfde kalenderjaar niet onmiddellijk volledig terugbetalen, dan kan hij op fiscaal vlak problemen
ondervinden.
Sommige gepensioneerden ontvangen immers een pensioen dat onder het grensbedrag voor feitelijke
belastingvrijstelling ligt. In de praktijk betalen zij dus normaal gezien geen belastingen hierop.
In het jaar waarop zij meer pensioen ontvangen dan waarop zij wettelijk recht hebben en dat bedrag
niet onmiddellijk terugbetalen, kan het zijn dat hun inkomen wel boven het grensbedrag komt te liggen
en dan moeten zij voor dat jaar uiteraard wel belastingen betalen.

80
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Artikel 53 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering: “(…) In afwachting van
de in het eerste lid bedoelde beslissing kan de directeur de schorsing van de betaling van de uitkeringen bevelen vanaf voornoemde
dag van uitwerking. (…)”
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Wanneer deze gepensioneerden het bedrag dat ze te
veel ontvangen hebben in de loop van de daaropvolgende jaren terugbetalen, eventueel via een
afbetalingsplan, dan kan de RVP dat uiteraard
vermelden op de pensioenfiche (281.11).
Maar als het pensioen van de gepensioneerde al
onder het grensbedrag voor feitelijke belastingvrijstelling ligt, dan maakt het fiscaal niet uit of er voor dat
jaar van het inkomen uit pensioen een bedrag wordt
afgetrokken. De gepensioneerde betaalt toch al geen
belastingen en kan dus ook geen vermindering van
belasting genieten.

Mevrouw Markant ontvangt in 2002 meer dan
4 000,00 euro te veel pensioen. Ze spreekt af met
de RVP dat ze vanaf het daarop volgende jaar
telkens 900,00 euro per jaar zal terugbetalen. Als
ze voor aanslagjaar 2003 haar aanslagbiljet
ontvangt, blijkt dat ze meer dan 1 000,00 euro
belastingen moet betalen. Ze schrikt. Sinds
mevrouw Markant haar pensioen ontvangt is het
de eerste keer dat ze belastingen moet betalen. Ze
start haar terugbetalingen aan de RVP, maar stelt
na een paar jaar vast dat ze van de betaalde
belastingen op het bedrag dat ze intussen bijna
helemaal heeft terugbetaald, nog altijd niets heeft
teruggekregen. Ze vraagt zich af hoe dat komt en
contacteert in 2007 de Federale ombudsman.

Het bedrag dat hij te veel heeft ontvangen, betaalt hij
dan wel terug, maar de belasting die hij erop betaald heeft, kan hij op die manier nooit terugkrijgen.
Nadat deze situatie door de Federale ombudsman op fiscaal vlak was uitgeklaard, was ook duidelijk wat
voor deze mensen een oplossing zou zijn: het gebruik van de fiche 281.25. De fiscale fiche 281.25 is
een regularisatieprocedure die wordt toegepast voor het overheidspersoneel dat in een later jaar
terugbetalingen verricht van te veel ontvangen bezoldigingen en pensioenen. De rechtzetting op basis
van de fiche 281.25 zoals voor overheidspensioenen, houdt in dat de fiscus het aanslagbiljet rechtzet
van het jaar waarvoor te veel pensioen werd ontvangen. Een uitbreiding van het gebruik van deze
fiches tot de privésector zou dan ook soelaas bieden.
De Ombudsdienst Pensioenen drong bij de RVP aan op een oplossing. De RVP liet daarop aan de
Ombudsdienst Pensioenen weten dat de FOD Financiën aan een omzendbrief werkte om het systeem
van de fiche 281.25 ook toe te passen in deze dossiers. De FOD Financiën bevestigde dat daarna ook
aan de Federale ombudsman.
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7. Klachten over het beleid, onontvankelijke
klachten en informatievragen
Vaak zijn onontvankelijke klachten het gevolg van een misverstand over de bevoegdheid van de
Federale ombudsman.
Dat is echter niet altijd het geval.
Voor klachten van algemene strekking of klachten over beleidskeuzes die de federale overheid maakt,
is de Federale ombudsman niet bevoegd. Een tussenkomst in het beleid zou immers zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het gedrang brengen. Die klachten zijn dan ook onontvankelijk.
Soms is de grens tussen een klacht over de toepassing van de wet en een klacht over de inhoud van de
wet zelf, het beleid dus, heel dun. Dergelijke klachten zijn zonder twijfel ongegrond, als blijkt dat de
administratie de wet onmiskenbaar correct heeft toegepast. Dat betekent niet dat de Federale
ombudsman niet de nodige inspanningen doet om ook aan deze klachten het gepaste gevolg te geven.
Zoals de vorige jaren, bleef de Federale ombudsman ook in 2007 informatievragen allerhande
ontvangen.

Onontvankelijke klachten over een welbepaald onderwerp
komen soms in golven
❖ Begin 2007 zagen wij een toename van het aantal onontvankelijke
klachten bij de dossiers over vreemdelingenzaken
In december 2006 deed het gerucht de ronde dat het mogelijk was om bij de Federale ombudsman
een aanvraag om regularisatie van het verblijf in België in te dienen. Volgens dat gerucht moesten deze
aanvragen vóór 22 december 2006 middernacht ingediend zijn. Op een paar dagen tijd ontvingen wij
een honderdtal regularisatieaanvragen.
22 december 2006 was een vrijdag, waarna de vakantieweek tussen Kerst en Nieuwjaar volgde. Begin
januari 2007 stuurden wij al deze verzoekers een brief waarin wij hen uitlegden waarom hun klacht
onontvankelijk was: de Federale ombudsman is geen administratieve overheid die over de
bevoegdheid beschikt om het verblijf van een vreemdeling te regulariseren.
Deze golf onontvankelijke klachten had een duidelijke oorzaak: een al dan niet moedwillig verspreide
verkeerde informatie over de bevoegdheid van de Federale ombudsman.
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❖ Eind 2007 ontvingen wij een reeks onontvankelijke klachten over de
regeling inzake de terugbetaling van het vaccin tegen
baarmoederhalskanker
Met ingang van 1 november 2007 kunnen meisjes die
minstens twaalf en jonger dan zestien jaar zijn van de
overheid een bijna integrale terugbetaling genieten
van de kosten van het vaccin tegen baarmoederhalskanker.81 In die periode is er heel wat publiciteit
gemaakt rond die nieuwe maatregel.
De leeftijdsvoorwaarde en de datum van inwerkingtreding gaven eind 2007 aanleiding tot klachten.
Omdat de klachten enkel over de inhoud van de
reglementering gingen en niet over de toepassing
ervan, waren ze uiteraard onontvankelijk.

Op aanraden van hun arts laten de heer en
mevrouw Verelst hun dochter Nora op 13-jarige
leeftijd inenten met het vaccin tegen baarmoederhalskanker. Nora krijgt in februari, april en augustus
2007 de drie nodige inentingen. Via hun mutualiteit
krijgen ze al – via hun aanvullende verzekering –
150,00 van de 412,20 euro van de kosten voor het
vaccin terugbetaald. Begin november horen de heer
en mevrouw Verelst in de media dat vanaf 1
november 2007 de kosten voor het vaccin bijna
integraal worden terugbetaald via de wettelijke
verzekering of het RIZIV. Ze dienen een aanvraag
in tot terugbetaling.
Het RIZIV laat hun weten dat de vaccinaties niet
met terugwerkende kracht worden terugbetaald.
De heer en mevrouw Verelst vinden dat oneerlijk en
menen dat ook zij als goede belastingbetalers recht
hebben op de voorziene solidariteit.

❖ Nog tijdens het laatste kwartaal van 2007 ontvingen wij enkele tientallen
gelijkaardige fiscale klachten
Verschillende belastingplichtigen maakten zich zorgen omdat ze tijdens hetzelfde jaar 2007 voor twee
opeenvolgende jaren een aanslagbiljet hadden ontvangen, telkens met een te betalen belasting.
Voor inkomsten 2005, aanslagjaar 2006, hadden ze het aanslagbiljet personenbelasting tijdens de
eerste helft van 2007 ontvangen. Voor inkomsten 2006, aanslagjaar 2007, hadden ze het al in het najaar
van 2007 ontvangen.
Sommigen vonden dit niet correct en vroegen zich af of het wel wettelijk was.
Volgens het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB92)82 verstrijkt – voor een correcte en tijdige
aangifte – de gewone aanslagtermijn op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar. De fiscus had dus,
zowel voor aanslagjaar 2006 als voor aanslagjaar 2007, de fiscale reglementering correct toegepast.

81

82

Een gewone verzekerde die binnen de doelgroep valt, betaalt vanaf 1 november 2007 nog slechts 10,60 euro per vaccin, voor
mensen met een WIGW-statuut (o.a. weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen) bedraagt de prijs slechts
7,10 euro per vaccin. Voor een volledige vaccinatie is dit respectievelijk 31,80 euro en 21,30 euro.
Artikel 353 en 359 WIB92.
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2007 bleek voor de personenbelasting een overgangsjaar waarin de FOD Financiën het inkohieren van
de aanslagen zodanig organiseerde dat een aantal belastingplichtigen in hetzelfde kalenderjaar twee
opeenvolgende aanslagen ontvingen. In de toekomst zou de verzending van de aanslagbiljetten
evenwel opnieuw beter gespreid worden.
De belastingplichtigen die ons eind 2007 contacteerden, hadden het soms moeilijk om de twee
aanslagen in hetzelfde jaar, binnen de vooropgestelde termijn te betalen. Wij wezen hen op de
mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen en ook op de mogelijkheid om de wettelijke
interesten te vermijden door vóór het verstrijken van de betaaltermijn in elk geval het deel van de
belastingen boven 860,00 euro te betalen. Ten slotte gaven wij hen ook de adresgegevens van de
bevoegde gewestelijke directie Invordering om een eventueel verzoek om kwijtschelding van de
interesten in te dienen.
Aan de centrale diensten van de FOD Financiën vroegen wij om de nodige maatregelen te nemen om
de belastingplichtigen in deze situatie gerust te stellen en bij de overweging om de afbetalingsplannen
al dan niet toe te kennen, coherent te zijn en toch rekening te houden met de bijzondere omstandigheid dat die mensen twee aanslagbiljetten in een jaar tijd hadden ontvangen en om de betrokken
belastingplichtigen te wijzen op de bestaande reglementering en de mogelijkheden om interesten te
vermijden of te laten kwijtschelden.

Maatregelen voor belastingverminderingen zijn populair, maar
geven vaak aanleiding tot misverstanden en klachten
Een belastingvermindering, het woord zegt het zelf, is een vermindering van de te betalen belasting.
Men moet dus effectief belastingen betalen om een vermindering te kunnen krijgen. Dat verklaart
waarom mensen met een laag inkomen of een vervangingsinkomen (pensioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkering of werkloosheidsvergoeding) vaak het beloofde belastingvoordeel niet kunnen genieten.
Pensioensparen, energiebesparende investeringen en
de dienstencheques zijn enkele voorbeelden van
uitgaven die onder bepaalde voorwaarden en binnen
bepaalde grenzen recht geven op een belastingvermindering.
Over de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen is veel informatie terug te vinden
op de webstek van de FOD Financiën bij de rubriek
veelgestelde vragen (FAQ).
De vraag “Wanneer ik geen belasting betaal, kan ik dan
toch nog een fiscaal voordeel genieten?” is er letterlijk in
opgenomen met het volgende antwoord:
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Mevrouw Tienpont ontvangt een invaliditeitsuitkering. Hierop wordt geen bedrijfsvoorheffing
ingehouden omdat het bedrag te laag is. Als ze
haar aanslagbiljet voor aanslagjaar 2007 ontvangt,
merkt ze dat de energiebesparende uitgaven die ze
gedaan heeft, niet in aanmerking zijn genomen.
Haar taxatiekantoor vertelt haar dat ze geen recht
heeft op de belastingvermindering: ze betaalt
immers geen belastingen. Om deze energiebesparende investering te kunnen doen, heeft mevrouw
Tienpont nochtans hard gespaard. Aan de Federale
ombudsman vraagt ze om deze situatie voor te
leggen aan de beleidsverantwoordelijken.
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“Neen!
Deze maatregel heeft als doel een belastingvermindering toe te kennen. Het spreekt voor zich dat deze
vermindering beperkt is tot de verschuldigde belasting.
Indien de belastingvermindering door gebrek aan voldoende belasting niet (of onvolledig) kan worden
verleend, dan is het saldo noch terugbetaalbaar, noch verrekenbaar in een ander aanslagjaar.”
Ook over de belastingvermindering voor pensioensparen en de modaliteiten ervan ontvangen wij veel
klachten. In verband hiermee bestaan nog geen FAQ.
De FOD Financiën ging wel in op ons voorstel om hiervoor het nodige te doen. Een projectleider Internet bij
de FOD Financiën heeft het initiatief genomen om online de essentiële FAQ te publiceren. Sinds 19
december 2007 zijn ze te consulteren op de webstek van de FOD Financiën.

Uitzonderingsreglementering is uiteraard nog minder gekend…
Bij de toepassing van een uitzonderingsregeling, trekt de burger het optreden van een administratie
nogal snel in twijfel.
Ook wij zijn niet altijd onmiddellijk op de hoogte van
het
aangeklaagde
uitzonderingsregime.
Een
onderzoek is dan ook nodig vóór wij kunnen
vaststellen dat de klacht eigenlijk gaat over de correcte
toepassing van de reglementering. In dat geval
moeten wij de klacht natuurlijk ongegrond verklaren.
De teleurstelling van een verzoeker die de uitzonderingssituatie als onrechtvaardig aanvoelt, is dan wel
begrijpelijk.

Begin april 2007 ontving de heer Verwimp een
betalingsuitnodiging voor 29,79 euro. Hij moet de
verkeersbelasting voor zijn kampeeraanhangwagen
voor de periode van 1 maart 2007 tot 29 februari
2008 betalen. In de loop van de maand april 2007
verkoopt hij zijn kampeeraanhangwagen, koopt er
een nieuwe en laat die inschrijven onder dezelfde
nummerplaat als zijn oude. Begin mei 2007 krijgt
hij opnieuw een uitnodiging tot betaling van 29,79
euro, nu voor de periode van 1 april 2007 tot 31
maart 2008. De heer Verwimp heeft op een verrekening vertrouwd van de verkeersbelasting ten
belope van de elf maanden dat hij ze heeft betaald
voor zijn oude kampeeraanhangwagen. Het
nieuwe bedrag aan verkeersbelasting moet hij
echter integraal betalen. De verkeersbelasting voor
een kampeeraanhangwagen is een forfaitair
bedrag, dat niet wordt verrekend.

Zo zijn de meeste mensen op de hoogte van het feit
dat de verkeersbelasting per periode van twaalf
opeenvolgende maanden vastgesteld wordt op basis
van het vermogen van de motor van hun auto.
Wanneer men de verkeersbelasting voor de periode
van twaalf maanden heeft betaald en men in de loop
van die twaalf maanden zijn voertuig verkoopt
bijvoorbeeld, dan krijgt men voor het resterende
aantal maanden, of met andere woorden pro rata, de verkeersbelasting terugbetaald of wordt ze
verrekend met de verkeersbelasting die men voor een eventueel nieuw voertuig verschuldigd is.
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Dat op dit algemeen principe uitzonderingen83 bestaan, daarvan is echter niet iedereen op de hoogte.
Voor bepaalde voertuigen bestaat de verkeersbelasting uit een forfait. Dit forfaitair bedrag is niet pro
rata terugbetaalbaar.
Zoals hoger gezegd evalueren wij klachten over een correcte toepassing van de reglementering na
onderzoek als ongegrond.

De stroom aan energieklachten blijft constant
De wet van 16 maart 2007 richt een federale ombudsdienst voor energie op, die tot taak heeft om bij
aangelegenheden die behoren tot de federale bevoegdheidssfeer te bemiddelen tussen de afnemers
en de diverse spelers op de gas- en elektriciteitsmarkt.
Het koninklijk besluit van 18 januari 2008 betreffende de ombudsdienst voor energie geeft vorm aan
de klachtenbehandeling door deze dienst.

Het aantal informatievragen schommelt dit jaar opnieuw rond
de 1000
Hieruit blijkt dat een algemeen infonummer op federaal niveau waar mensen met allerhande vragen
terecht kunnen geen overbodige luxe zou zijn. De afwezigheid van een federaal informatienummer
staat in schril contract met de gratis infolijnen die voor de verschillende gewesten beschikbaar zijn.
Momenteel zijn er drie administraties betrokken bij het stroomlijnen van de federale informatieverstrekking aan de burger. Het actueel houden van de informatie op de federale portaalsite gebeurt door
de cel Online die deel uitmaakt van het directoraat-generaal Externe Communicatie van de Kanselarij
van de Eerste Minister. Sinds begin 2007 werkt hier een team van 15 medewerkers de verschillende
thema’s inhoudelijk uit. Achter de schermen wordt gewerkt aan een klantvriendelijker project. Het
aansturen van de communicatie- en/of informatieambtenaren bij de verschillende administraties
gebeurt in samenwerking met het directoraat-generaal Interne Communicatie bij de FOD Personeel
en Organisatie. De technische ondersteuning tenslotte gebeurt door de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict).
Waar de gewesten voorzien in gratis infolijnen, blijft het gecentraliseerd informatieaanbod op federaal
vlak beperkt tot het aanbieden van een federale portaalsite. De federale portaalsite levert een schat
aan informatie. Dit aanbod wordt echter niet ondersteund en vervolledigd door een dienst die de
vragen van de burgers ook effectief beantwoordt of overmaakt aan de terzake bevoegde diensten. Zo
83
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Artikel 10 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB):
“§ 1 In afwijking van artikel 9, wordt de belasting forfaitair vastgesteld op 27,43 EUR (basisbedrag 23,16 EUR): (…);
2° voor de kampeeraanhangwagens en de aanhangwagens die speciaal zijn ontworpen voor het vervoer van een boot; (…).”
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biedt de portaalsite maar één rechtstreekse contactmogelijkheid, namelijk het telefoonnummer en
e-mailadres van de - technische - helpdesk bij Fedict. Er is geen specifiek (gratis) infonummer, brief- of
mailadres voor het vragen van informatie.
Voor de burgers die toegang hebben tot internet, hangt het resultaat van een zoektocht op de
portaalsite nauw samen met de vaardigheid tot surfen van de burger in kwestie. De burgers die geen
toegang hebben tot internet staan in de kou.
De vragen om informatie die de Federale ombudsman telefonisch, per brief en per mail ontvangt zijn
dan ook vaak van het type : “Ik weet niet waar ik moet zijn voor … maar kan u me naar de juiste dienst
verwijzen”. Opmerkelijk is dat niet alleen burgers de ombudsman aanspreken. Ook bedrijven en
beoefenaars van vrije beroepen stellen niet altijd even voor de hand liggende vragen. Vaak zijn de
vraagstellers reeds verschillende keren naar andere diensten doorverwezen.
De ongeveer duizend informatievragen die de Federale ombudsman ook dit jaar weer beantwoordde
vormen slechts het topje van de ijsberg.
Daarom beveelt de Federale ombudsman aan om een centraal informatiepunt uit te bouwen dat
basisinformatie verstrekt en ook doeltreffend oriënteert en doorverwijst. Dit informatiepunt kan
de vorm aannemen van een (gratis) infolijn van de federale overheid84.

84

AA 07/01 ; pp. 145-146 en 201.
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1. Inleiding
In dit deel 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 tenslotte, de private organisaties belast met een
openbare dienstverlening. De cijfers in dit deel geven de toestand weer van de dossiers op 31
december 2007.
Met uitzondering van de sociale parastatalen en van sommige parastatalen en overheidsbedrijven
zonder rechtstreekse band met een van de overheidsdiensten, worden de parastatalen behandeld
samen met de FOD die het toezicht erover uitoefent, ook al maken deze instellingen er als zodanig
geen deel van uit.
Enkel de klachten tegen de operationele diensten van de overheden worden hier vermeld. Voor de
klachten van ambtenaren tegen hun eigen administratie of aangaande de toepassing van hun statuut
verwijzen we naar Deel II Algemene cijfers.
Ook een minister of een 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 de Federale ombudsman, 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 bij
de analyse van de klachten van bepaalde overheidsdiensten de categorie minister(s) of staatssecretaris(sen) eveneens voorkomt.
De cijfers geven per administratie het aantal behandelde klachten weer, jaar van voorlegging en behandelingsstatus: in behandeling, afgesloten of opgeschort, de evaluaties van de afgesloten klachten met de
betreffende ombudsnorm (voor de evaluaties “gegrond” en “gedeeltelijk gegrond”), het resultaat van de
ondernomen pogingen tot bemiddeling en de verdeling naar taal van de nieuwe klachten.
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Cijfers per administratie

2. Statistieken per administratie

1

0

3

3

0

0

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL
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0

0

0

0

Aantal 2007
2
1
3

1

0

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

Opgeschorte klachten
tijdens 2007
0

0

Totaal

Poging tot
bemiddeling

1

Totaal

1

Niet geslaagd

Directie-generaal Externe Communicatie

Totaal
0

Geslaagd

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

2

TOTAAL

122

Gedeeltelijk herstel

Totaal

2

Herstel

Klachten 2007

Klachten < 2007

Kanselarij van de Eerste Minister

FOD Kanselarij van de
Eerste Minister

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

2.1. FOD Kanselarij van de Eerste Minister

1

1
0

0

1

1

0

1

2

0

1

FOD Informatie- en
Communicatietechnologie

Klachten < 2007

Klachten 2007

Totaal

Herstel

Gedeeltelijk herstel

Herstel geweigerd

Herstel onmogelijk

Totaal

29
51
6
1
1

1
1

1

Aantal 2007
21
8

29
8
12

1
1

9
13

TOTAAL

1

0

1

0

0

0

0

0

0
1

1
0

Ombudsnormen
Passieve informatieverstrekking
Overeenstemming met rechtsregels
Zorgvuldigheid
Afdoende motivering
TOTAAL

1

0

1

0

1
Saldo klachten in
onderzoek na 2007

22
1
0

Opgeschorte klachten
tijdens 2007

1

Totaal

5

15
0

Geen oordeel

35

14

Totaal

14

1

Niet geslaagd

21
Totaal

Niet geslaagd

Geslaagd

Totaal

Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

Herstel

1

Poging tot
bemiddeling

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL
1

Geslaagd

TOTAAL

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Opleidingsinstituut van de Federale
Overheid (OFO)
Totaal

Directie-generaal Organisatie
Klachten 2007

Selor
Klachten < 2007

FOD Personeel en
Organisatie

Ongegrond

Gegrond

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

Totaal

Geen oordeel

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond

Gegrond

0

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

Opgeschorte klachten
tijdens 2007

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

Cijfers per administratie

1
4
25
2
8

0
1
3
1
11

1
5
28
3
20

0

0
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2.2. FOD Personeel en Organisatie

1

Aantal
3
2
2
2
9

2.3. FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)
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IV

Cijfers per administratie

0

0

Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie

2

5

7

0

0

Directoraat-generaal Penitentiaire
Inrichtingen

50

69

119

3

Directoraat-generaal Wetgeving,
Fundamentele Rechten en Vrijheden

11

11

22

5

2

70

87

Andere
TOTAAL

1

Totaal

1

0

0

1

2

2

5
63

4

23

4

4

25

56

2

2

2

1

1

4

9

7

2

2

157

7

0

0

1

8

0
25

5

0

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

Opgeschorte klachten
tijdens 2007

1

Totaal

1

1

Totaal

Justitiehuizen

Niet geslaagd

0

Geslaagd

0

Geen oordeel

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

1

Herstel

1

Totaal

Belgisch Staatsblad

Klachten 2007

FOD Justitie

Klachten < 2007

Gedeeltelijk herstel

Poging tot
bemiddeling

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

2.4. FOD Justitie

5

1

2
32

70

12
5

1

86

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 87 klachten
Nederlands
62 klachten
71,3%
Frans
18 klachten
20,7%
Duits / andere
7 klachten
8%

124
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Ombudsnormen
Redelijke termijn
Zorgvuldigheid
Actieve informatieverstrekking
Redelijkheid en evenredigheid
Efficiënte coördinatie
Passieve informatieverstrekking
TOTAAL

Aantal
2
2
2
1
1
1
9

Cijfers per administratie

IV

Algemene directie van de Civiele Veiligheid

3

1

4

Algemene directie Instellingen en Bevolking

36

14

50

1

1

Algemene directie Veiligheids- en
Preventiebeleid
Algemene directie Vreemdelingenzaken

