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Vermenigvuldiging van dit verslag of delen ervan is toegestaan mits bronvermelding

Realisatie:

Vanden Broele Grafische Groep

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 2008 te bezorgen, zoals
voorgeschreven in artikel 15 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen.
Dit twaalfde jaarverslag van de federale Ombudsman sluit een bijzonder jaar af. De burger vertrouwde ons
niet minder dan 5 466 klachten en informatievragen toe.
Het was een boeiend jaar 2008. De Kamer van volksvertegenwoordigers vroeg ons op 28 februari 2008 om
twee onderzoeken te verrichten: naar de werking van de gesloten centra die beheerd worden de dienst
Vreemdelingenzaken en één naar de werking van de open centra die beheerd worden en erkend zijn door
Fedasil. Over deze onderzoeken zullen wij afzonderlijk verslag uitbrengen.
2008 stond ook voor vernieuwing. Toegankelijkheid en bekendheid zijn onmisbaar voor iedere ombudsdienst.
Daarom hebben wij de huisstijl en de website van de instelling hertekend.
Net als de voorbije jaren bevat dit jaarverslag de vijf gebruikelijke onderdelen.
In de inleiding brengen wij verslag uit over de werking en het beheer van onze instelling.
Deel twee bevat de algemene cijfergegevens en grafieken: aantal ontvangen klachten, ontvankelijkheid,
evaluatie, resultaat, behandelingsduur, enz.
In deel drie analyseren wij thematisch de behandelde klachten, geı̈llustreerd met sprekende voorbeelden uit
de praktijk.
In deel vier vindt u de cijfergegevens opgesplitst per administratie.
Deel vijf tenslotte bevat de algemene aanbevelingen bestemd voor het Parlement en de officiële
aanbevelingen die wij in de loop van 2008 rechtstreeks aan de federale administraties gericht hebben.

Wij bedanken al onze medewerkers voor hun extra inzet tijdens dit drukke werkjaar.
Wij wensen u alvast veel leesgenot en houden ons ter beschikking om dit 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
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I. Inleiding

Een brug tussen burger en overheid
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 is, tracht hij de administratie ervan te overtuigen om de nodige
verbeteringen aan de brengen. Hierbij heeft hij een ruime aanbevelingsbevoegdheid. Zodoende kan hij
ook een bijdrage leveren aan de verbetering van de regelgeving en de werking van de administraties.
Sinds de oprichting van de instelling in 1997 heeft de federale Ombudsman meer dan 45 000 burgers
proberen te helpen, 99 officiële aanbevelingen gericht aan de administratie en 59 algemene
aanbevelingen voorgelegd aan het parlement.
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Op 17 december 2008 ontvingen de federale ombudsmannen de Commissaris voor de
Mensenrechten van de Raad van Europa, de heer Thomas Hammarberg.

I. Inleiding

1. De werking van de dienst
In de loop der jaren heeft de burger de meerwaarde van de federale Ombudsman bij de
tweedelijnsklachtenbehandeling
steeds
beter
begrepen.
De
kwaliteit
en
het
ontvankelijkheidspercentage van de klachten, dat schommelt tussen 75 en 80%, getuigen hiervan. Ook
het aantal klachten blijft de laatste jaren in stijgende lijn gaan. In 2008 steeg het aantal klachten met 9%
terwijl we in 2007 al een stijging kenden met 16%. Dit maakt dat we in 2008 bijna 1 000 klachten meer
ontvingen dan twee jaar eerder.
Wij blijven natuurlijk verder investeren in de verbetering van onze eigen dienstverlening, met een
bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van de instelling. Laagdrempeligheid is immers een van
de hoekstenen van het ombudswerk.

Spreekuren
Samen met andere ombudsdiensten optimaliseerden wij in 2008 onze plaatselijke aanwezigheid door
de spreekuren over het hele land verder uit te bouwen. Zo houden wij elke week spreekuur in
Namen, om de andere week in Bergen, Charleroi en Luik en maandelijks in Antwerpen, Brugge, Gent,
Hasselt, Leuven, Marche-en-Famenne en Neufchâteau.
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In 2008 maakten 184 burgers gebruik van dit aanbod dat permanent geëvalueerd en bijgestuurd
wordt.

0800 99 962
Vanaf 1 oktober 2008 kan de burger gratis naar de federale Ombudsman bellen op het ‘groene’
telefoonnummer 0800 99 962.
Ook deze nieuwigheid moet de toegankelijkheid van de instelling verbeteren. Het groene nummer kan
de drempel verlagen voor de ontmoedigde burger die soms al heel wat inspanningen leverde om met
de administratie tot een vergelijk te komen en, wanneer die inspanningen geen resultaat opleveren,
geneigd kan zijn om te berusten in zijn situatie. Het gratis nummer brengt hem er dan misschien toe
om toch de tweedelijndienst, de federale Ombudsman, te contacteren.
Het groene nummer kent al een relatief succes, maar drie maanden is een te korte periode om een
evaluatie te maken. Die evaluatie komt er einde 2009.

Herkenbaarheid
Toegankelijkheid heeft ook te maken met herkenbaarheid. Daarom hebben we het voorbije jaar ook
hieraan verder gewerkt.
Sinds haar ontstaan heeft de instelling met verschillende logo’s en kleuren gewerkt, zelfs met twee
logo’s tegelijk, zonder dat daar een vaste lijn in terug te vinden was. Dat komt de herkenbaarheid
natuurlijk niet ten goede. We hebben daarom een nieuwe huisstijl ontwikkeld die consequent in alle
documenten en publicaties van de instelling toegepast wordt.

I. Inleiding

Bij de nieuwe huisstijl hoort een nieuw logo. Het vat, in woord en beeld, heel gebald samen waar de
instelling voor staat: ‘de federale Ombudsman een brug tussen burger en overheid’, met een
driedimensionale brug die de rol van de federale Ombudsman als bruggenbouwer tussen de burger,
de administratie en het parlement symboliseert.

www.federaalombudsman.be
De webstek van de federale Ombudsman die al bestaat sinds 1999 was dringend aan vernieuwing toe.
Samen met de nieuwe huisstijl werd in 2008 een nieuwe webstek ontworpen met bevattelijke
informatie die de burger een gebruiksvriendelijk klachteninstrument bezorgt. De nieuwe webstek zal in
het voorjaar van 2009 operationeel zijn.

In heel wat Europese landen heeft de parlementaire ombudsman een initiatiefrecht. Dat houdt in dat
de ombudsman uit eigen beweging diepgaand onderzoek kan doen naar de werking van een door
hem gekozen administratie of dienst, naar een onderdeel ervan of nog, naar welbepaalde
werkprocessen binnen die administratie of dienst. De aanleiding voor een dergelijk onderzoek is niet
noodzakelijk te vinden in de klachten die hij ontvangt. Ook berichten in de media, aanwijzingen die hij
ontvangt van ambtenaren of vaststellingen die hij zelf doet in de loop van een onderzoek kunnen de
aanleiding zijn voor een dergelijk diepgaand onderzoek.
In België is dat nog niet het geval. De federale Ombudsman heeft geen initiatiefrecht. Toch heeft de
wetgever de mogelijkheid tot structureel onderzoek ingebouwd in de wet, zij het op een meer
restrictieve manier. De federale ombudsmannen hebben onder meer als taak om op verzoek van de
Kamer van volksvertegenwoordigers onderzoek in te stellen naar de werking van de federale
administratieve diensten die ze aanwijst.1
Met toepassing van deze bepaling verzocht de Kamer van volksvertegenwoordigers ons op 28 februari
2008 om:
1. onderzoek te verrichten naar de werking van de gesloten centra die worden beheerd door de
dienst Vreemdelingenzaken;
2. onderzoek te verrichten naar de werking van de open centra die worden beheerd en zijn erkend
door Fedasil.

1

Artikel 1, eerste lid, 2° en 3° van de Wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Gewijzigd bij wet
van 5 februari 2001, B.S. 23 maart 2001; wet van 11 februari 2004, B.S. 29 maart 2004 en bij wet van 23 mei 2007, B.S. 20 juni
2007, pp. 157 e.v.
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11

I. Inleiding

Alsook, op grond van de naar aanleiding van de uitvoering van die opdracht gedane vaststellingen,
aanbevelingen te formuleren en daarvan zo spoedig mogelijk verslag uit te brengen aan de Kamer van
volksvertegenwoordigers.2
De onderzoeken zijn afgerond en de verslagen worden apart aan de Kamer voorgelegd.

3. Het beheer van de instelling
De structuur van de organisatie
De afdeling Frontoffice verzorgt het eerste contact met de burger die een beroep doet 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 drie backoffices behandelen de ontvankelijke klachten die
betrekking hebben op hun respectieve werkterrein, zoals aangeduid in onderstaand organogram. De
afdeling Communicatie ondersteunt en realiseert het communicatiebeleid van de federale
ombudsmannen, terwijl de logistieke medewerkers onder meer instaan voor het HRM en het
financieel en materieel beheer.
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2

Parl. Doc., Kamer, DOC 52 0144/005.

I. Inleiding

Personeelsbezetting en -beleid
Op 1 januari 2009 telde de instelling 46 medewerkers, verdeeld over 4 niveaus, zoals weergegeven in
de volgende tabel.
Niveau

Taalrol

Geslacht

Rechtspositie
Contract

Totaal

Totaal

effectief in
VTE3

personeelsformatie

N

F

M

V

Statutair

A

14

14

14

14

19(a)

9(b)

28

24 (+2)

B

7

6

3

10

8

5(c)

13

12 (+2)

C
D (d)

1
1

1
2

2
0

0
3

0
0

2
3

2
2,5

2
(2,5 VTE)

Totaal

23

23

19

27

27

19

45,5

38 (+6,5)

(a) waarvan 5 opdrachthouders met een tijdelijk mandaat (administrateur en 4 auditeurs-coördinatoren)
(b) waarvan 2 contractuele attachés, artikel 4 van de personeelsformatie (dringende en tijdelijke behoefte), 1 contractuele attaché voor de
tijdelijke vervanging van een statutair medewerker in disponibiliteit wegens ziekte en 1 contractuele attaché voor de tijdelijke vervanging
van afwezige medewerkers en voor een voorlopig niet ingevulde statutaire functie
(c) waarvan 2 contractuele onthaalbedienden, artikel 4 van de personeelsformatie (dringende en tijdelijke behoefte)
(d) schoonmaakpersoneel, gelijkgesteld met niveau D, artikel 4 van de personeelsformatie: 3 medewerkers (2,5 VTE)

In vergelijking met de toestand op 1 januari 2008 nam het globale personeelsbestand met drie
eenheden toe.

Om onze normale werking niet in het gedrang te brengen vergden de bovenvermelde onderzoeken
naar de open en gesloten centra die de Kamer van volksvertegenwoordigers ons opdroeg, op
personeelsvlak bijzondere maatregelen. Eigen medewerkers voerden de onderzoeken uit, terwijl vanaf
juni 2008, na goedkeuring door de Kamer, een vervangingsequipe van vier tijdelijke medewerkers
ingezet werd om de klachtenbehandeling doeltreffend te blijven verzekeren.
De aanhoudende stijging van het werkvolume door de jarenlange toename van de instromende
dossiers is overigens ook in 2008 opgevangen zonder bijkomende personeelsmiddelen. Om de
kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te kunnen blijven garanderen verkreeg onze instelling
van de Kamer de goedkeuring om de ploeg te versterken met één Nederlandstalige en één Franstalige
contractueel universitair dossierbeheerder. Deze medewerkers konden vanaf begin 2009 ingezet
worden.

Financieel en budgettair beheer
De raming en opvolging van de uitgaven van de federale Ombudsman berusten op een
langetermijnvisie. Voor de personeelsuitgaven dient een jaarlijks geactualiseerde meerjarenraming als
basis voor de begrotingsvoorstellen. Deze uitgaven vormen met 82,5% trouwens veruit de
belangrijkste post op de begroting en worden tijdens het werkjaar op de voet gevolgd. De lopende
meerjarenraming overspant de jaren 2005 tot en met 2010.
Het volledige boekhoudkundig beheer is gebaseerd op een economische boekhouding en wordt
intern georganiseerd. Het Rekenhof controleert elk jaar na afloop van het begrotingsjaar de
boekhouding en de begrotingsrekeningen.
3

Voltijds equivalent.
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De procedure voor de externe aanwerving van een directeur werd in de loop van 2008 heropgestart
en begin 2009 werd een laureaat weerhouden.

I. Inleiding

Zoals elke instelling diende de federale Ombudsman in 2008 door de hoge inflatiecijfers het hoofd te
bieden aan sterk gestegen loon- en werkingskosten. Deze meeruitgaven werden volledig
gecompenseerd binnen de eigen begroting. Dit was overigens ook het geval voor de kost van de
nieuwe initiatieven voor de verdere optimalisering van onze dienstverlening, met name een nieuwe
website en een nieuwe huisstijl voor de federale Ombudsman.
De budgettaire basiscijfers 2007-2009 worden weergegeven in de volgende tabel.
Begrotingsjaar

Rekeningen 2007

Begroting4 2008

Begroting 2009

Uitgaven

3 659 588,24

4 322 260,00

4 505 290,00

Financiering

3 918 777,17
3 547 000,00
352 560,00
19 217,17

4 322 260,00
3 858 000,00
251 160,00
213 100,00

4 505 290,00
4 108 000,00
397 290,00

dotatie
overgedragen boni
andere ontvangsten
Saldo

259 188,93

De rubriek ‘Rekeningen 2007’ vermeldt voor de uitgaven 2007 het bedrag van de werkelijke uitgaven.
De rubrieken ‘Begroting 2008’ en ‘Begroting 2009” 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),
door de overgedragen boni van vorige jaren en door de andere ontvangsten.
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Materieel beheer
De federale Ombudsman deed in 2008 een belangrijke inspanning voor de beveiliging van de
gebouwen, zowel inzake brandveiligheid als voor de toegangscontrole. De veiligheid en de
toegankelijkheid van de gebouwen voor bezoekers en medewerkers blijft ook in 2009 een belangrijk
thema van het logistiek beheer.
Op het vlak van het informaticabeheer werd in 2008 zoals hoger toegelicht met externe tussenkomst
het belangrijke project van de nieuwe website op stapel gezet. Bij het dagelijks beheer van de
ICT-infrastructuur stond de gedeeltelijke vernieuwing van het PC-park voorop.

4

De rekeningen 2008 zullen door het Rekenhof gecontroleerd worden en afgesloten door de Kamer in de loop van 2009.

II. Algemene cijfers

II. Algemene cijfers

1. Inleiding
In dit deel bieden de algemene cijfergegevens 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 staan de gegevens over de verschillende
federale administraties.5
Dit jaarverslag gaat over het volledige kalenderjaar 2008. De cijfers in dit deel geven de toestand weer
van de dossiers op 31 december 2008.
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
2008, tweemaal opgenomen worden. 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 geı̈llustreerd wordt.
Voor de algemene cijfers wordt in de mate van het mogelijke de evolutie vergeleken over de jaren
2007 en 2008. De opgenomen cijfergegevens steunen op de in het Jaarverslag 2006 beschreven
evaluatieprocedure.6
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2. Algemene statistieken
2.1. Nieuwe dossiers
Nieuwe dossiers : evolutie 2007 – 2008
Aantal klachten

Aantal informatievragen

Totaal

4 116 klachten
78,3%

1 141 informatievragen
21,7%

Totaal: 5 257

4 509 klachten
82,5%

957 informatievragen
17,5%

Totaal: 5 466

2007

2008

5
6

pp. 105 e.v.
Jaarverslag 2006, pp.17 e.v.