650 1 263 1 913

0

0

1

1

5

5

1

3

0
347

2

9

2

Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

3

12

15

2

Andere

1

1

2
358

1

320

18

686

1
1

2

320

19

1

1

1

0

0

3

4

0

3

10

19

31

0

1

79

262

1186

3

0

2

5

3

0

1

4

0

0

699

160

73

76

6

Totaal
1

0
159

6

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

Opgeschorte klachten
tijdens 2007
0

7

703 1 294 1 997

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond
1

Commissie voor Regularisatie

TOTAAL

Totaal

1

Niet geslaagd

1

Geslaagd

Voorzitter van het directiecomité

Totaal

1

Herstel onmogelijk

Gegrond
2

Herstel geweigerd

Herstel

2

Gedeeltelijk herstel

Totaal

Klachten 2007

Klachten < 2007

Minister

FOD Binnenlandse Zaken

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

2.5. FOD Binnenlandse Zaken

82

19

4
6

0
279

1220

708

5
2

25

752
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Cijfers per administratie

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 1 294 klachten
Nederlands
326 klachten
25,2%
Frans
937 klachten
72,4%
Duits / andere
31 klachten
2,4%

Toepassing van de ombudsnormen
1,6%
2,0%

Aantal
Redelijke termijn

A
5,2%

3,9%
5,7%

81,5%

624

Zorgvuldigheid

44

Redelijkheid en evenredigheid

30

Passieve informatieverstrekking

15

Overeenstemming met rechtsregels

12

A Andere criteria

Actieve informatieverstrekking

0,7%

Vertrouwen

0,5%

Gelijkheid

0,4%

Afdoende toegankelijkheid

0,1%

10
10
7
5
4
3
1

Totaal

765

Afdoende motivering

1,3%

Efficiënte coördinatie

1,3%

Rechtszekerheid

0,9%

Het aantal afgesloten klachten met een vermelding “herstel geweigerd” is opmerkelijk. Deze betreffen
voornamelijk regularisatieaanvragen op basis van artikel 9, §3, van de wet van 15 december 1980.
Maandelijks bezorgden wij de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een lijst met de klachten die bij de
Federale ombudsman in onderzoek waren en die betrekking hadden op de regularisatiedossiers
waarbij de redelijke behandelingstermijn was overschreden. Hierbij verzochten wij hen om ons binnen
de 15 werkdagen de redenen te melden waarom deze dossiers niet werden behandeld. Om organisatorische reden besliste de DVZ om niet op dit verzoek in te gaan. Bijgevolg werden deze dossiers bij
de Federale ombudsman afgesloten met de evaluatie “gegronde klacht” omwille van de schending van
het beginsel van de eerbiediging van de redelijke termijn.
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Cijfers per administratie

IV

3

2

46

78

124

20

Directie-generaal
Ontwikkelingssamenwerking

2

2

0

0

0

Andere

1

1

0

0

0

82

130

Directie-generaal Consulaire Zaken

TOTAAL

48

22

Totaal
2

3

0

0

3

23

25

11

11

10

10

1

1

1

11

2

12

27

27

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

Opgeschorte klachten
tijdens 2007

1

Totaal

2

Niet geslaagd

Voorzitter van het directiecomité

Geslaagd

Herstel

Totaal

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond

Totaal

Herstel onmogelijk

Gegrond
Klachten 2007

Herstel geweigerd

FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Klachten < 2007

Gedeeltelijk herstel

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

2.6. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

3

0

72

52

75

1

1
1

1

54

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 82 klachten
Nederlands
50 klachten
61%
Frans
29 klachten
35,4%
Duits / andere
3 klachten
3,7%

Ombudsnormen
Zorgvuldigheid
Redelijke termijn
Afdoende toegankelijkheid
Efficiënte coördinatie
Passieve informatieverstrekking
Actieve informatieverstrekking
Overeenstemming met rechtsregels
Redelijkheid en evenredigheid
Hoffelijkheid
TOTAAL

Aantal
9
5
5
4
3
2
1
1
1
31
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IV

Cijfers per administratie

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

2

0

Koninklijke Militaire School (KMS)

1

Andere

1

3

4

1

TOTAAL

2

5

7

1

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

0

0

0

5

Ombudsnormen
Passieve informatieverstrekking
TOTAAL
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Totaal

Aantal 2007
5

Aantal
1
1

0

0

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

Opgeschorte klachten
tijdens 2007

Algemene directie Material Resources (DG
MR)

Totaal
0

Niet geslaagd

0

Geslaagd

1

Totaal

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

Totaal

1

Herstel

Klachten 2007

Klachten < 2007

Algemene directie Human Resources (DG
HR)

Ministerie van Defensie

128

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

2.7. Ministerie van Defensie

0

1

1

0

1

0

1

3

1

2

5

1

0

2

Cijfers per administratie

IV

1

Algemeen Secretariaat

1

1

2

11

32

43

9

2

3

5

1

Administratie van de Ondernemings- en
Inkomensfiscaliteit

149 297

446

68

2

0

Administratie van de Invordering

171 267

438

60

5

11

19

0

79 111

190

40
1

Algemene administratie van de Belastingen

Administratie der Douane en Accijnzen
Administratie van het Kadaster, Registratie
en Domeinen

8

Administratie van de bijzondere
belastingsinspectie

1

2

3

Andere

1

7

8

TOTAAL

424 731 1155

180

Totaal

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

Opgeschorte klachten
tijdens 2007

1

Totaal

Poging tot
bemiddeling
Niet geslaagd

Geslaagd

Ongegrond

1

Totaal

Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

Minister van Financiën

Administratie der Thesaurie

1

Herstel

Totaal

Klachten 2007

Klachten < 2007

FOD Financiën

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

2.8. FOD Financiën

0

1

0

0

2

0

40

3

4

1

1

1

1

1

10

13

10

10

1

2

1

1

9

79

100

31

3

34

51

264

33

149

0

2

67

95

56

11

67

85

314

4

120

0

0

0

0

3

1

0

1

2

6

0

13

0

0

2

42

39

9

3

12

34

127

1

62

0

1

2

1

1

1

4

4

126

181

764

1

7

0

15

0

2

1

202

255

109

17

7

38

353

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 731 klachten
Nederlands
365 klachten
50%
Frans
358 klachten
49%
Duits / andere
8 klachten
1%
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IV

Cijfers per administratie

Toepassing van de ombudsnormen
2,8%
2,8%
2,8%

Aantal

2,8% 2,8%
A

3,7%
32,1%
5,1%
6,5%

7%
11,6%

20%

Redelijke termijn

69

Zorgvuldigheid

43

Passieve informatieverstrekking

25

Efficiënte coördinatie

15

Overeenstemming met rechtsregels

14

Actieve informatieverstrekking

11

Vertrouwen

8

Afdoende motivering

6

Redelijkheid en evenredigheid

6

Afdoende toegankelijkheid

6

Rechtszekerheid

6

A Andere criteria
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Hoffelijkheid

1,4%

Gelijkheid

0,9%

Hoorplicht

0,5%

3
2
1

Totaal

215

Cijfers per administratie

IV

Totaal

1

3

4

0

Algemene directie Toezicht op de Sociale
Wetten

1

3

4

0

Algemene directie Humanisering van de
Arbeid

2

2

0

Algemene directie Toezicht op het Welzijn
op het Werk

2

2

0

Algemene directie Werkgelegenheid en
Arbeidsmarkt

1

2

3

1

1

Andere

1

1

2

1

1

TOTAAL

4

14

18

2

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

0

0

0

1

3

2

1

3

1

1

2

1

1

1

0

0

0

1

0

2

0

1

1

2

0

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

Opgeschorte klachten
tijdens 2007
0

Algemene directie Collectieve
Arbeidsbetrekkingen

Totaal
0

Niet geslaagd

0

Geslaagd

1

Totaal

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

1

Herstel

Totaal

Voorzitter van het directiecomité

Klachten 2007

Klachten < 2007

FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal
Overleg

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

2.9. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

2

4

1

1
1

1

1

3

0

1

1

10

2

6

Aantal 2007
10
4
14

Ombudsnormen
Actieve informatieverstrekking
Passieve informatieverstrekking
TOTAAL

Aantal
1
1
2
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IV

Cijfers per administratie

65

137 202

Directie-generaal Zelfstandigen

1

2

3

Directie-generaal Oorlogsslachtoffers

1

1

2

Directie-generaal Sociale Inspectie

2

2

4

Andere

1

1

70

143 213

TOTAAL

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 143 klachten
Nederlands
77 klachten
53,8%
Frans
66 klachten
46,2%
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52

1

2

1

2

55

0

1

2

0

55

27

1

2

24

1

Totaal

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

Opgeschorte klachten
tijdens 2007

0

Totaal

Poging tot
bemiddeling
Niet geslaagd

Geslaagd

Ongegrond
Totaal

Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

1

Gedeeltelijk herstel

1

Herstel

Gegrond
Directie-generaal Personen met een
Handicap

Totaal

Directie-generaal Sociaal Beleid

Klachten 2007

Klachten < 2007

FOD Sociale Zekerheid

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

2.10. FOD Sociale Zekerheid

25

0
11

118

1
7

77

0

3

0

0

0

0

2

2

0

2

2

0

0

0

1

58

29

24

1

25

11

123

7

83

Cijfers per administratie

IV

Toepasing van de ombudsnormen
1,6%

1,6% 1,6%

4,8%
8,1%
38,7%
12,9%

30,6%

Overeenstemming met de rechtsregels

24

Redelijke termijn

19

Passieve informatieverstrekking

8

Zorgvuldigheid

5

Afdoende motivering

3

Vertrouwen

1

Efficiente coördinatie

1

Actieve informatieverstrekking

1

Totaal

62
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Cijfers per administratie

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

Opgeschorte klachten
tijdens 2007
Totaal

Totaal

Poging tot
bemiddeling
0

0

1

1

1

1

3

Directoraat-generaal Organisatie
Gezondheidsvoorzieningen

1

3

4

0

Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg
en Crisisbeheer

4

4

8

0

2

1

1

1

4

4

Medex

3

15

18

1

3

1

1

3

8

10

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

9

6

0

0

1

0

1

1

Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
Directoraat-generaal Bescherming
Volksgezondheid : Leefmilieu

1

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen (FAVV)

1

15

1

1

0

1

1

2

0

1

11

40

51

6

8

Andere
TOTAAL

1

14

Federaal Agentschap Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten

4

5

1

1

5

0

0

2

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 40 klachten
Nederlands
22 klachten
55%
Frans
18 klachten
45%

Ombudsnormen
Overeenstemming met rechtsregels
Passieve informatieverstrekking
Redelijke termijn
Zorgvuldigheid
TOTAAL

134

Niet geslaagd

0

Totaal

1

Geslaagd

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

1

Herstel

Totaal

Minister van Volksgezondheid en Sociale
zaken

Klachten 2007

Klachten < 2007

FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de
Voedselketen en
Leefmilieu

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

2.11. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu

de Federale ombudsman jaarverslag ’07

Aantal
2
2
1
1
6

2

5

0

5

4

23

0

28

Cijfers per administratie

5

3

Directie-generaal Regulering en Organisatie van
de Markten

1

3

4

Directie-generaal Economisch Potentieel

3

4

7

2

2

1

1

1

1

0
0

1

2

3

2

2

6

10

1

1

1

1

1

1

Andere

1
15

TOTAAL

1

0

1

2

0

19

34

10

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

0

0

0

10

2

2

2

2

2

6

1

1

0

0
1

6

1

2

1

9

1

0

1

0

0

1

0
1

1

1

0

Saldo klachten in
onderzoek na 2007
2

0

3

Totaal
3

4

0

1

1

1

9

26

0

8

Aantal 2007
15
4
19

Ombudsnormen
Passieve informatieverstrekking
Redelijke termijn
Afdoende toegankelijkheid
TOTAAL

85

Opgeschorte klachten
tijdens 2007

0

4

1

Geen oordeel
0

Directie-generaal Controle en Bemiddeling

Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en
Fiscalisten (BIBF)

Poging tot
bemiddeling

3

Directie-generaal Kwaliteit en Veiligheid

Proefbank voor Vuurwapens

Totaal

1

Niet geslaagd

4

Geslaagd

Ongegrond

Herstel

Directie-generaal Energie

Totaal

Totaal

Herstel onmogelijk

Gegrond
Klachten 2007

Herstel geweigerd

Klachten < 2007

Gedeeltelijk herstel

FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie

Directie-generaal Statistiek en Economische
Informatie

85

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

2.12. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

IV

Aantal
5
4
2
11

In het Jaarverslag 2006 werd een klacht afgesloten met de evaluatie “onbehoorlijk bestuur” ingevolge het niet overeenstemmen
met de rechtsregels. Na de publicatie van dit verslag verschafte de FOD nieuwe informatie die toeliet om de evaluatie te
wijzigen in “behoorlijk bestuur na tussenkomst” (beginsel van de passieve informatieverstrekking).
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Cijfers per administratie

7

7

5

27

22

18

10

7

7

28

63

32

1

2

3

0

0

1

1

0

26

69

95

7

1

2

3

1

1

1

0

Directie-generaal Vervoer te Land

Directie-generaal Luchtvaart

5

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
(BIVV)
Andere

1

TOTAAL

45

5

0

0

2

2

2

0

0

1

1

5

6

2

2

0

116 161

16

0

0

11

27

21

Totaal: 116 klachten
Nederlands
94 klachten
81%
Frans
21 klachten
18,1%
Duits / andere
1 klacht
0,86%

Ombudsnormen
Afdoende toegankelijkheid
Passieve informatieverstrekking
Zorgvuldigheid
Efficiënte coördinatie
Redelijke termijn
Actieve informatieverstrekking
Overeenstemming met rechtsregels
TOTAAL
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0

2

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal

136

Totaal

Directie Inschrijvingen (DIV)

Niet geslaagd

6

Geslaagd

Ongegrond

49

Totaal

Herstel

Herstel onmogelijk

Gegrond
Totaal

Herstel geweigerd

Klachten 2007

Gedeeltelijk herstel

Klachten < 2007

37

11

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

9

12

Directie-generaal Maritiem Vervoer

Opgeschorte klachten
tijdens 2007
Totaal

6

Directie-generaal Mobiliteit en
Verkeersveiligheid

FOD Mobiliteit en
Vervoer

Poging tot
bemiddeling

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

2.13. FOD Mobiliteit en Vervoer

Aantal
10
8
6
3
2
2
1
32

14

0

14

37

1

2
1

2

1

3

99

2

60

De Programmatorische
Overheidsdiensten

TOTAAL
1
1
1
0
1

1
0
1

0
1

1
2
0

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL
0
0
0
1
0

Totaal

Niet geslaagd

Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

Herstel

Geslaagd

1
Totaal

POD Maatschappelijke Integratie
Totaal

POD Wetenschapsbeleid
Klachten 2007

Klachten < 2007

1
0

Totaal

Geen oordeel

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond

Gegrond

2
0

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

Opgeschorte klachten
tijdens 2007

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

Cijfers per administratie

1
1
0

0
1
0
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2.14. De Programmatorische Overheidsdiensten

0

Aantal 2007
1

1

137

IV

Cijfers per administratie

1

1

1

3

5

8

Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

14

27

41

8

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers (RKW)

13

35

48

6

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

4

21

25

Rijksdienst voor Soc. Zekerheid van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
(RSZPPO)

5

9

14

Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
(DOSZ)

2

1

3

1

Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (HZIV)
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)

Controledienst voor de Ziekenfondsen en
de Landsbonden van Ziekenfondsen

Totaal

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

Opgeschorte klachten
tijdens 2007
3

7

8

0

2

6

0

0

Poging tot
bemiddeling
1

1

0
1

Totaal

2

1

Totaal

1

1

Geslaagd

1

8

2

Niet geslaagd

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel

Herstel geweigerd

Totaal
15

6

Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ)

1

0

1

1

2

2

3

7

8

4

5

5

3

20

7

10

5

5

3

25

0

3

3

3

5

11

2

1

2

2

1

6

8

1

0

1

2

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

2

1

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
(KSZ)

1

1

0

Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden
(HVKZ)

1

1

0

1

0

1
2

19
23

3

11

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

33 109 142

8

9

27

14

14

16

66

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
(HVW)

15

14

29

8

8

3

3

3

4

18

11

Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ)

5

9

14

1

1

2

2

2

1

6

8

Nationale Hulpkas voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen

4

4

8

2

2

2

0

1

5

3

102 257 359

37

41

57

37

43

178

TOTAAL

138

Gedeeltelijk herstel

Klachten 2007

Klachten < 2007

15

De sociale parastatalen

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

2.15. De sociale parastatalen
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1

0

0

4

37

0

9

15

67

166

Cijfers per administratie

IV

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 257 klachten
Nederlands
156 klachten
60,7%
Frans
99 klachten
38,5%
Duits / andere
2 klachten
0,8%

Toepassing van de ombudsnormen
Aantal
8

2,3%
Zorgvuldigheid
4,7%
4,7%

18,6%

4,7%

14,0%
18,6%

16,3%

Afdoende toegankelijkheid

8

Overeenstemming met rechtsregels

7

Redelijke termijn

7

Passieve informatieverstrekking

6

Actieve informatieverstrekking

2

Hoffelijkheid

2

Efficiënte coördinatie

2

Vertrouwen

1

16,3%
Totaal

43
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IV

Cijfers per administratie

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

Totaal

1

1

0

0

1

1

0

Regie der Gebouwen

2

2

0

0

1

1

1

2

3

0

0

3

0

Belgocontrol

1

1

0

1

0

Nationale Loterij

1

1

0

1

0

1

0

Participatiefonds

1

1

0

1

0

1

0

1

2

0

1

0

2

0

1

0

0

0

1

2

2

0

0

1

1

1

0

0

1

1

3

0

5

12

Nationale Bank

1

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen

1

Fedasil
Andere

3

1

4

TOTAAL

6

12

18

1

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

0

0

0

1

6

Aantal 2007
12

12

Aantal
1
1

0

0

Totaal

Niet geslaagd

3

1

Ombudsnormen
Passieve informatieverstrekking
TOTAAL

de Federale ombudsman jaarverslag ’07

Geslaagd

Ongegrond

1

Totaal

Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

Gegrond
1

Herstel

Klachten < 2007

Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie (BIPT)

140

Opgeschorte klachten
tijdens 2007
Geen oordeel

Totaal

Interfederaal Korps van de Inspectie van
financiën

Parastatalen,
overheidsbedrijven en
instanties die niet direct
verbonden zijn aan een
FOD/POD

Poging tot
bemiddeling

Klachten 2007

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

2.16. Parastatalen, overheidsbedrijven en instanties die niet
direct verbonden zijn aan een FOD/POD

1

0

6

Cijfers per administratie

IV

Opgeschorte klachten
tijdens 2007

Saldo klachten in
onderzoek na 2007

Geen oordeel

Totaal

Totaal

Herstel

Ziekenfondsen

27

62

89

9

9

23

14

14

7

53

3

33

Sociale verzekeringsfondsen

27

39

66

1

1

14

11

11

13

39

1

26

Kinderbijslagfondsen

11

49

60

4

4

9

4

5

9

27

33

4

8

12

1

2

7

0

1

10

2

11

11

0

1

1

1

2

1

1

2

3

2

1

2

Vakbonden (in functie van
uitbetalingsinstelling inzake werkloosheid)
CIMIRe

2

Ondernemingsloketten
Rijexamencentra
Arbeidsongevallenverzekeraars

1

Andere

2

TOTAAL

74

3

5

0

3

3

0

2

2

1

29

4

204 278

20

0

0

1

Totaal

Niet geslaagd
1

1

8

1

0
0

1

1

0

1

0

1

0

4

5

2

15

21

60

33

1

1
27

Geslaagd

Ongegrond
1

Totaal

Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

Gegrond
Keuringsstation

Klachten < 2007

Private organisaties
belast met een openbare
dienstverlening

Poging tot
bemiddeling

Afgesloten klachten
tijdens 2007

Klachten 2007

Klachten in onderzoek
tijdens 2007

2.17. Private organisaties belast met een openbare dienstverlening

1

2

3

14

34

36

151

5

122

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 204 klachten
Nederlands
127 klachten
62,2%
Frans
76 klachten
37,2%
Duits / andere
1 klacht
0,5%

Ombudsnormen
Overeenstemming met rechtsregels
Redelijke termijn
Zorgvuldigheid
Efficiënte coördinatie
Passieve informatieverstrekking
TOTAAL

Aantal
8
1
7
4
4
24
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Aanbevelingen

V

1. Inleiding
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 86 (hierna “de Wet”).
Er zijn twee soorten aanbevelingen
a) De officiële aanbevelingen (OA): 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 achten.87
b) De algemene aanbevelingen (AA): 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.88

2. Algemene aanbevelingen
Transversale aanbeveling 2007
AA 07/01: een centraal informatiepunt uitbouwen dat basisinformatie verstrekt en ook
doeltreffend oriënteert en doorverwijst naar de bevoegde diensten. Dit informatiepunt kan de
vorm aannemen van een (gratis) infolijn van de federale overheid.
Waar de gewesten voorzien in gratis infolijnen, blijft het gecentraliseerd informatieaanbod op federaal
vlak beperkt tot het aanbieden van een federale portaalsite. De federale portaalsite levert heel zeker
een schat aan informatie. Dit aanbod wordt echter niet ondersteund en vervolledigd door een dienst
die de vragen van de burgers ook effectief beantwoordt of overmaakt aan de bevoegde diensten. Zo

86
87

88

Bijlage 1, pp. 191-195.
Een samenvattende lijst van alle in 2007 geformuleerde officiële aanbevelingen volgt op het einde van dit deel V, p. 152. De
officiële aanbevelingen werden ingescand en integraal opgenomen als Bijlage 5, pp. 204 e.v.
Enkel de algemene aanbevelingen van 2007 werden opgenomen in dit deel V, pp. 145 e.v. De overzichtstabel van alle nog in
behandeling zijnde algemene aanbevelingen (1997-2007) werd opgenomen als Bijlage 4, pp. 201 e.v.
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biedt de portaalsite maar één rechtstreekse contactmogelijkheid, namelijk het telefoonnummer en
e-mailadres van de - technische - helpdesk bij Fedict. Er is geen specifiek (gratis) infonummer, brief- of
mailadres voor het vragen van informatie.
Het resultaat van een zoektocht op de portaalsite hangt dus af van de vaardigheid tot surfen van de
burger en zijn vertrouwdheid met het Internet. De burgers die geen toegang hebben tot internet staan
in de kou89.

Thematische aanbevelingen 2007
AA 07/02: artikel 366 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 (WIB92) herformuleren
zodat een bezwaarschrift ingediend bij een dienst betrokken bij de vestiging of invordering van de
belasting die de belastingplichtige in zijn bezwaarschrift betwist, ook als geldig ingediend kan
worden beschouwd en ambtshalve doorgestuurd kan worden aan de bevoegde directeur der
belastingen.
Op basis van artikel 366 WIB92 kan de belastingplichtige tegen het bedrag van de gevestigde aanslag
schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur der belastingen in wiens ambtsgebied de aanslag is
gevestigd.
Door de Programmawet van 27 december 2004, die in werking trad op 1 januari 2005, werd aan
artikel 366 WIB92 toegevoegd dat het bezwaarschrift evenwel geldig blijft ingediend wanneer het
gebracht wordt voor een andere directeur van de belastingen. Wanneer het bezwaarschrift gericht
wordt aan een andere directeur van de belastingen, zendt deze het van ambtswege door aan de
territoriaal bevoegde directeur en stelt de bezwaarindiener hiervan in kennis.
Deze verruiming kwam er na een algemene aanbeveling van de Federale ombudsman in 200390 naar
aanleiding van de vaststelling dat de belastingplichtigen hun bezwaarschriften soms aan een andere
fiscale administratie richten dan die voorgeschreven door artikel 366 WIB92 (een gewestelijke
directeur van een ander ambtsgebied, een controleur of een ontvanger). Als deze belastingplichtigen
dan te laat op de hoogte worden gebracht dat dit niet de juiste instantie is, dan kunnen zij hun
bezwaarschrift soms niet meer tijdig opnieuw indienen. Daarom deden wij de aanbeveling om de
indiening van de bezwaarschriften bij een andere fiscale administratie dan de bevoegde gewestelijke
directeur mogelijk te maken door middel van een verplichte doorverwijzing tussen de verschillende
fiscale diensten binnen de FOD Financiën.
Na deze wetswijziging, door de Programmawet van 27 december 2004, kunnen de bezwaarschriften
volgens de fiscus dus geldig bij om het even welke territoriaal bevoegde directeur der belastingen
ingediend worden, zelfs bij een directeur van de invordering, als het maar een directeur is…
89
90

146

pp. 116-117 en 201.
AA 03/03; Jaarverslag 2003, p. 150 en Jaarverslag 2004, p. 117-118.
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Deze verruiming is echter niet voldoende.
Voor de belastingplichtige is de structuur van de FOD Financiën niet evident. Een directeur der belastingen is niet zijn eerste aanspreekpunt. Als de burger het niet eens is met het bedrag aan belastingen
dat hij moet betalen, wendt hij zich vaak eerst tot degene aan wie hij ze moet betalen, zijn ontvangkantoor. Ook met zijn taxatiekantoor heeft een belastingplichtige vaak eerder contact. Ook deze
dienst staat dichter bij hem…
Dat een belastingplichtige zijn bezwaren bij een ontvangkantoor of taxatiekantoor kenbaar maakt, is
dan ook niet verwonderlijk. Op zich zou dit ook geen problemen mogen geven.
Artikel 5 van het Charter voor een klantvriendelijke overheid stelt immers: “Elke overheidsdienst die een
(aan)vraag van een burger, een onderneming of een vereniging ontvangt die eigenlijk niet voor haar is
bestemd, stuurt deze door naar de correcte overheidsdienst en brengt de burger, onderneming of vereniging
hiervan op de hoogte.”
Op dit ogenblik wil de FOD Financiën het voorstel van de Federale ombudsman niet aanvaarden. Een
tijdig ingediend bezwaarschrift bij een taxatie- of ontvangkantoor, dat door deze dienst binnen de
bezwaartermijn aan de bevoegde directeur der belastingen wordt doorgestuurd, kan niet als een geldig
ingediend bezwaarschrift beschouwd worden.
Wij menen evenwel dat dit wel het geval moet zijn.
De FOD Financiën wil dat enkel aanvaarden als een verzoek om ambtshalve ontheffing91 in de zin van
artikel 376 WIB92. Een geldig of ontvankelijk ingediend bezwaarschrift kan het volgens de FOD
Financiën niet zijn omdat in artikel 366 WIB92 uitdrukkelijk staat dat het moet worden ingediend bij
een “directeur van de belastingen”. Een doorgestuurd bezwaarschrift voldoet volgens de strikte lezing
van artikel 366 WIB92 door de FOD Financiën niet aan deze voorwaarden.
Momenteel sturen de taxatie- of ontvangkantoren bijgevolg de “verkeerd” ingediende bezwaarschriften terug aan de belastingplichtigen en wijzen ze de bevoegde directeur der belastingen aan tot
wie ze zich moeten richten om een geldig bezwaarschrift in te dienen.
De FOD Financiën vreest echter dat hij het voorstel van de Federale ombudsman op dit ogenblik niet
kán aanvaarden. Een rechter voor wie een beslissing wordt aangevochten van een directeur die een
bezwaarschrift op die manier zou hebben aanvaard, zou immers de exceptie van onwettigheid kunnen
inroepen op basis van de huidige bewoordingen van artikel 366 WIB92 en het feit dat de fiscale
reglementering van openbare orde is.

91

Een ambtshalve ontheffing kan echter slechts in een beperkt aantal situaties worden verleend. De directeur der belastingen of
de door hem gedelegeerde ambtenaar verleent ambtshalve ontheffing van overbelastingen:
1° die voortvloeien uit materiële vergissingen;
2° die voortvloeien uit dubbele belasting;
3° die blijken uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten die wegens wettige redenen niet tijdig konden worden
aangevoerd.
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Met het oog op de rechtszekerheid en opdat de FOD Financiën zou kunnen tegemoetkomen aan de
vereisten uit het Charter voor een klantvriendelijke overheid stelt de Federale ombudsman voor om
artikel 366 WIB92 te herformuleren zoals hoger aanbevolen.
Vanuit dezelfde bezorgdheid moet ook gedacht worden aan de bezwaarschriften die worden
ingediend tegen de vestiging van de verkeersbelasting, de onroerende voorheffing of het kadastraal
inkomen92.

AA 07/03: artikel 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 (WIB92) aanvullen
zodat de verzendingsdatum van het bezwaarschrift geldt als datum van indiening.
Artikel 371 WIB92 schrijft voor dat de bezwaarschriften op straffe van verval moeten worden
ingediend binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet of
van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de inning van de belastingen op een andere
wijze dan per kohier.
De datum van verzending van het aanslagbiljet staat op het aanslagbiljet vermeld. In de overtuiging dat
hun bezwaarschrift tijdig is ingediend, versturen belastingplichtigen hun bezwaarschrift – soms zelfs
aangetekend – vaak op de laatste dag van de wettelijk voorgeschreven termijn. Zij zijn er dan van
overtuigd dat de poststempel geldt als bewijs van tijdige indiening.
Naar aanleiding van problemen in verband met de ontvankelijkheid van deze bezwaarschriften, formuleerde de Federale ombudsman in 2003 reeds een algemene aanbeveling93 die actueel blijft.
De belastingplichtige heeft recht op de volledige bezwaartermijn van zes maanden waarin de wetgever
inzake personenbelasting heeft voorzien.
Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de aanvang van de bezwaartermijn niet afhankelijk kan
zijn van de handelwijze van de partijen. Daarom schuift het Hof als oplossing naar voor om de termijn
te laten aanvangen op de derde werkdag volgend op de datum van verzending vermeld op het aanslagbiljet, behoudens tegenbewijs.
In een omzendbrief zal de FOD Financiën zijn nieuwe standpunt, op basis van de uitspraak van het
Grondwettelijk Hof, bevestigen.
De datum waarop de bezwaartermijn eindigt, kan evenmin afhankelijk zijn van de handelwijze van een
van de partijen. Op basis van de term “ingediend” in bovengenoemd wetsartikel meent de FOD
Financiën dat de datum van indiening die is van ontvangst van het bezwaarschrift. Deze houding werkt
de rechtsonzekerheid en de ongelijkheid in de hand. De belastingplichtige weet immers wel precies
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wanneer hij zijn bezwaarschrift verzendt, maar kan niet altijd precies weten wanneer het door de FOD
Financiën wordt ontvangen of als ontvangen wordt beschouwd. De datum van verzending van het
bezwaarschrift zou dan ook – behoudens tegenbewijs – als datum van indiening van het bezwaar
moeten gelden.
Alleen zo wordt de termijn van zes maanden ten volle en ten aanzien van alle belastingplichtigen op
dezelfde manier gerespecteerd.
Na bespreking van het ontwerp van deze aanbeveling, bleek de FOD Financiën geen fundamentele
praktische bemerkingen te hebben bij deze manier van werken. De FOD meent wel dat de huidige
bewoordingen van artikel 371 WIB92 niet toelaat om zo tewerk te gaan, tenzij een arrest van het
Grondwettelijk Hof hem daartoe zou verplichten.
De Federale ombudsman beveelt daarom aan om proactief op te treden en artikel 371 WIB92 alvast
aan te passen94.

AA 07/04 : artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92 (WIB92) aanpassen
zodat de directeur der belastingen ondubbelzinnig de mogelijkheid heeft om een beslissing op
een bezwaarschrift in te trekken
Artikel 375, § 1, WIB92 bepaalt:
“§ 1. De directeur der belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar doet, als administratieve
overheid, uitspraak bij met redenen omklede beslissing nopens de bezwaren aangevoerd door de belastingschuldige of door zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd.
De kennisgeving van de beslissing geschiedt bij ter post aangetekende brief. Deze beslissing is onherroepelijk
wanneer geen vordering is ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg binnen de in artikel 1385 undecies
van het Gerechtelijk Wetboek vermelde termijn.”
De FOD Financiën denkt uit het tweede lid van deze bepaling, en meer bepaald uit de term “onherroepelijk” te mogen afleiden dat de intrekking van een beslissing op een bezwaarschrift onmogelijk is en
roept een cassatiearrest uit 193895 in om dit standpunt te onderbouwen.
Bij zijn interpretatie van de wet verliest de administratie twee belangrijke punten uit het oog.
Zij gaat er ten eerste aan voorbij dat de strekking van het arrest van het Hof van Cassatie beperkt blijft
tot de bescherming van de belastingplichtige tegen een onbeperkte mogelijkheid voor de fiscus om zijn
eerder genomen positieve beslissing op een bezwaarschrift nog te wijzigen.
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Ten tweede houdt zij geen rekening met het feit dat het eerste lid van artikel 375, § 1, WIB92 uitdrukkelijk bepaalt dat de directeur der belastingen als administratieve overheid uitspraak doet over het
bezwaarschrift. Dit houdt noodzakelijkerwijze in dat de regels van het administratief recht van
toepassing zijn op zijn beslissingen.
Nu kan, volgens de regels van het administratief recht, een onrechtmatige rechtsverlenende administratieve rechtshandeling worden ingetrokken zolang ze door de Raad van State – in fiscale zaken door
de rechtbank van eerste aanleg – kan worden vernietigd.
De intrekking bevindt zich op het kruispunt van twee algemene rechtsbeginselen waarvan de naleving
door de ombudsman wordt gecontroleerd: het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.
Enerzijds moet de overheid er – in het algemeen belang – zorg voor dragen dat een door haar
genomen onwettige beslissing uit het rechtsverkeer verdwijnt (legaliteitsbeginsel). Anderzijds moet de
burger erop kunnen vertrouwen dat rechten die hij uit een overheidsbeslissing put, hem niet voor het
verleden worden afgenomen door de retroactieve werking van de intrekking (rechtszekerheidsbeginsel).
Net zoals een onbeperkte mogelijkheid tot intrekking bezwaarlijk kan worden verzoend met het
rechtszekerheidsbeginsel, is een absoluut intrekkingsverbod moeilijk verenigbaar met het legaliteitsbeginsel.
Gelet op het voorgaande moet de term “onherroepelijk” in artikel 375 WIB92 gekaderd worden in
het administratief recht en kan hij bijgevolg enkel betekenen dat de mogelijkheden tot georganiseerd
administratief beroep, zoals omschreven in het WIB92, uitgeput zijn.
Het feit dat na een beslissing op een bezwaar geen georganiseerd administratief beroep meer mogelijk
is, sluit uiteraard een willig beroep en de intrekking van de beslissing niet uit. De intrekking van een
beslissing plaatst de betrokkenen opnieuw op het ogenblik van vóór de beslissing en de ingetrokken
beslissing wordt geacht nooit te hebben bestaan. De rechtsgevolgen ervan verdwijnen ook voor het
verleden.
De stelling van de FOD Financiën dat een onrechtmatige beslissing van een directeur der belastingen
moet blijven bestaan, tenzij de belastingplichtige zich tot de rechtbank wendt, is in strijd met het
administratief recht.
Het uitsluiten van de mogelijkheid tot intrekking van een onrechtmatige administratieve beslissing komt er
bovendien in de praktijk op neer dat de belastingplichtige inzake bepaalde administratieve fiscale aangelegenheden, de toegang wordt ontzegd tot alternatieve geschillenbeslechting door de Federale ombudsman
waarin voorzien is in de wet van 22 maart 1995.
De directies weigeren momenteel immers om gevolg te geven aan de tussenkomst van de Federale
ombudsman zelfs wanneer ze erkennen dat de bestreden beslissing onrechtmatig is.
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Deze starre houding van de fiscus veroorzaakt een niet gerechtvaardigde ongelijke behandeling van de
geschillen tussen de burger en de administratie afhankelijk van het feit of het om een directeur der belastingen gaat of om een andere federale administratieve overheid.
In die omstandigheden dringt een wetswijziging zich op96.
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pp. 100-102 en 202.
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3. Officiële aanbevelingen 2007

97

(in chronologische volgorde)

De sociale parastatalen
❖ Rijksdienst voor de sociale zekerheid (RSZ)
OA 07/01: De Federale ombudsman beveelt de RSZ aan, in verband met de toepassing van de specifieke sanctie voor de CO2-bijdrage, om bij analogie de algemene regeling aangaande de vrijstelling of
vermindering van de burgerlijke sancties toe te passen en, in het bijzonder, de artikelen 54ter en 55 van
het koninklijk besluit van 28 november 1969 voor de (mandatarissen van) werkgevers die argumenten
inroepen die een laattijdige aangifte (of betaling) van de CO2-bijdrage rechtvaardigen of uitleggen.

❖ Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW)
OA 07/02: De Federale ombudsman beveelt aan om artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot
invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde toe te passen op nieuwe beslissingen (in de zin
van artikel 17) inzake kinderbijslag die dateren van voor 1 oktober 2006 en die tot gevolg hebben dat
het recht op de prestatie kleiner was dan het aanvankelijk toegekende recht.

FOD Personeel en Organisatie
❖ Selor
OA 07/03: De Federale ombudsman beveelt aan om, in afwachting van een eventuele aanpassing van
artikel 20, §1, van het koninklijk besluit van 8 maart 2001, de kandidaten die waren ingeschreven voor
een taalproef, niet uit te sluiten van deelname aan latere taalproeven gedurende een termijn van een
jaar, wanneer zij Selor voorafgaand verwittigden van hun afwezigheid op de taalproef zonder enige
bijkomende motivering achteraf.
Bijkomend beveelt de Federale ombudsman aan om de uitsluiting van deelname aan taalproeven
gedurende een jaar ongedaan te maken die werd opgelegd aan kandidaten die Selor voorafgaand
hadden verwittigd van hun niet-deelname maar hun afwezigheid achteraf niet hadden gemotiveerd.
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Overzicht 1997 - 2007
In 2007 vierde de Federale ombudsman zijn tienjarig bestaan. Dit leek ons een uitstekende gelegenheid
voor een overzicht van de realisaties tijdens deze tien jaar. Ieder jaar doen wij, naast de aanbevelingen,
een reeks voorstellen en suggesties aan de administratie. De omzetting ervan in de praktijjk draagt ook
bij, minder opvallend misschien, tot de permanente verbetering van de dienstverlening en van de
relatie burger-bestuur.
Het spreekt voor zich dat dit resultaat niet uitsluitend op onze rekening kan geschreven worden, maar
de vrucht is van een nauwe en goede samenwerking met de administratie.

1997
1.

2.

3.

Perequatie van de overlevingspensioenen 98
Sinds 1 oktober 1997 wordt de perequatie door de administratie der Pensioenen van het ministerie van Financiën automatisch uitgevoerd zonder dat de overlevende echtgeno(o)t(e) hiertoe
een aanvraag moet indienen. (Jaarverslag 1997, p. 128 en Jaarverslag 1998, p. 160)
Ramingen van de Infodienst pensioenen van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
Sinds eind 1997 houden de ramingen ook rekening met de cumulatiebepalingen van de verschillende pensioenstelsels. De naam en het telefoonnummer van de contactpersoon worden
meegedeeld. (Jaarverslag 1998, p. 154)
Terugbetaling belastingen
Al midden 1997 kreeg de administratie van de Thesaurie van het ministerie van Financiën, die een
aanzienlijke vertraging had opgelopen in de terugbetaling van belastingen, na een gezamenlijke
tussenkomst van haar leidende ambtenaren en de Federale ombudsman, een personeels- en
informaticaversterking. (Jaarverslag 1998, pp. 129 e.v.)

1998
4.

98

Terugbetaling verplaatsingskosten verbonden aan de medische behandeling na arbeidsongeval
Het koninklijk besluit van 20 september 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari
1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar het werk, bepaalt dat de Administratieve Gezondheidsdienst de verplaatsingskosten moet vergoeden. Hierdoor werd een einde

De behandeling van klachten over de wettelijke pensioenen behoort vanaf 1 juni 1999 tot de bevoegdheid van de Ombudsdienst Pensioenen.
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gesteld aan de juridische discussie tussen de Administratieve Gezondheidsdienst en het departement Onderwijs van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. (AA 97/11; Jaarverslag
1997, p.139; Jaarverslag 1998, p. 180 en Jaarverslag 1999, p. 227)

5.

6.

7.

8.

9.

Motivering van de verzaking aan de terugvordering
Sedert 1 juli 1998 zijn de motieven van de beslissingen van het Beheerscomité van de RVA over
de verzaking aan de terugvordering afdoende gemotiveerd. (Jaarverslag 1998, p. 234)
Personen met een handicap – Informatie over onverschuldigde betaling
Het bedrag van een onverschuldigde betaling, als gevolg van de herziening van het dossier, wordt
aan de persoon met een handicap betekend vooraleer zijn nieuwe aanvraag tot tegemoetkomingen wordt onderzocht. Hierdoor is de persoon met een handicap sneller ingelicht over de
omvang van de onverschuldigde betaling. (Jaarverslag 1998, p. 186)
Administratieve transparantie
Een omzendbrief van 15 december 1998 licht voor het eerst de criteria nader toe die de dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) hanteert bij de behandeling van verblijfsaanvragen ingediend in het
kader van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980. (AA 98/1; Jaarverslag 1999, pp.
94-106 en Jaarverslag 1999/1, p. 38)
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De omzendbrief van 9 september 1998 betreffende de verbintenis tot tenlasteneming zoals
geregeld in artikel 3bis van de Vreemdelingenwet van 1980, kwam tegemoet aan de wens van
veel tenlastenemers om het bewijs van inkomen dat de tenlasteneming moet vergezellen niet via
de visumaanvrager zelf, maar via de bevoegde diplomatieke of consulaire post te bezorgen.
(Jaarverslag 1999, p. 80)
Gebruik der talen
Door middel van affiches in de Belgische diplomatieke en consulaire posten werden de burgers
geı̈nformeerd dat zij een beroep kunnen doen op een medewerker ter plaatse die de landstaal
van hun keuze spreekt. (Jaarverslag 1998, p. 93)

1999
Behandelingstermijn van pensioendossiers
10. De hervorming van de procedure tot voorlegging van de pensioendossiers aan het Rekenhof
door de administratie der Pensioenen komt tegemoet aan de bekommernis om de behandeling
van de pensioenaanvragen te versnellen. (Jaarverslag 1998, p. 158 en Jaarverslag 1999, p. 209)
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Ontvangstbewijs van de pensioenaanvraag
11. Dit document werd aangepast door de administratie der Pensioenen teneinde meer inlichtingen
over de behandeling van de pensioenaanvraag te geven en vermeldde tevens de mogelijkheid om
bij de Federale ombudsman een klacht in te dienen. (Jaarverslag 1999, p. 207)
Pensioenfiches van de openbare sector
12. Een nieuwe paragraaf op de betalingsfiches herinnert de gepensioneerden aan hun aangifteverplichting in geval van wijziging in hun situatie (aangifte van een beroepsactiviteit, van een ander
pensioen,…). (OA 99/03; Jaarverslag 1999, p. 211)
Examens bij het VWS
13. Het Vast Wervingssecretariaat (VWS) nam de nodige maatregelen om te vermijden dat kandidaten zouden deelnemen aan examens, zonder dat ze aan de deelnemingsvoorwaarden
beantwoorden en dat ze pas van de onontvankelijkheid van hun inschrijving op de hoogte
zouden worden gebracht nadat zij zich al de inspanning getroostten om zich op het examen voor
te bereiden of eraan deel te nemen. (Jaarverslag 1999/1, p. 120)
Beroepsziekte
14. De beslissing van het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) waarin een ongeschiktheidspercentage als gevolg van een beroepsziekte wordt bekendgemaakt, vermeldt voortaan dat dit
percentage bestaat uit twee delen: een lichamelijke en een economische ongeschiktheid (met de
economische factoren wordt voor de uitkering geen rekening meer gehouden vanaf de leeftijd
van 65 jaar). De algemene informatie aan de betrokkenen werd eveneens in die zin aangepast.
(Jaarverslag 1999, pp. 288- 289)
Personen met een handicap - Terminologie
15. Op voorstel van de Federale ombudsman werd de term “gehandicapte” vervangen door de term
“persoon met een handicap”. De administratie gebruikt de nieuwe terminologie in alle formulieren en briefwisseling. (Jaarverslag 1999, p. 229)
Personen met een handicap - Verduidelijking attest
16. Bij de afgifte van een medisch attest voor bepaalde duur, deelt de administratie uitdrukkelijk aan
de persoon met een handicap mee dat hij bij het verstrijken van de door het attest gedekte
termijn zelf een aanvraag voor verlenging moet indienen. (Jaarverslag 1999, p. 232)
Coördinatie tussen de fiscale administratie en de Franse ambassade
17. Op vraag van de Federale ombudsman nam het directoraat-generaal van de administratie van de
Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF) contact op met de fiscaal attaché van de
ambassade van Frankrijk. Dit gebeurde met de bedoeling dat de Franse belastingautoriteiten hun
medewerking zouden verlenen aan het leveren van het bewijs a contrario dat de Belgische belastingplichtigen niet hadden gevraagd om in Frankrijk belast te worden. (Jaarverslag 1999, pp. 153
e.v.)
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Recht van bezwaar van de feitelijk gescheiden echtgenoot tegen de aanslag op naam van de
andere echtgenoot
18. Het nieuwe artikel 366 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB92) kent dit recht nu
wel toe aan de feitelijk gescheiden echtgenoot die niet op het aanslagbiljet staat vermeld en bij
wie de belasting kan ingevorderd worden. (AA 97/09; Jaarverslag 1999, pp. 158-159)
Thesaurie - Naleven van de vooropgestelde termijnen
19. Wanneer het bestuur van de Postcheque voor een langere periode (bijvoorbeeld tussen Kerst
en Nieuwjaar) sluit, worden de betalingen die deze dienst normaal verwerkt voortaan uitgevoerd
door de diensten van de Nationale Bank. Op die manier kan de vooropgestelde verwerkingstermijn in alle omstandigheden worden gerespecteerd. (Jaarverslag 1999, pp. 198-199)
De afwezigheid van een wettelijke behandelingstermijn voor de gewestelijke directeurs bij
behandeling van bezwaarschriften
20. In het opvullen van deze leemte is voorzien door de invoering van een nieuwe fiscale procedure
(wetten van 15 en 23 maart 1999) die een termijn van zes of negen maanden vooropstelt. (AA
97/08; Jaarverslag 1997, pp. 189-190; Jaarverslag 1998, pp. 113 e.v. en Jaarverslag 1999, p. 271)
Briefwisseling van gedetineerden met de Federale ombudsman
21. Op 19 mei 1999 verstuurde het directoraat-generaal van de Strafinrichtingen een omzendbrief
naar alle directies van de strafinrichtingen van het Rijk, met de mededeling dat in afwachting van
een wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965, de gedetineerden te allen tijde met
respect van het briefgeheim briefwisseling mogen voeren met de Federale ombudsman, alsook
met de ombudsmannen van de gemeenschappen, de gewesten, provincies en gemeenten.
(Jaarverslag 1999/1, pp. 32-33)
Visum gezinshereniging (1)
22. De DVZ stelt de afgifte van een visum gezinshereniging niet langer afhankelijk van de terugbetaling van de voor de aanvrager gemaakte repatriëringskosten, een niet door de wet voorziene
voorwaarde. (Jaarverslag 1999, p. 89)
Visum gezinshereniging (2)
23. De DVZ stelt de afgifte van een visum gezinshereniging niet langer afhankelijk van de voorlegging
van een blanco strafregister, een niet door de wet voorziene voorwaarde. (Jaarverslag 1999/1,
pp. 41-42)
Transitvisum
24. De DVZ aanvaardt om het transitvisum te beschouwen als een geldig binnenkomstdocument
om een aanvraag tot verblijf of tot vestiging in te dienen op grond van artikel 10 of 40 van de wet
van 15 december 1980 (Jaarverslag 1999, pp. 93-94 en Jaarverslag 1999/1, p. 49)
Bewakingsondernemingen
25. Informatieve fiches, die op verzoek aan elke belanghebbende worden bezorgd, geven een duidelijke omschrijving van het begrip “personen die de werkelijke leiding hebben”, zoals bepaald in de
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wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de
interne bewakingsdiensten. (Jaarverslag 1999, pp. 113-114)