II. Algemene cijfers

Tijdens het werkjaar 2008 ontvingen we 5 466 nieuwe dossiers, met inbegrip van 957
informatievragen (tegenover 5 257 nieuwe dossiers in 2007, waarvan 1 141 informatievragen). Dit is
het grootste aantal nieuwe dossiers dat geregistreerd werd sinds de oprichting van de federale
Ombudsman twaalf jaar terug. Merk op dat de toename van dossiers in 2008 in vergelijking met 2007
(+ 3,98%) samengaat met de verdeling tussen klachten en informatievragen (82,5/17,5 in 2008
tegenover 78/22 in 2007)
Naast de klachten en informatievragen krijgt de federale Ombudsman ook regelmatig telefonische
vragen om inlichtingen die niet als een dossier beschouwd worden en onmiddellijk beantwoord
worden door Frontoffice.
De werklast die het beantwoorden van schriftelijke of telefonische informatievragen met zich
meebrengt mag niet worden onderschat. De federale Ombudsman tracht immers ook burgers die
geen klacht hebben, maar een loutere vraag om informatie, verder te helpen.
Tijdens de voorbije twaalf jaar legde de federale Ombudsman 45 381 dossiers aan, waarvan 35 991
klachten.

2.2. Nieuwe dossiers per taal
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Nieuwe dossiers per taal : evolutie 2007 – 2008
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2007

2008
1,2% 0,3%

1,4% 0,4%

klachten Nederlands
infovragen Nederlands
klachten Frans
infovragen Frans
klachten Duits / andere
infovragen Duits / andere

4,7%

6,3%

39%

37,9%

15%

38,4%

42,9%

12,5%

II. Algemene cijfers

2.3. Nieuwe dossiers per communicatiemiddel
Het communicatiemiddel duidt aan op welke wijze een klacht of een informatievraag ingediend werd.
Andermaal werden er in het werkjaar 2008 meer dossiers elektronisch (per e-mail of via de webstek
van de federale Ombudsman) ingediend dan per gewone brief. Vanaf oktober 2008 is de federale
Ombudsman eveneens bereikbaar op een gratis telefoonnummer (0800 99 962).

Nieuwe dossiers per communicatiemiddel
2008: 43%
E-mail
2 352 dossiers
2007: 38,5%
2008: 24,3%
Brief
1 330 dossiers
2007: 25,8%
2008: 21%
Telefoon
1 148 dossiers

19
2007: 19,6%

2007: 7,5%
2008: 3,4%
Spreekuren
184 dossiers
2007: 4,2%
2008: 3%
Fax
165 dossiers
2007: 4,3%
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2008: 5,3%
Bezoek
287 dossiers

II. Algemene cijfers

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 verklaard wordt
of voor het doorgezonden wordt naar een andere ombudsdienst.
Van de 4 509 nieuwe klachten waren er 1 001 onontvankelijk en 152 werden doorgezonden naar een
andere ombudsdienst. De overige 3 356 klachten werden ontvankelijk verklaard.

Ontvankelijkheid van de nieuwe klachten
Ontvankelijk
3 356 dossiers
3 100 dossiers
Onontvankelijk
1 001 dossiers
850 dossiers

2008: 74,4%

2007: 75,3%
2008: 22,2%

2007: 20,7%
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Doorzending
152 dossiers
166 dossiers

2008: 3,4%
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2007: 4,0%

2.5. Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Nieuwe ontvankelijke klachten per taal : evolutie 2007 – 2008
2007

2008

1,4%

1,5%

Nederlands
Frans
Duits / andere
50,9%

47,7%

50,1%

48,4%

II. Algemene cijfers

2.6. Verdeling onontvankelijke klachten
Deze grafiek vermeldt het aantal klachten per onontvankelijkheidsmotief zoals opgenomen in de
organieke wet7 en het huishoudelijk reglement van de federale Ombudsman. Doorzendingen worden
hierbij eveneens beschouwd als een categorie van onontvankelijke klachten.

Verdeling onontvankelijke klachten
Ratione materiae
641 klachten
55,6%
Ontbreken van vooraf ondernomen stappen
222 klachten
19,3%
Doorzending
152 klachten
13,2%
Duidelijk ongegrond
70 klachten
6,1%

Feiten zijn ouder dan 1 jaar
21 klachten
1,8%
Bevestiging door gebrek aan nieuwe elementen
3 klachten
0,3%

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).

7

pp. 157 e.v.
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Varia
44 klachten
3,8%

II. Algemene cijfers

Bestemmelingen van de doorzendingen

2008

%

Vlaamse Ombudsdienst

31

20,4%

Ombudsdienst Pensioenen
Ombudsdienst voor Telecommunicatie

23
23

15,1%
15,1%

Comite P

14

9,2%

Ombudsman bij de NMBS Groep

13

8,6%

Ombudsdienst voor de postsector
Hoge Raad voor de Justitie

12
11

7,9%
7,2%

Ombudsman Waals Gewest

9

5,9%

Lokale ombudsdiensten
Ombudsdienst Franse Gemeenschap

6
5

3,9%
3,3%

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

3

2,0%

Vlaamse kinderrechtencommissariaat

2

1,3%

152

2.8. Stand ontvankelijke klachten op 31 december 2008
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Op 31 december 2007 waren er nog 1 827 klachten te behandelen (ingediend in 2007 en tijdens de
vorige jaren). Daarvan werden er in 2008 nog 8 niet ontvankelijk verklaard of doorgezonden. Van de
resterende 1 819 ontvankelijke klachten van de vorige jaren werden er 1 403 afgesloten in 2008 en
blijven er op 31 december 2008 dus nog 416 te behandelen. Van de 3 356 ontvankelijke klachten die
in 2008 ingediend werden, blijven er nog 1 524 te behandelen op 31 december 2008. Het totale
aantal te behandelen ontvankelijke klachten is dus gestegen van 1 827 op 31 december 2007 tot 1 940
(1 524 + 416) op 31 december 2008 (+ 113 dossiers).

Stand ontvankelijke klachten op 31.12.2008
Vorige jaren

2008

Totaal

416 klachten

1 524 klachten

Totaal: 1 940

1 403 klachten

1 832 klachten

Totaal: 3 235

Hangend

Afgesloten

Een ontvankelijke klacht is afgesloten wanneer de klacht afgesloten is naar de klager toe (3 169) of
wanneer de behandeling ervan opgeschort is (beroep bij de rechtbank of georganiseerd administratief
beroep: 66).
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2.9. Nieuwe ontvankelijke klachten per administratie:
evolutie 2007-2008
De volgende tabellen geven de evolutie 2007-2008 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 administratie8 bevatten geen
ambtenarenklachten meer.
Nieuwe ontvankelijke klachten per administratie (exclusief ambtenarenklachten)

Personeel en Organisatie
Informatie- en Communicatietechnologie
Justitie
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Landsverdediging
Financiën
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (zonder de sociale parastatalen)
Sociale Zekerheid (zonder de sociale parastatalen)
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
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

2008
0

2007
3

41
1

29
0

77
1 174
91

87
1 294
82

4

5

948
11
205

731
14
143

20
26
102
2
295
21
349
37
3 404

40
19
116
1
257
12
204
41
3 078

De toename van het aantal klachten over private organisaties is het gevolg van de in 2008 door de
klagers ervaren problemen inzake de dienstencheques.9

8
9

pp. 105 e.v.
pp. 86 e.v.
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Nieuwe ontvankelijke ambtenarenklachten per administratie
2008

2007

Personeel en Organisatie
Justitie

0
8

1
11

Binnenlandse Zaken

4

7

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

5

3

6
27

5
32

Sociale Zekerheid (zonder de sociale parastatalen)

2

1

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Economie, KMO, Middenstand en Energie

2
0

2
6

Mobiliteit en Vervoer

1

1

Programmatorische Overheidsdiensten

1

3

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

8
4

12
11

68

95

Landsverdediging
Financiën

Vermits een klacht betrekking kan hebben op verschillende overheden, is het aantal klachten per
administratie hoger dan het aantal ontvankelijke dossiers (3 404 + 68 = 3 472 betrokken
administraties; voor 3 356 nieuwe ontvankelijke klachten in 2008).
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2.10. Nieuwe ontvankelijke klachten per sector
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Nieuwe ontvankelijke klachten per sector (zonder ambtenarenklachten)
2008

2,2%
4,1%

Gezagsdepartementen
Financiën
Sociale sector
Economische sector
Andere

25,1%

40,8%

27,9%

Voor het eerst sinds 2002 daalt het aandeel van de ‘Gezagsdepartementen’, waaronder de
immigratiediensten ressorteren, naar een niveau van ongeveer 40%. Het aantal klachten over de
sociale sector steeg met 5%, terwijl de sector financiën 4% meer klachten kreeg in vergelijking met
2007.

II. Algemene cijfers

2.11. Evaluatie van de afgesloten klachten
Bij de afsluiting van een dossier duidt de federale Ombudsman na toetsing aan de 15 ombudsnormen
aan of de klacht al dan niet gegrond is.
Het onderzoek van een klacht kan leiden tot een van de vier volgende evaluaties:
1. gegrond: een of meerdere ombudsnormen werden niet nagekomen.
2. ongegrond: de ombudsnormen werden nagekomen.

4. geen oordeel:
Vier mogelijkheden worden onderscheiden:
- wij ondernamen een poging tot bemiddeling: wordt gehanteerd bij klachten die niet onmiddellijk
als gegrond of ongegrond kunnen beschouwd worden (de administratie beschikt over een
discretionaire bevoegdheid) of waarbij snel een oplossing kan bewerkstelligd worden zonder dat
verantwoordelijkheden nader dienen onderzocht te worden;
- wij konden ons niet uitspreken over het feit of de klacht al dan niet gegrond was;
- de verzoeker antwoordde niet op onze vraag om toelichting;
- de klacht is zonder voorwerp geworden: omdat de verzoeker ons meldt dat een tussenkomst
niet meer nodig is of wanneer het probleem opgelost werd voordat wij ons onderzoek aanvatten.
In de volgende grafiek wordt een algemeen beeld geschetst van de evaluatie van de 3 169 tijdens het
werkjaar 2008 afgesloten klachten (zonder de opschortingen). Ook de ambtenarenklachten zijn
inbegrepen in die klachten.
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3. gedeeltelijk gegrond:
Drie situaties zijn mogelijk:
- de klacht omvat verschillende even belangrijke grieven, die 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
gerespecteerd werden (vb. onbehoorlijk onthaal van de verzoeker of foute
informatieverstrekking).

II. Algemene cijfers

Evaluatie van de afgesloten klachten: evolutie 2007-2008
(Gedeeltelijk) gegrond
1 021 dossiers
1 140 dossiers
Ongegrond
907 dossiers
655 dossiers

2008: 32,2%

2007: 40,3%
2008: 28,6%

2007: 23,2%
Poging tot bemiddeling
520 dossiers
343 dossiers

2008: 16,4%

2007: 12,1%
Geen oordeel
721 dossiers
690 dossiers

2008: 22,8%

2007: 24,4%

JAARVERSLAG 2008

26

2.12. Toepassing van de ombudsnormen
U vindt hierna een overzicht van de ombudsnormen gebruikt in de beoordeling van de 1 021 klachten
die in 2008 afgesloten werden 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 (1 313) hoger is dan het aantal afgesloten dossiers (1 021). Een belangrijk deel van dit
verschil betreft 85 klachten over de inwisseling van dienstencheques10, waarbij telkenmale twee of drie
schendingen van ombudsnormen werden genoteerd (175 ombudsnormen voor 85 dossiers)
Toepassing van de ombudsnormen
Ombudsnorm
Redelijke termijn
Zorgvuldigheid
Overeenstemming met de rechtsregels
Vertrouwen
Rechtszekerheid
Passieve informatieverstrekking
Redelijkheid en evenredigheid
Efficiënte coördinatie
Actieve informatieverstrekking
Afdoende motivering
Afdoende toegankelijkheid
Gelijkheid
Hoffelijkheid
Hoorplicht
Onpartijdigheid

10

pp. 86 e.v.

2008
541
170
136
98
97
76
64
54
25
22
20
8
1
1
0
1 313

% 2008
41,2%
12,9%
10,4%
7,5%
7,4%
5,8%
4,9%
4,1%
1,9%
1,7%
1,5%
0,6%
0,1%
0,1%
0%

2007
742
129
79
29
24
106
38
43
31
22
32
5
6
1
0
1 287

% 2007
57,7%
10,0%
6,1%
2,3%
1,9%
8,2%
3,0%
3,3%
2,4%
1,7%
2,5%
0,4%
0,5%
0,1%
0%
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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).
De toename, in vergelijking met 2007 van de scheidingen van de ombudsnormen ‘vertrouwensbeginsel’
en ‘rechtszekerheid’ is voornamelijk te verklaren door de 85 klachten over de omruiling van de
dienstencheques.

2.13. Resultaat van het optreden van de federale Ombudsman
Zodra vaststaat dat een klacht gegrond is, gaat de federale Ombudsman 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 het bestaande probleem op te
lossen);

Wanneer uit het onderzoek van de klacht blijkt dat deze gegrond of gedeeltelijk gegrond is, dan wordt
deze klacht ‘met positief resultaat’ afgesloten zo er een herstel of een gedeeltelijk herstel bekomen
wordt. Evenzo wanneer een poging tot bemiddeling tot een goed einde gebracht werd, wat inhoudt
dat het geschil voor de verzoeker op een positieve wijze beslecht werd.
Anderzijds wordt een gegronde of gedeeltelijk gegronde klacht als ‘zonder resultaat’ afgesloten bij een
geweigerd herstel of bij een niet geslaagde bemiddelingspoging.
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
Resultaat: Positief

Resultaat: Geen

Totaal

1 073 klachten
75,2%

353 klachten
24,8%

Totaal: 1 426

1 267 klachten
87,1%

188 klachten
12,9%

Totaal: 1 455

2007

2008

Het aantal dossiers zonder resultaat is in grote mate te verklaren door de weigering van de dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) om de vragen om toelichting van de federale Ombudsman te

27
JAARVERSLAG 2008

b) wanneer de federale Ombudsman een poging tot bemiddeling deed:
- geslaagd;
- niet geslaagd.

II. Algemene cijfers

beantwoorden. Deze vragen om toelichting betreffen de behandelingsduur van de
regularisatieaanvragen steunend op ‘artikel 9ter oud’. Weliswaar werd hieraan geleidelijk verholpen
door het slinken van de voorraad oude dossiers bij de dienst Humanitaire Regularisaties.

2.14. Behandelingsduur van de afgesloten ontvankelijke
klachten
Hierna volgt een grafiek met – per periode van 30 kalenderdagen – het aantal ontvankelijke klachten
die in 2008 werd afgesloten. Het betreft zowel de nieuwe klachten als deze van vorige jaren die nog in
behandeling waren.

Behandelingsduur in kalenderdagen van ontvankelijke klachten afgesloten in 2008
30 dagen

434

60 dagen

417

90 dagen

349

120 dagen

341

150 dagen

262

180 dagen

28

215

210 dagen

180

240 dagen

156
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270 dagen

128

300 dagen

81

330 dagen

92

360 dagen

88

390 dagen

55

420 dagen

51

450 dagen

51

480 dagen

22

510 dagen

27

540 dagen

28

570 dagen

25

600 dagen

16

630 dagen

13

660 dagen

15

690 dagen
720 dagen

9
12

Een klacht wordt pas als ‘afgesloten’ genoteerd nadat de federale Ombudsman het resultaat van zijn
tussenkomst meldt aan de klager.
Uit de gegevens blijkt dat van deze 3 169 klachten 2 018 (63,7%) werden afgesloten binnen de zes
maanden (tegenover 1 644 klachten of 58,1% in 2007).

II. Algemene cijfers

Daarnaast werden nog eens 725 klachten (22,9%) afgesloten binnen het jaar (695 klachten of 24,6% in
2007), 234 andere klachten (7,4%) binnen het anderhalf jaar (271 klachten of 9,6% in 2007) en ten
slotte 90 klachten (2,8%) binnen de twee jaar (112 klachten of 4% in 2007).
Voor 102 klachten (3,2%) vergde de afhandeling meer dan 720 dagen (106 klachten of 3,7% in 2006).
Het aantal dossiers afgesloten binnen het jaar steeg (86,6% waar dit in 2007 nog 85,7% was). De top
van de curve situeert zich dus voortaan op 30 dagen, met 13,7% van de afgesloten dossiers binnen
deze termijn, terwijl deze top zich in 2007 op 90 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 verzoekers als door administraties, geantwoord wordt.
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29

III. Analyse van de
behandelde klachten

III. Analyse van de behandelde klachten
Inleiding

Inleiding
In dit deel van het jaarverslag worden de klachten die wij in 2008 behandelden, net als vorig jaar,
gebundeld op basis van de inhoud van de klacht en niet 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. Automatisering, technologie en standaardprocedures moeten de werking van de administratie
verbeteren
2. De Ombudsman en de rechtspraak
3. Het toepassen van de reglementering
4. De federale Ombudsman en de bescherming van de mensenrechten
5. Wat is op tijd?
6. Rechtszekerheid en zorgvuldigheid leiden tot vertrouwen
7. De beoordelingsvrijheid van de overheid
8. Beleid en informatievragen
Het geheel wordt geı̈llustreerd met uit de ombudspraktijk gekozen voorbeelden.
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De namen vermeld in de voorbeelden zijn fictief.