2000
Kwijtschelding van de verhogingen
26. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) besliste dat een fout
gemaakt door een sociaal verzekeringsfonds voortaan kan worden beschouwd als een geval van
overmacht dat aanleiding kan geven tot kwijtschelding van de verhogingen wegens laattijdige
betaling. (Jaarverslag 2000, pp. 170-172)
Taalexamens bij Selor
27. Selor aanvaardde dat kandidaten die niet slaagden voor hun taalexamen, hun kopij ter plaatse
kunnen inkijken. (Jaarverslag 2000, p. 49)
Bijzonder Solidariteitsfonds – Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
28. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) nam maatregelen ter vereenvoudiging en optimalisering van de procedure tot het verkrijgen van de tegemoetkoming van het
Bijzonder Solidariteitsfonds. (Jaarverslag 1998, p. 248; Jaarverslag 1999, p. 295 en Jaarverslag
2000, p. 203)
Recht op uitkeringen in het kader van het vaderschapsverlof
29. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) heeft de discriminatie
opgeheven die voortvloeide uit de toepassing van de uitkeringsverzekering zodat het sinds mei
2000 mogelijk werd om uitkeringen “vaderschapsverlof” ook toe te kennen aan werknemers of
gecontroleerde werklozen die weduwnaar zijn van een statutair ambtenaar. (Jaarverslag 2001, p.
159)
Afbetalingsplannen
30. Voortaan wordt in de “Algemene onderrichtingen voor de werkgevers” van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid (RSZ) de mogelijkheid vermeld om een spreiding van betaling te bekomen.
(Jaarverslag 2000, p. 196)
Pensioenen – Uitkering van de maand van overlijden
31. De discriminatie tussen de rechtsopvolgers van een gepensioneerde naargelang het pensioen
door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) per postassignatie of per overschrijving betaald werd,
werd opgeheven door het koninklijk besluit van 21 januari 2000 tot wijziging van de artikelen 66,
67 en 72 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. (Jaarverslag 1999, p.
300 en Jaarverslag 1999/1, p. 117)
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Inzage in het medisch dossier
32. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) aanvaardt dat een door de werkloze aangeduide
geneesheer het medisch dossier kan inkijken. (Jaarverslag 2000, p. 191)
Antwoord op de argumentatie van de belastingplichtige in zijn reactie
op het bericht van wijziging van de aangifte
33. De wet van 30 juni 2000 verplicht de fiscale administratie vanaf 1 oktober 2000 om te
antwoorden op de argumenten die de belastingplichtige inroept in zijn reactie op een bericht van
wijziging van zijn aangifte. (Jaarverslag 1999, pp. 144-148 en Jaarverslag 1999/1, p. 64)
Aanduiding van vergelijkingspunten bij bericht van tekortschatting
34. De administratie der Registratie duidt voortaan, in geval van rechtzetting als gevolg van ontoereikendheid van de venale waarde van het gebouw, op de berichten van tekortschatting die aan de
eigenaar van een gebouw worden bezorgd, de vergelijkingspunten aan. Op die manier is de
eigenaar in staat de evaluatie van de administratie beter te begrijpen. (Jaarverslag 2000, pp.
122-123)
Aanvraagformulier tot inschrijving en keuringsbewijs
35. Op het model van deze documenten werd de nodige informatie toegevoegd zodat koper en
verkoper weten dat het voertuig binnen twee maanden na de technische keuring (waartoe de
verkoper verplicht is alvorens tot de verkoop over te gaan) moet worden verkocht en
ingeschreven. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, zijn de documenten niet langer
geldig. (Jaarverslag 2000, p. 185)
Procedure van verandering van familienaam en voornaam
36. Het ministerie van Justitie paste de informatiebrochure en de ontvangstmelding aan, teneinde de
aanvragers te informeren over de gemiddelde duur van de bovenvermelde procedure.
(Jaarverslag 2000, p. 59)
Informatieverstrekking
37. De dienst Informatie aan het Publiek werd opgericht als schakel tussen de verschillende uitvoeringsbureaus van de DVZ en de betrokkenen. In september 2002 werd deze dienst omgevormd
tot een cel “Helpdesk”, waar informatie kan worden verkregen over visa en machtigingen tot
voorlopig verblijf. Indien de betrokkene hierom verzoekt reikt, deze dienst thans ook een
ontvangstbewijs uit bij het bezorgen van documenten aan de DVZ. (AA 98/2; Jaarverslag 2000,
pp. 69-70)
Spoedprocedure identiteitskaarten
38. De algemene directie Instellingen en Bevolking van het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde
bij omzendbrief een spoedprocedure in voor de aflevering van identiteitskaarten. (Jaarverslag
2001, p. 72)
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Visum gezinshereniging na huwelijk
39. Wanneer de legalisatie van stukken gebonden is door een voorafgaand onderzoek door een
door de ambassade aangeduide vertrouwenspersoon, eist het ministerie van Buitenlandse Zaken
niet langer dat gehuwden hun ongehuwde staat voor het huwelijk aantonen met een celibaatsattest. (Jaarverslag 2000, p. 95)
Situatie van Belgen in het buitenland
40. Het ministerie van Buitenlandse Zaken nam maatregelen om de achterstand weg te werken in de
vermelding van adreswijzigingen van Belgen in het buitenland in de gegevens van het Rijksregister
en om de betrokkenen ondertussen in staat te stellen hun adreswijziging zelf door te geven aan
de Belgische instanties. (Jaarverslag 2000, pp. 98-99)
Groepering van kinderen voor de berekening van de kinderbijslag - Discriminatie
41. De wet van 14 mei 2000 tot wijziging van de artikelen 42 en 51 van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor werknemers heeft de voorwaarde opgeheven waardoor
groepering slechts mogelijk was indien het huishouden gevormd werd door twee personen van
verschillend geslacht. (Jaarverslag 1999/1, p. 113)
Eurocontrol
42. De werknemers van Eurocontrol genieten een bijzonder belastingregime. Het Hof van Cassatie
sprak zich op 2 januari 1997 uit over het toepasselijk fiscaal regime. De Federale ombudsman
wees de fiscus op het feit dat de administratieve praktijk niet overeenstemde met het arrest.
Hierop schikte de centrale administratie zich naar de rechtspraak van Cassatie en vaardigde
hiertoe in 2000 de nodige richtlijnen uit. (Jaarverslag 1999, p. 154)

2001
Controle op de naleving van de asbestreglementering
43. De administratie van de Arbeidshygiëne van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid gaf de
medische inspectiediensten opdracht strikt op te treden bij de controle op de naleving van de
asbestreglementering, meer bepaald wat betreft de verplichting tot schriftelijke voorlichting van
de werknemers over de te nemen beschermingsmaatregelen bij blootstelling aan asbest.
(Jaarverslag 2001, p. 121)
Beroepsziekten - Behandelingsduur van de dossiers
44. Het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) werkte nieuwe procedures uit om de behandelingsduur van de dossiers in te korten, in het bijzonder via elektronische gegevensuitwisseling.
(Jaarverslag 2000, pp. 193-194 en Jaarverslag 2001, pp. 155-156)
Taalexamens bij Selor
45. Selor voerde een nieuw puntensysteem in voor de taalexamens dat eenvoudiger en doorzichtiger is dan het voorgaande. Dit nieuwe quoteringssysteem wordt vermeld op de
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oproepingsbrief. De kandidaat die dit wenst kan eveneens de details opvragen van de berekening
van zijn resultaten voor de verschillende delen van het geı̈nformatiseerde examen. (Jaarverslag
2001, p. 48)
De weddefiche van ambtenaren die in disponibiliteit werden geplaatst
46. Op de weddefiches van ambtenaren die in disponibiliteit werden geplaatst wegens ziekte, werd
door de Centrale Dienst der vaste uitgaven (CDVU) van het ministerie van Financiën de
vermelding toegevoegd dat van het wachtgeld geen bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden.(Jaarverslag 2001, pp. 166-167)99
Procedure voor terugbetaling van onverschuldigde betalingen
47. De Centrale Dienst der vaste uitgaven (CDVU) van het ministerie van Financiën versoepelde de
procedure voor terugbetaling van onverschuldigde betalingen door aan de betrokken ambtenaar
voldoende tijd te geven om te reageren. (Jaarverslag 2001, p. 166)
Het op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen
48. Door een wijziging van de Belgische wetgeving werd de procedure vereenvoudigd zodat het
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) de termijnen opgelegd door de
Europese Unie kan naleven. (Jaarverslag 1999, p. 296; Jaarverslag 2000, p. 202 en Jaarverslag
2001, p. 158)
Recht op Belgische kinderbijslag voor grensarbeiders
die in het land van tewerkstelling het recht op kinderbijslag verliezen
49. Als gevolg van het koninklijk besluit van 13 maart 2001 tot uitvoering van artikel 102, §1, van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers bestaat er nu een recht
op Belgische kinderbijslag indien de grensarbeider het recht op kinderbijslag verliest in het land
van tewerkstelling. (Jaarverslag 2000, p. 200)
Het “Banenplan”-project
50. Vereenvoudiging van de procedure tot afgifte van de banenkaart en de elektronische gegevensuitwisseling door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), wat de controle van de
gevraagde verminderde bijdragen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) moet
versnellen. (Jaarverslag 1999, p. 290; Jaarverslag 2000, pp. 195-196 en Jaarverslag 2001, p. 157)
Het “Banenplan”-project en burgerlijke sancties
51. Optimalisering van de informatie verstrekt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan
de werkgevers en mildering van de toepassing van de sancties. (Jaarverslag 2000, pp. 196-197 en
Jaarverslag 2001, pp. 157-158)
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Controle van de gezinssituatie
52. De documenten die de werklozen ontvangen bij de controle van hun gezinssituatie werden
aangepast. De sociaal verzekerde wordt nu ingelicht over de mogelijkheid om bij de Federale
ombudsman een mondelinge of schriftelijke klacht in te dienen over de controle van de gezinssituatie door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). (Jaarverslag 2001, pp. 153-154)
Personen met een handicap – Attesten
53. Het Gerechtelijk Wetboek werd door de programmawet van 24 december 2002 gewijzigd
zodat de arbeidsgerechten bevoegd worden voor attesten betreffende fiscale en sociale
voordelen. (Jaarverslag 2000, pp. 159 e.v. en Jaarverslag 2001, pp. 133-134)
Personen met een handicap - Parkeerkaart
54. De criteria voor toekenning van de parkeerkaart werden aangepast zodat er beter rekening kan
worden gehouden met de problemen voortvloeiend uit een vermindering van de mobiliteit. (OA
00/07; Jaarverslag 2000, p. 160 en Jaarverslag 2001, p. 134)
Personen met een handicap - Informatie
55. De algemene inlichtingen (die samen met de beslissing worden verstuurd) over de gevolgen van
samenwoonst of scheiding voor het recht op de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap werden verbeterd. (Jaarverslag 2000, pp. 156-157 en Jaarverslag 2001 p. 129)
Verhoging van sociale uitkeringen – Negatief effect bij cumulatie
56. Kleine verhogingen in het ene uitkeringsstelsel kunnen een vermindering of het verlies van uitkeringen in een ander stelsel tot gevolg hebben met een gevoelige vermindering van het globale
inkomen als resultaat. Door de verhoging van de uitkering in een stelsel te doen samengaan met
een beperkte verhoging van de inkomensgrenzen in de andere stelsels werd een onmiddellijke
oplossing gevonden voor het probleem zonder het principe van de inkomensgrenzen fundamenteel te wijzigen. (AA 01/03; Jaarverslag 2001, pp. 176-177)
Opleiding “behoorlijk onthaal van de belastingplichtigen”
57. De Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën stelde een handboek “Beginselen van behoorlijk
bestuur” op en organiseert diverse opleidingen gericht op de relatie met de belastingplichtige.
(AA 99/10; Jaarverslag 1999, pp. 175-176. ; Jaarverslag 1999/1, pp. 70-71 en AA 00/3; Jaarverslag
2000, p. 111)
Leesbaarheid manueel opgestelde aanslagbiljetten
58. De manueel opgestelde aanslagbiljetten werden aangepast zodat de informatie duidelijker en
beter leesbaar wordt.
Recht op onrechtstreekse toegang tot de verwerking
van persoonsgegevens beheerd door politiediensten
59. Artikel 13 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens voorzag in een onrechtstreeks toegangsrecht
tot deze gegevens via de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Om
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de daadwerkelijke uitoefening van dit recht mogelijk te maken was nochtans een uitvoeringsbesluit nodig, dat uiteindelijk werd afgekondigd op 13 februari 2001. (Jaarverslag 1999, p. 71)
Bijlage 35
60. De DVZ verduidelijkte de juridische draagwijdte van deze bijlage door een omzendbrief van 20
juli 2001 die er nogmaals op wijst dat het gaat om een verblijfstitel die recht geeft op inschrijving
in het vreemdelingenregister, tot er beslist zal zijn over het verzoek tot herziening. Hierdoor
kwam er een einde aan de praktijk van sommige gemeenten die personen die houder waren van
het document “Bijlage 35” ambtshalve uit het vreemdelingenregister schrapten. (Jaarverslag
2001, pp. 67-68)
De wet van 22 december 1999 met betrekking tot
de regularisatie van bepaalde categorieën van vreemdelingen
61. De minister van Binnenlandse Zaken heeft uiteindelijk in maart 2001 de nodige richtlijnen aan de
DVZ gegeven, teneinde de behandeling te hernemen van de ‘technische’ aanvragen (wijziging van
statuut) die ten onrechte aan de Regularisatiecommissie werden overgemaakt door van een
gebrek aan aangepaste informatie aan de betrokkenen. (Jaarverslag 1999/1, p. 38; Jaarverslag
2000, pp. 71-75 en Jaarverslag 2001, p. 62)
Administratieve transparantie
62. De omzendbrief van 11 juli 2001 betreffende de documenten die moeten worden voorgelegd
om een visum te verkrijgen met het oog op het sluiten van een huwelijk in België, of om een
visum gezinshereniging te bekomen op grond van een huwelijk voltrokken in het buitenland,
verduidelijkt welke stukken, sinds het verplichte invoeren van de akte van aangifte van huwelijk
door de wet van 4 mei 1999, in een aanvraagdossier met het oog op huwelijk moeten
voorkomen. (Jaarverslag 2001, p. 66)
Informatieverstrekking
63. De DVZ richtte een webstek op, waarop het mogelijk is om de vreemdelingenreglementering en
omzendbrieven te raadplegen en tevens de stand van de behandeling na te gaan van een visumaanvraag die werd ingediend bij een geı̈nformatiseerde diplomatieke post. (Jaarverslag 1999, pp.
111 en 329 en Jaarverslag 2001, p. 61)
Bewijs van bestaansmiddelen
64. De Belgische diplomatieke en consulaire posten vragen niet langer op cumulatieve wijze aan de
visumaanvrager om een bewijs van middelen van bestaan in de vorm van een tenlasteneming met
bewijsstukken en een bewijs van eigen middelen van bestaan voor te leggen. (Jaarverslag 2001, p.
78)
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2002
De verblijfsvoorwaarde opgelegd aan de bruggepensioneerden
65. Het koninklijk besluit van 20 september 2002 stelt de bruggepensioneerden en de oudere
werklozen vrij van de voorwaarde om effectief in België te verblijven mits zij hun hoofdverblijfplaats in België behouden. (OA 98/06; Jaarverslag 1998, pp. 234 e.v.; Jaarverslag 1999, p. 285 en
Jaarverslag 2000, pp. 189-190)
Personen met een handicap - Attesten
66. De attesten werden aangepast zodat de persoon met een handicap ingelicht is over de diensten
die hij moet contacteren om de verschillende fiscale en sociale voordelen te verkrijgen.
LPG-premies
67. Het Franstalig inlichtingenblad van het aanvraagformulier voor de LPG-premie werd aangepast
door de diensten van het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. De term
‘véhicule privé’ werd vervangen door ‘voiture particulière’ wat beter beantwoordt aan de tekst van
het koninklijk besluit betreffende de LPG-premie.
Wedden - Regularisatie
68. De minister van Ambtenarenzaken en van de Modernisering van de Openbare Besturen nam
met een omzendbrief de nodige maatregelen om de regularisatie mogelijk te maken van de
financiële situatie van de opleidingsdirecteurs die een weddesupplement ontvingen waarop wel
een inhouding gebeurde bestemd voor het Fonds voor Overlevingspensioenen, maar dat niet in
aanmerking werd genomen voor de berekening van het pensioen.
Berekening van het wachtgeld
69. Het ministerie van Ambtenarenzaken deed het nodige om de reglementering aan te passen
betreffende de berekening van het wachtgeld van ambtenaren in disponibiliteit wegens ziekte. De
vorige reglementering werd niet toegepast wegens gebrek aan duidelijkheid.
Evaluatie van de ambtenaren
70. De FOD Financiën stelde een dienstnota op die bepaalde richtlijnen betreffende de evaluatie, die
oorspronkelijk slechts van toepassing waren op de ambtenaren van de administratie van de
Thesaurie, uitbreidde tot alle administraties van deze federale overheidsdienst.
Aanvraagformulieren voor onderbrekingsuitkeringen (openbare sector)
71. Op deze formulieren zal vermeld worden dat de aanvraag per aangetekende zending naar het
werkloosheidsbureau teruggestuurd moet worden. Zoniet valt de bewijslast van het indienen van
de aanvraag op de aanvrager. Hierdoor zijn de betrokkenen beter geı̈nformeerd over hun
verplichtingen en worden betwistingen over de indiening van de aanvraag vermeden.
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Verwijlinteresten
72. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) vermeldt voortaan op bepaalde documenten die
aan de werkloze overhandigd worden de mogelijkheid om verwijlinteresten te vorderen in geval
van overschrijding van de reglementaire termijnen om een dossier te behandelen.
Behandelingstermijn door het Fonds tot vergoeding van de in geval van
Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (FSO)
73. De nieuwe wet betreffende de sluiting van ondernemingen van 26 juni 2002 legt maximumtermijnen op voor de behandeling van het ondernemingsdossier en voor de uitbetaling van de
tegemoetkomingen. (AA 97/13; Jaarverslag 1997, pp. 190-191)
Terugbetalingstermijnen voor medische verstrekkingen
bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden,
Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO)
74. Door de aanwerving van bijkomend personeel kon in juli 2002 de terugbetalingstermijn van 105
dagen verminderd worden tot 30 dagen. (Jaarverslag 2001, pp. 160-161)
Belastingvoet bij regularisatie vervangingsinkomsten
75. Verbetering van de opleiding van de taxatieambtenaren om herhaalde fouten bij de toepassing
van de belastingtarieven te vermijden. De centra beroepsopleiding der directe belastingen
verwijzen systematisch bij het behandelen van de betrokken leerstof naar de typegevallen die zich
voordoen.
Vrijstelling van verkeersbelasting voor personen met een handicap
76. Personen met een handicap moesten vroeger bij de aankoop van een nieuw voertuig telkens
opnieuw de vrijstelling van verkeersbelasting aanvragen en motiveren. De Federale ombudsman
benadrukte in een officiële aanbeveling de opportuniteit van het invoeren van de doorlopende
vrijstelling. Deze administratieve vereenvoudiging wordt sinds november 2002 in de praktijk
toegepast. (Jaarverslag 2000, p. 134 en OA 01/10; Jaarverslag 2001, pp. 104-105)
Verjaringstermijn aanvraag teruggave registratierechten
77. De administratie der Registratie heeft haar standpunt over de aanvang van de verjaringstermijn in
geval van de aankoop van een bouwgrond herzien. De administratie heeft aanvaard dat de verjaringstermijn voor het indienen van een verzoekschrift tot teruggave begint te lopen vanaf de
datum van het definitief worden van het kadastraal inkomen van de op de bouwgrond gebouwde
“bescheiden woning”, en niet vanaf de datum van de registratie van de aankoopakte van de
bouwgrond. (Jaarverslag 2001, pp. 108-109)
Schrapping van de inschrijving van een voertuig
78. Zowel de schrappings- als de uitwissingsberichten zijn aangepast zodat de betekenis en de draagwijdte van de erop vermelde data duidelijk is en de gebruikers niet langer in verwarring gebracht
worden. (Jaarverslag 2001, pp. 148-150)
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Vestigingsaanvragen
79. Sinds 1999 klaagt de Federale ombudsman de administratieve praktijk aan van de DVZ, waarbij
geweigerd wordt om een vestigingsaanvraag gebaseerd op artikel 40 in overweging te nemen
wanneer de betrokkene niet de vereiste documenten kan voorleggen die aantonen dat hij het
Rijk geldig is binnengekomen. Deze praktijk werd veroordeeld door het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen in zijn arrest van 25 juli 2002. Met de omzendbrief van 21 oktober
2002 heeft de DVZ zijn administratieve praktijk hervormd in overeenstemming met de uitspraak
van het Europees Hof. (Jaarverslag 1999, pp. 92 e.v.; Jaarverslag 1999/1, p. 49; Jaarverslag 2000,
pp. 72-74; Jaarverslag 2001, pp. 69 e.v. en Jaarverslag 2003, p. 62)
Gesloten centra
80. Het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen toepasbaar op de gesloten centra breidt de waarborgen op informatie van de
bewoner bij aankomst in het centrum uit. Voortaan moeten hem twee brochures worden
overhandigd: een onthaalbrochure die de rechten en de plichten met betrekking tot zijn verblijf in
het centrum en de mogelijkheden van medische, psychologische, morele of religieuze bijstand
toelicht, evenals een informatiebrochure die de procedures van de vreemdelingenwet en de
toegang tot de bijstand van een NGO of een advocaat uitlegt. Het besluit bepaalt uitdrukkelijk
dat deze brochures minimaal in de drie landstalen en in het Engels beschikbaar moeten zijn.
Afgifte van getuigschriften uit het wachtregister
81. De directie Verkiezingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken heeft de nodige richtlijnen gegeven aan de gemeentelijke overheden om, zelfs aan vreemdelingen die illegaal
verblijven, de getuigschriften uit het wachtregister uit te reiken die vereist zijn in het kader van de
regularisatieprocedure.
Getuigschrift van nationaliteit
82. De algemene directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken heeft richtlijnen
gegeven aan de gemeenten om de datum en de wijze waarop de Belgische nationaliteit werd
verkregen, niet meer op de getuigschriften uit de bevolkingsregisters te vermelden.
Situatie van de Belgen in het buitenland
83. De wet van 26 juni 2002 creëerde consulaire bevolkingsregisters waardoor afgifte mogelijk werd
van identiteitskaarten aan de Belgische onderdanen die zich in deze registers laten inschrijven.
(Jaarverslag 2001, p. 71)
Paspoortaanvragen
84. Vroeger werd een paspoort gewoon geweigerd aan een persoon die, soms zonder het zelf te
weten, geseind stond, zolang hij niet ontseind werd. Nu stuurt de FOD Buitenlandse Zaken een
gemotiveerd verzoek aan het Parket met de melding dat, bij gebrek aan verzet binnen een welbepaalde termijn, het paspoort zal worden afgegeven.
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2003
Het recht op wachtuitkeringen voor Belgische jongeren die afstudeerden in het buitenland
85. Het koninklijk besluit van 11 februari 2003 tot wijziging van artikel 36 van de werkloosheidsreglementering kent het recht op wachtuitkeringen voortaan ook toe aan Belgische jongeren die
hun middelbare studies in het buitenland deden voor zover zij zes jaar in België studeerden
alvorens het buitenlands diploma te behalen en voor zover dit diploma gelijkwaardig is aan een
diploma dat een recht op wachtuitkeringen opent in België. (OA 98/01; Jaarverslag 1998, p. 234;
Jaarverslag 2000, p. 189; Jaarverslag 2001, p. 122; Jaarverslag 2002, p. 86 en Jaarverslag 2003, p.
108)
Motivering en vermelding van beroepsmogelijkheden bij medische beslissingen van de
Administratieve Gezondheidsdienst (AGD)
86. Medische beslissingen genomen met akkoord van de behandelende geneesheer werden nooit
uitdrukkelijk gemotiveerd omdat de partijen in principe op de hoogte waren van de motivering.
De AGD aanvaardde om deze administratieve praktijk te wijzigen en ging ook akkoord om in al
zijn beslissingen de beroepsmogelijkheden te vermelden. (Jaarverslag 2003, p. 120)
Aanvragen tot vestiging en overbrenging van apotheken
87. Het koninklijk besluit van 29 juni 2003 een aantal wijzigingen door in de bestaande reglementering betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde
apotheken en werden organisatorische maatregelen getroffen om de behandelingsduur van de
aanvragen in te korten. (OA 02/04; Jaarverslag 2003 p. 120 en Jaarverslag 2004 p. 88)
Examens bij Selor
88. Selor voerde een aantal principes in die de examencommissies dienen te volgen wanneer zij bij
de verbetering van meerkeuzeproeven vaststellen dat bepaalde vragen niet precies werden
geformuleerd (schrapping van de vraag, het als correct aanvaarden van elk antwoord dat
logischerwijze als dusdanig kan worden beschouwd …). (Jaarverslag 2003, pp. 48-49)
Informatieverstrekking aan de ambtenaren van de FOD Financiën
en van de FOD Buitenlandse Zaken
89. De FOD Financiën waakt er voortaan over dat ambtenaren die wegens lichamelijke
ongeschiktheid in aanmerking komen voor pensionering door middel van een verklarende brief
duidelijk geı̈nformeerd worden over de gevolgen van de genomen beslissingen voor hun
loopbaan. Ook zal de FOD Buitenlandse Zaken de Belgische diplomatieke posten en vertegenwoordigers uitnodigen om in de toekomst de inhoud van informatievergaderingen en de
gesprekken met lokale agenten met betrekking tot hun rechten en verplichtingen op het gebied
van sociale zekerheid op papier te zetten. (Jaarverslag 2003, p. 143)
De toekenning van het recht op tegemoetkomingen voor hulp van derden
90. Voortaan vermelden de beslisingen tot toekenning van het recht op tegemoetkomingen voor
hulp van derden van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering (RIZIV) eveneens het
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puntenaantal (dat bepaald wordt op grond van medische gegevens), terwijl dit voorheen enkel
gebeurde bij een weigeringsbeslissing. (Jaarverslag 2003, p. 136)
Oorlogsslachtoffers
91. Om de behandelingsduur van de aanvragen van de statuten van nationale erkentelijkheid in te
korten, vereenvoudigde het ministerieel besluit van 19 oktober 1998 de procedure door een
delegatie van beslissingsbevoegdheid aan bepaalde ambtenaren. (AA 97/16; Jaarverslag 1997,
p. 139 en p. 191; Jaarverslag 1998, p. 189; Jaarverslag 1999, p. 232; Jaarverslag 1999/1, p. 91;
Jaarverslag 2000, p. 161; Jaarverslag 2001, p. 135; Jaarverslag 2002, p. 131 en Jaarverslag 2003,
p. 162)
Personen met een handicap – Algemene attesten
92. De motivering van de algemene attesten: de administratie heeft aanvaard om het toegekende
aantal punten “vermindering van zelfredzaamheid” ook te vermelden wanneer de betrokkene
niet in aanmerking komt voor een sociaal of fiscaal voordeel (Jaarverslag 2003, p. 114)
Personen met een handicap – Berekening tegemoetkomingen
93. In geval van een scheiding werden voor de berekening van de tegemoetkomingen aan personen
met een handicap de inkomsten van de samenwonende partner nog in rekening gebracht
gedurende het jaar dat volgt op de scheiding. De hervorming van de wetgeving heeft dit
probleem verholpen. (AA 00/05; Jaarverslag 2000, p. 153 en p. 222; Jaarverslag 2001, p. 178;
Jaarverslag 2002, p. 123 en Jaarverslag 2003, p. 155)
Personen met een handicap - De tegemoetkoming voor de maand van het overlijden
94. De discriminatie tussen personen met een handicap die hun tegemoetkomingen ontvangen per
overschrijving en zij die worden betaald per postassignatie werd opgeheven bij koninklijk besluit
van 22 mei 2003. De datum van betaling is de datum van de uitgifte van de postassignatie (in
plaats van de datum waarop de postassignatie in ontvangst werd genomen) (Jaarverslag 2003, pp.
113-114)
Personen met een handicap - De terugvordering van een onverschuldigde betaling
95. Wanneer de persoon met een handicap onterecht tegemoetkomingen had ontvangen, maar
nadien als gevolg van een nieuw onderzoek van zijn rechten op een tegemoetkoming recht bleek
te hebben op achterstallen, had de administratie de gewoonte om de achterstallen te gebruiken
om de terug te vorderen bedragen aan te zuiveren, ongeacht of de betrokkene een aanvraag tot
verzaking van de terugvordering had ingediend. Wanneer de schuld volledig terugbetaald kon
worden met de achterstallen, werd de aanvraag tot verzaking zonder gevolg geklasseerd. Vanaf 1
juli 2003, de datum van de inwerkingtreding van de gewijzigde wettelijke bepaling, worden de
achterstallen pas aangewend voor de terugbetaling van de schuld na de beslissing van de minister
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(over de verzaking). Wanneer de minister de schuld kwijtscheldt, worden alle achterstallen
betaald. Wanneer de achterstallen groter zijn dan de schuld, wordt het verschil aan de persoon
met een handicap betaald zonder de beslissing van de minister af te wachten.100 (Jaarverslag
2003, p. 114)
Afstand van bezwaar - inkomstenbelastingen
96. Uitvaardiging van een circulaire om de administratieve praktijk waarbij een indiener van een
bezwaarschrift stelselmatig wordt uitgenodigd om een akte van afstand van zijn bezwaar in te
dienen, in overeenstemming te brengen met de beginselen van behoorlijk bestuur. (OA 03/01;
Jaarverslag 2003, pp. 80-81)
Versnelde rechtzettingsprocedure inkomstenbelastingen – informatieverstrekking
97. Een vervollediging van de standaarddocumenten die toelichting geven over de versnelde rechtzettingsprocedure via een negatieve aanslag had kunnen vermijden dat zowel de taxatie- als de
ontvangkantoren veel moesten investeren in bijkomende uitleg aan en acties tegenover de belastingplichtigen. (Jaarverslag 2003, pp. 79-80 en 103)
Invulling van de personeelsformatie
98. Door een conjuncturele en massale toevloed van bezwaarschriften kon een gewestelijke directie,
ondanks de inspanningen van het personeel en van de directie, de ontstane achterstand niet
wegwerken. In het laatste trimester van 2003 verbond de fiscale administratie zich ertoe om
bijkomende ambtenaren aan deze gewestelijke directie toe te wijzen. (Jaarverslag 2003, pp.
92-93)
Invordering van de verkeersbelasting – feitelijke scheiding
en huwelijksstelsel van scheiding van goederen
99. De fiscale administratie herzag haar lezing van artikel 222 van het Burgerlijk Wetboek in het licht
van het cassatiearrest van 15 oktober 1999, stellende dat, in de situatie dat de echtgenoten
gehuwd waren onder het stelsel van de scheiding van goederen, deze bepaling enkel kon
ingeroepen worden wanneer het voertuig gebruikt werd voor het vervoer van de gemeenschappelijke kinderen. Enkel in deze situatie was de verkeersbelasting niet langer verschuldigd door de
andere echtgenoot. (Jaarverslag 2003, pp. 94-95)
Aanpassing van het aanvraagformulier om een beroepskaart voor vreemdelingen te verkrijgen
100. De FOD Economie heeft het aanvraagformulier herzien en stelde ook een handleiding bij dit
aanvraagformulier op. Het herziene aanvraagformulier vermeldt duidelijk de noodzaak om elke
adreswijziging te melden en de mogelijkheid om de briefwisseling op een gekozen woonplaats te
laten toekomen. In de handleiding staan contactadressen vermeld. Verder wordt er informatie
gegeven over de procedure, onder andere over de mogelijkheid dat de zaak moet voorkomen
voor de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen. (Jaarverslag 2003, p. 124)
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Bezoekregeling in de gevangenissen
101. Het directoraat-generaal Uitvoering Straffen en Maatregelen (DGUSM) van de FOD Justitie
stelde de ministeriële omzendbrief 1715bis op van 24 december 2003 betreffende affectieve
relaties in de gevangenissen. Deze omzendbrief stelt dat het niet kunnen voorleggen van een
bewijs van goed zedelijk gedrag door een bezoeker (niet gedetineerde) op zich geen reden is om
dit bezoek te weigeren. Wat de interne bezoeken betreft, wordt bepaald dat de vaststelling dat
beide gedetineerden voor hun opsluiting geen relatie met elkaar hadden geen voldoende reden
is om het bezoek te weigeren. (Jaarverslag 2003, p. 53)
DNA-testen
102. Omdat het voor sommige aanvragers van gezinshereniging moeilijk of zelfs onmogelijk is om
rechtsgeldige documenten van de burgerlijke stand voor te leggen, startte de DVZ bij meerdere
Belgische diplomatieke posten een pilootproject met DNA-testen, met als doel de afstamming
vast te stellen tussen de visumaanvrager en de persoon die het recht op gezinshereniging opent.
(Jaarverslag 2003, pp. 61-62 en Jaarverslag 2004, p. 55)
Motivering van de weigeringsbeslissing van een verbintenis tot tenlasteneming
103. Bij aanvragen voor een visum voor kort verblijf betekent de DVZ aan de garanten de motivering
van zijn beslissing om de verbintenis tot tenlasteneming te weigeren. (Jaarverslag 2003, p. 62)
Werking van het Consulaat-generaal van België te Casablanca
104. Het Consulaat-generaal van België te Casablanca optimaliseerde de procedure voor visumaanvragen en hun behandeling. (Jaarverslag 2000, pp. 95 e.v.; Jaarverslag 2001, pp. 74 e.v.; Jaarverslag
2003, pp. 71-72 en Jaarverslag 2004, p. 53)
“Ahmadi”-huwelijken
105. Bij de vaststelling dat de Belgische ambassade te Islamabad de “Ahmadi”- huwelijken soms wel en
soms weer niet erkende, verzocht de Federale ombudsman de directie-generaal Consulaire
Zaken bij de FOD Buitenlandse Zaken om een eensluidend standpunt ter zake in te nemen.
Hierbij aansluitend bevestigde de FOD Buitenlandse Zaken dat de “Ahmadi”-huwelijken principieel ongeldig zijn. Sindsdien werd geen enkele huwelijksakte voor onderzoek voorgelegd aan de
vertrouwensadvocaat of door de diplomatieke post gelegaliseerd. Tenslotte heeft de FOD
Buitenlandse Zaken een model van negatief attest bezorgd aan de Belgische ambassade te
Islamabad dat zal worden afgegeven of op de keerzijde van de “Ahmadi”-huwelijksakte zal
worden aangebracht. (Jaarverslag 2003, pp. 68-69)
Verstoting
106. De directie-generaal Consulaire Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken stemde in met de zienswijze waarbij de “verstoting” niet ipso facto zonder gevolg is in het Belgisch recht en dat in
concreto moet worden nagegaan of er voldaan is aan de voorwaarden van artikel 570 van het
Gerechtelijk Wetboek. (Jaarverslag 2003, pp. 69-70)
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2004
Mededeling van de beroepsmogelijkheden door de ziekenfondsen
107. De ziekenfondsen zullen voortaan systematisch, samen met een beslissing tot weigering om
bepaalde geneesmiddelen (waarvoor een voorafgaande toestemming van de raadgevend
geneesheer vereist is) voor terugbetaling ten laste te nemen, de beroepsmogelijkheden tegen
deze beslissing meedelen. (Jaarverslag 2004, p.108)
Invordering van de vennootschapsbijdrage
108. Eind 2001 startte de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen een
massale invorderingsactie voor de jaarlijkse vennootschapsbijdrage waarbij enkele duizenden
zendingen tegelijk verstuurd werden. In de dagen die volgden op het versturen van de berichten
tot invordering bleek de administratie telefonisch bijna niet te bereiken. Het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), waarvan de Nationale Hulpkas deel uitmaakt,
deelde mee dat, indien nodig, in de toekomst meerdere invorderingsacties van beperkte omvang
zullen worden georganiseerd – veeleer dan een grote actie – opdat het behoorlijk functioneren
en de telefonische bereikbaarheid van de administratie steeds gewaarborgd zouden blijven.
(Jaarverslag 2004, p.85)
Enig dossier bij Selor
109. Selor nam een nieuw geı̈nformatiseerd systeem in gebruik dat toelaat om alle nuttige gegevens
van een bepaalde kandidaat te bewaren in een “enig dossier”. Hierdoor is het niet langer nodig
dat de kandidaat telkens een afschrift van hetzelfde diploma moet bezorgen bij elke inschrijving
voor een selectieproef. Deze toepassing laat bovendien een online-inschrijving toe via de
webstek van Selor. Eind 2004 was deze toepassing operationeel voor de selecties “interne markt”
(mobiliteit) en de selecties “contractuelen”. (AA 99/06; Jaarverslag 1999, pp. 330-331; Jaarverslag
2003, pp. 47-48; Jaarverslag 2004, pp. 33-34 en Jaarverslag 2006, pp. 118 en 164)
Afwijkingen van de vastgestelde examendata bij Selor
110. Selor stemde er mee in om afwijkingen van examendata toe te staan in de gevallen waar er
overmacht is aangetoond en voor zover meerdere examendata gepland zijn. Selor zal geval per
geval beoordelen of aan deze voorwaarden is voldaan. (Jaarverslag 2004, p. 35)
Berekening van het aantal ziektedagen
111. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) wijzigde de berekeningswijze van het aantal ziektedagen waarop statutaire ambtenaren (die eerder in een andere openbare dienst tewerkgesteld
waren als contractueel personeelslid) recht hebben. Deze problematiek werd ook aangekaart op
het Interparastataal Comité, zodat alle openbare instellingen van sociale zekerheid over de interpretatie van de desbetreffende regels werden geı̈nformeerd. (Jaarverslag 2004, p. 109)
Beslissingen van onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers
112. Het Rijksinstituut voor Sociale Zekerheid (RSZ) vermeldt op zijn beslissingen tot onderwerping
aan de sociale zekerheid van de werknemers dat de betrokken personen zich kunnen wenden tot
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hun sociaal verzekeringsfonds of tot het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen (RSVZ) met het oog op de terugvordering van de sociale bijdragen betaald als zelfstandige.
(Jaarverslag 2004, p. 101)
Terugbetaling van medische kosten aan oorlogsslachtoffers
113. Ter remediëring aan de vertraging in de terugbetaling van medische kosten eind 2003 door het
Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO), nam
de FOD Sociale Zekerheid zich voor om de procedure voortaan vroeger op te starten.
(Jaarverslag 2004, pp. 102-103)
Fiscale schulden uit het huwelijk - onbeperkt uitstel van invordering
114. De artikels 332 en 333 van de programmawet van 27 december 2004 openen nieuwe perspectieven voor de belastingplichtigen die feitelijk gescheiden zijn vóór 2000. Deze artikelen bieden
aan deze belastingplichtigen, die te goeder trouw zijn en zich in een moeilijke financiële situatie
bevinden, de mogelijkheid om bij de bevoegde gewestelijke directie Invordering een aanvraag in
te dienen tot onbeperkt uitstel van de invordering. Ze kunnen dus met andere woorden aan de
fiscale administratie vragen om hun belastingschulden niet langer in te vorderen. (Jaarverslag
2004, p. 68)
De telefonische bereikbaarheid van de directie Inschrijving Voertuigen (DIV)
115. De DIV heeft een telefonische “infodesk” opgericht die operationeel is sinds november 2004. De
“infokiosk” (een antwoordapparaat dat vaak voorkomende vragen beantwoordt) werd tegen
eind 2005, na de verhuis van de DIV, in orde gebracht. (OA 02/06; Jaarverslag 2002, p. 104 en
Jaarverslag 2004, pp. 93-94)
Overdracht van gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen (RNP) naar de
directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV)
116. De DIV heeft geen directe toegang tot het Rijksregister maar ontvangt wekelijks een geı̈nformatiseerd bestand met de wijzigingen die zich bij het RNP hebben voorgedaan en die nuttig kunnen
zijn voor de DIV. Bepaalde persoonsgegevens werden, hoewel ze eerder waren verbeterd in het
RNP, werden toch nog foutief vermeld in de bestanden van de DIV. De DIV verbond er zich toe
om in de toekomst eerst bij het RNP de juistheid na te gaan van de informatie betreffende een
overlijden, alvorens de kentekenplaten bij de erfgenamen op te vorderen. (Jaarverslag 2004, pp.
94-95)
De voorwaarden voor uitreiking van een tijdelijke toelating voor een vlucht over het Belgisch
territorium voor een vliegtuig gebouwd door een amateur
117. De FOD Mobiliteit en Vervoer versoepelde de voorwaarden door een formule van het type
“krediettijden” in te voeren. Er wordt voortaan toestemming verleend voor vluchten boven het
Belgisch grondgebied gedurende 30 dagen per jaar, vrij te kiezen door de piloot. De voorwaarde
van deelname aan specifieke evenementen werd afgeschaft. De piloten moeten bovendien aan
volgende vereisten voldoen: het bewijs leveren van inschrijving, van toelating van vlucht en van
verzekering. Verder moeten zij een bepaalde bijdrage betalen. Bovendien bevestigde de FOD
Mobiliteit en Vervoer dat de geldende voorwaarden in het Belgisch Staatsblad zullen worden
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gepubliceerd, met het oog op het correct inlichten van de betrokkenen en het bevorderen van
de rechtszekerheid. (Jaarverslag 2004, pp. 95-96)
De omruiling van buitenlandse rijbewijzen
118. De voorwaarde van voorafgaande inschrijving in het Belgische bevolkingsregister, die niet in
overeenstemming is met de gangbare Europese richtlijn, werd in 2004 geschrapt voor houders
van een rijbewijs dat door een lidstaat van de Europese Unie werd uitgereikt. (Jaarverslag 2004,
pp. 95-96)
De eenvoudige rechtzettingen per kohier
119. De programmawet van 27 december 2004 voegde een artikel 376ter toe aan het Wetboek van
Inkomstenbelastingen (WIB92) dat de eenvoudige rechtzetting per kohier mogelijk maakt.
(AA 99/09; Jaarverslag 1999/1, p. 66 en Jaarverslag 2004, pp. 63-64)
De behandeling van aanvragen voor een machtiging tot verblijf
120. Aansluitend bij een officiële aanbeveling van de Federale ombudsman stemde de DVZ er mee in
om de aanvragen van kandidaat-vluchtelingen voor een machtiging tot verblijf ingediend op basis
van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, niet langer onontvankelijk te verklaren
zo deze kandidaat-vluchtelingen een onredelijke behandelingstermijn van hun asielprocedure
kunnen aanvoeren (drie of vier jaar al naar gelang het personen met of zonder schoolgaande
kinderen betreft). (OA 04/01; Jaarverslag 2004, pp. 45-46)
Elektronische verzending van een visumdossier naar de DVZ
121. Na tal van problemen te hebben vastgesteld bij de verzending door de diplomatieke posten van
dossiers inzake visumaanvragen aan de DVZ, nam de FOD Buitenlandse Zaken een nieuwe
informaticatoepassing in gebruik om alle stappen bij de verzending van een dossier te kunnen
controleren. (Jaarverslag 2003, pp. 71-72)
De ambtshalve gratie
122. Inzake de ambtshalve gratie (ingeval van een veroordeling bij samenloop van een misdaad met
een of meer wanbedrijven, hetgeen een dubbele veroordeling van een gedetineerde voor
dezelfde feiten inhoudt) voerde het directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen
(DGUSM) een nieuwe procedure in in afwachting van de inwerkingtreding van de strafuitvoeringsrechtbanken. Deze procedure bepaalt dat de minister van Justitie, grondwettelijk belast met
de strafuitvoering, op voorstel van zijn administratie beslist om al dan niet artikel 61 van het
Strafwetboek toe te passen waardoor de door het Hof van Assisen uitgesproken straf de eerdere
veroordeling opslorpt. (Jaarverslag 2004, pp. 37-38)
Gedetenieerden - Casestudie
123. De dienst Individuele gevallen van het directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen van de FOD Justitie hanteert de “casestudie”-praktijk in het beheer van het penitentiair
parcours van de gedetineerde. De dienst beperkt de motivering van zijn beslissing niet langer tot
een verwijzing naar de casestudie, maar motiveert nu uitdrukkelijk zowel in feite als in rechte.
(Jaarverslag 2004, pp. 38-39)
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De behandeling van aanvragen tot inschrijving in het bevolkingsregister
124. De algemene directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken stelde een
omzendbrief op waarin aan de gemeenten de richtlijn gegeven werd om, in toepassing van het
principe “et audi alteram partem”, alle betrokken partijen in te lichten in geval van inschrijving van
een persoon in het bevolkingsregister. Ook werden de gemeenten eraan herinnerd dat de
onderzoeken naar de verblijfplaats grondig dienen te gebeuren. (Jaarverslag 2004, pp. 47-48)
Mededeling van informatie opgenomen in het wachtregister
125. Een omzendbrief van 16 december 2004 van de algemene directie Instellingen en Bevolking van
de FOD Binnenlandse Zaken aan de gemeenten bracht duidelijkheid in de algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters door te bepalen dat het akkoord van
de DVZ niet vereist is in geval van afgifte van een getuigschrift uit het wachtregister aan de
betrokkene zelf. De omzendbrief herinnert er eveneens aan dat het begrip “vreemdeling die zich
in een illegale verblijfstoestand bevindt” in punt 21 van de voormelde algemene onderrichtingen
geen betrekking heeft op asielzoekers die een dringend beroep hebben ingesteld bij het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen tegen een beslissing tot
weigering van het verblijf van de DVZ. (Jaarverslag 2004, pp. 48- 49)
Co-ouderschap en uittreksels uit het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister
126. De FOD Binnenlandse Zaken richtte een omzendbrief aan de gemeenten met de mededeling
dat niet samenlevende ouders, die gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun minderjarige
kinderen uitoefenen, gelijke rechten hebben om uittreksels uit het bevolkingsregister en uit het
vreemdelingenregister te krijgen met betrekking tot hun minderjarige kinderen. (Jaarverslag 2004,
pp. 49-50)
Het ereconsulaat te Accra (Ghana)
127. De directie-generaal Consulaire Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken besliste dat visumaanvragen vanuit Ghana voortaan worden behandeld door een visumagent die zijn kantoor heeft in
de Nederlandse ambassade te Accra en niet langer door het Belgisch ereconsulaat te Accra.
(Jaarverslag 2001, pp. 76-77; Jaarverslag 2003, pp. 72-73 en Jaarverslag 2004, pp. 55-56)
Het “attest van geen huwelijksbeletsel” voor Belgen in het buitenland
128. De directie-generaal Consulaire Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken verstuurde een
omzendmail aan de diplomatieke posten om te verduidelijken dat het posthoofd de aanvraag
voor een “attest van geen huwelijksbeletsel” behandelt in de hoedanigheid van ambtenaar van de
burgerlijke stand. Deze richtlijn preciseert de administratieve praktijk inzake de beoordeling ten
gronde tot afgifte of niet van het voornoemde attest en bepaalt dat een weigering schriftelijk
moet worden meegedeeld en gemotiveerd moet zijn. Tevens is het posthoofd thans verplicht
om in zijn beslissing te vermelden op welke wijze tegen deze beslissing beroep kan worden
aangetekend. (Jaarverslag 2004, pp. 56-57)
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De verblijfsvoorwaarde om aanspraak te kunnen maken op onderbrekingsuitkeringen
129. De verblijfsvoorwaarde die in 2002 werd afgeschaft voor bruggepensioneerden en oudere
werklozen, bleef officieel nog wel bestaan voor andere systemen van loopbaanonderbreking
(ouderschapsverlof,…), al werd ze in de praktijk niet meer toegepast. Een koninklijk besluit van
15 juni 2005 (B.S., 29 juni 2005) uniformiseerde de regels inzake verblijfplaats. Het volstaat nu om
een woonplaats in een land van de Europese Economische Ruimte te hebben om aanspraak te
kunnen maken op onderbrekingsuitkeringen. (OA 98/06; Jaarverslag 1998, pp. 237-238;
Jaarverslag 2003, p. 108; Jaarverslag 2004, p. 77 en Jaarverslag 2005, p. 86)
Procedure tot bevestiging van een inschrijving voor een selectie door Selor
130. Selor vulde zijn type-selectiereglement aan. Het vermeldt de begin- en einddatum van de termijn
tijdens dewelke de voor een selectie ingeschreven kandidaten het formulier zullen ontvangen
waarmee zij hun kandidatuur dienen te bevestigen. Zo kunnen zij tijdig reageren wanneer zij dit
bevestigingsformulier niet ontvingen binnen de termijn voorzien in het selectiereglement.
(Jaarverslag 2005, p. 41)
Soepeler lezing van het begrip overmacht door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
131. De RVA verduidelijkte de invulling van het begrip overmacht in geval van tijdelijke werkloosheid.
Het betrof de gevallen waarin de werkgever wegens overmacht de arbeidsovereenkomst met
zijn werknemers niet kon nakomen. (Jaarverslag 2005, pp. 107-108)
Personen met een handicap - Werking van de dienst
132. Dankzij verschillende projecten (onder andere “Communit-E” voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen de gemeenten en de directie-generaal) kon de behandelingstermijn van de
aanvragen voor tegemoetkkomingen aan personen met een handicap, die al in 2004 verkort
werd, nog verder ingekort worden. (OA 03/02; Jaarverslag 2003, pp. 81-82 en 103-104;
Jaarverslag 2004, p. 81 en Jaarverslag 2005, p. 90 en p. 128)
Ambtshalve ontheffing
133. Met de circulaire van 13 december 2005 actualiseerde de administratie van de Ondernemingsen Inkomensfiscaliteit (AOIF) de vorige circulaires inkomstenbelasting en paste ze aan aan het
arrest 54/2005 van het Grondwettelijk Hof van 8 maart 2005. Alle belastingplichtigen beschikken
sindsdien 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 Grondwettelijk Hof op een prejudiciële vraag. (Jaarverslag 2005, pp. 71-73)
De nieuwe eigenaar en oude onroerende voorheffing
134. De administratie van de Invordering (AINV) aanvaardt dat de invordering lastens de nieuwe
eigenaar, voorgeschreven in nummer 251/14 van de Com. WIB92, op basis van het beding ten
behoeve van een derde, niet meer mag worden gevolgd. (Jaarverslag 2005, pp. 75-76)