11

pp. 182 e.v.
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I. Automatisering, technologie en
standaardprocedures moeten de werking
van de administratie verbeteren
Klachten brengen soms de nadelen en technische problemen uit de praktijk aan het licht. Anders
waren het geen klachten…

Het bestand van de bankrekeningnummers van de
belastingplichtigen wordt automatisch aangepast
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Reeds in 2005 erkende de administratie van de
Belastingen en Invordering van de FOD Financiën
dat de bijwerking van het bestand van de
bankrekeningnummers regelmatig tot moeilijkheden
leidt. Dat was volgens de fiscus te wijten aan de grote
verscheidenheid aan situaties die zich kunnen
voordoen in de persoonlijke toestand van de
belastingplichtige, aan het grote aantal verschillende
belastingen (personenbelasting, verkeersbelasting,
onroerende voorheffing, enz.), aan de diverse
betrokken
belastingdiensten
(taxatiediensten,
invorderingsdiensten, enz.), en ten slotte aan de
opeenvolgende stappen in de taxatiewerkzaamheden.
Bij de personenbelasting gebeurt de automatische
bijwerking van het bestand ‘Rekeningnummers’ door
een aantal nieuwe toepassingen (Tax-on-web,
ScanFin12) .
Dat die automatische bijwerking niet van een leien
dakje loopt, illustreren de klachten die wij hierover
jaarlijks blijven ontvangen.

In mei 2007 ontvangt mevrouw Persijns haar
aanslagbiljet voor aanslagjaar 2006. Ze krijgt
daarbij de mededeling dat de teruggave waar zij
en haar partner recht op hebben, zal uitbetaald
worden per postassignatie omdat hun
rekeningnummer niet gekend is. Het jaar voordien
hadden zij echter al hun rekeningnummer samen
met een kopie van hun identiteitskaarten
doorgegeven aan het Ontvangkantoor. Mevrouw
Persijns stuurt een e-mail aan het Ontvangkantoor,
maar ontvangt een paar dagen later toch de
postassignatie. Haar partner gaat langs op het
postkantoor. Om de 4 000 euro uitbetaald te
krijgen, moeten beide partners de assignatie
ondertekenen, beide identiteitskaarten aanbieden,
mevrouw Persijns moet haar partner een volmacht
geven en hij moet vooraf aan het postkantoor
laten weten wanneer hij het geld wil ophalen…
Op de aangiftedocumenten voor aanslagjaar
2007 staat het rekeningnummer intussen reeds
voorgedrukt. Groot is dan ook de verwondering van
mevrouw Persijns als ze een jaar later opnieuw de
mededeling krijgt dat de teruggave voor
aanslagjaar 2007 zal uitbetaald worden per
postassignatie omdat hun rekeningnummer niet
gekend is. Ze moeten binnen acht dagen hun
rekeningnummer meedelen. Mevrouw Persijns
doet – ondanks haar ergernis – snel het nodige en
krijgt de teruggave deze keer wel nog gestort op
haar rekening. Waarom is het rekeningnummer
dat ze al twee maal doorgaf nog steeds niet
gekend?

Niet zelden laten belastingplichtigen ons weten dat op
hun aanslagbiljet het oude rekeningnummer nog
vermeld staat of dat er geen op staat, alhoewel ze hun
(nieuw) nummer reeds doorgaven. Als die vergissing
niet tijdig wordt ontdekt en er wordt op een oud
rekeningnummer uitbetaald, dan duurt het soms
maanden vóór dat kan rechtgezet worden.13 Staat er
geen rekeningnummer op het aanslagbiljet vermeld,
dan wordt de teruggave via een postassignatie uitbetaald, met alle administratieve rompslomp van
dien ...
12

13

Het project ‘Scanfin Inkomstenbelastingen’ betreffende de digitalisering van de aangiften wil zeggen: de creatie van een
numeriek beeld en het lezen en de verwerking van de door de belastingplichtigen verstrekte gegevens. (definitie uit vraag nr.
908 van de heer Devlies dd. 30.08.2005)
Jaarverslag 2006, p.112.
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Wiens fout is het dat het rekeningnummer meegedeeld door de belastingplichtige niet gekend is? En
tot wie moet de belastingplichtige zich richten om het juiste rekeningnummer voor de toekomst te
laten opnemen?
Zowel het Taxatiekantoor als het Ontvangkantoor worden vermeld op het aanslagbiljet. Hoe worden
de taken onder die twee diensten verdeeld?
Al de gegevens die op het aanslagbiljet staan, zijn een zaak van het Taxatiekantoor, dat zich daarvoor
baseert op de aangifte van de belastingplichtige. In principe, moet de belastingplichtige een wijziging
van het rekeningnummer op zijn aangifte vermelden. Het is de verantwoordelijkheid van het
Taxatiekantoor om hiermee rekening te houden bij de opmaak van het aanslagbiljet.
Al wat betrekking heeft op de betaling of teruggave van de belasting, behoort tot de bevoegdheid van
het Ontvangkantoor. Als de belastingplichtige merkt dat op zijn aanslagbiljet een verkeerd
rekeningnummer aangegeven wordt, dan moet hij – om te vermijden dat de uitbetaling op een
verkeerde rekening of per postassignatie gebeurt – binnen acht dagen contact opnemen met het
Ontvangkantoor, met een kopie van zijn identiteitskaart.

Het feit dat de belastingplichtige een nieuw rekeningnummer op zijn aangifte vermeldt, garandeert ook
niet altijd dat dit op het aanslagbiljet zal overgenomen worden. Zelfs wanneer het rekeningnummer
vooraf gedrukt staat op de aangifte, komt het soms voor dat het niet op het aanslagbiljet voorkomt.
ICT-problemen, maar ook verschillende werkwijzen die de Taxatiediensten erop nahouden bij de
manuele verbeteringen die ze sinds het scannen van de aangiften kunnen of nog moeten aanbrengen,
lijken de oorzaak te zijn van de problemen.
Met de vaststelling dat het rekeningnummer vermeld door de belastingplichtige niet altijd correct of
tijdig opgenomen wordt in de juiste bestanden, wat leidt tot laattijdige terugbetalingen, heeft de
federale Ombudsman de centrale diensten aangesproken.
Het hoofdbestuur bevestigde dat de Taxatiekantoren de mogelijkheid en ook de taak hebben om
indien nodig de rekeningnummers manueel in te voeren.
Nieuwe instructies zullen aan de Gewestelijke Directies Taxatie gestuurd worden. Hierin zal het
hoofdbestuur uitdrukkelijk de aandacht vragen voor hun verplichtingen met betrekking tot het
invoeren van de rekeningnummers.
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Dit sluit echter niet uit dat het probleem zich in de toekomst opnieuw kan voordoen. De wijziging van
het rekeningnummer in het bestand waarin de terugbetalingen op dat moment worden verwerkt, blijkt
ook in een ander bestand overgebracht te moeten worden, dat de gewijzigde rekeningnummers bevat
voor de toekomstige terugbetalingen. Deze wijziging wordt echter niet automatisch overgenomen in
het bestand van de Taxatiediensten.
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De nieuwe Elektronische ID biedt tal van mogelijkheden
Op de website van de FOD Binnenlandse Zaken krijg je via de link www.eid.belgium.be meer uitleg
over de toepassingsmogelijkheden van de nieuwe elektronische identiteitskaart. Op de website staat
dat de eID meer is dan een identiteitsbewijs. Met zijn eID kan de burger tal van administratieve zaken
regelen van op zijn eigen computer, 24 uur op 24. Daarnaast biedt de eID nog andere mogelijkheden:
van het wettig ondertekenen van elektronische documenten en e-mails tot veilige chatruimtes voor
kinderen, van toegang tot het containerpark tot inloggen op het netwerk van de werkgever.
Door de chip in de nieuwe elektronische identiteitskaart worden al deze toepassingen mogelijk. Soms
komt de chip echter los …
Volgens de cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken voor de jaren 2005 tot en met 2007, werden in
totaal 11 246 kaarten teruggestuurd waarvan de chip was losgekomen. In 9 489 van de gevallen werd
toegegeven dat dit het gevolg was van een productiefout. In de andere 1 757 gevallen oordeelde de
FOD Binnenlandse Zaken dat het loskomen van de chip het gevolg was van een onzorgvuldig gebruik
van de kaart.
Het verschil is van belang omdat de kaart in het geval van een productiefout gratis vervangen wordt.
De burger ontvangt dan ook een brief met verontschuldigingen en krijgt een gratis kaartlezer.14
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Is het loskomen van de chip het gevolg van onzorgvuldig gebruik, dan moet de burger zelf de nieuwe
eID betalen.
Wat is onzorgvuldig gebruik?
Alle beschadigde kaarten worden door een
ambtenaar bij de FOD Binnenlandse Zaken
gecontroleerd op basis van bepaalde maatstaven: de
zijkanten van de kaart worden gecontroleerd, men
kijkt of er deuken of scheuren zijn in de kaart, ook
wordt nagegaan of er geen schade is die door derden
kan aangebracht zijn (zoals tandjes van de baby of van
de hond enz.).
De beslissing van de FOD Binnenlandse Zaken in
verband met een mogelijk onzorgvuldig gebruik van
de eID gebeurt eenzijdig.
De federale Ombudsman vroeg om een
tegensprekelijke vaststelling van de oorzaak van het
loskomen van de chip.
De FOD Binnenlandse Zaken meent
geen belanghebbende partij is
tegensprekelijke vaststelling van de
moeten gebeuren tussen de burger en

14

De chip van de elektronische identiteitskaart van
de heer Pasmans is losgekomen. Hij moet een
nieuwe kaart betalen. De FOD Binnenlandse
Zaken zegt dat hij zijn kaart onzorgvuldig heeft
gebruikt. De heer Pasmans begrijpt er niets van.
Hij bewaart de kaart in een plastiek hoesje in zijn
portefeuille en gebruikt de kaart eerder
uitzonderlijk: eenmaal per jaar bij een
grenscontrole, om een kopie ervan aan de bank te
geven en om boeken bij de bibliotheek te ontlenen.
Volgens de FOD Binnenlandse Zaken zit er een
deuk in zijn identiteitskaart, wat wijst op
onzorgvuldig gebruik. Volgens de gemeente zou
dat het gevolg zijn van het feit dat de heer
Pasmans zijn portefeuille doorgaans in de
achterzak van zijn broek draagt. De heer Pasmans
vraagt of hij als man nu verplicht is om een jas te
dragen (met een zak die groot genoeg is voor zijn
portefeuille) of om voortaan een (hand)tas te
dragen?

echter dat zij
hierbij. Een
oorzaak zou
de fabrikant van de kaarten. Volgens de FOD is dat praktisch

Om de eID op je computer te installeren, heb je een eID-kaartlezer en een internetverbinding nodig.
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niet haalbaar gezien de lage kostprijs van een nieuwe elektronische identiteitskaart (10 en 15 euro).
Het organiseren van een tegensprekelijke vaststelling over de betaling van een som van 15 euro is met
andere woorden de moeite niet waard.
De stelling dat de FOD Binnenlandse Zaken geen belanghebbende partij is, is onaanvaardbaar. Als er
een probleem is, dan is de betrokken partij voor de burger de FOD Binnenlandse Zaken. De burger
heeft niets te maken met de fabrikant zelf. De keuze van de administratie om die privéfirma aan te
stellen voor de aanmaak van de kaarten heeft geen invloed op de relatie tussen de burger en de FOD
Binnenlandse zaken.

De schade die de burger lijdt door het loskomen van
de chip kan bovendien soms ook meer zijn dan alleen
de kostprijs van de nieuwe eID. Hij moet zijn eID
immers ook tijdelijk missen.
De federale Ombudsman vroeg de FOD
Binnenlandse Zaken om het vaststellen van de
oorzaak voor het loskomen van de chip in elk geval
tegensprekelijk te maken in de gevallen waarbij de
schade de gewone kostprijs van de nieuwe eID
overschrijdt, indien nodig in aanwezigheid van de
betrokkenen of hun raadsman.

Door het loskomen van de chip op zijn
elektronische identiteitskaart kan de heer Willems
zijn gezin niet vergezellen op reis naar Tunesië. Hij
kan pas twee dagen later vertrekken na het
verkrijgen van een paspoort via de snelprocedure.
Na de tussenkomst van de federale Ombudsman
bevestigt de FOD Binnenlandse Zaken dat de
heer Willens recht heeft op de terugbetaling van
de geleden schade als gevolg van een
productiefout van de elektronische identiteitskaart.
Hij ontvangt een bedrag van 1 332, 96 euro dat
de kostprijs vertegenwoordigt van de internationale
reispas via de versnelde procedure, het extra
vliegtuigticket, de verlenging van het verblijf in het
hotel voor twee dagen, het uitstellen van de
terugvlucht en een extra treinticket.

Bovendien moet de beslissing dat het gebrek aan de kaart geen gevolg is van een productiefout
passend gemotiveerd worden, met de verwijzing naar de concrete elementen waarop die steunt.
Wanneer deze beslissing naar de burger gestuurd wordt, moeten de rechtsmiddelen tegen deze
beslissing ook aangeduid staan.
De burger is zich immers niet altijd bewust van het feit dat hij zijn identiteitskaart ‘onzorgvuldig’
gebruikt …
Bij het zoeken naar de manieren om de aantoonbaarheid van de productiefout te vergemakkelijken
voor de burgers die er het slachtoffer van zijn, heeft de FOD Binnenlandse Zaken alvast een
standaardformulier ontwikkeld “voor de aanvraag tot terugbetaling van de kosten naar aanleiding van een
defect van de kaart eID”.
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Als kan aangetoond worden dat het loskomen van de
chip het gevolg is van een productiefout, dan is dat
een gebrek aan de identiteitskaart. Als dit gebrek dan
schade veroorzaakt, is de FOD Binnenlandse Zaken
volgens het gemeen recht gehouden om de schade te
vergoeden.
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De geautomatiseerde procedure bij de betekening van een
kadastraal inkomen
De administratie van de Patrimoniumdocumentatie bij de FOD Financiën moet zorgvuldig
omspringen met deze procedure.
Bij de vaststelling van een nieuw kadastraal inkomen (bijvoorbeeld na een aangifte van wijziging van een
onroerend goed of een nieuwbouw) voert een ambtenaar bij een plaatselijk kantoor van het Kadaster
het door hem toegekende bedrag in een bestand in. Daarbij kan hij in het systeem een vakje aanvinken
dat ervoor zorgt dat het kadastraal inkomen automatisch betekend wordt aan de eigenaar van het
onroerend goed.
Deze geautomatiseerde betekening gebeurt drie maal
per jaar (in december, februari en mei) door FinPress,
de drukkerij van de FOD Financiën. Het plaatselijke
Kadasterkantoor komt hier niet meer in tussen.
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Tussen het ingeven van het nieuwe kadastraal
inkomen en de geautomatiseerde betekening verloopt
gewoonlijk nog wat tijd, wat de plaatselijke
Kadasterkantoren de kans geeft om indien nodig nog
een controle uit te voeren. Zo kunnen zij nagaan of
het kadastraal inkomen dat op basis van het dossier
toegekend werd, overeenkomt met de werkelijkheid.
Als blijkt dat het toegekende kadastraal inkomen niet
juist is of dat nog een bijkomende controle moet
gebeuren en de betekening dus nog niet mag
doorgaan, dan kan de procedure voor automatische
verzending opnieuw uitgeschakeld worden. De
betekening gebeurt dan achteraf manueel.
Waakzaamheid is dus steeds geboden!
Als de opdracht tot automatische verzending niet of
niet op tijd opnieuw uitgeschakeld wordt, terwijl de
administratie nog een controle wenst uit te voeren,
dan wordt het nieuwe, voorbarig toegekende
kadastraal inkomen toch betekend.
De administratie van de Patrimoniumdocumentatie
werd geconfronteerd met de gevolgen van een
automatische betekening …

In augustus 2005 wordt de heer De Vos eigenaar
van een onroerend goed. De vorige eigenaar
mevrouw De Wespelaere legt een beslissing van
het Kadaster voor die haar in februari 2004 is
betekend, waarop staat dat het kadastraal
inkomen van het goed van 334 naar 158 euro is
teruggebracht. Deze beslissing volgde op haar
aangifte dat ze het goed van appartement naar
berging had omgevormd. Bij de berekening van de
registratierechten die de heer De Vos naar
aanleiding van het verwerven van dit onroerend
goed verschuldigd is, blijkt evenwel dat het
kadastraal inkomen in de bestanden van het
Kadaster nog steeds 334 euro bedraagt.
Waarschijnlijk zijn ze nog niet aangepast…
De heer De Vos gaat ervan uit dat het
misverstand snel zal zijn opgelost. Na onderzoek,
verklaart de administratie van het Kadaster echter
dat de bestanden van het kadastraal inkomen wel
correct zijn. De betekening van het kadastraal
inkomen is via een geautomatiseerde procedure
gebeurd … en dat had niet mogen gebeuren. De
verlaging van het kadastraal inkomen is onterecht
en is enkel op basis van de aangifte gebeurd.
Deze aangifte kwam echter niet overeen met de
werkelijkheid. Een controle toonde aan dat het
appartement helemaal niet definitief tot berging
omgevormd is. Mevrouw De Wespelaere is hier
echter nooit officieel van op de hoogte gebracht en
de automatische betekening werd niet
geannuleerd Wat nu?

III. Analyse van de behandelde klachten
I. Automatisering, technologie en standaardprocedures moeten de werking van de administratie verbeteren

Voor een optimale werking van geautomatiseerde procedures,
is de medewerking van de gebruiker nodig
❖ Dienstencheques bestellen
Via een systeem met dienstencheques kan een erkende onderneming werknemers in dienst nemen
om activiteiten van huishoudelijke hulp uit te voeren. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
besteedde de organisatie van het systeem uit aan een dienstenchequesbedrijf.
Dienstencheques bestellen is heel eenvoudig. De gebruiker schrijft op de rekening van het
dienstenchequesbedrijf het bedrag over dat overeenstemt met het aantal gewenste dienstencheques.
In de gestructureerde mededeling moet de gebruiker zijn gebruikersnummer vermelden. De
gebruikers worden hier uitdrukkelijk op gewezen.
Wordt het gebruikersnummer niet of niet correct vermeld bij de bestelling of is het gestorte bedrag
geen veelvoud van de kostprijs van één dienstencheque, dan stort het dienstenchequesbedrijf het
bedrag automatisch terug en worden de bestelde dienstencheques niet uitgereikt.

Sinds maart 2008 krijgen de gebruikers een
verwittigingsmail toegestuurd waarin vermeld wordt
dat het geld is teruggestort als gevolg van een fout in
het bedrag. In het geval dat een verkeerd
gebruikersnummer werd doorgegeven, is de oplossing
minder evident, aangezien het dienstenchequesbedrijf
dat nummer nodig heeft om te kunnen bepalen over
welke klant het gaat.

In januari 2008 bestelt mevrouw Soetens 30
dienstencheques. Omdat ze die een maand later
nog niet ontvangen heeft, terwijl de normale
leveringstijd slechts enkele dagen is, contacteert ze
de federale Ombudsman. Mevrouw Soetens heeft
per vergissing 201 euro gestort in plaats van 210
euro. Eén dienstencheque kost 7 euro. 201 is geen
veelvoud van 7, daarom is het bedrag teruggestort
op haar rekening. Mevrouw Soetens had dat
echter nog niet opgemerkt.

Bij de beoordeling van de klachten over de niet tijdig ontvangen dienstencheques, moet uiteraard
steeds nagegaan worden of de gebruikers de voorgeschreven procedure hebben nageleefd.
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Gebruikers bleken echter vaak niet op de hoogte van
het terugstorten van het bedrag en bleven soms
tevergeefs wachten op hun dienstencheques.
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❖ De onmiddellijke inning
Bij een aantal inbreuken op de verkeersreglementering worden soms voorstellen tot onmiddellijke
inning gedaan. De betaling ervan kan een verdere gerechtelijke vervolging vermijden.
Alle onmiddellijke inningen van heel België worden betaald via storting op een rekeningnummer dat bij
de Bank van De Post is geopend “679-2003013-60 Onmiddellijke inningen 1000 Brussel”. Deze
rekening behoort toe aan een Ontvangkantoor der Penale Boeten bij de FOD Financiën te Brussel.
Hierop worden ongeveer 10 000 betalingen per dag gedaan. Een zeker automatisme bij de organisatie
van de verwerking van deze betalingen is dan ook onvermijdelijk.
Het beheer van de betalingen en betalingsherinneringen is georganiseerd door FINPOST, een
onderdeel van De Post. Deze dienst ontvangt de processen-verbaal van de politie, brengt ze onder in
een gegevensbank en kent aan elk proces-verbaal een referte toe (een OGM-nummer beginnende
met 200/…).
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Indien een betaling gebeurt zonder vermelding van de referte, dan kan die door het door FINPOST
uitgewerkte systeem niet gelinkt worden aan een boete. De overtreder zal dus een herinnering tot
betalen ontvangen en moet dan het bewijs dat hij wel degelijk betaald heeft, voorleggen aan de
politiedienst die het proces-verbaal opstelde. De politiedienst oordeelt dan of die betaling voor die
welbepaalde overtreding in aanmerking kan genomen worden. Het kan immers zijn dat één persoon
verschillende overtredingen heeft begaan die met hetzelfde bedrag beboet worden. Aangezien al die
bedragen op hetzelfde rekeningnummer moeten gestort worden, zal moeten aangetoond worden
welke betaling aan welke overtreding gekoppeld moet worden.
Uit een onderzochte klacht, blijkt dat sommige betalingen die zonder referte gebeuren echter nooit
gekoppeld worden aan een overtreding.
Bij schatting gebeuren er per dag 400 betalingen die niet aan een welbepaalde boete kunnen
gekoppeld worden. Die vormen samen een gigantisch bedrag.
FINPOST mag deze bedragen niet zomaar op de herkomstrekening terugstorten, want De Post mag
die gelden niet beheren. FINPOST heeft het geautomatiseerde systeem uitgewerkt, maar alles wat een
menselijke tussenkomst vereist, moet door het ontvangkantoor der Penale Boeten gebeuren. Dit ene
kantoor kan geen 400 betalingen per dag nakijken. Daarvoor zouden tien extra voltijdse
personeelsleden nodig zijn.
Wel worden er dagelijks vragen om teruggave (in geval van een dubbele of een verkeerde betaling)
ingediend bij de fiscus. Deze aanvragen stuurt de fiscus door naar de politie die op haar beurt de
verzoekers doorstuurt naar het Parket. De fiscus doet de terugbetalingen enkel in opdracht van het
Parket.
Ook deze geautomatiseerde procedure vereist overduidelijk de correcte medewerking van degenen
die de boete moet betalen. De overtreder wordt er behoorlijk van op de hoogte gesteld.
Het is dan ook aan degene die verkeerd betaald heeft, om te bewijzen aan het Parket dat hij die
welbepaalde boete wel degelijk betaald of dubbel betaald heeft, om een verdere vervolging te
vermijden.
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Op de brief die de politie overhandigt, met
het voorstel tot onmiddellijke inning, staat
het toegekende referentienummer. Daarbij
wordt uitdrukkelijk vermeld: “Gebruik
uitsluitend
deze
referentie
in
de
gestructureerde
mededeling
van
uw
overschrijving, die geen vrije tekst toelaat.
Anders loopt u het risico dat uw betaling niet
wordt herkend en de strafrechtelijke
procedure wordt voortgezet.”

Standaardformuleringen kunnen de werking van de
administratie vereenvoudigen, maar mogen concrete situaties
niet uit het oog verliezen
❖ De standaardmotivering bij de weigering van een Schengen-visum type C 15
Vóór de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij de FOD Binnenlandse Zaken de toelating geeft om
een visum ‘kort verblijf’ uit te reiken, onderzoekt hij de bestaansmiddelen van de aanvrager. Wanneer
deze zelf zijn solvabiliteit niet kan bewijzen, kan hij een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen.
Door deze verbintenis stelt een Belg of een vreemdeling die in België verblijft zich garant voor de
verblijf- en terugkeerkosten en de gezondheidszorg van de persoon die op basis van het visum in
België verblijft.
Uit de beslissingen blijkt echter dat de DVZ een visum ‘kort verblijf’ soms weigert met als reden dat de
aanvrager onvoldoende eigen middelen bewijst, terwijl er een verbintenis tot tenlasteneming
voorgelegd werd. De DVZ gebruikt deze standaardformulering wanneer zij meent dat er een gevaar
voor vestiging is. Hij gaat na of de aanvrager een ‘belangencentrum’ behoudt in zijn land van herkomst
dat garandeert dat hij na het verstrijken van zijn visum terugkeren zal. De DVZ meent dat voldoende
eigen middelen van bestaan hebben in het land van herkomst, een garantie kan zijn dat men zal
terugkeren.
15

Een visum waarmee vreemdelingen het grondgebied van de Schengen-staten kunnen betreden, voor een ononderbroken
verblijf van maximaal 90 dagen, of verschillende achtereenvolgende verblijven van samen maximaal 90 dagen per 6 maanden.
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Op 4 januari 2007 begaat de heer Beeltjens een
verkeersovertreding. Op 17 januari 2007 krijgt hij een voorstel tot
onmiddellijke inning van 50 euro. Hij betaalt op 5 februari en krijgt
een herinneringsbericht op 20 februari 2007. Dat legt hij naast
zich neer: waarschijnlijk gaat het om een kruising van de betaling
en de herinnering. Op 4 juni 2007 krijgt hij van het Parket een
laatste aanmaning tot betaling. Als hij niet betaalt, zal hij vervolgd
worden.
De heer Beeltjens schrijft aangetekend naar het Parket om te
zeggen dat hij heeft betaald. Hij vermeldt het PV-nummer en
voegt het betalingsbewijs toe. Enkele weken later komt de
wijkagent op bezoek, die informeert naar de onbetaalde boete. De
heer Beeltjens bezorgt aan de bevoegde politiedienst een kopie
Het voorbeeld toont aan dat dit laatste
van het betalingsbewijs en denkt dat de zaak daarmee in orde is.
geen loze woorden zijn.
Op 18 december 2007 krijgt hij echter bezoek van de
deurwaarder. Hij moet op 18 maart 2008 voor de rechtbank
verschijnen. De heer Beeltjens begrijpt er niets van en hij contacteert de federale Ombudsman.
Omdat de dag van de zitting nadert, neemt de ombudsman zonder deze informatie contact op met het
ontvangkantoor der Penale Boeten met de vraag de betaling van de heer Beeltjens “te zoeken”. Dan blijkt dat de
heer Beeltjens – in tegenstelling tot wat hij beweerde – helemaal geen refertenummer heeft vermeld bij zijn
betaling… en dat er dus in het geautomatiseerde systeem geen link is tussen zijn betaling en de overtreding.
Nu de heer Beeltjens op de hoogte is van de oorzaak van het probleem, verzuimt hij voor de rechtbank te verschijnen,
omdat hij geen verlof kon krijgen. Ook de termijn om verzet aan te tekenen tegen het verstekvonnis laat hij verstrijken.
Hij moet nu 188, 97 euro betalen. De 50 euro die hij op 5 februari 2007 betaalde, staat nog op de rekening van de
onmiddellijke inningen te 1000 Brussel. Om die terug te krijgen moet het Parket aan het ontvangkantoor der Penale
Boeten de opdracht tot terugbetaling geven.

III. Analyse van de behandelde klachten
I. Automatisering, technologie en standaardprocedures moeten de werking van de administratie verbeteren

De DVZ erkent dat er geen ‘eigen middelen’ mogen gevraagd worden wanneer er een garant is en zal
nadenken over een andere formulering om de beslissingen tot weigering op een meer gepaste manier
te motiveren wanneer hij meent dat er een gevaar voor vestiging is.

❖ De vervangende gevangenisstraf als standaardvermelding?
De Ontvangkantoren der Penale Boeten bij de
administratie van de Patrimoniumdocumentatie
van de FOD Financiën staan onder meer in voor de
inning en invordering van de veroordelingen door de
rechter en wijzen daarbij op de mogelijke uitvoering
van de vervangende gevangenisstraf. Zij sturen een
uitnodiging tot betaling en geven ingeval van
niet-betaling feedback aan het Parket van de
Procureur des Konings.
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Het is de rechter die bij de veroordeling tot het
betalen van een geldsom beslist of al dan niet een
vervangende gevangenisstraf wordt opgelegd. Als de
veroordeling niet in een vervangende gevangenisstraf
voorziet, dan kan de ontvanger der Penale Boeten
uiteraard geen melding maken van de vervangende
gevangenisstraf.
Uit het onderzoek van een klacht bleek aanvankelijk
dit verzoek tot uitvoering van de vervangende
gevangenisstraf in alle gevallen vermeld te staan op de
aanmaningen tot betaling door de ontvanger der
Penale Boeten, als straf in geval van niet-betaling.

Na het uitzitten van een gevangenisstraf, dient de
heer Van Snick klacht in tegen sommige bewakers
van de gevangenis wegens pesterijen. Hij stelt zich
burgerlijke partij voor de correctionele rechtbank,
maar krijgt ongelijk, gaat tevergeefs in beroep en
in Cassatie waar hij veroordeeld wordt tot de
betaling van de gerechtskosten die 69,66 euro
bedragen. De reı̈ntegratie van de heer Van Snick
verloopt moeizaam. Hij heeft gezondheidsproblemen, is in collectieve schuldbemiddeling…
Hij kan de 69,66 euro niet zomaar onmiddellijk
betalen.
Via de ontvanger der Penale Boeten wordt hij
aangemaand tot het betalen van de
gerechtskosten, zoniet zal deze de uitvoering van
de vervangende gevangenisstraf vragen. De heer
Van Snick is in paniek… Het Hof van Cassatie
heeft hem helemaal niet tot een vervangende
gevangenisstraf veroordeeld. De ontvanger der
Penale Boeten zegt dat het om een
standaardvermelding gaat. De heer Van Snick is
niet gerustgesteld… Pas nadat de heer Van Snick
op vraag van de federale Ombudsman de excuses
van de administratie heeft ontvangen voor de
onterechte dreiging met gevangenisstraf, kan hij op
beide oren slapen.

De betalingsberichten zijn standaarddrukwerk en ze
zijn allemaal op dezelfde manier opgesteld. Volgens de
administratie, zou het Ontvangkantoor der Penale Boeten zelf bovendien niet beschikken over de
bevoegdheid om de tekst van de betalingsberichten op te stellen of te wijzigen.
Omdat dreigen met een vervangende gevangenisstraf zonder veroordeling daartoe illegaal is, vroegen
wij het hoofdbestuur bij de administratie van de Patrimoniumdocumentatie welke maatregelen konden
genomen worden om te vermijden dat in de toekomst nog onaangepaste standaardbrieven verstuurd
worden.
Uit deze contacten bleek dat er reeds verschillende standaardbrieven bestaan, dat die in sommige
gevallen door de plaatselijke kantoren wel degelijk kunnen bewerkt worden via de computer en als dat
niet mogelijk zou zijn, dat de manuele correctie van een standaardvermelding ook steeds een optie is.
Het versturen van de juiste standaardbrief is dus een kwestie van zorgvuldigheid.
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Soms verwacht men een automatisme, maar is dat er niet…
❖ ‘Manuele’ behandeling teruggave administratieve boete
Na een vernietiging van een boete voor laattijdige neerlegging van de jaarrekening duurt het soms heel
lang (jaren) vóór de teruggave effectief gebeurt.
De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie stuurt het informaticabestand met de
beslissingen om de boetes terug te geven door aan de administratie van de
Patrimoniumdocumentatie bij de FOD Financiën waar dit soort teruggaven manueel verwerkt wordt.
Volgens de administratie van de Patrimoniumdocumentatie moesten zo, eind november 2007,
duizenden teruggaven manueel verwerkt worden.
In november 2008 was de achterstand van de behandeling quasi weggewerkt tot een vijftigtal dossiers.
De oorzaak van de lange behandelingstermijnen was niet alleen het gevolg van de manuele verwerking,
maar moest volgens de FOD Financiën ook gezocht worden bij de FOD Economie. De
geautomatiseerde informatie van de FOD Economie kwam bijvoorbeeld met twee jaar vertraging bij
de FOD Financiën aan.