176

de Federale ombudsman jaarverslag ’07

Overzicht 1997 - 2007

VI

Aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing
135. Op de achterkant van de aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing die de federale fiscale
administratie verzendt, wordt vanaf aanslagjaar 2006 vermeld dat een bezwaarschrift voor een
bepaald aanslagjaar niet geldt voor de latere aanslagjaren. (Jaarverslag 2005, pp. 75-76)
Getuigschriften voor Verstrekte Hulp
136. 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 peil te houden. De verstoorde levering werd zo bijgestuurd. (OA 04/03; Jaarverslag
2004, pp. 72 en 126 en Jaarverslag 2005, pp. 81-82)
Drukwerk 247.7 inzake fiscaal derdenbeslag
137. Voor de procedure van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag kwam 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. (OA 04/04;
Jaarverslag 2004, pp. 72 en 126 en Jaarverslag 2005, pp. 82-83)
Begeleidende brief bij het BTW-proces-verbaal
138. De BTW-administratie voegt een typedocument toe aan elk eerste document dat door de
administratie aan de BTW-plichtige wordt toegezonden (zoals een regularisatieopgave, een
proces-verbaal, een beslissing van de directeur, …). Dit typedocument vermeldt de termijn
waarbinnen de BTW-plichtige zijn niet-akkoord kan betuigen, evenals de beroepsmogelijkheden.
(OA 04/05; Jaarverslag 2004, pp. 73 en 126 en Jaarverslag 2005, p. 83)
Boetes voor de laattijdige neerlegging van de jaarrekening van de vennootschappen - verzoek
tot kwijtschelding of vermindering
139. Na klachten van zaakvoerders van vennootschappen die een laconiek en weinig beargumenteerd
antwoord kregen op hun aanvraag tot kwijtschelding of vermindering van de boete wegens
laattijdige indiening, stelde de Federale ombudsman de opmaak voor van een brief met de
voornaamste redenen waarom een klacht kon worden afgewezen. Aansluitend bij dit voorstel,
stelde de FOD Economie een aankruisformulier op waarin de tien meest voorkomende redenen
voor afwijizing van een verzoek tot kwijtschelding of vermindering worden vermeld en toegelicht.
De minister van Economie besliste om het systeem van de administratieve boetes af te schaffen
voor de jaarrekening van boekjaren afgesloten na 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. (Jaarverslag 2005, pp. 99-100)
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Collectieve schuldenregeling – minnelijke fase
140. 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. (AA 03/04;
Jaarverslag 2003, pp. 95-97)
Interlandelijke adoptie
141. De wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, zoals gewijzigd en in werking getreden
op 1 september 2005, realiseerde de inwerkingstelling van de Conventie van Den Haag van 29
mei 1993 betreffende de bescherming van kinderen en de samenwerking inzake interlandelijke
adoptie. (AA 99/07; Jaarverslag 1999, pp. 123 en 330-331; Jaarverslag 2000, p. 56; Jaarverslag
2001, p. 181 en Jaarverslag 2005, pp. 43-44 en 64-65)
Onmogelijkheid om terug te keren in vreemdelingenrecht
142. Wanneer er geen gevaar is voor de openbare orde of de nationale veiligheid kent de DVZ een
tijdelijke machtiging tot verblijf toe aan een niet-verwijderbare persoon op voorwaarde dat deze
persoon een aanvraag tot vrijwillige repatriëring indiende bij de Internationale Organisatie voor
Migratie (IOM) en dat zijn bevel om het grondgebied te verlaten (BVG) reeds minstens drie of
vier jaar was verlengd (al naargelang het personen betreft met of zonder schoolgaande kinderen)
omdat er geen mogelijkheid was om zijn terugkeer te organiseren. (Jaarverslag 2005, pp. 54-55)
Bewijs van de identiteit door een vreemdeling
143. 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.
(Jaarverslag 2005, pp. 56-57)
Verlenging van de voorlopige verblijfsmachtiging bij het einde van de samenwoonst ingevolge het
einde van een duurzame relatie
144. De DVZ verklaarde dat de aanvragen tot het verkrijgen van een verblijfsmachtiging, ingediend bij
de beëindiging van de duurzame relatie op basis van punt E van de omzendbrief van 30
september 1997, voortaan ontvankelijk zouden worden verklaard als zij tijdens een periode van
legaal verblijf ingediend werden. (Jaarverslag 2005, pp. 58-60)

2006
Betekening van beslissingen over lichamelijke ongeschiktheid door Medex
145. Medex stemde er mee in om beslissingen te versturen na de twintigste van de maand, wanneer
de afwezigheid van beslissing voor het einde van de maand nadelige gevolgen zou hebben voor
de betrokkene. (Jaarverslag 2006, p. 54)
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Vermelding van het aantal punten van vermindering van zelfredzaamheid
in geval van vervroegde oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid
146. Medex ging akkoord om voortaan in zijn beslissingen altijd het aantal punten van vermindering
van zelfredzaamheid mee te delen, ook wanneer het aantal punten minder dan twaalf bedraagt.
De standaardbrieven om de beslissingen mee te delen werden aangepast. (Jaarverslag 2006 p.
94)
Bezwaarschrift tegen de heffing van het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
147. Hoewel de wet specifieke vormvoorschriften oplegt voor het indienen van een bezwaar tegen de
FAVV-heffing, besliste het FAVV om, gelet op de vastgestelde problemen bij het versturen van de
heffingen, enige soepelheid aan de dag te leggen wanneer de gegevens op een andere manier
bezorgd werden. Zo werden de bij de Federale ombudsman ingediende klachten ook als geldige
bezwaarschriften beschouwd. (Jaarverslag 2006 p. 100)
Enig dossier bij Selor
148. Selor breidde de toepassing van het systeem van “enig dossier” uit (zie 2004, punt 109).
Procedure tot bevestiging van deelname aan een selectie bij Selor
149. Selor wijzigde opnieuw zijn type-selectiereglement zodat de kandidaten nog beter geı̈nformeerd
worden over de wijze waarop zij dienen te reageren wanneer zij het bevestigingsformulier niet
binnen de voorziene termijn ontvingen. Evenzo houdt Selor, bij de niet-ontvangst van het aangevulde bevestigingsformulier, rekening met de resultaten van het onderzoek uitgevoerd door De
Post, op voorwaarde dat de selectie nog niet werd aangevat. (Jaarverslag 2006, pp. 107-108)
Taalexamens bij Selor
150. Selor werkte een systeem uit om de kandidaten die faalden bij geı̈nformatiseerde selectieproeven
(test ATLAS) meer informatie te geven over het resultaat van deze testen. De kandidaten
kunnen voortaan steeds inzage krijgen van de kopij van hun examen, alsook van hun antwoorden
en van de correcte antwoorden. Ook stelde Selor een standaardformulier ter beschikking
waarop zij hun vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen maken, met de stellige verzekering
dat Selor hierop zal reageren. (Jaarverslag 2006, p. 91).101
Beslissingen tot onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers
151. Sinds eind 2006 vermeldt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) op de beslissingen tot
onderwerping of tot schrapping van de onderwerping de beroepsmogelijkheden waarover de
betrokken werknemer of –gever beschikt (het bestaan van de beroepsmogelijkheid, de
bevoegde rechtbank en de wijze van indiening).

101

Merk op dat de test ATLAS werd vervangen door de test SALTO. Selor zou bij deze gelegenheid het inzagerecht van de
kandidaten (correcte antwoorden) opnieuw in vraag hebben gesteld omdat deze test zou worden hergebruikt en moet
worden vermeden dat bepaalde kandidaten bevoordeeld zouden worden.
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Personen met een handicap – Berekening tegemoetkoming
152. Bij de berekening van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden worden de bestaansmiddelen
in rekening gebracht. Sinds 1 juli 2003 biedt de reglementering de mogelijkheid om de betaalde
hypothecaire interesten in mindering te brengen van de bestaansmiddelen. De beslissingen van
de directie-generaal Personen met een Handicap (DGPH) hielden daarmee echter geen
rekening. In de loop van 2006 paste de DGPH zijn informaticasysteem aan. (Jaarverslag 2006,
p. 67)
Voertuigen gebruikt voor verhuring met bestuurder genieten een vrijstelling van verkeersbelasting
153. De fiscus gaf toe dat de categorie voertuigen aangewend voor de verhuring met bestuurder niet
kon herleid worden tot ceremoniewagens. De gewestelijke directeurs Taxatie zullen hierover de
nodige richtlijnen ontvangen. Daarbij aansluitend formuleerde de Federale ombudsman de
aanbeveling om de woorden “ter gelegenheid van plechtigheden” te schrappen in artikel 15, §2,
2°, van het koninklijk besluit van 8 juli 1970. (AA 06/07; Jaarverslag 2006, pp. 62-63, 151 en 165)
Belasting van de begunstigde van een schuldsaldoverzekering
154. Een schuldsaldoverzekering waarborgt dat de hypothecaire lening wordt afbetaald wanneer de
ontlener overlijdt vóór de vervaldag van de lening. In de schuldsaldoverzekering wordt een
begunstigde aangeduid. Vroeger eiste de fiscus dat die begunstigden de belastingen betaalden op
het kapitaal waarmee het huis door de verzekeringsmaatschappij aan de bank werd afbetaald,
zelfs indien zij helemaal geen genot hadden van het huis omdat dat door iemand anders werd
geërfd. De FOD Financiën besliste om deze begunstigden niet langer te belasten op dit fictieve
inkomen en in afwachting van een nieuwe circulaire het gewijzigde standpunt kenbaar te maken
aan alle lokale belastingdiensten. Begin 2007 ontving de Federale ombudsman de circulaire (in
kopie). (OA 06/11; Jaarverslag 2006, pp. 84-85, 154 en 180)
Keuze tussen een gezamenlijke of twee individuele belastingaanslagen
voor het jaar van overlijden van gehuwde of wettelijk samenwonende partners.
155. Vanaf aanslagjaar 2002, inkomstenjaar 2001, werd voor de langstlevende echtgenoot de
mogelijkheid ingevoerd om voor het jaar van overlijden van zijn partner te kiezen tussen een
gezamenlijke of twee individuele belastingaanslagen. In de toelichting “Om u te helpen bij het
invullen van deel 1 van uw aangifte in de personenbelasting” die voor het aanslagjaar 2002 werd
meegestuurd in de envelop met de blanco belastingaangifte, stond niet vermeld dat het belastingbedrag aanzienlijk kon verschillen naargelang de keuze voor een gezamenlijke of twee
individuele aanslagen. In de toelichting werd niet gewezen op de gevolgen van de keuze. Daarom
stelde de Federale ombudsman aan de FOD Financiën voor om in de toelichting uitleg te geven
over de keuzemogelijkheid. De fiscus kwam tegemoet aan dit voorstel. (Jaarverslag 2006,
pp. 87-88)
Erkende aannemers – De procedure voor de uitbetaling van de waarborg voor de voltooiing van
de werken
156. Een erkende aannemer moet bij de Deposito- en Consignatiekas een borg storten als waarborg
voor de voltooiing van de werken. De wet bepaalt niet hoe de koper of de bouwheer de uitbetaling van die borgtocht kunnen verkrijgen. De Deposito- en Consignatiekas paste zijn webstek
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aan. De ingewikkelde procedure, met de verschillende mogelijke hypothesen, wordt nu duidelijk
en uitvoerig op de webstek toegelicht. (Jaarverslag 2006, p. 89)
Informatiebrochure over de tarieven van de belasting op de inverkeerstelling
157. Op basis van een tabel in de informatiebrochure van de FOD Financiën en de specifieke
kenmerken van de wagen, kan men als koper het bedrag aan belastingen inschatten dat men zal
moeten betalen bij de aankoop van een wagen. De cilinderinhoud van de wagen wordt in liters
aangegeven en met sprongen van 0,100 liter gaat men over naar een volgende categorie. Het is
echter zo dat de centiliters onder de 0,050 naar beneden en vanaf 0,050 naar boven worden
afgerond. De belastingplichtige kon dit niet terugvinden in de brochure. De FOD Financiën
beloofde meer uitleg te geven in de volgende informatiebrochure. (Jaarverslag 2006, p. 90)
Het formulier “aangifte nalatenschap” op de webstek van de FOD Financiën
158. Vroeger moest het formulier om de aangifte nalatenschap in te dienen, worden afgehaald bij een
Registratiekantoor. Het elektronisch ter beschikking stellen van het formulier zou een administratieve vereenvoudiging zijn als men niet eerst speciaal, dikker papier van 110 g/m2 moest
aankopen om het formulier uit te printen. De administratie Patrimoniumdocumentatie legt het
gebruik van papier dat minimaal 110g/m2 weegt, niet langer op aan de belastingplichtigen die het
modelformulier zelf uitprinten. (Jaarverslag 2006, p. 99)
Teruggave van belastingen na een gerechtelijke uitspraak
159. Omdat de verschillende fiscale administraties de verwerking van de teruggavedossiers na een
gerechtelijke uitspraak op hun niveau niet kunnen versnellen, maar de belastingplichtige daarvan
niet het slachtoffer mag zijn, deelde de administratie van de Invordering (AINV) de Federale
ombudsman mee dat automatisch een maand bijkomende interesten zal worden uitbetaald.
(Jaarverslag 2006, p. 114)
Belastbaarheid moederschapsuitkeringen
160. In de loop van 2006 schreef de administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit
(AOIF) het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) aan, alsook de gewestelijke
directies, met de mededeling dat voortaan de moederschapsuitkeringen toegekend aan de
begunstigde van een niet belastbare studiebeurs niet langer belastbaar zijn.
Terugsturen van de kentekenplaat na de verkoop van een voertuig
en de aanpassing van de pro justitia in geval van overtreding
161. Nadat het verkochte voertuig door de nieuwe eigenaar onder een nieuwe nummerplaat is
ingeschreven, ontvangt de oude eigenaar een bericht van uitwissing. Daarin wordt hij erop
gewezen dat hij vier maanden heeft om de nummerplaat die hij niet meer gebruikt, ter schrapping
terug te sturen naar de directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Als de nummerplaat niet binnen
die vier maanden wordt teruggestuurd, dan wordt er een pro justitia opgemaakt. Dat is een
proces-verbaal waarin een bevoegde ambtenaar vaststelt dat de vroegere eigenaar een inbreuk
heeft begaan op de wetgeving. Die pro justitia wordt naar de procureur des Konings gestuurd en
de overtreder ontvangt er een kopie van. De procureur des Konings kan op basis daarvan
beslissen om de vroegere eigenaar te vervolgen. De informatie op de pro justitia was echter
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onvoldoende. Eind 2006 deelde de DIV de Federale ombudsman mee dat op de pro justitia een
contactpersoon binnen de DIV wordt aangeduid en dat een paragraaf wordt toegevoegd waarin
op een klantvriendelijke manier wordt uitgelegd wat men kan doen als men zo’n pro justitia
ontvangt. (Jaarverslag 2006, p. 92)
De procedure van verandering van familienaam en voornaam
162. Artikel 21 van de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
betreffende de vaststelling van de afstamming en de gevolgen hiervan, wijzigt artikel 335, §3,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek zoals voorgeschreven door de rechtspraak van het
Grondwettelijk Hof. De vereiste van instemming van de wettige echtgenote met de naamsverandering van een kind, door haar echtgenoot verwekt bij een andere vrouw, is volgens deze
rechtspraak ongrondwettig. (OA 00/02; Jaarverslag 2000, pp. 61-62 en 222 en Jaarverslag 2006,
p. 165)
Legalisatie en vertrouwensadvocaten
163. Aan de nood aan rechtszekerheid en transparantie bij de legalisatie van de praktijk van het inschakelen van een vertrouwensadvocaat in fraudegevoelige risicolanden, werd tegemoetgekomen
door:
- Artikel 30, §1, tweede lid van het Wetboek van internationaal privaatrecht;
- Het koninklijk besluit van 12 juli 2006 betreffende de legalisatie van buitenlandse rechterlijke
beslissingen of authentieke akten;
- De omzendbrief van 14 december 2006 houdende richtlijnen inzake legalisatie
(Jaarverslag 1999, pp. 123-127; Jaarverslag 2000, pp. 90-95; AA 02/02; Jaarverslag 2002, pp. 73
en 120; Jaarverslag 2004, p. 58 en Jaarverslag 2006, p. 166)
Verblijfsvergunningen aangevraagd door staatlozen
164. De DVZ past zijn werkwijze aan door verblijfsvergunningen, aangevraagd door staatlozen,
onmiddellijk ten gronde te onderzoeken. (Jaarverslag 2006, pp. 49 e.v.)
Bevel om het grondgebied te verlaten
165. De buitenlandse rechtsonderhorigen die zich kunnen beroepen op een onbehoorlijk lange
behandelingstermijn van hun asielaanvraag (meer dan drie of vier jaar, naargelang het personen
betreft met of zonder schoolgaande kinderen) en die hierdoor in aanmerking kunnen komen
voor een gunstige beslissing over hun aanvraag tot verblijfsmachtiging, worden niet meer aangemaand om het land te verlaten zolang hun aanvraag tot verblijfsmachtiging niet werd onderzocht.
(Jaarverslag 2006, pp. 82 e.v.)
Verloren gaan van officiële briefwisseling
166. De Stad Antwerpen en de algemene directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse
Zaken werken samen om hun elektronisch gegevensbeheer aan te passen en dit in overeenstemming te brengen met de adressen opgenomen in het bevolkingsregister en in het
Rijksregister. (Jaarverslag 2007, pp. 108-109)
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2007
Motivering van de beslissingen van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen (CVB)
167. De administratie ontwikkelde een nieuw informaticaprogramma voor het opstellen van de beslissingen van de CVB. Dit informaticaprogramma geeft aan de commissieleden de
keuzemogelijkheid uit een aantal verder aan te vullen standaard motiveringsformules die beantwoorden aan de verschillende situaties die aan de CVB kunnen worden voorgelegd. Ook de
beroepsmogelijkheden worden voortaan uitdrukkelijk op de beslissing vermeld. Sinds januari
2007 is het nieuwe informaticaprogramma operationeel (Jaarverslag 2002, p. 96; Jaarverslag 2003,
p.115; Jaarverslag 2004, p. 84 en Jaarverslag 2005, pp. 93-94)
Schrapping uit de wervingsreserve door Selor
168. De standaardbrief waarmee Selor de in een wervingsreserve opgenomen personen uitnodigde
om zich kandidaat te stellen voor een of meerdere functies, was onduidelijk. In deze brief werd
meegedeeld dat men drie maal een aangeboden betrekking zonder bijkomende proef mag
weigeren. In een volgende zin werd toegelicht dat wanneer men dit aantal bereikt, automatisch
uit de reserve wordt verwijderd. Selor paste zijn standaardbrief als volgt aan: “(…) U kunt een
vacature zonder bijkomende proef weigeren. Als u voor de derde keer weigert, bent u geschrapt uit
deze reserve…”. Ook de informatie op de webstek wordt in die zin aangepast (Jaarverslag 2007,
pp. 40-41)
Uitsluiting van deelname aan taalexamens bij Selor gedurende een jaar
169. Selor sluit kandidaten die ten laatste de dag voor de taaltest per e-mail, brief of fax verwittigd
hebben van hun afwezigheid, niet langer uit voor een jaar. (Jaarverslag 2007, pp. 87 e.v.)
Verzaking aan onverschuldigde betaling door de arbeidsongevallenverzekeraars
170. Op basis van de reglementering was het enkel voor het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
mogelijk om te verzaken aan de terugvordering van ten onrechte betaalde vergoedingen en
renten. Artikel 45quinquies van de wet van 10 april 1971102 betreffende de arbeidsongevallen
voorziet voortaan ook voor de arbeidsongevallenverzekeraars in de mogelijkheid om te verzaken
aan de terugbetaling van de onverschuldigd betaalde vergoedingen aan een sociaal verzekerde
die te goeder trouw is en wiens toestand als behartenswaardig wordt beschouwd overeenkomstig de gevallen of categoriën die werden vastgesteld door de Koning. De Koning preciseerde
deze gevallen of categorieën in juni 2007.103 (Jaarverslag 2004, p. 103)
De berekening van inkomsten (arbeidsongevallenrente) naar aanleiding van een onderzoek naar
het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
171. Moet men om de inkomsten te berekenen van de rechthebbende op uitkeringen van het ziekenfonds, rekening houden met het bedrag van de arbeidsongevallenrente vóór of na fiscale
102

103

Ingevoegd door de wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake
beroepsherinschakeling (B.S., 1 september 2006).
Koninklijk besluit van 5 juni 2007 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen (B.S., 22 juni 2007), tot wijziging van
artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van de artikelen 60 en 60bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
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vrijstelling? Het Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) sloot zich in juni
2007 aan bij het standpunt van de fiscus (vrijstelling van het deel van de arbeidsongevallenrente
tot 20% en mogelijkheid om aan te tonen dat ook de rest is vrijgesteld).
Personen met een handicap – Verwijlintresten na rechterlijke beslissing
172. Wanneer een rechterlijke beslissing het recht op tegemoetkomingen aan personen met een
handicap erkent betaalt de directie-generaal Personen met een Handicap (DGPH) verwijlinteresten uit zonder dat de begunstigde een aanvraag moet indienen of andere bijkomende stappen
moet doen, ook al werden er geen gerechtelijke interesten gevraagd. (Jaarverslag 2006, pp. 68-69
en Jaarverslag 2007, pp. 57-58)
Maatregelen om de kwaliteit van de dienstverlening
ten aanzien van de belastingplichtigen te verbeteren
173. De FOD Financiën stuurde in augustus 2007 aan zijn invorderings- en taxatiediensten een
omzendbrief betreffende de optimalisering van de dienstverlening aan de burger, meer bepaald
om nutteloze invorderingsprocedures te vermijden. (Jaarverslag 2007, p. 39)
Administratieve vereenvoudiging bij teruggave BTW-tegoed in geval van overlijden
174. Als een begunstigde van een BTW-tegoed overlijdt, moeten de erfgenamen niet langer in alle
gevallen een akte van bekendheid voorleggen om dit bedrag terug te krijgen. De FOD Financiën
vereenvoudigde de procedure voor de teruggave van de BTW in geval van overlijden, naar
analogie met de procedure inzake directe belastingen. (Jaarverslag 2007, pp. 41-42)
Vormvereiste voor de aanvraag om interesten bij teruggave van registratierechten
175. Het hoofdbestuur van de Registratie eist niet langer de betekening van een deurwaardersexploot
om de interesten te doen lopen. Sinds eind 2007 aanvaardt het hoofdbestuur van de Registratie
een gewone aangetekende brief als aanmaning. Interesten kunnen dan worden toegekend als de
behandelingstermijn onredelijk lang is. (Jaarverslag 2007, pp. 49-50)
Betere motivering van de beslissing die het kadastraal inkomen (KI)
vaststelt, het zogenaamde notificatiebulletin
176. Het notificatiebulletin van de administratie van het Kadaster (AKRED) zal voortaan een
beschrijving geven van de voornaamste fysieke kenmerken van het betrokken onroerend goed.
Deze maatregel die een betere motivering inhoudt, is van toepassing vanaf de eerste reeks
betekeningen 2007/2008. Daarnaast werkt het Kadaster aan een te raadplegen bestand van
recent betekende kadastrale inkomens, de zogenaamde referentiepercelen. (Jaarverslag 2007,
pp. 73-74)
Mededeling van de verplichting om zich tijdig in te schrijven
in het bevolkingsregister bij de aankoop van een bescheiden woning
177. Om bij de aankoop van een bescheiden woning een vermindering van registratierechten te
kunnen genieten, moet de koper binnen drie jaar ingeschreven zijn in het bevolkingsregister op
het adres van het verkregen onroerend goed. De administratie van de Registratie (AKRED) ging
in op het voorstel van de Federale ombudsman om, zes maanden vóór het verstrijken van de
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termijn van drie jaar, een bericht te sturen naar de kopers van bescheiden woningen om hen te
herinneren aan de inschrijvingsverplichting. Vanaf half januari 2008 zal de brief op een geautomatiseerde wijze worden verzonden. (Jaarverslag 2007, p. 75)
Mededeling van de datum vanaf wanneer de interesten beginnen te lopen
bij laattijdige betaling personenbelasting
178. De FOD Financiën vermeldt vanaf het aanslagjaar 2007 op de aanslagbiljetten de dag waarop de
te betalen belasting op de rekening van het ontvangkantoor moet staan om interesten te
vermijden. De interesten beginnen immers te lopen als de belasting niet op de laatste dag van de
voorgaande maand op de rekening staat. (Jaarverslag 2007, pp. 76-77)
Interesten in geval van een bezwaar of een verzoek om rechtzetting van een aanslag
179. Heel wat belastingplichtigen zijn ervan overtuigd dat zij geen belastingen moeten betalen, zodra
zij een rechtzetting van een volgens hen foutieve aanslag hebben gevraagd. Zij verliezen vaak uit
het oog dat de interesten rechtmatig blijven lopen als voor een bepaald aanslagjaar de verschuldigde (en dus niet betaalde) belasting, na rechtzetting, 860,00 euro of meer bedraagt. De FOD
Financiën zal op de aanmaningen voor een onbetaalde belasting waarvoor een rechtzetting van
het aanslagbiljet werd gevraagd, het grensbedrag van 860,00 euro vermelden. (Jaarverslag 2007,
p. 77)
Gelijktijdige toepassing van de fiscale aftrek van betaalde onderhoudsuitkeringen en de
belastingvrije som voor kinderen ten laste
180. De fiscus aanvaardt voortaan de gelijktijdige toepassing van de fiscale aftrek van betaalde onderhoudsuitkeringen en de belastingvrije som voor kinderen ten laste. De FOD Financiën vaardigde
een nieuwe omzendbrief uit. (Jaarverslag 2007, pp. 85-87)
Informatie over “de belastingen” op de webstek van de FOD Financiën
181. De FOD Financiën zorgde in december 2007 voor een aantal FAQ op zijn webstek over de
belastingvermindering voor pensioensparen en de modaliteiten ervan. Ook de vraag “Wanneer
zal ik mijn aanslagbiljet ontvangen?” werd door de fiscus duidelijk beantwoord op zijn webstek.
(Jaarverslag 2007, pp. 114-115)
Ambtshalve ontheffing van verkeersbelasting op basis
van een attest van vermindering van zelfredzaamheid
182. Wanneer de erkenning van vermindering van zelfredzaamheid met terugwerkende kracht
gebeurt, zou ook de vrijstelling met terugwerkende kracht verleend moeten kunnen worden.
Door een te enge interpretatie van de reglementering herleidde de fiscus de wettelijke termijn
van drie jaar voor ambtshalve ontheffing in de praktijk tot een termijn van vier maanden. In juli
2007 paste de fiscus zijn interne richtlijn aan. (OA 04/06; Jaarverslag 2004, pp. 74 en 126 en
Jaarverslag 2006, pp. 61-62)
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Administratieve vereenvoudiging – Bericht van aanwending van een teruggave (formulier 6.2)
183. De leesbaarheid van de berichten van aanwending van een belastingteruggave liet te wensen
over. De administratie van de Invordering (AINV) vereenvoudigde het formulier. De aangepaste
formulieren werden in mei 2007 in gebruik genomen.
Huwelijksaangifte
184. In 2000 formuleerde de Federale ombudsman een algemene aanbeveling om het trapsgewijs
systeem van vervanging van het eensluidend afschrift van de geboorteakte in te voeren in het
kader van de huwelijksaangifte in de zin van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit. De wet
van 9 mei 2007 tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde het
bewijs van de staat van de personen te vergemakkelijken bij gebreke aan een akte van de burgerlijke stand, komt tegemoet aan deze aanbeveling. (AA 00/01; Jaarverslag 2000, pp. 58 en 221)
Het statuut van de samenwonenden in het vreemdelingenrecht
185. Het statuut van de samenwonenden dat vervat was in de omzendbrief van 30 september 1997
is nu wettelijk geregeld door:
- artikel 6 van de wet van 15 september 2006, tot wijziging van de wet van 15 december 1980;
- artikel 11 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980.
- artikel 20 van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 (de
inwerkingtreding is voorzien uiterlijk 1 juni 2008). (AA 02/01; Jaarverslag 2002, pp.68-69 en
119-120; Jaarverslag 2003, pp. 57 e.v. en Jaarverslag 2006, p. 165)
Ontvangstbewijs van een aanvraag om machtiging tot verblijf
186. De Federale ombudsman formuleerde met een officiële aanbeveling aan de FOD Binnenlandse
Zaken om een ontvangstbewijs uit te reiken bij elke aanvraag tot machtiging tot verblijf. Aan de
aanbeveling werd gedeeltelijk tegemoet gekomen. De omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende
de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen tengevolge van de
inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 voorziet in de uitreiking van een ontvangstbewijs van een aanvraag ingediend op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980.
(OA 06/01; Jaarverslag 2006, pp. 108, 153 en 169)
Aanvragen om machtiging tot verblijf (1)
187. Voor een efficiënte behandeling van de aanvragen om machtiging tot verblijf, ingediend op grond
van medische redenen, legde de DVZ een interne gegevensbank aan met actuele informatie over
de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van medische zorgen in het land van herkomst van de
aanvrager. (Jaarverslag 2006, pp. 82 e.v.)
Aanvragen om machtiging tot verblijf (2)
188. Bij de behandeling van een aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend op grond van medische
redenen (artikel 9ter van de wet van 15 december 1980), beoordeelt de ambtenaar-geneesheer
de integratiegraad van de vreemdeling niet meer in zijn advies aan de DVZ.
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Regularisatie op basis van een lange asielprocedure
189. De DVZ aanvaardt om de regularisatiecriteria met betrekking tot de onredelijk lange duur van de
asielprocedure (drie of vier jaar al naar gelang het om personen gaat met of zonder schoolgaande
kinderen), in het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9, derde
lid, van de wet van 15 december 1980, toe te passen, terwijl een voorgaande aanvraag tot
regularisatie op basis van de wet van 22 december 1999 verworpen was.
Retroactieve inschrijving in de bevolkingsregisters
190. De algemene directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken laat, op basis van
bewijskrachtige elementen, de beslissingen waarin een geschil beslecht wordt over moeilijkheden
en/of betwistingen betreffende de bepaling van de hoofdverblijfplaats, terugwerken tot op de
datum van de aanvraag tot inschrijving in het bevolkingsregister of tot een datum zo dicht
mogelijk bij de datum van de effectieve betrekking van de woning. (OA 06/08; Jaarverslag 2006,
pp. 154 en 176)
Verlenging of vernieuwing van een tijdelijke verblijfstitel
191. Artikel 18, 1°, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 8 oktober 1981 moet het mogelijk maken dat de DVZ voortaan kan beslissen over de vraag
tot verlenging of vernieuwing van een tijdelijke verblijfstitel voor het verstrijken van de vervaldatum. (OA 06/05; Jaarverslag 2006, pp. 57, 153 en 173)
Identiteitsbewijs voor kinderen < 12 jaar
192. De algemene directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken verzond een
omzendbrief aan de gemeenten met de mededeling dat het identiteitsbewijs voor een kind van
minder dan 12 jaar uitgereikt wordt op vraag van de perso(o)n(en) die het ouderlijke gezag over
het kind heeft/hebben. De gemeenten dienen er van uit te gaan dat de ouder bij wie het kind niet
ingeschreven is, handelt met het akkoord van de andere ouder. De afgifte van een identiteitsbewijs is niet mogelijk als de andere ouder er zich schriftelijk tegen verzet heeft. (Jaarverslag 2006,
p. 66)
Elektronische identiteitskaarten
193. Tijdens de overgangsfase van de gewone identiteitskaart naar de elektronische identiteitskaart
kan de gemeente, zolang er hiervoor geen uitdrukkelijke juridische basis is, geen nog geldige
identiteitskaarten schrappen om de enkele reden dat de titularis geen gevolg heeft gegeven aan
de oproep om de identiteitskaart voor het verstrijken van de geldigheidsduur te laten vervangen.
De minister van Binnenlandse Zaken heeft een voorontwerp van koninklijk besluit voorgelegd
aan de Afdeling Wetgeving van de Raad van State. Het voorontwerp bepaalt dat de gewone
identiteitskaart wordt geschrapt als de betrokkene geen gevolg geeft aan de oproep om de
identiteitskaart te vervangen. Het voorontwerp bepaalt eveneens dat de nieuwe kaart zal
worden geschrapt als de betrokkene deze niet komt afhalen binnen in een termijn van drie
maanden vanaf de herinneringsbrief die hem wordt toegezonden. (OA 06/09; Jaarverslag 2006,
p. 154 en 177)
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Visumaanvraag voor gezinshereniging
194. Bij de indiening van een visumaanvraag met het oog op gezinshereniging, staat de directiegeneraal Consulaire Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken toe dat de echtgenoot de
visumaanvrager kan vergezellen. Deze regel is van toepassing op alle Belgische diplomatieke
posten in het buitenland, behalve op het Belgisch Consulaat-generaal te Casablanca en dit om
veiligheidsredenen.
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Bijlage 1: Wet van 22 maart 1995 tot instelling van
federale ombudsmannen

104

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 hen 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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
Dit huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Na het advies van de ombudsmannen te hebben ingewonnen, kan de Kamer van volksvertegenwoordigers het
huishoudelijk reglement wijzigen. Het advies wordt geacht gunstig te zijn, indien het niet is uitgebracht binnen 60
dagen na het verzoek.
Art. 18. Onverminderd de bevoegdheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers om – bijgestaan door het
Rekenhof – de gedetailleerde begrotingsvoorstellen van de federale ombudsmannen te onderzoeken en hun
begroting goed te keuren alsook de uitvoering ervan te controleren en de gedetailleerde rekeningen te verifiëren
en goed te keuren, worden de kredieten voor deze begroting uitgetrokken als dotatie op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk.
De federale ombudsmannen hanteren voor hun begrotingen en rekeningen een schema dat vergelijkbaar is met
het schema van de begroting en rekeningen van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
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.
Zij kan dit statuut en deze formatie wijzigen, na het advies van de federale ombudsmannen te hebben
ingewonnen. Het advies wordt geacht gunstig te zijn, indien het niet is uitgebracht binnen 60 dagen na het
verzoek.
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 een
maand wedde per jaar uitgeoefend mandaat.
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Bijlage 2: Charter voor een klantvriendelijke overheid
1.

Elke overheidsdienst die in rechtstreeks contact staat met haar gebruikers zal ervoor zorgen dat haar
diensten toegankelijker worden. In het bijzonder zal ze minstens eéń keer per week een avondopening voor
haar gebruikers organiseren en/of zal ze aan haar gebruikers een elektronische dienstverlening (24 uur per
dag) aanbieden die het contact met de burgers en de ondernemingen vergemakkelijkt.

2. Elke overheidsdienst moet minstens tussen 9 en 12u en tussen 13 en 17u telefonisch vlot bereikbaar zijn op
een algemeen nummer. Dit algemeen nummer wordt gepubliceerd via meerdere kanalen. Bij afwezigheid
wordt de telefoon doorgeschakeld naar een aanwezige collega of naar een antwoordapparaat.
3. Elke overheidsdienst stuurt binnen de 5 dagen na het ontvangen van een vraag om inlichtingen van een
burger, een onderneming of een vereniging een ontvangstmelding, als de vraag niet kan worden beantwoord
binnen de 2 weken. De vraag beantwoordt ze in principe binnen de maand ten gronde.
4. Elke overheidsdienst stuurt binnen de 15 dagen na het ontvangen van een aanvraag van een burger, een
onderneming of een vereniging een ontvangstmelding, tenzij de aanvraag kan worden afgehandeld binnen
een termijn van drie weken.
De aanvraag behandelt ze binnen een redelijke termijn. Deze termijn mag in principe een maximumtermijn
van vier maanden niet overschrijden.
Voor ingewikkelde dossiers streeft de dienst naar de behandelingstermijn van maximum acht maanden. In
dergelijke gevallen moet na vier maanden een voorlopig antwoord worden gegeven, dat tevens de behandelingstermijn preciseert.
5. Elke overheidsdienst die een (aan)vraag van een burger, een onderneming of een vereniging ontvangt die
eigenlijk niet voor haar is bestemd, stuurt deze door naar de correcte overheidsdienst en brengt de burger,
de onderneming of de vereniging hiervan op de hoogte.
6. Elke overheidsdienst laat communicatie toe met de burgers of de ondernemingen via verschillende kanalen
waaronder e-mail, brief, telefoon en fax. Elke communicatie van de overheid bevat de naam, de hoedanigheid, het telefoonnummer en het e-mailadres van de behandelende ambtenaar.
7. Voor zover de wettelijke bepalingen elektronische communicatie toelaten, kunnen de burger, de onderneming of de vereniging niet verplicht worden een aanvraag op papier in te dienen als dit ook elektronisch
kan.
8. Elke overheid beschikt over een website met informatie over de dienstverlening. Deze website wordt op
regelmatige basis geactualiseerd.
9. Elke overheidsdienst beantwoordt e-mail met e-mail en brieven met brieven, tenzij de gegevens van die aard
zijn dat een elektronische communicatie niet wenselijk is. Aangetekende zendingen worden enkel gebruikt
indien dit echt noodzakelijk is of wanneer dit wettelijk zo is bepaald.
10. Elke overheidsdienst waarbij burgers of ondernemingen betalingen moeten verrichten, voorziet hiertoe
moderne betaalmiddelen waaronder overschrijvingen. Voor betalingen aan het loket wordt gestreefd naar
elektronische betaalvormen.
11. Elke overheidsdienst centraliseert de verplichtingen die aan ondernemingen worden opgelegd zoveel als
mogelijk bij de unieke ondernemingsloketten.
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12. Elke overheidsdienst maakt maximaal gebruik van de gegevens die al bij andere overheidsdiensten
beschikbaar zijn.
13. Elke overheidsdienst zal de kwaliteit van de geleverde dienstverlening regelmatig evalueren. Zij maken
hiervoor gebruik zowel van interne meetinstrumenten als van tevredenheidsenquêtes
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Bijlage 3: Samenwerkingsprotocol voor de relaties tussen de
Federale ombudsman en de federale overheidsdiensten bij de
behandeling van klachten
Art. 1. Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder:
- de wet: de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (zoals gewijzigd bij de wetten van
11 februari 2004 en 23 mei 2007);
- het huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van het College van de federale ombudsmannen,
goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 19 november 1998 (B.S., 27 januari 1999);
- de Federale ombudsman: de door de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemde federale ombudsmannen en hun personeel;
- federale overheidsdienst: de federale overheidsdiensten, het Ministerie van Defensie, de programmatorische
overheidsdiensten, de openbare instellingen van sociale zekerheid, de andere federale instellingen die afhangen
van de FOD’s en van de POD’s, de instellingen van algemeen belang en de federale wetenschappelijke en
culturele instellingen;
- de leidend ambtenaar: de ambtenaar bekleed met de hoogste graad in een federale overheidsdienst;
- de directeur-generaal: de houder van een managementfunctie N 1 of bij uitbreiding, de verantwoordelijke voor
een dienst die niet ressorteert onder een directie-generaal.
Art. 2. De procedure voor de contacten tussen de Federale ombudsman en de federale overheidsdiensten bij de
behandeling van klachten is doorgaans schriftelijk. Dit belet niet dat de Federale ombudsman, behalve als het om
gegevens van persoonlijke aard gaat, bijkomend mondeling contact kan opnemen met de bevoegde ambtenaar
of dienst zo hij dit nodig acht, zonder afbreuk te doen aan artikel 11 van de wet.
Op verzoek van de Federale ombudsman kunnen in het raam van de vereenvoudigde behandeling van gelijkaardige of herhaalde klachten bilaterale contacten worden georganiseerd. Dit geldt evenzeer wanneer de
behandeling van een klacht een rechtstreeks overleg vereist.
Art. 3. In de informatiefase van een klacht (artikel 12, 2° van het huishoudelijk reglement) neemt de Federale
ombudsman rechtstreeks contact op met de bevoegde dienst. Deze verschaft de gevraagde inlichtingen. Zijn er
problemen, dan neemt de Federale ombudsman contact op met de directeur-generaal of met de leidend
ambtenaar.
In het raam van het onderzoek van een klacht (artikel 12, 3° van het huishoudelijk reglement) of bij de formulering van een voorstel (artikel 12, 4° en 7° van het huishoudelijk reglement) bezorgt de Federale ombudsman de
nuttige gegevens van de klacht aan de directeur-generaal, met kopie aan de leidend ambtenaar die het vraagt. De
directeur-generaal doet het nodige om op de door de Federale ombudsman gestelde vragen of voorstellen te
antwoorden. Zijn er problemen, dan neemt de Federale ombudsman contact op met de leidend ambtenaar.
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Art. 4. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 11, eerste lid van de wet ontvangt de Federale
ombudsman een antwoord van de betrokken dienst binnen een termijn van 15 werkdagen, te rekenen vanaf de
ontvangst van de vraag.
Zijn er problemen, dan neemt de Federale ombudsman contact op met de directeur-generaal of met de leidend
ambtenaar.
Mits motivering en na overleg met de Federale ombudsman, kan de betrokken dienst van de termijn bedoeld in
het eerste lid, afwijken.
Art. 5. De federale ombudsmannen delen aan de directeur-generaal of aan de leidend ambtenaar de lijst en de
persoonsgegevens mee van de personeelsleden die in hun naam en hoedanigheid kunnen optreden en hen
vertegenwoordigen.
Art. 6. Als de Federale ombudsman een structurele disfunctie vaststelt bij een federale overheidsdienst, dan
brengt hij de directeur-generaal en/of de leidend ambtenaar hiervan op de hoogte.
Als de Federale ombudsman overweegt om een officiële aanbeveling te doen (artikel 12, 8° van het huishoudelijk
reglement), dan brengt hij dit ter kennis van de leidend ambtenaar zodat deze bij het ontwerp zijn bemerkingen
kan formuleren.
Indien de Federale ombudsman een officiële aanbeveling doet, dan brengt hij de verantwoordelijke minister
hiervan eveneens op de hoogte zoals bepaald in artikel 14, derde lid van de wet.
Art. 7. Elke ontvankelijk verklaarde klacht wordt bij afsluiting van het onderzoek beoordeeld. Als de klacht geheel
of gedeeltelijk gegrond verklaard wordt, dan vermeldt de Federale ombudsman de bedoelde ombudsnormen.
Op het einde van elk kwartaal bezorgt de Federale ombudsman statistieken met het aantal afgesloten klachten en
hun beoordeling aan de leidend ambtenaar. Op zijn verzoek worden deze eveneens verzonden naar de
directeur-generaal.
Art. 8. Wanneer een klacht onontvankelijk wordt verklaard omdat de klager duidelijk geen voorafgaandelijke
stappen heeft ondernomen bij de betrokken administratie om zelf genoegdoening te krijgen (artikel 9, tweede lid,
2° van de wet), stuurt de Federale ombudsman de klacht naar de bevoegde dienst of naar de klachtendienst van
de betrokken federale overheidsdienst als de aard van het dossier het toelaat. De administratie informeert de
Federale ombudsman over het gevolg dat wordt gegeven aan de klacht.
Art. 9. De Federale ombudsman kan, zo hij dit nuttig acht, gehoord worden door het Forum van de Voorzitters
van de federale overheidsdiensten en door het College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid.
Minstens eenmaal per jaar wordt een vergadering van het Forum van de Voorzitters van de federale overheidsdiensten en een vergadering van het College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid gewijd aan de
relaties tussen de Federale ombudsman en de federale overheidsdiensten. De Federale ombudsman wordt
hierop uitgenodigd.
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Elke leidend ambtenaar moedigt de samenwerking van zijn diensten met de Federale ombudsman aan. Hij waakt
er over dat correcte informatie wordt verstrekt binnen zijn administratie over de rol van de Federale
ombudsman, zijn opdrachten, zijn actiemiddelen en zijn huishoudelijk reglement en geeft de nodige publiciteit aan
dit samenwerkingsprotocol.
Art. 10. In functie van bijzonderheden eigen aan een bepaalde federale overheidsdienst kunnen de Federale
ombudsman en de betrokken federale overheidsdienst in onderlinge overeenstemming dit protocol aanvullen
met een addendum.
Brussel, 29 januari 2008
De Voorzitters van de federale overheidsdiensten
De federale ombudsmannen
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Benaming

FOD
Financiën

FOD
Financiën

06/07 Vrijstelling van verkeersbelasting op ceremoniewagens: de woorden “ter gelegenheid van
plechtigheden” schrappen in artikel 15, §2, 2°, van het
koninklijk besluit van 8 juli 1970.

07/02 Artikel 366 van het Wetboek van inkomensbelastingen 92 herformuleren zodat een bezwaarschrift
ingediend bij een dienst betrokken bij de vestiging of
invordering van de belasting die de belastingplichtige
in zijn bezwaarschrift betwist, ook als geldig
ingediend kan worden beschouwd en ambtshalve
doorgestuurd kan worden aan de bevoegde
directeur der belastingen.

Hangende

FOD
Financiën

Nieuw

Hangend

Afgesloten in
2007

Hangende

FOD
Financiën

FOD
Financiën

Nieuw

Prioritair

Transversaal

Transversaal

Hangend

Hangend

Status

Transversaal

Transversaal

Onderwerp

03/03 Het bezwaarschrift.

07/01 Een centraal informatiepunt uitbouwen dat
basisinformatie verstrekt en ook doeltreffend
oriënteert en doorverwijst. Dit informatiepunt kan
de vorm aannemen van een (gratis) infolijn van de
federale overheid.
Algemene Aanbevelingen betreffende de FOD Financiën
99/08 Moeilijkheden tussen belastingplichtigen en de
administratie bij de waardering van een onroerend
goed door de fiscale administratie.
02/03 De fiscale werkloosheidsval.

99/05 Treffen van maatregelen om bekendheid te
verhogen van het bestaan en van de opdrachten van
de informatieambtenaren.
06/01 Aan alle federale administratieve overheden de
verplichting opleggen, door een aanvulling van de
wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid
van bestuur, om de termijn mee te delen
waarbinnen een beslissing zal genomen worden.

Transversale Algemene Aanbevelingen
97/11 Betwisting tussen besturen over wie bepaalde kosten
die onbetwistbaar verschuldigd zijn, ten laste zal
nemen.

AA

Zie pp. 96-98 en 146-148.

Deze aanbeveling is zonder gevolg gebleven

Aan deze aanbeveling wil het wetsvoorstel van 18 januari 2008, tot
wijziging van het Wetboek van de inkomensbelastingen 1992 voor wat
betreft de fiscale aanmoediging van levenslang en levensbreed leren
tegemoetkomen (DOC 52 0709/001)
De luiken van deze aanbeveling waar nog niet aan werd tegemoetgekomen, werden, rekening houdend met de meest recente uit de
rechtspraak voortvloeiende en administratieve ontwikkelingen, opgenomen
in twee nieuwe aanbevelingen (AA 07/02 voor de interne doorverwijzing
en AA 07/03 voor de juiste einddatum van de bezwaartermijn).

Verschillende in 2007 genomen maatregelen liggen in de lijn van deze
aanbeveling.

Zie pp. 116-117 en 145-146.

Het overheersend aantal klachten in 2007 over het niet naleven van het
beginsel van de eerbied voor de redelijke termijn bevestigt het belang van
deze maatregel.

Aanbeveling die actueel blijft en die strekt tot een vlottere behandeling van
aanvragen tot vergoeding van kosten wanneer meerdere administratieve
overheden hiertoe gehouden kunnen zijn maar die tenlasteneming echter
naar elkaar doorschuiven zodat een regeling op zich laat wachten of zelfs
uitblijft.
In 2008 zal overlegd worden met DG Interne Communicatie van de FOD
P&O.

Commentaar

26.04.2007

26.04.2007

commissie
Verzoekschriften
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202
Benaming

Onderwerp

Status

Commentaar

FOD BiZa

FOD BiZa

FOD BiZa

FOD Justitie

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.

02/01 Het statuut van de samenwonenden en het
vreemdelingenrecht
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03/01 Behandelingstermijn van de in België ingediende
dossiers voorgelegd aan de dienst Vreemdelingenzaken

06/08 De nodige maatregelen nemen die waarborgen dat
de gedetineerde daadwerkelijk de kans krijgt om zijn
reclassering voor te bereiden. Dit houdt in dat de
federale Staat efficiënte en doeltreffende samenwerkingsakkoorden met de Gemeenschappen en/of
Gewesten dient af te sluiten.
Hangende

Hangende

Afgesloten in
2007

Hangende

Deze aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.

Opgevolgd met de DVZ

Beantwoord door het artikel 6 van de wet van 15 september 2006 tot
wijziging van de wet van 15 december 1980 (B.S., 6 oktober 2006), het
artikel 11 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de
uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging
van de wet van 15 december 1980 (B.S., 31 mei 2007) en het artikel 20
van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december
1980 (B.S., 10 mei 2007).

Opgevolgd met de DVZ

07/03 Artikel 371 van het Wetboek van inkomensbelasFOD
Nieuw
Zie pp. 99-100 en 148-149.
tingen 92 aanvullen zodat de verzendingsdatum van
Financiën
het bezwaarschrift geldt als datum van indiening.
07/04 Artikel 375 van het Wetboek van inkomensbelasFOD
Nieuw
Zie pp. 100-102 en 149-151.
tingen 92 aanpassen zodat de directeur der
Financiën
belastingen ondubbelzinnig de mogelijkheid heeft om
een beslissing op een bezwaarschrift in te trekken.
Algemene Aanbevelingen betreffende de FOD’s Justitie, Binnenlandse Zaken (BiZa) en Buitenlandse Zaken (BuZa)
00/01 De huwelijksaangifte
FOD Justitie Afgesloten in Beantwoord door de wet van 9 mei 2007 tot wijziging van sommige
2007
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde het bewijs van de staat
van de personen te vergemakkelijken bij gebreke aan een akte van de
burgerlijke stand (B.S., 15 juni 2007)

AA

26.04.2007

commissie
Verzoekschriften
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Benaming

Onderwerp

Status

FOD
Personeel en
Organisatie

06/05 In het koninklijk besluit van 2 oktober 1937
houdende het statuut van het rijkspersoneel
uitdrukkelijk vermelden ofwel dat de ambtenaar die
vrijwilligerswerk wenst te verrichten daartoe
voorafgaandelijk de toestemming van zijn werkgever
moet vragen ofwel dat hij die toestemming niet
hoeft te vragen.