Voor deze gevallen is de toekenning van interesten voor de laattijdige terugbetaling geregeld door het
burgerlijk recht, wat betekent dat een ingebrekestelling nodig is.
Een ingebrekestelling bij deurwaardersexploot zou vereist zijn ten aanzien van de overheidsdiensten.
Ingaan op onze vraag om in deze dossiers interesten na een ingebrekestelling bij aangetekende brief
toe te kennen, zou volgens de administratie niet haalbaar zijn.
Wij blijven ook hier bij het standpunt dat wij reeds innamen over het toekennen van interesten naar
aanleiding van de lange behandelingstermijn van de aanvragen om teruggave van registratierechten.16
Een gerechtsdeurwaardersexploot eisen om 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
behandelingstermijnen van de administratie.
De huidige wetgeving laat immers toe om een aangetekende brief als ingebrekestelling te aanvaarden.
De administratie van de Patrimoniumdocumentatie zal over de haalbaarheid van ons voorstel advies
inwinnen bij de dienst Budget en Beheerscontrole van de FOD Financiën.

16

Jaarverslag 2007, pp. 49-50.
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Daarnaast ondervond de FOD Financiën ook problemen met de terugbetaling van boetes die
oorspronkelijk zonder gestructureerde mededelingen betaald waren … Alvorens effectief tot
teruggave van die boetes te kunnen overgaan, moest de FOD Financiën dan ook bijkomende
controles doen.

III. Analyse van de behandelde klachten
I. Automatisering, technologie en standaardprocedures moeten de werking van de administratie verbeteren

❖ Hogere uitkering voor loopbaanonderbreking bij 50+
De onderbrekingsuitkering bij loopbaanonderbreking
wordt toegekend door de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA).
In het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende
de toekenning van onderbrekingsuitkeringen hangt het
bedrag van de onderbrekingsuitkering, die bij de RVA
kan aangevraagd worden, onder meer af van de
leeftijd van de werknemer. Boven de 50 jaar heeft
men recht op een hogere of zelfs dubbele uitkering.
De reglementering voorziet echter geen automatische
verhoging van de uitkering vanaf de leeftijd van 50 jaar.
Als men 50 wordt tijdens de periode van
loopbaanonderbreking, dan verhoogt de uitkering dus
niet automatisch vanaf de 50ste verjaardag.
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Om de verhoging te krijgen zou men op de 50ste
verjaardag zelf een nieuwe aanvraag moeten indienen
met aanduiding op het aanvraagformulier dat men wel
degelijk de hogere uitkering voor 50-plussers wil.

Op 13 september 2006 vraagt mevrouw De
Pretere, die voor de provincie werkt, één vierde
loopbaanonderbreking aan van 1 januari tot 31
december 2007. Op 6 november 2006 krijgt ze
de beslissing van de RVA dat ze netto maandelijks
een onderbrekingsuitkering van 68,97 euro
ontvangen zal. In mei 2007 wordt ze 50 jaar. Op
1 oktober 2007 vraagt ze een verlenging van haar
loopbaanonderbreking aan vanaf 1 januari 2008.
Op haar aanvraag duidt ze aan dat ze 50 jaar is.
Op 9 november 2007 krijgt ze de beslissing dat ze
netto maandelijks een onderbrekingsuitkering van
137,92 euro zal ontvangen. Ze stelt vast dat het
bedrag hoger is dan vorig jaar en neemt contact
op met de RVA. Ze vraagt een retroactieve
rechtzetting van het bedrag van de
onderbrekingsuitkering vanaf juni 2007, de maand
volgend op haar 50ste verjaardag. Dat kan niet
meer volgens de RVA, omdat ze de aanpassing
van de beslissing van 6 november 2006 niet tijdig
gevraagd heeft.

De keuze moet uitdrukkelijk door de werknemer gemaakt worden, omdat men de dubbele uitkering
slechts één keer kan genieten. Dit laatste vloeit voort uit artikel 8, §3, van het bovengenoemd koninklijk
besluit.
Zo zou het kunnen dat men na de 50ste verjaardag nog slechts zes maanden verder in
loopbaanonderbreking blijft en nadien het werk gedurende een aantal jaren opnieuw voltijds hervat,
vooraleer opnieuw een paar jaar loopbaanonderbreking te nemen. Zes maanden de dubbele uitkering
krijgen is dan minder voordelig dan ze een aantal jaren te kunnen genieten.
De keuze van de werknemer is dan afhankelijk van zijn eventuele toekomstplannen. Een automatische
verhoging zou in sommige gevallen dus nadelig kunnen zijn.
Dat er vanaf 50 jaar geen automatische verhoging gebeurt, wordt in de informatie die de RVA
verstrekt evenwel niet uitdrukkelijk vermeld, met misverstanden tot gevolg.
De RVA beloofde het infoblad terzake in die zin aan te passen en een paragraaf toe te voegen met de
verduidelijking dat het bedrag op de 50ste verjaardag van de aanvrager niet automatisch herzien wordt,
maar dat hij hiervoor zelf de nodige stappen moet ondernemen.
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2. De Ombudsman en de rechtspraak
De federale Ombudsman is geen instelling met rechtsbevoegdheid.
Een invloedmagistratuur onderscheidt zich van een magistratuur die beslist, uitvoert of bestraft,
doordat ze geen andere bevoegdheid heeft dan te trachten de partijen gemeenschappelijk te doen
instemmen met de oplossingen die ze in het raam van de klachtenbehandeling aanreikt, met de
bemiddelingsvoorstellen die ze doet of met de aanbevelingen die ze formuleert.17
Uit de onderstaande bespreking blijkt dat de ombudsman en de gerechtelijke instanties elkaar kunnen
ondersteunen en aanvullen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Sinds 1 juni 2007 nam de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) de bevoegdheden over van de
Raad van State inzake het vreemdelingencontentieux en ook van de Vaste Beroepscommissie voor
vluchtelingen.

Bij een negatieve beslissing over een
aanvraag om machtiging tot verblijf kan het
niet
volstaan
dat
de
dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) bij de FOD
Binnenlandse Zaken als motivering enkel
verwijst naar een wetsartikel. Dat standpunt
namen wij reeds duidelijk in.18
Op basis van de wet van 22 december
199919 kon een vreemdeling onder
bepaalde voorwaarden een aanvraag tot
regularisatie van zijn verblijf in België
indienen. Luidens artikel 16 van die wet kon
degene die een aanvraag indiende op grond
van de Regularisatiewet van 22 december
1999 geen aanvraag tot verblijf meer
indienen op grond van (het toenmalige)
artikel 9, lid 3, van de wet van 15 december
1980.

17

18
19

Op 12 september 2007 ontvangt de heer Aliba een beslissing van
de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Zijn aanvraag om
machtiging tot verblijf op basis van artikel 9, lid 3, is zonder
voorwerp in toepassing van artikel 16 van de wet van 22
december 1999. Hij heeft immers reeds op basis van deze wet
een regularisatieaanvraag ingediend.
In zijn laatste aanvraag, die hij in maart 2004 ingediend heeft,
verwijst de heer Aliba echter uitdrukkelijk naar de familiale band
die hij heeft met het Belgische dochtertje van zijn intussen
overleden partner, mevrouw De Pril. De dienst Jeugdzorg (Service
d’ Aide à la Jeunesse) van de Franse Gemeenschap heeft deze
band geattesteerd en kent een wekelijks bezoekrecht toe aan de
heer Aliba.
Door zijn aanvraag zonder voorwerp te verklaren en enkel naar
het wetsartikel 16 te verwijzen, houdt de DVZ echter geen
rekening met het door de heer Aliba ingeroepen recht op
bescherming van zijn privéleven. Op de vraag van de federale
Ombudsman om intrekking van de beslissing en heronderzoek van
de situatie van de heer Aliba gaat de DVZ aanvankelijk niet in. Op
30 mei 2008 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
evenwel het standpunt van de federale Omdudsman en de heer
Aliba krijgt een machtiging tot verblijf.

Parl. St., DOC 52 0260/001, Voorstel tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Olivier Chastel) betreffende het
petitierecht door er het College van de federale ombudsmannen in op te nemen, dd. 24 oktober 2007. Dit voorstel werd op 10
juli 2008 door de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen, en is hangende bij de Senaat.
Jaarverslag 2006, p. 93.
De wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen.
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❖ Een verwijzing naar een wetsartikel is geen afdoende motivering voor een
negatieve beslissing over een aanvraag om machtiging tot verblijf
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Maar een aanvraag tot verblijf, ingediend op grond van bovengenoemd artikel 9, lid 3, afwijzen door
alleen te verwijzen naar artikel 16 van de wet van 22 december 1999, is volgens ons niet alleen in strijd
met de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, lex
generalis, maar ook met artikel 62 van de wet van 15 december 1980 zelf, lex specialis, dat stelt: “De
administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.”
Door die korte motivering met enkel de vermelding van artikel 16 van de wet van 22 december 1999
kunnen de betrokkenen niet nagaan of de DVZ er bijvoorbeeld heeft op toegezien dat de hogere
juridische normen van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden (EVRM) geëerbiedigd werden.
Uit zijn rechtspraak blijkt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het standpunt van de federale
Ombudsman bijtreedt.

❖ De aanvraag om machtiging tot verblijf moet behandeld zijn vóór het bevel
om het grondgebied te verlaten wordt betekend
Op het einde van de asielprocedure wordt in principe door de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij
de FOD Binnenlandse Zaken, in geval van een negatieve beslissing, een bevel betekend om het
grondgebied te verlaten.
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In 2006 deed de federale Ombudsman de aanbeveling om vooraleer een bevel om het grondgebied
te verlaten aan de betrokkene te betekenen, eerst de hangende aanvraag om machtiging tot verblijf te
behandelen.20
De DVZ had na onze eerdere tussenkomst reeds aanvaard, om aan de vreemdelingen die zich kunnen
beroepen op een lange asielprocedure (van drie of vier jaar) en die op basis daarvan een gunstige
beslissing op hun aanvraag om machtiging tot verblijf zouden kunnen krijgen, geen bevel om het
grondgebied te verlaten meer te betekenen vóór hun aanvraag om machtiging tot verblijf behandeld
was.
De dienst weigerde echter in de andere gevallen onze aanbeveling te volgen. In 2008 moesten wij
aanvankelijk nog herhaaldelijk onze aanbeveling bij de dienst Vreemdelingenzaken in herinnering
brengen.
Elke vreemdeling die een aanvraag om machtiging tot verblijf heeft ingediend, vóór het einde van zijn
asielprocedure, heeft recht op een beslissing over die aanvraag vóór hij een bevel ontvangt om het
grondgebied te verlaten.
De klachten die wij in 2008 ontvingen, brachten opnieuw zorgwekkende situaties aan het licht. Het
recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven, gewaarborgd door artikel 8 van het EVRM,
van sommigen zou immers ernstig in het gedrang komen, mochten zij op basis van het bevel om het
grondgebied te verlaten naar hun land van herkomst teruggestuurd worden, zonder dat hun aanvraag
om verblijf onderzocht werd.

20

Jaarverslag 2006, pp. 83-84, 153 en 174.
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Na deze twee arresten van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen liet de DVZ ons weten
dat geen bevel om het grondgebied te verlaten meer
zou betekend worden zolang een voorafgaandelijk
ingediende aanvraag om machtiging tot verblijf
hangende is.
Zodoende volgt de dienst Vreemdelingenzaken
volledig onze aanbeveling.

De heer Mbombo, Congolees, verblijft als
asielzoeker in België. In juni 2006 dient hij een
aanvraag in om machtiging tot verblijf. In
november 2006 wordt de heer Mbombo vader
van een zoon, die de Belgische nationaliteit heeft.
Hij deelt dit ook mee aan de dient
Vreemdelingenzaken om zijn aanvraag tot verblijf
te vervolledigen. Na een negatieve beslissing op
zijn asielaanvraag ontvangt de heer Mbombo in
april 2007 een bevel om het grondgebied te
verlaten. Op zijn aanvraag om machtiging tot
verblijf heeft hij echter nog geen antwoord
gekregen. Aansluitend bij zijn klacht, beveelt de
federale Ombudsman aan om het bevel om het
grondgebied te verlaten, in te trekken en zijn
aanvraag om verblijf te onderzoeken. In augustus
2008 wordt de heer Mbombo geregulariseerd
waardoor het bevel om het grondgebied te
verlaten vervalt.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens:
opsluiting in de transitzone van de luchthaven Brussel-Nationaal
kan niet
Bij geschillen die hangende zijn voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, kunnen de
vaststellingen van de federale Ombudsman gebruikt worden als onpartijdige informatie.
Zo diende een NGO bij de federale Ombudsman een klacht in tegen de administratieve praktijk van
de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij de FOD Binnenlandse Zaken om de buitenlandse
onderdanen die een bevel tot terugdrijving hadden gekregen over te brengen van het gesloten
centrum waar ze vastgehouden werden, naar de transitzone van de luchthaven Brussel-Nationaal. De
DVZ meende op die manier de beschikkingen van de raadkamer of de arresten van de kamer van
inbeschuldigingstelling uit te voeren om betrokkenen in vrijheid te stellen.
De minister van Binnenlandse Zaken en de DVZ stelden dat door betrokkenen over te brengen van
een gesloten centrum naar de transitzone: “de vreemdelingen in de gesloten centra die in vrijheid worden
gesteld door de raadkamer, ook effectief worden vrijgesteld. Indien ze worden vrijgesteld en deze personen
zich achteraf opnieuw in de transitzone bevinden is dit toe te schrijven aan het feit dat ze niet in het bezit
zijn van de vereiste documenten om toegang te krijgen tot het grondgebied”.22
De DVZ was de mening toegedaan dat de beschikking van de raadkamer of het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling enkel betrekking had op de vrijheidsberovende maatregel, namelijk de
opsluiting in een gesloten centrum, en niets te maken had met het bevel tot terugdrijving, dat alleen
voor de Raad van State kan aangevochten worden.

21
22

RVV, nr. 14 731 en 14 727.
Vr. en Antw., Kamer, zitting 2003, vraag nr. 6 van 22 juli 2003 (Genot). Zie in dezelfde zin, Integraal verslag, Kamer, gewone
zitting 2003-2004, samengevoegde interpellaties nr. 280 (Genot) en nr. 287 (Boukourna) van 21 april 2004 respectievelijk
over “De invrijheidgestelden in de transitzone van de Brusselse luchthaven” en over “De transitzone van de luchthaven van
Zaventem”, Com. 234, pp. 32 e.v.
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In twee arresten van 31 juli 200821 oordeelde de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat de
Belgische Staat geen bevel om het grondgebied te
verlaten mocht betekenen, zonder eerst in te gaan op
de argumenten die de betrokkene aanhaalt in zijn
aanvraag om machtiging tot verblijf en die raken aan
het respect voor de mensenrechten die beschermd
zijn door de internationale rechtsorde, waarvan België
deel uitmaakt.
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De redenering dat de transitzone geen deel uitmaakt van het grondgebied, klopt niet. De transitzone
behoort immers integraal tot het Belgisch grondgebied.
Meer nog, de transitzone die dient om passagiers op te vangen die slechts een tussenlanding maken, is
materieel helemaal niet uitgerust om mensen gedurende meer dan één of twee dagen op te vangen,
met alle gevolgen van dien voor het respect voor de menselijke waardigheid, zoals gewaarborgd door
de Grondwet.
Net als het Comité voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties vond de federale Ombudsman
deze praktijk verontrustend omdat dergelijke handelwijzen van de dienst Vreemdelingzaken “kunnen
lijken op willekeurige opsluiting en leiden tot onmenselijke of vernederende behandeling”.23
De federale Ombudsman had er dan ook reeds in zijn Jaarverslag 2004 op aangedrongen om een
einde te maken aan deze praktijk.24
Bijna drie jaar later, in een arrest van 24 januari 200825 doet het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens in dezelfde zin een uitspraak en verwijst daarin als bron onder andere ook uitdrukkelijk naar de
vaststellingen van de federale Ombudsman met betrekking tot het vasthouden van vreemdelingen in
de transitzone van de luchthaven Brussel-Nationaal.
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Sinds de bevestiging van het Hof dat deze praktijk in strijd is met het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, maakte de bevoegde minister een einde aan
deze praktijk.

De Raad van State: een federaal economisch of financieel
belang in de zin van de wet betreffende de openbaarheid van
bestuur
Een aantal ambtenaren die niet geslaagd waren voor een examen georganiseerd door het
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) vroegen om hun testresultaten te mogen
inkijken en wensten een kopie van de meerkeuzevragen en de correcte antwoorden.
De resultaten ter plaatse inkijken mocht, een kopie van de vragen en de correcte antwoorden krijgen
niet.
Volgens de FOD Personeel en Organisatie, waarvan het OFO afhangt, is het economisch niet
verantwoord om die examens met de correcte antwoorden aan de kandidaten mee te geven omdat
het opstellen van dergelijke examens erg kostelijk is en veel tijd vergt. Als kopieën van deze examens
uitgedeeld worden, dan zouden toekomstige deelnemers de vragen op voorhand kunnen kennen. Op
die manier worden ze snel onbruikbaar.
De federale Ombudsman meent dat het OFO op die manier niet tegemoet komt aan de vereisten van
de wet op de openbaarheid van bestuur en wordt hierin gesteund door de Commissie voor de
toegang tot bestuursdocumenten26 en de Raad van State.

23
24
25
26

Slotbeschouwingen van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties van 30 juli 2004 (CCPR/CO/81/BEL), nr. 17.
Jaarverslag 2004, pp. 44-45.
Het arrest werd definitief op 24 april 2008.
Deze commissie heet nu de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten.
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De Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten wees er in een advies van 2 maart 2007 aan
het OFO uitdrukkelijk op dat dit recht [op toegang] kan uitgeoefend worden, hetzij door het
document te raadplegen, hetzij door er een kopie van te krijgen. De keuze wordt door de aanvrager
gemaakt, niet door de administratie [...].27
Ter ondersteuning van zijn standpunt beroept het OFO zich op artikel 6, §1, 6°, van de wet van 11
april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur:
“Een federale of niet-federale administratieve overheid wijst de vraag om inzage, uitleg of mededeling in
afschrift van een bestuursdocument af, wanneer zij heeft vastgesteld dat het belang van de openbaarheid
niet opweegt tegen de bescherming van een van de volgende belangen:
[…]
6° een federaal economisch of financieel belang, de munt of het openbaar krediet; […]”
De Raad van State28 stelde echter – weliswaar met betrekking tot een fiscale aangelegenheid –
uitdrukkelijk: “het federale economische belang mag niet dermate systematisch worden aangevoerd dat het
een holle frase wordt. Indien dat middel systematisch wordt aangevoerd, zou dat immers uiteindelijk tot
gevolg hebben dat de (…) administratie (…) volledig buiten de toepassing van de wet van 11 april 1994
zou vallen, wat in strijd is met de uitdrukkelijk geformuleerde bedoeling van de wetgever. Voor het overige
wordt de administratie erop gewezen dat, wanneer zij gewag maakt van uitzonderingen, zij deze een voor
een concreet moet staven”.

Het OFO deelde ons in november 2008 mee dat het bestaande testbeleid volledig herbekeken wordt,
met als een van de belangrijkste aandachtspunten de inzage van de dossiers en het verkrijgen van een
kopie van vragenlijsten en antwoordalternatieven, typeantwoorden of correctierooster.

27

28

Vrije vertaling; de Franse tekst luidt: “ce droit (d’accès) peut être exercé soit en consultant le document soit en obtenant une copie.
Ce choix appartient au demandeur, pas à l’administration (…)”.
Raad van State, arrest nr. 66.860 van 18 juni 1997.
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Wij vroegen dan ook aan het OFO om in de toekomst elke weigering om een afschrift te verstrekken
afdoende te motiveren rekening houdend met de rechtspraak van de Raad van State.
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Het Hof van Cassatie: artikel 367 van het Wetboek op de
inkomstenbelastingen 92 mag niet te restrictief worden
toegepast
Op basis van ons onderzoek naar aanleiding van een klacht, bleek dat niet alle belastingdiensten binnen
de administratie van de Belastingen en Invordering bij de FOD Financiën artikel 367 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 92 (WIB 92) correct interpreteerden.
In artikel 367 van het WIB 92 staat: “Het bezwaarschrift gericht tegen een aanslag die gevestigd is op
betwiste bestanddelen, geldt van ambtswege voor de andere aanslagen gevestigd op dezelfde bestanddelen
of als supplement vóór de beslissing van de directeur der belastingen of van de door hem gedelegeerde
ambtenaar, zelfs wanneer de termijnen tot bezwaar tegen die andere belastingen zouden zijn verstreken.”
In de oude versie van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen was dit artikel 268 en in een
arrest van 19 november 2004 legt het Hof van
Cassatie artikel 268 van het WIB (oud) uit.
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Een bezwaarschrift dat door de belastingplichtige
tegen een supplementaire aanslag wordt ingediend
kan worden uitgebreid tot een eerder gevestigde
aanslag, waarvan de bezwaartermijn reeds verstreken
was, indien beide aanslagen op dezelfde betwiste
bestanddelen zijn gesteund.
Uit ons onderzoek bleek dat niet alle lokale
belastingadministraties op de hoogte waren van de
rechtspraak van het Hof van Cassatie en dat ‘dezelfde
bestanddelen’ soms nog zo eng geı̈nterpreteerd werd
dat artikel 367 van het WIB 92 in de praktijk bijna niet
toegepast werd.
De centrale diensten van de Belastingen en
Invordering moesten dan ook ingrijpen.
Pas vier jaar na de uitspraak van het Hof heeft de
administratie zich voorgenomen, op vraag van de
federale Ombudsman, om instructies naar de
buitendiensten te sturen om de ruimere visie van het
Hof van Cassatie te bevestigen.

De heer André, gepensioneerde met een
zelfstandige activiteit in bijberoep, vergeet zijn
aangifte in te dienen voor aanslagjaar 2006. Hij
ontvangt dan ook een aanslag van ambtswege. De
bezwaartermijn laat hij verstrijken. Hij moet 9000
euro belastingen betalen… Enige tijd later krijgt hij
voor dat aanslagjaar nog een supplementaire
aanslag. Bij de vestiging van de oorspronkelijke
aanslag is hem ten onrechte een belastingkrediet
voor lage beroepsinkomsten toegekend. Dat kan
immers niet bij een aanslag van ambtswege. Het
resultaat is dat de heer André nog 400 euro extra
moet betalen. Nu beslist de heer André om te
reageren.
Hij dient een bezwaarschrift in waarin hij ook de
oorspronkelijke aanslag betwist en alsnog een
aangifte indient voor aanslagjaar 2006. De
betrokken Gewestelijke Directie wil het bezwaar
als onontvankelijk beschouwen. Na tussenkomst
van de federale Ombudsman besluit ze evenwel
om de centrale diensten te contacteren. Omdat
die niet onmiddellijk antwoorden beslist de
Gewestelijke Directie enkel het bezwaar tegen de
supplementaire aanslag als ontvankelijk te
beschouwen. De heer André wil echter dat ook zijn
bezwaar tegen de oorspronkelijke aanslag in
aanmerking genomen wordt. Op basis van het
arrest van het Hof van Cassatie heeft hij daar
immers recht op. Volgens artikel 367 van het WIB
92 kan de belasting die de heer André
verschuldigd is immers nog rechtgezet worden en
correct berekend worden op basis van de
documenten die hij ter staving van zijn werkelijke
inkomsten voorgelegd heeft.
Hij wordt er nu ten onrechte toe gedwongen zich
daarvoor tot de rechtbank te wenden.
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3. Het toepassen van de reglementering
Bij de klachten over het toepassen van de reglementering kunnen we twee categorieën
onderscheiden: er zijn de klachten die voortvloeien uit een verkeerde of betwistbare interpretatie van
de reglementering door de administratie en er zijn de klachten die het resultaat zijn van vergissingen bij
de toepassing van de reglementering.
Om deze laatste soort klachten te voorkomen moeten meestal praktische oplossingen gezocht
worden. Voor de eerste daarentegen is overredingskracht en volharding nodig…

De administratie overtuigen om op een verkeerd standpunt
terug te komen
❖ De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) volgt de
aanbeveling van de federale Ombudsman

Dat de RKW artikel 17 van het Handvest van de
sociaal verzekerde weigerde toe te passen, kwam
reeds aan bod in onze vorige twee jaarverslagen.29
Via de programmawet van 20 juli 2006 werd het
bovengenoemd artikel 17 voor de RKW zelfs buiten
werking gesteld. Sindsdien kan in geval van fout van de
betalingsinstelling de ten onrechte uitbetaalde
kinderbijslag tot één jaar na de uitbetaling ervan wel
nog teruggevorderd worden.

Eind september 2005 ontvangt de heer Beyens
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 ontvangen
heeft. 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 in rang 1 en 2 moeten zijn.
De heer Beyens is verrast. Hij heeft immers al een
dochter uit een eerste huwelijk, voor wie kindergeld
in rang 1 uitbetaald wordt. De herziening van de
situatie door de RKW blijkt echter correct, maar
met de terugvordering van de 7 850,66 euro kan
de heer Beyens evenwel niet akkoord gaan. Hij
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 aanvankelijk niet herzien. Na lang
aandringen volgt de RKW uiteindelijk de visie van
de federale Ombudsman en krijgt de heer Beyens
in december 2008 5 589,94 euro terug, het deel
van de kinderbijslag dat intussen sinds 2005
ingehouden werd om de terugvordering af te
betalen.

Voor de dossiers waarin de RKW vóór de
inwerkingtreding op 1 oktober 2006 van de
programmawet van 20 juli 2006 vaststelde dat er
teveel kinderbijslag uitbetaald werd als gevolg van een fout van het kinderbijslagfonds of de RKW zelf,
bleef artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde echter wel onverkort van toepassing.
De RKW wilde dat echter niet toegeven.
29

Jaarverslag 2006, pp. 63-64 en Jaarverslag 2007, pp. 81-82.
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Wanneer een instelling van sociale zekerheid zich
vergist bij de toekenning van een uitkering, de sociaal
verzekerde niet op de hoogte is van de vergissing en
uit de nieuwe berekening blijkt dat de uitkering lager
moet zijn, kan de nieuwe beslissing met de juiste
toekenning 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. Concreet wil dit
zeggen dat er in die gevallen geen terugvordering van
de teveel betaalde uitkering mogelijk is.
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Wij waren dan ook verplicht om een officiële aanbeveling te richten aan de RKW met kopie aan de
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 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 recht.30
De RKW deelde ons eind 2007 nog 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. Uiteraard namen wij daar geen genoegen mee. De minister kan de administratie immers niet
ontslaan van het toepassen van een bestaande wet.
In november 2008 liet de RKW ons eindelijk weten dat bij gebrek aan enige reactie van de minister
terzake het opportuun geacht werd om onze aanbeveling te volgen en dat de betrokken dossiers
geregulariseerd worden.

❖ Wat verstaat de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij de FOD
Binnenlandse Zaken onder gemeenschap van goederen?
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Reeds in ons Jaarverslag 200631 vroegen wij ons af waarom voor de DVZ een stelsel van de wettelijke
gemeenschap niet volstond als stelsel van gemeenschap van goederen in de zin van de omzendbrief
van 9 september 1998 betreffende de verbintenis tot tenlasteneming zoals geregeld in artikel 3bis van
de wet van 15 december 1980.
In die omzendbrief staat dat een verbintenis tot tenlasteneming32 enkel kan aangegaan worden door
één individu dat in eigen hoofde dient te beschikken over voldoende middelen van bestaan. Dat geldt
in principe ook voor echtparen. Alleen indien de echtgenoten bewijzen dat ze gehuwd zijn onder het
stelsel van gemeenschap van goederen, kunnen de inkomsten van beide echtgenoten in aanmerking
genomen worden. Volgens de DVZ kon dus enkel een algehele gemeenschap van goederen in
aanmerking komen.
De DVZ ging ervan uit dat het stelsel van gemeenschap van goederen strikt geı̈nterpreteerd diende te
worden.
Koppels die vóór 1976 gehuwd zijn zonder huwelijkscontract, hebben een stelsel van algehele
gemeenschap van goederen. Zij komen dus in aanmerking om samen een persoon ten laste te nemen.
In dat geval is er inderdaad maar één vermogen: het gemeenschappelijke.
De huwelijken die na 1976 zonder huwelijkscontract gesloten zijn, hebben echter enkel een
gemeenschap van aanwinsten. Op basis van de richtlijn van de DVZ was een gemeenschappelijk
vermogen dat enkel uit aanwinsten bestaat niet voldoende.
Wij begrepen deze strikte houding niet omdat de beroepsinkomsten die bepalend zijn bij de
beoordeling van de voldoende middelen in het kader van een tenlasteneming, immers precies de
aanwinsten zijn en dus ook bij de huwelijken die na 1976 onder het wettelijk stelsel zijn gesloten,
behoren tot het gemeenschappelijk vermogen.

30
31
32

OA 07/02, Jaarverslag 2007, pp. 82-152, 208-209.
Jaarverslag 2006, pp. 79-80.
Bij een verbintenis tot tenlasteneming stelt een Belg of een vreemdeling die in België toegelaten is tot een verblijf van
onbepaalde duur zich garant voor het verblijf, de terugkeer en de medische kosten van de persoon die een visum aanvraagt.
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In 2008 gaf de administratie eindelijk toe dat geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling belet om
het inkomen van de echtgenoot van de garant mee in aanmerking te nemen bij een huwelijk onder het
wettelijk stelsel met een gemeenschappelijk vermogen dat enkel uit aanwinsten bestaat.
En aangezien de huwelijksakte op basis van artikel 76 van het Burgerlijk Wetboek het
huwelijksvermogensstelsel vermeldt, volstaat het om de huwelijksakte voor te leggen om na te gaan of
de inkomsten van beide echtgenoten in aanmerking mogen genomen worden.
De DVZ zal dit nieuwe standpunt ook voldoende bekendmaken via de informatiebrochure voor de
garanten op de website van de DVZ, via instructies aan de gemeenten, de consulaire en diplomatieke
posten; ook de website van de FOD Buitenlandse Zaken zal worden aangepast…

❖ Het verlaagd tarief inzake registratierechten bij de gelijktijdige aankoop van
twee aanpalende bescheiden woningen

Een van de voorwaarden is opgenomen in artikel 54
van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten waarin onder andere staat dat de
vermindering niet toepasselijk is indien de verkrijger of
zijn echtgenoot reeds, voor het geheel in volle of in blote
eigendom, een onroerend goed bezitten dat geheel of
gedeeltelijk tot bewoning is bestemd en dat door hen of
door een van hen anders dan uit de nalatenschap van
hun bloedverwanten in de opgaande lijn is verkregen.