FOD
Mobiliteit
en Vervoer

FOD
Sociale
Zekerheid

06/04 In de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers voorzien in de mogelijkheid voor
arbeidsongeschikte ambtenaren en de arbeidsongeschikte zelfstandigen om vrijwilligerswerk te
verrichten.

06/06 De ongelijke behandeling wegwerken tussen
Belgische en buitenlandse studenten bij het verkrijgen
van een Belgisch rijbewijs door het koninklijk besluit
van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs aan te
passen aan de principes vervat in de Europese
richtlijnen betreffende de rijbewijzen.

FOD
Sociale
Zekerheid

06/03 Een wettelijke basis geven aan de mogelijkheid voor
de zelfstandigen om ondanks de verjaring toch nog
aanvullende sociale bijdragen te betalen en de
procedure hiervoor vastleggen.

Afgesloten in
2007

Afgesloten in
2007

Hangende

Hangende

Algemene Aanbevelingen betreffende de andere federale administratieve overheden
99/13 De beslotenheid van de Orde van Geneesheren.
Orde van
Hangende
Geneesheren
06/02 Artikel 24, §2, van het koninklijk besluit van 22 mei
FOD
Hangende
2003 betreffende de procedure voor de behandeling
Sociale
van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan
Zekerheid
personen met een handicap dat bepaalt dat de
sociaal verzekerde ermee akkoord gaat dat er
teruggevorderd kan worden via de bankinstelling in
overeenstemming brengen met de wet van 27
februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
personen met een handicap die in artikel 16, §2, de
modaliteiten vastlegt waaraan beslissingen tot
terugvordering van onverschuldigd betaalde
bedragen moeten voldoen.

AA

Aan deze aanbeveling werd tegemoetgekomen door het koninklijk besluit
van 24 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart
1998 betreffende het rijbewijs (B.S. 31 augustus 2007).

Deze aanbeveling werd onderzocht in het kader van de reglementaire
hervorming van de rechten, plichten onverenigbaarheden en cumulregeling
van de rijksambtenaren. Deze hervorming leidde tot het koninklijk besluit
van 14 juni 2007 waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat een ambtenaar
geen bezoldigde activiteit mag uitoefenen dan nadat hij een machtiging tot
cumulatie heeft verkregen. A contrario heeft een ambtenaar die
vrijwilligerswerk wenst te verrichten geen voorafgaande machtiging nodig.
Indien de ambtenaar twijfelt of er mogelijk sprake kan zijn van een
belangenconflict, kan hij hierover voorafgaand advies vragen.

Het koninklijk besluit dat eind 2006 in voorbereiding was en dat
uitdrukkelijk voorzag in de mogelijkheid voor arbeidsongeschikte
zelfstandigen om vrijwilligerswerk te verrichten was eind 2007 nog niet
gepubliceerd.

De directie-generaal Zelfstandigen deelde mee dat in mei 2007 twee
ontwerpen van koninklijk besluit aan de minister van Middenstand werden
voorgelegd. Deze ontwerpen werden echter nog niet ondertekend.

Deze aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.

Commentaar

26.04.2007

26.04.2007

26.04.2007

26.04.2007

commissie
Verzoekschriften
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Bijlage 6: Externe contacten van
de Federale ombudsman in 2007
11 januari 2007:
12 januari 2007:
19 januari 2007:
23 januari 2007:
24 januari 2007:
25 januari 2007:
26 januari 2007:
13 februari 2007:

14 februari 2007:
15-16 februari 2007:
21 februari 2007:
23 februari 2007:
26 februari 2007:

27 februari 2007:
28 februari 2007:
1 maart 2007:
5 maart 2007:
6 maart 2007:
12 maart 2007:

13 maart 2007:
15 maart 2007:
21 maart 2007:
26 maart 2007:
28 maart 2007:
29 maart 2007:

212

Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
Werkbezoek van de Voorzitter, de Griffier en de Directeur-generaal van de
Quaestuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers (Brussel)
Werkvergadering met de Vlaamse ombudsman bij de Hoofdbibliothecaris van de
Provinciale Bibliotheek Limburg (Hasselt)
Werkvergadering bij de Cel Beleidsvoorbereiding van de vice-eerste minister en
minister van Justitie (Brussel)
Werkvergadering bij de Voorzitster van de FOD Binnenlandse Zaken (Brussel)
Werkvergadering met de ombudsvrouw van de Franse gemeenschap ter voorbereiding van het Salon des Mandataires (Brussel)
Werkvergadering met Selor (Brussel)
Werkvergadering bij de Vlaamse ombudsman, voorbereiding van de studiedag
“Ombudsdiensten en Vreemdelingen”, Interdisciplinair Centrum voor Ombudsmanstudies (Brussel)
Algemene Vergadering Permanent Overleg Ombudslieden (POOL) (Brussel)
Deelname aan het “Salon des Mandataires” (Marche-en-Famenne)
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
Persconferentie gezamenlijke spreekuren van de Federale ombudsman en de Vlaamse
ombudsman (Gent)
Werkvergadering bij de Directeur van de Cel Algemene Diensten van de vice-eerste
minister en minister van Begroting en Consumentenzaken, portaalsite van de Belgische
ombudsmannen (Brussel)
Deelname aan de Academische Zitting tgv de 50ste verjaardag van het pensioenstelsel
voor zelfstandigen (Brussel)
Persconferentie gezamenlijke spreekuren van de Federale ombudsman en de Vlaamse
ombudsman in de Provinciale Bibliotheek Limburg (Hasselt)
Werkvergadering met Selor (Brussel)
Werkvergadering bij de Administratie van de Invordering, FOD Financiën (Brussel)
Persvoorstelling gezamenlijke spreekuren van de Federale ombudsman en de Vlaamse
ombudsman (Brugge)
Uiteenzetting “Le Cas de la Belgique” tgv het seminarie “Etats décentralisés et
Ombudsman: expériences européennes” georganiseerd door de Universitát
Autònoma de Barcelona - UAB (Barcelona)
Voorstelling Jaarverslag 2006 van de Service du médiateur de la Communauté
française (Brussel)
Deelname aan de inhuldiging van de leerstoel van Europees Recht van de rechtsfaculteit van de Université catholique de Louvain (Brussel)
Werkvergadering bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (Brussel)
Werkvergadering met Selor (Brussel)
Officiële overhandiging van het Jaarverslag 2006 aan de Kamervoorzitter (Brussel)
Werkvergadering bij de Administratie van de Invordering, FOD Financiën (Brussel)
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30 maart 2007:
3 april 2007:
4 april 2007:
12-13 april 2007:

17 april 2007:

18 april 2007:
19 april 2007:

24 april 2007:
25 april 2007:
3 mei 2007:
4 mei 2007:
10 mei 2007:
15 mei 2007:
22 mei 2007:
24 mei 2007:
30 mei 2007:
4 juni 2007:
12 juni 2007:
13-15 juni 2007:

14 juni 2007:
21 juni 2007:
22 juni 2007:

26 juni 2007:

Werkvergadering bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (Brussel)
Werkvergadering met het Vlaams Kinderrechtencommissariaat (Brussel)
Werkvergadering bij de algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken, FOD
Binnenlandse Zaken (Brussel)
Deelname aan de rondetafelconferentie “Implementing human rights and the rule of
law in Europe: The co-operation between Ombudsmen, National Human Rights Institutions and the Council of Europe Commissioner for Human Rights”, georganiseerd
door de Griekse Ombudsman en de Commissaris voor de Mensenrechten van de
Raad van Europa (Athene)
Voorstelling en bespreking van het Jaarverslag 2006 van de Federale ombudsman in de
commissie voor de Verzoekschriften van de Kamer van volksvertegenwoordigers
(Brussel)
Voorstelling van het Jaarverslag 2006 van de Vlaamse Ombudsman (Brussel)
Werkvergadering met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Brussel)
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
Voorstelling Jaarverslag 2006 van de Ombudsdienst Pensioenen (Brussel)
Voorstelling Jaarverslag 2006 van de Ombudsman van de Verzekeringen (Brussel)
Vergadering spreekuren Wallonië (Namen)
Studiedag “Kwaliteit in de Overheid” (Leuven)
Werkvergadering bij de Kansspelcommissie (Brussel)
Werklunch bij Selor (Brussel)
Studiedag “Kwaliteit in de Overheid” (Leuven)
Werkvergadering bij het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en
Vrijheden, FOD Justitie (Brussel)
Werkvergadering bij Selor (Brussel)
Werkvergadering “Klachtenmanagement bij de overheid” bij de Universiteit
Antwerpen Management School (Antwerpen)
Deelname aan de actie “DH Service en ligne” van de krant La Dernière Heure -Les
Sports (Brussel)
Werkvergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden
(POOL) (Brussel)
Werkbezoek van de ombudsman van Benin (Brussel)
Deelname aan het seminarie “The Common Assessment Framework (CAF) and the
Balanced Scorecard (BSC)”, georganiseerd door het European Institute of Public
Administration (Maastricht)
Gastspreker programma “Klachtenmanagement bij de overheid” van de Universiteit
Antwerpen Management School (Antwerpen)
Werkvergadering “Semaine de la médiation” (Brussel)
Internationale conferentie “The role of the Ombudsman institution, as a guarantee of
citizens” Human Rights and freedoms, in the consolidation of the democratic system”
(Madrid)
Ontvangst van de Ereconsul van de Republiek Turkije (Brussel)
Werkvergadering bij Selor
Werkvergadering bij de Administratie van de bijzondere belastinginspectie, FOD
Financiën (Brussel)
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12 juli 2007:

Werkvergadering met de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat
(Brussel)
Voorbereidende vergadering studiedag “Ombudsdiensten en Vreemdelingen”, Interdisciplinair Centrum voor Ombudsmanstudies (Brussel)
19 juli 2007:
Werkvergadering bij het Directoraat-generaal Justitiehuizen, FOD Justitie (Brussel)
23 juli 2007:
Ontvangst van de Chinese Delegatie van het “State Bureau for Letters and Calls”
(Brussel)
26 juli 2007:
Werkvergadering “Semaine de la médiation” (Brussel)
1 augustus 2007:
Werklunch met de Ombudsman voor de Pensioenen (Brussel)
21 augustus 2007:
Werkvergadering met Selor (Brussel)
29 augustus 2007:
Voorbereidende vergadering colloquium “Het klachtenmanagement en de ombudsdiensten in de overheidsdiensten: bouwstenen van een kwaliteitsbenadering?”
(Brussel)
6 september 2007:
Werkbezoek van de Ombudsman voor de Mensenrechten en Justitie van Oost Timor
(Brussel)
17-18 september 2007: Deelname aan het seminarie “Ombudsman’s Intervention between the Principles of
Legality and Good Administration”, georganiseerd door het Eunomia programma van
de Griekse ombudsman, onder de auspiciën van de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa (Sofia)
19 september 2007:
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
21 september 2007:
Werkvergadering met de directie-generaal Communicatie, FOD Sociale Zekerheid en
Openbare instellingen van sociale zekerheid (Brussel)
2 oktober 2007:
Opname uitzending Bel RTL, “Votre question nous intéresse” (Brussel)
3-6 oktober 2007:
Semaine de la médiation
5-7 oktober 2007:
Deelname aan de 12de internationale conferentie “International experience of the
cooperation between constitutional courts and ombudsmen in the field of ensuring
and protection of human rights” (Yerevan)
8 oktober 2007:
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
9 oktober 2007:
Colloquium “Ombudsdiensten en vreemdelingen”, Interdisciplinair Centrum voor
Ombudsmanstudies (Brussel)
10 oktober 2007:
Werkvergadering bij de Administratie der douane en accijnzen, FOD Financiën
(Brussel)
12 oktober 2007:
Werkvergadering bij de Ombudsvrouw Stad Gent en OCMW (Gent)
14-16 oktober 2007:
Deelname aan het 6de Seminarie van de Nationale Ombudsmannen van de EU
Lidstaten en kandidaat-lidstaten (Straatsburg)
17 oktober 2007:
Werkvergadering met de Vlaamse Ombudsman (Brussel)
18 oktober 2007:
Werkvergadering bij het directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen, FOD Justitie
(Brussel)
19 oktober 2007:
Deelname aan het colloquium “De Belgen en justitie in 2007” georganiseerd door de
Hoge Raad voor de Justitie (Brussel)
23 oktober 2007:
Deelname aan de studiedag “Groen licht voor gelijke kansen” (Gent)
Voorstelling Jaarverslag 2006 van de Federale ombudsman aan het Forum van de
voorzitters van de federale overheidsdiensten (Brussel)
24 oktober 2007:
Werkvergadering met Fedasil (Brussel)
26 oktober 2007:
Werklunch met de Voorzitter van het Vast Comité voor de Politiediensten (Brussel)
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30 oktober 2007:
31 oktober 2007:
1 november 2007:
5 november 2007:
6-7 november 2007:
8 november 2007:
9 november 2007:
14 november 2007:
20 november 2007:

21 november 2007:
21-22 november 2007:
26-28 november 2007:

4 december 2007:
5 december 2007:
7 december 2007:

Deelname aan de officiële inhuldiging “Nieuwe basisopleiding penitentiair beambten
Regio Noord” (Brugge)
Ontvangst van studenten “Communicatiemanagement” van de Arteveldehogeschool,
Gent (Brussel)
Deelname aan het Congres “Werken aan behoorlijkheid” tgv “25 jaar Nationale
ombudsman” (Den Haag)
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
Deelname aan de 1ste vergadering bij de Commissaris voor de Mensenrechten van de
Raad van Europa (Straatsburg)
Lezing aan de Université Catholique de Louvain “Parole aux médiateurs” (Louvain-laNeuve)
Voorstelling Jaarverslag 2006 van de Federale ombudsman aan het College van de
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (Brussel)
Voorstelling van het Jaarverslag 2006-2007 van het Vlaams Kinderrechtencommissariaat (Brussel)
Toelichting bij de rekeningen 2006 en de begrotingsvoorstellen 2007-2008 van de
Federale ombudsman voor de commissie Comptabiliteit van de Kamer van volksvertegenwoordigers (Brussel)
Werkvergadering bij de algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken, FOD
Binnenlandse Zaken (Brussel)
Ontvangst van een delegatie van Algerijnse magistraten (Brussel)
Bezoek van de Europese ombudsman aan de Federale ombudsman
Lezing aan de Université Libre de Bruxelles “La bonne administration dans l’Union
européenne: le rôle du Médiateur européen » (Brussel)
Werklunch bij en bezoek van het Hof van Cassatie (Brussel)
Lezing aan de KU Leuven “Good administration in the European Union: the role of the
European Ombudsman” (Leuven)
Werklunch met de Parlementaire ombudsmannen (Brussel)
Bezoek aan het Voorzitterschap van de Kamer van volksvertegenwoordigers (Brussel)
Lezing en gedachtewisseling in het Adviescomité voor Europese aangelegenheden van
de Kamer van volksvertegenwoordigers “Strengthening citizens” trust and confidence
in the European Union” (Brussel)
Lezing voor de Algemene Vergadering van het Permanent Overleg Ombudslieden
(POOL) “Promoting openness and accountability in the public administration”
(Namen)
Ontmoeting met de Gouverneur en de Bestendige Deputatie van de provincie Namen
(Namen)
Werkvergadering met de minister van Buitenlandse Zaken (Brussel)
Werkvergadering met de minister van Justitie (Brussel)
Werkvergadering bij de administratie van de Patrimoniumdocumentatie, FOD
Financiën (Brussel)
Voorstelling van de Federale ombudsman in de commissie voor de Verzoekschriften
(Brussel)
Deelname aan de academische zitting “15 jaar Privacywet” , Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Brussel)
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11-13 december 2007:

20 december 2007:
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Deelname aan het 5de Congres en de Algemene Vergadering van de Association des
Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) “Le médiateur/ombudsman
garant de l’équilibre entre droits collectifs et droits individuels” (Bamako, Mali)
Lezing “Beleidsinformatie en rechten van burgers als gebruikers” op de studiedag van
de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid over de vermindering van de administratieve lasten (Brussel)
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Bijlage 7: Parlementaire vragen –
Wetsontwerpen en Wetsvoorstellen
We vermelden in punt A enkel de (schriftelijke en mondelinge) parlementaire vragen en antwoorden die in 2007
gesteld of gepubliceerd werden en uitdrukkelijk verwijzen naar de Federale ombudsman of naar zijn jaarverslagen. Zeer veel andere vragen betreffende de materies behandeld in eerdere jaarverslagen werden tijdens het
afgelopen werkjaar gesteld, zonder dat een rechtstreeks verband met de Federale ombudsman of de jaarverslagen kon worden gelegd. In punt B worden enkel wetsvoorstellen of –ontwerpen opgenomen die verband
houden met een algemene aanbeveling van de Federale ombudsman 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 de Federale ombudsman.

A. Parlementaire vragen waarin wordt verwezen naar de Federale ombudsman en/of zijn
jaarverslagen
Integraal verslag; Kamer, gewone zitting 2006-2007, vraag nr. P1872 van 29 maart 2007 (Jean-Claude Maene) aan
de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, “Het verslag van de federale ombudsmannen en de
Dienst Vreemdelingenzaken”, CRIV 51 PLEN 275, p. 14.
Vr. en Antw., Kamer, 5de zitting van de 51ste zittingsperiode 2006-2007, vraag nr. 794 van 18 mei 2005 (Francis
Van den Eynde) aan de vice-eerste minister en minister van Financiën, “Aanbeveling federale ombudsmannen –
WIGB - Ambtshalve ontheffing”, DO2004200504290, Bull. 30 april 2007, pp. 32118 e.v.
Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 37 van 10 oktober 2007 (Jan
Mortelmans) aan de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en
Consumentenzaken, “Volgens het jaarverslag 2006 van de federale ombudsman is de telefonische bereikbaarheid van
de lokale kantoren van de Directie voor de inschrijving van voertuigen (DIV) – nog steeds – een probleem. 1. Welke
initiatieven zijn er ondertussen genomen? 2. Is het probleem van de telefonische bereikbaarheid van de lokale kantoren
van de DIV nu opgelost?”, DO 2007200800188, Bull., 22 oktober 2007, p. 86.
Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 18 van 15 oktober 2007 (Jan
Mortelmans) aan de minister van Mobiliteit, “Volgens het jaarverslag 2006 van de federale ombudsman is de
telefonische bereikbaarheid van de lokale kantoren van de Directie voor de inschrijving van voertuigen (DIV) – nog
steeds – een probleem. 1. Welke initiatieven zijn er ondertussen genomen? 2. Is het probleem van de telefonische
bereikbaarheid van de lokale kantoren van de DIV nu opgelost?”, Bull. vraag nog niet gepubliceerd, vraag verzonden
naar het departement met termijndatum 12 juli 2011.

B. Voorontwerpen van wet, wetsontwerpen en wetsvoorstellen die verband houden met een
algemene aanbeveling of de wet tot instelling van federale ombudsmannen of waarin de
Federale ombudsman vernoemd wordt
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de federale Ombudsmannen, de Benoemingscommissies voor het notariaat en de commissie voor de bescherming van de persoonlijke
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levenssfeer, Parl. Doc. 51K0608, Kamer, gewone zitting 2006-2007, 25 april 2007, aangenomen, Senaat, gewone
zitting 2006- 2007, 29 maart 2007, aangenomen.
Voorstel van verzoek aan het College van de federale ombudsmannen om een audit te houden over de werking van
de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken, Parl. Doc. 52 0144/001, Kamer, 1ste zitting van de 52ste
zittingsperiode, 2007, 11 september 2007.
Wetsvoorstel tot herziening van artikel 28 van de Grondwet betreffende het petitierecht door er het College van de
federale ombudsmannen in op te nemen, Parl. Doc 52 0260/001, Kamer, 2de zitting van de 52ste
zittingsperiode, 2007-2008, 24 oktober 2007.
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een
wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden, Parl. Doc. 52S0338/001, Senaat,
52ste zittingsperiode 2007- 2008, 25 oktober 2007.
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, teneinde de procedure te regelen
op grond waarvan de federale ombudsmannen kunnen worden gelast een onderzoek in te stellen naar de werking van
de federale administratieve diensten, Parl. Doc. 52 0309/001, Kamer, gewone zitting 2007-2008, 30 oktober 2007.
Voorstel aan het College van de federale ombudsmannen om, met toepassing van artikel 1, eerste lid, 2°, van de wet
van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, een onderzoek in te stellen naar de werking van de zes
door de Dienst Vreemdelingenzaken beheerde gesloten centra, Parl. Doc. 52 0507/001, Kamer, gewone zitting 20072008, 5 december 2007.
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Bijlage 8: Index van de vermelde administraties
FOD Binnenlandse Zaken: pp. 48, 71, 79, 92, 108, 109, 125, 167, 175, 182, 186, 187, 202, 212, 213, 215
Algemene Directie Instellingen en Bevolking: pp. 71, 125, 160, 167, 175, 182, 187
Dienst Humanitaire Regularisaties (DHR): pp. 60, 61, 72
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ): pp. 15, 31, 32, 42, 47, 60, 61, 63, 66, 72, 79, 92, 126, 156, 202, 213, 215,
217, 218
Directie Verkiezingen en Bevolking: p. 167
Directie van het Rijksregister: p. 108
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: pp. 54, 127, 167, 168, 171,
174, 175, 188, 202
Directie-generaal Consulaire Zaken: pp. 127, 171, 175, 188
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: pp. 135, 170, 177
FOD Financiën: pp. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 55, 56, 59, 73, 76, 77, 83, 84, 85, 87, 96, 97, 99, 100, 101,
104, 106, 107, 108, 111, 114, 115, 129, 146, 147, 148, 149, 150, 165, 168, 177, 180, 181,
184, 185, 201, 202, 212, 213, 214, 215
Administratie der Douane en Accijnzen: pp. 55, 56, 106, 107, 129, 214
Administratie van de Invordering (AINV): pp. 129, 176, 181, 186, 212
Administratie van de Ondernemings- en de Inkomensfiscaliteit (AOIF): pp. 129, 157, 176, 181
Administratie van de Thesaurie: pp. 129, 155, 165
Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU): p. 162
Deposito- en Consignatiekas: p. 180
Patrimoniumdocumentatie: pp. 49, 59, 73, 74, 75, 181, 215
Personeel & Organisatie: pp. 27, 28
FOD Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT): pp. 116, 123
FOD Justitie: pp. 67, 68, 70, 71, 95, 124, 171, 174, 202, 213, 214
Dienst Nationaliteitsrecht: pp. 67, 68
Directoraat-generaal Justitiehuizen: p. 214
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DGPI): pp. 70, 71, 124, 214
Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen (DGUSM): pp. 171, 174
Directoraat-generaal Wetgeving Fundamentele Rechten en Vrijheden (DGWFRV): pp. 67, 124, 213
FOD Kanselarij van de Eerste Minister: p. 122
Directie-generaal Externe Communicatie: pp. 116, 122
FOD Mobiliteit en Vervoer: pp. 52, 136, 173, 203
Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV): pp. 52, 173, 181, 217
FOD Personeel en Organisatie:: pp. 116, 123, 152, 201, 203
Selor: pp. 17, 27, 40, 41, 87, 88, 89, 123, 152, 159, 161, 168, 172, 176, 179, 183, 212, 213, 214
FOD Sociale Zekerheid: pp. 57, 58, 68, 79, 132, 173, 203, 214
Directie-generaal Personen met een Handicap (DGPH): pp. 57, 58, 68, 79, 132, 180, 184
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FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: p. 134
Bestuur van de Medische Expertise (Medex): pp. 134, 178, 179
Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV): pp. 134, 179
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: pp. 44, 131
Ministerie van Defensie: pp. 27, 28, 128, 198
Parastatalen, overheidsbedrijven en instanties die niet direct verbonden zijn aan een FOD/POD: pp. 140
Private organisaties belast met een openbare dienstverlening: pp. 27, 121, 141
Programmatorische Overheidsdiensten: pp. 27, 28, 121, 137
Sociale Parastatalen: pp. 27, 28, 121, 138, 139, 152
Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO): pp. 138, 183
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ): p. 138
Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO): pp. 166, 173
Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen: pp. 138, 172
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA): pp. 41, 109, 138, 160, 162, 163, 166, 176
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV): pp. 138, 172
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW): pp. 58, 81, 138, 152
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP): pp. 110, 111, 155, 159
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): pp. 89, 90, 92, 138, 152, 159, 162, 172, 179
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): pp. 138, 159, 172, 173
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): pp. 51, 52, 113, 138, 159, 162, 168, 184
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