De heer Baerdemaeker koopt in Luik twee huisjes
naast elkaar. Het ene heeft een KI van 490 euro
en het andere een van 689 euro. Voor het eerste
betaalt hij 35 000 euro voor het tweede 75 000
euro. Hij koopt beide huizen op hetzelfde moment
en is van plan zijn domicilie te nemen in het huis
met het KI van 689 euro. Hij verwacht dan ook
dat hij op de aankoopprijs van dit laatste huis 6%
registratierechten of 4 500 euro zal moeten
betalen. Voor het andere huis zal hij,
overeenkomstig de reglementering inzake
registratierechten wel 12,5% moeten betalen of
4 375 euro. Bij het verlijden van de akte betaalt hij
8 875 euro aan registratierechten aan het
bevoegde Registratiekantoor.
Groot is zijn verbazing als blijkt dat hij 4 875 euro
bijbetalen moet omdat ook op het huis met het KI
van 689 euro blijkbaar het tarief van 12,5%
registratierechten van toepassing is. De heer
Baerdemaeker is daarmee niet akkoord en legt
zijn dossier voor aan de federale Ombudsman. Na
onderzoek blijkt dat de interpretatie van de
wetgeving door de administratie niet correct is en
moet de heer Baerdemaeker de bijkomende
registratierechten niet betalen.

Op die bepaling steunde de administratie van de
Patrimoniumdocumentatie zich om bij de gelijktijdige
aankoop van aanpalende woningen die elk een
kadastraal inkomen van maximum 745 euro hadden,
voor geen van beide woningen het voordeel van het verlaagd tarief inzake registratierechten toe te
kennen, als de som van de kadastrale inkomens meer is dan 745 euro en de koper het voornemen
heeft om beide woningen te verenigen.
Volgens de administratie van de Patrimoniumdocumentatie sloot de (gelijktijdige) aankoop van het ene
huis het voordeel van het verlaagde tarief voor het andere huis uit en omgekeerd op basis van de

33

De reglementering inzake de ‘verkopingen’ van kleine landeigendommen en bescheiden woningen is voor het Vlaams en het
Waals Gewest opgenomen in de artikels 53 tot 61/2 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. Voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is deze mogelijkheid opgeheven.
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Bij de aankoop van een onroerend goed, zoals een
huis of een stuk grond moeten aan de fiscus,
meer bepaald aan de Registratiekantoren bij
de administratie van de Patrimoniumdocumentatie
bij de FOD Financiën, registratierechten betaald
worden. Bij de aankoop van een bescheiden woning,
dat is een woning met een niet-geı̈ndexeerd
kadastraal inkomen dat niet hoger is dan 745 euro,
heeft de koper in sommige gevallen en onder
bepaalde voorwaarden33 recht op een verlaagd tarief
van registratierechten.
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redenering dat de koper op het ogenblik van de aankoop van het ene huis reeds het andere bezit,
omdat de aankoop tegelijkertijd gebeurt…
Dit is een onredelijke interpretatie van de wetsbepaling. Wij konden ons daarbij niet aansluiten.
Volgens ons moet in die situatie minstens één van de woningen recht geven op het verlaagde tarief.
Wij konden de administratie van de Patrimoniumdocumentatie hiervan overtuigen.
Het standpunt dat tot hiertoe door de betrokken dienst ingenomen werd, zal gewijzigd worden.

Vergissingen bij de toepassing van de reglementering vaststellen
De oorzaken van deze vergissingen kunnen meer zijn dan een loutere onoplettendheid van één
welbepaalde ambtenaar. Structurele problemen kunnen aan de basis liggen van systematische
vergissingen: de instructies kunnen onduidelijk zijn, een personeelsbestand ontoereikend, …

❖ Zijn extralegale vergoedingen van een collectieve verzekering belastbaar?
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De diensten van de administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF), sector
Directe Belastingen bij de FOD Financiën, meer bepaald de Controle- of Taxatiekantoren berekenen
jaarlijks hoeveel belastingen een belastingplichtige moet betalen op de inkomsten die hij in het vorig
jaar ontvangen heeft. De fiscale wetgeving bepaalt welke van die inkomsten belast moeten worden.
Hoeveel en welke inkomsten een belastingplichtige ontvangen heeft, duidt hij zelf aan in zijn aangifte
die hij onder andere invult op basis van de fiscale fiches die hij krijgt van de instanties die hem de
bedragen uitbetaald hebben.
Nu kan het dat een werkgever – naast de verplichte arbeidsongevallenverzekering – ten gunste van zijn
personeel een extrawettelijke verzekering afsluit.
Als een personeelslid op basis van die extrawettelijke verzekering vergoedingen ontvangt, dan stelt de
vraag zich of die inkomsten moeten belast worden.
De vergoedingen ontvangen naar aanleiding van extralegale individuele verzekeringscontracten zijn op
basis van artikel 38, § 1, eerste lid, 8°, van het WIB 92 in elk geval niet belastbaar.34
Over de belastbaarheid van de extralegale uitkeringen ter uitvoering van een collectief
verzekeringscontract dat een vergoeding toekent bij blijvende fysiologische en/of economische
invaliditeit zonder dat er sprake is van inkomensverlies, heerst onduidelijkheid bij de ambtenaren van
de fiscale administratie.
Voor deze collectieve verzekeringscontracten is in de wet geen algemene regeling voorzien. Artikel 38,
§1, eerste lid, 20°, van het WIB 92 vermeldt wel een aantal specifieke soorten collectieve
verzekeringscontracten, maar deze bepaling heeft een beperkt toepassingsgebied. Daarom

34

Artikel 38, §1, 8°, van het WIB 92: “Vrijgesteld zijn: 8° vergoedingen verkregen ter uitvoering van een individueel
verzekeringscontract tegen lichamelijke ongevallen;”
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beschouwde de fiscus de extralegale vergoedingen verkregen ter uitvoering van een collectief
verzekeringscontract vroeger steeds als belastbaar op basis van artikel 34, §1, 1°.35

Wie meent dat hij op dergelijke uitkeringen onterecht
belast werd, moet een bezwaar indienen én bewijzen
dat de uitkeringen niet onder de algemene regel van
belastbaarheid vallen.

De heer De Block is ambtenaar en ontvangt
bovenop zijn wedde een extrawettelijke
vergoeding voor het arbeidsongeval dat hem is
overkomen. Zijn werkgever had immers een
bijkomende collectieve verzekering afgesloten voor
deze situaties. De verzekeringsmaatschappij die
de vergoeding uitbetaalt, stuurt hem voor
aanslagjaar 2006 een fiscale fiche. Hij moet de
vergoeding invullen op zijn aangifte onder code
211 en onder code 225 moet hij de ingehouden
bedrijfsvoorheffing vermelden. Samen met deze
fiche ontvangt hij echter ook een brief van de
verzekering dat de vergoeding die hij heeft
ontvangen waarschijnlijk niet belastbaar is. Dat
zou immers in strijd zijn met de Grondwet… De
heer De Block vraagt zich af wat hij nu moet doen.

In een arrest van 30 april 200336 noemde het Arbitragehof het verschil in fiscale behandeling tussen de
uitkeringen van een individuele en een collectieve ongevallenverzekering zonder inkomensverlies reeds
discriminerend. Wij verwezen bij de behandeling van deze problematiek naar deze uitspraak van het
Hof.
Uit ons onderzoek blijkt dat zelfs de ambtenaren binnen één en dezelfde Gewestelijke Directie tijdens
de behandeling van de bezwaren van mening verschillen over de belastbaarheid van de uitkeringen.
De ene gaan nog steeds uit van de systematische belastbaarheid op basis van de band met de
beroepsinkomsten, zoals bepaald in het bovengenoemde artikel 34.

35

36

Artikel 34 , §1, 1°, van het WIB 92: “§1. Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen omvatten, ongeacht de schuldenaar,
de verkrijger of de benaming ervan en de wijze waarop ze worden vastgesteld en toegekend:
1° pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als zodanig geldende toelagen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op een beroepswerkzaamheid;
1°bis pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als zodanig geldende toelagen, die het gehele of gedeeltelijke herstel van
een bestendige derving van winst, bezoldigingen of baten uitmaken.”
Arbitragehof, arrest nr. 55/2003 van 30 april 2003: Vergoedingen verkregen ter uitvoering van een individueel
verzekeringscontract tegen lichamelijke ongevallen worden wettelijk vrijgesteld van belasting (art. 38, §1, 8°, WIB 92) . De
vergoedingen uitgekeerd op basis van een door de werkgever van de verzekerde gesloten collectieve verzekering tegen
ongevallen in het beroeps- en privé-leven zijn volgens de belastingadministratie steeds belastbaar, zelfs al heeft de verzekerde
werknemer geen inkomensderving geleden. Het onderscheid in fiscale behandeling tussen de uitkeringen van een individuele
en een collectieve ongevallenverzekering (zonder inkomensverlies) is volgens het Arbitragehof discriminerend. De
vergoeding van een collectieve verzekering tegen ongevallen mag niet worden belast wanneer deze geen effectief
inkomensverlies compenseert.
“[…]
Doordat het de bedragen die ter uitvoering van een collectief verzekeringscontract, gesloten door de werkgever van het slachtoffer,
gestort zijn om een fysiologische en/of economische invaliditeit veroorzaakt door een ongeval te vergoeden, belastbaar maakt zonder
dat het slachtoffer inkomsten heeft gederfd, schendt artikel 34, §1, 1°, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.”
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In de praktijk staat in die collectieve
verzekeringscontracten vaak niet uitdrukkelijk of de
uitkeringen al dan niet ter vergoeding zijn van een
inkomensverlies. In principe moet de verzekeraar voor
elke arbeidsongevallenuitkering een afzonderlijke
fiscale fiche opstellen. De uitkeringen op basis van een
collectief verzekeringscontract ter vergoeding van
blijvende fysiologische en/of economische invaliditeit
zonder dat er sprake is van inkomensverlies, vormen
daarop geen uitzondering. Het opmaken van een
fiscale fiche heeft automatisch tot gevolg dat deze
uitkeringen belast worden door de fiscus.
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De andere baseren zich op een rondzendbrief van 14 april 200637 waarin het standpunt van de
niet-belastbaarheid wordt ingenomen.
De collectieve verzekeringen voor geneeskundige verzorging zijn het uitgangspunt van deze
rondzendbrief. Daarin wordt beslist dat de uitkeringen die ter uitvoering van deze toezeggingen
verkregen zijn, voortaan niet meer bij de verkrijgers zullen belast worden. Een gelijkaardige regeling is
volgens die rondzendbrief, mutatis mutandis, van toepassing op de collectieve verzekeringen die
uitsluitend een fysiologische en/of economische invaliditeit beogen te vergoeden, zonder dat er een
verband is met enig inkomensverlies. Dit is een wijziging van het administratief standpunt voor de niet
in artikel 38, §1, eerste lid, 20°, WIB 92 vermelde verzekeringen. Zo staat het momenteel in de
rondzendbrief geformuleerd.
Ook voor de verzekeraars blijft het intussen echter blijkbaar onduidelijk. Zij zijn op de hoogte van de
mogelijke discriminatie bij de belasting ervan. Bij de uitkering van de vergoedingen op basis van een
extralegale collectieve verzekering, blijven zij voor alle zekerheid bedrijfsvoorheffing inhouden en fiscale
fiches opmaken voor de eventuele aangifte van dit inkomen, alhoewel zij ervan op de hoogte zijn dat
een belasting van die uitkeringen mogelijk discriminerend is.
Deze houding maakt het er voor de belastingplichtige niet duidelijker op. Zijn deze vergoedingen die
hij ontvangen heeft nu al dan niet belastbaar? Moet hij de vergoedingen die op de fiscale fiche vermeld
staan ook invullen op zijn aangifte?
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Om de heersende rechtsonzekerheid weg te nemen over hoe de wetgeving moet worden
geı̈nterpreteerd en toegepast, vroegen wij aan de administratie van de Ondernemings- en
Inkomensfiscaliteit om het ingenomen algemene standpunt te verduidelijken aan de betrokken
administraties en ook aan de verzekeringswereld, met name: uitkeringen uit een collectieve verzekering
ter vergoeding van fysiologische en/of economische invaliditeit zonder compensatie van
inkomensverlies, zijn niet belastbaar.
Een nieuwe rondzendbrief met de verduidelijking is ons beloofd.

❖ Bij de beslissingen over de toekenning van visa werd de reglementering op
het gebruik van de talen in bestuurszaken niet altijd gerespecteerd
De beslissingen waarbij de toekenning van een visum geweigerd wordt, worden genomen door de
dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij de FOD Binnenlandse Zaken. Ze worden aan de aanvrager
betekend via de Belgische consulaire en diplomatieke posten in het buitenland die afhangen van de
directie-generaal Consulaire Zaken bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking.

37

Ci.RH.332/577.284
“Voortaan zullen de voordelen die voor de werknemers of de bedrijfsleiders voortvloeien uit het ten laste nemen van
werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming, gestort in het kader van een collectieve verzekering voor geneeskundige
verzorging, bij de verkrijgers altijd vrijgesteld zijn, ofwel krachtens artikel 38, §1, eerste lid, 20°, WIB 92 als voordeel van alle aard,
ofwel krachtens artikel 38, §1, eerste lid, 11°, WIB 92 als sociaal voordeel. De uitkeringen die ter uitvoering van deze toezeggingen
zijn verkregen, zullen ook niet meer bij de verkrijgers worden belast.
[…]
Ter informatie deel ik u mede dat een gelijkaardige regeling, mutatis mutandis, van toepassing zal zijn op de collectieve
verzekeringen die uitsluitend een fysiologische en/of economische invaliditeit beogen te vergoeden, zonder dat er een verband is met
enig inkomensverlies.
Deze nieuwe bepalingen zijn van toepassing op de premies en de uitkeringen betaald vanaf 1 januari 2004.
Rekening houdend met het feit dat het voor de niet in artikel 38, §1, eerste lid, 20°, WIB 92 vermelde verzekeringen een wijziging
betreft van het administratieve standpunt …”
(Wij onderlijnen)
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Uit de klachten bleek dat de DVZ niet altijd de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken naleefde.
Die schrijven voor38 dat de DVZ de persoon die een visum aanvraagt, moet antwoorden in deze van
de drie landstalen die hij gebruikt heeft in zijn contacten met de administratie, meer bepaald de
Belgische consulaire en diplomatieke posten in het buitenland.
De DVZ was voldoende op de hoogte van haar wettelijke verplichtingen, maar bleek te kampen met
interne organisatorische moeilijkheden en ook bij de coördinatie met de posten liep het verkeerd …
De personeelsbezetting binnen het taalkader bleek niet optimaal. Het kwam vaak voor dat de aanvraag
die bij een post in het buitenland in het Frans ingediend was, bij de DVZ door een Nederlandstalig
ambtenaar behandeld werd.
Het probleem stelde zich nog scherper wanneer een visum kort verblijf geweigerd werd. In die
dossiers beslist de DVZ immers enkel op basis van een omschrijving van de aanvraag en worden de
stavingsstukken elektronisch doorgestuurd. De ambtenaar van de buitenlandse post vermeldde in die
gevallen niet uitdrukkelijk welke van de drie landstalen bij de aanvraag eventueel gebruikt werd.

Na overleg met beide betrokken administraties, heeft
de DVZ een interne reorganisatie doorgevoerd,
vooral in de personeelsbezetting en de nodige
wijzigingen aan het infomaticasysteem aangebracht.

Mevrouw Majoufi dient bij het Belgische
Consulaat-generaal te Casablanca in Marokko een
visumaanvraag in. Ze begrijpt Frans en spreekt het
ook voldoende, ze doet haar aanvraag dan ook in
het Frans. Als ze de beslissing over haar aanvraag
officieel ontvangt, staat er in het Frans dat de
aanvraag is geweigerd. Maar dan volgt er een
tekst, waar mevrouw Majoufi helemaal niets van
begrijpt. Alleen ziet ze dat de tekst blijkbaar over
haar gaat, ze herkent haar naam en de naam van
de persoon die ze in België wou komen bezoeken.
Hoe kan mevrouw weerleggen wat er staat, als ze
er niets van begrijpt?

Ook het betrokken personeel bij de Belgische
consulaire en diplomatieke posten in het buitenland
werd gesensibiliseerd en gewezen op de noodzaak
om duidelijk de taal te vermelden die gebruikt werd bij de aanvraag van het visum. Op 29 januari 2009
stuurde de DVZ in verband hiermee een instructie aan de posten in het buitenland.
Deze maatregelen moeten een herhaling van de problemen voorkomen.

❖ Een belastingplichtige heeft recht op een bericht van wijziging als iets aan
zijn aangifte wordt veranderd
Onder de administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF), sector Directe
Belastingen bij de FOD Financiën ressorteren de Controles, die overgaan tot het vestigen van de
aanslag. Elk jaar berekenen zij op basis van de gegevens die de belastingplichtige in zijn aangifte opgeeft,
hoeveel belastingen hij moet betalen.
In artikel 346 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 staat dat: “indien ze meent de
inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte
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Artikel 41 en 42 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
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Het kwam zelfs voor dat de motieven voor de
weigering door de DVZ in de ene taal aan de post
meegedeeld werden, terwijl de post zelf de beslissing
in de andere taal aan de betrokkene betekende
zonder de motivering te vertalen.
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[…] dan wel schriftelijk heeft erkend, de administratie hem bij een ter post aangetekende brief in kennis
[stelt] van de inkomsten en andere gegevens die zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn
aangegeven of schriftelijk erkend, en vermeldt zij de redenen die naar haar oordeel de wijziging
rechtvaardigen.”
De betrokken Controle moet dus, als ze iets wil veranderen aan de gegevens in zijn aangifte, aan de
belastingplichtige aangetekend een bericht van wijziging sturen.
In de Commentaar op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 staat verder dat deze aan de
administratie opgelegde verplichting tot doel heeft de belastingplichtige te beschermen.
Ook staat er dat het sturen van een bericht van wijziging een substantiële vereiste is waarvan de
niet-naleving de nietigheid meebrengt van de verbeteringsprocedure en, bijgevolg, ook van de
onwettelijk gevestigde aanslag.
Dus als een aangifte wordt gewijzigd, zonder dat er een bericht van wijziging is gestuurd, dan kan de
belastingplichtige een bezwaarschrift indienen en daarin de vernietiging van de aanslag vragen.
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Een bezwaarschrift moet altijd gericht worden aan de
Gewestelijke Directie, die hiërarchisch boven de
Controle staat. Het kan echter gebeuren dat een
Gewestelijke Directie de behandeling van de
bezwaarschriften in de praktijk delegeert aan een
Controle.
Wij stelden vast dat die delegatie niet altijd wenselijk is
wanneer in een bezwaarschrift om een vernietiging
van de aanslag gevraagd wordt.

Aan de heer Wolters laat de Belastingcontrole, die
per delegatie de beslissing moet nemen op zijn
bezwaarschrift, telefonisch weten dat zij niet
ingaat op zijn verzoek tot vernietiging dat hij in zijn
bezwaarschrift formuleert. De Controle heeft zelf
de aanslag gevestigd op basis van andere
gegevens dan degene die de heer Wolters heeft
aangegeven, maar heeft geen bericht van wijziging
gestuurd. De Controle heeft geen zin om de eerder
door haar gevestigde aanslag te vernietigen en
daarna een nieuwe te vestigen, rekening houdend
met alle procedurevoorschriften…. Dat zou een
heleboel extra werk vergen, terwijl het
eindresultaat waarschijnlijk toch niet zal
veranderen en het bedrag aan belastingen dat de
heer Wolters zal moeten betalen hetzelfde zal
blijven.

Om dergelijke situaties, die duidelijk in strijd zijn met
de ombudsnormen te voorkomen, vroegen wij het
hoofdbestuur van de AOIF om erover te waken dat
een bezwaar waarin uitdrukkelijk om een vernietiging
van de aanslag gevraagd wordt omdat er geen bericht
van wijziging gestuurd werd, rechtstreeks door de
Gewestelijke Directie behandeld wordt. Zo kan vermeden worden dat een Controle tracht om een
manifest illegaal gevestigde aanslag te behouden.
Het hoofdbestuur zal de bestaande instructies waarin de maatregelen in verband daarmee, reeds zijn
opgenomen, in herinnering brengen.

❖ De FOD Sociale Zekerheid paste ten onrechte de oude wetgeving inzake
kinderbijslag toe
Voor kinderen van 0 tot 21 jaar met een handicap, kan in de regeling voor werknemers verhoogde
kinderbijslag gekregen worden. De reglementering die de voorwaarden voor een verhoging bepaalt, is
geëvolueerd.
Of er recht is op een toeslag wordt nu aan de hand van twee systemen bepaald. Welk systeem van
toepassing is, hangt af van de geboortedatum van het kind.
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Kinderen geboren vóór 1 januari 1993 vallen steeds onder het oude systeem. Die kinderen geven
recht op verhoogde kinderbijslag als ze minstens 66% mindervalide zijn. Daarnaast wordt ook met hun
graad van zelfredzaamheid rekening gehouden voor de bepaling van het bedrag van de toeslag.
Voor kinderen geboren vanaf 2 januari 1996 is sinds 1 mei 2003 het nieuwe systeem van toepassing.
Voor de kinderen geboren tussen 1 januari 1993 en 1 januari 1996 is sinds 1 januari 2007 de regeling
van kracht dat het oude systeem van toepassing blijft voor alle beslissingen die vóór 1 januari 2007
genomen werden. Al de beslissingen die vanaf 1 januari 2007 genomen worden, gebeuren op basis van
het nieuwe systeem.
Wat is nu precies het verschil tussen het oude en het nieuwe systeem?
Door het feit dat in de oude regeling een kind in elk geval minstens 66% mindervalide moet zijn om
een recht te openen op een verhoogde kinderbijslag, vallen veel kinderen die geen zware handicap
hebben uit de boot, terwijl ze toch meer zorgen vragen dan andere kinderen. Daar probeert de
nieuwe regeling verandering in te brengen.

Per pijler worden de gevolgen uitgedrukt in een aantal
punten. In totaal kunnen 36 punten toegekend
worden. Maar liefst 18 punten hiervan kunnen
gescoord worden in pijler 3, die de gevolgen op en de
inspanningen van het gezin meet.
Een kind heeft recht op een verhoogde kinderbijslag
als het ofwel minstens 4 punten heeft voor de eerste
pijler (wat overeenstemt met 66% mindervalide zijn),
ofwel minstens 6 punten heeft voor de 3 pijlers
samen. Dat is de toegangsdrempel.

Het dochtertje van mevrouw De Meyer, Julia, is
autistisch. Ze zit in de tweede Latijnse. Met de
intensieve hulp en opvolging van haar moeder
komt ze er wel. In februari 2007 dient mevrouw
De Meyer een aanvraag in tot verhoogde
kinderbijslag. Die wordt haar geweigerd. Mevrouw
De Meyer neemt contact op met de federale
Ombudsman.
Uit het onderzoek blijkt dat de verkeerde
beoordelingsreglementering is toegepast. Julia, die
geboren is op 18 september 1993, valt onder
de nieuwe beoordelingsreglementering en niet
onder de oude, omdat de aanvraag dateert van
na 1 januari 2007. Op basis van de nieuwe
beoordelingsreglementering heeft Julia wel recht
op verhoogde kinderbijslag. De vergissing is
rechtgezet.

Dus ook als het kind bijvoorbeeld maar 1 punt zou krijgen voor de gevolgen op lichamelijk en
psychisch vlak (en men dus geen 66% mindervalide is), maar het op de twee andere pijlers samen nog
minstens vijf punten scoort, is er recht op verhoogde kinderbijslag.
In het nieuwe systeem wordt niet meer hoofdzakelijk rekening gehouden met de ziekte of handicap op
zich, maar wordt meer uitdrukkelijk rekening gehouden met de gevolgen ervan voor het kind en het
gezin.
De derde pijler is immers: ‘Gevolgen van de aandoening voor de familiale omgeving van het kind’. Daarin
gebeurt de evaluatie van de opvolging van de behandeling thuis, van de verplaatsing voor medisch
toezicht en behandeling, van de aanpassing van het leefmilieu en leefwijze. Om het belang van deze
pijler te benadrukken, wordt aan deze pijler evenveel punten toegekend als aan de twee andere
samen.
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In de nieuwe regeling wordt het recht op verhoogde
kinderbijslag beoordeeld op basis van 3 pijlers: de
gevolgen op lichamelijk en psychisch vlak, de gevolgen
op het vlak van de activiteit en de participatie van het
kind en ten slotte de gevolgen voor de familiale
omgeving.
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Afhankelijk van de aandoening kan het oude of het nieuwe beoordelingssysteem voordeliger zijn…
Hoe meer elementen echter bij de beoordeling van een toepasselijke reglementering moeten in
aanmerking genomen worden, hoe groter de kans op vergissingen wordt… Deze vergissingen kunnen
de laattijdige uitbetaling van de kinderbijslag in de hand werken en wat de gevolgen daarvan zijn, wordt
verder in het hoofdstuk ‘Wat is op tijd?’39 besproken.
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4. De federale Ombudsman en de
bescherming van de mensenrechten
Om het overheidsoptreden te evalueren hanteert de federale Ombudsman een aantal
ombudsnormen. De wettigheid van het overheidsoptreden neemt hier natuurlijk een belangrijke plaats
in.
De ombudsnorm waarmee wij de wettigheid van het overheidsoptreden beoordelen, is de
‘overeenstemming met de rechtsregels’. Onder rechtsregels wordt alle geldende nationale en
internationale regelgeving in de meest ruime zin van het woord verstaan. In de eerste plaats vallen ook
de mensenrechten hieronder, die gewaarborgd worden door de Belgische Grondwet en de
internationale rechtsorde waarvan de Belgische Staat deel uitmaakt.
Sinds 2007 wijden wij hieraan een bijzonder hoofdstuk in ons jaarverslag. Op die manier willen wij het
belang benadrukken van de rol die ombudsmannen kunnen spelen bij de controle van de bescherming
van de mensenrechten in een rechtsstaat.

In 2008 hadden we ook te maken met meerdere hongerstakingen door groepen
mensen-zonder-papieren. Sommige groepen en ook een platform van verenigingen die opkomen voor
de rechten van de vreemdelingen, namen contact op met de federale Ombudsman. Het onderzoek
naar de gegrondheid van die klachten bracht een conflict aan het licht tussen het recht op de fysieke
integriteit van het individu, gegarandeerd door artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), en de positieve verplichting voor de
overheid om het recht op leven van individuen onder zijn bescherming te vrijwaren, die in artikel 2 van
hetzelfde verdrag is vervat.
Ten slotte stelden wij vast dat voor de effectieve uitoefening van het recht op een gezinsleven, de
tegenstrijdigheid moet opgeheven worden die voortkomt uit de gezamenlijke toepassing van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen en artikel 31 van het Wetboek van internationaal privaatrecht.

Het onderzoek van de machtiging tot verblijf van de
buitenlandse ouder van een Belgisch kind
Sinds 2007 ontvangt de federale Ombudsman klachten van vreemdelingen die allen ouder zijn van een
Belgisch kind40 en die een aanvraag om machtiging tot verblijf hadden ingediend op basis van artikel
9bis of op basis van het oude artikel 9, lid 3, van de wet van 15 december 1980. Hun aanvragen

40

Jaarverslag 2007, pp. 63-65.
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Zo maken wij ons nog steeds zorgen over de manier waarop de dienst Vreemdelingenzaken de
éénoudergezinnen behandelt, meer bepaald als een buitenlandse ouder alleen het onderhoud en de
opvoeding van zijn Belgische kinderen op zich neemt en de regularisatie van zijn verblijf vraagt. De
weigering om de aanvraag om verblijf van deze ouder te onderzoeken, houdt zo’n ernstige en
onevenredige inbreuk op het privé- en gezinsleven van de betrokkenen in en meer in het bijzonder op
de rechten van de betrokken kinderen, dat wij een aanbeveling gericht hebben aan de dienst
Vreemdelingenzaken om zijn huidige manier van werken te herzien.
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werden onontvankelijk verklaard omdat ze onvoldoende bewijs hadden geleverd van het bestaan van
een effectieve41 band tussen hun kind en de Belgische ouder van het kind. Deze vreemdelingen
worden dan uitgenodigd om een visum aan te vragen bij de Belgische diplomatieke
vertegenwoordiging in hun land van herkomst.
Waarom eist de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij FOD Binnenlandse Zaken het bewijs van die
band?
Als een Belgisch kind geen, niet langer, of nog geen affectieve of materiële band heeft met zijn
Belgische ouder, gaat de DVZ ervan uit dat de erkenning van dat kind door de Belgische onderdaan
gebeurde enkel met de bedoeling het kind in staat te stellen (soms zonder dat de biologische
afstamming vaststaat) de Belgische nationaliteit te verwerven, om zo voor de buitenlandse ouder een
machtiging te krijgen om in België te verblijven.
De DVZ houdt op die manier niet alleen rekening met mogelijke frauduleuze bijbedoelingen, maar
schendt ook verschillende mensenrechten uit het EVRM en het Verdrag inzake de Rechten van het
Kind.
De houding van de DVZ komt er immers op neer dat de buitenlandse ouder die in België voor het
Belgische kind wil zorgen er door de beslissing van de DVZ niet kan voor zorgen, terwijl de ouder die
er in België zou kunnen voor zorgen, er blijkbaar om een of andere reden toch niet voor zorgt…
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De DVZ geeft zo geen voorrang aan het belang van het kind zoals hij dat zou moeten doen op basis
van artikel 3 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Kort gezegd gaat de DVZ ervan uit dat
als de Belgische ouder niet de intentie heeft om voor het kind te zorgen, het dan niet in het belang van
het kind is om in België te kunnen blijven, zelfs al heeft het de Belgische nationaliteit. Op die manier
stelt de DVZ zich wel in de plaats van de ouders. Zij alleen kunnen immers op basis van hun ouderlijk
gezag beslissen wat in het belang van hun kind is.
Als het kind zijn buitenlandse ouder moet vergezellen naar zijn land van herkomst, dan schendt de
DVZ volgens ons ook artikel 3.1. van het Vierde Protocol bij het EVRM dat bepaalt dat: “niemand, bij
wege van een maatregel van individuele of collectieve aard, mag worden uitgezet uit het grondgebied van de
Staat, waarvan hij een onderdaan is”.
De DVZ is het daar niet mee eens en stelt uitdrukkelijk in zijn beslissingen dat hij het kind niet uitwijst,
maar dat het jonge kind zijn ouder in dat geval gemakkelijk vergezellen kan en dat niets het kind belet
om zijn ouder naar zijn land van herkomst te volgen.
Op die manier doet de DVZ alsof hij niet weet dat het Belgische kind en zijn buitenlandse ouder geen
keuze hebben. Ook al neemt de DVZ geen formele uitwijzingsmaatregel ten aanzien van het Belgische
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Deze band kan affectief, materieel of financieel zijn (regelmatige omgang, tussenkomst in de kosten voor de opleiding of
onderhoud).
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kind, als ouder en kind hun recht op privé- en gezinsleven willen beschermen dan moeten zij samen
België verlaten, wat de facto neerkomt op een schending van het verbod om zijn onderdanen uit te
wijzen.42
De vereiste om de aanvraag tot machtiging tot verblijf in te dienen bij de bevoegde Belgische
diplomatieke post, in het geval van een buitenlandse ouder van een Belgisch kind, is
gedisproportioneerd.
De DVZ houdt hier geen rekening met de omstandigheden waarin zo’n Belgisch kind zijn ouder naar
het land van herkomst moet volgen. Vaak is die er zelf jarenlang niet meer geweest. Waar moeten ze
dan slapen, eten? De procedure om een visum aan te vragen duurt vaak lang en er is geen garantie op
succes.
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....
Ten slotte houdt die praktijk ook een discriminatie in tussen dit Belgisch kind en het Belgische kind
waarvan beide ouders Belg zijn of gemachtigd zijn om in België te verblijven.

Daarom heeft de federale Ombudsman aan de dienst Vreemdelingenzaken aanbevolen om bij de
behandeling van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis of op grond van
het oude artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, ingediend door een buitenlandse
ouder van een Belgisch kind het onderzoek van de uitzonderlijke omstandigheden, vereist door
deze artikelen, te beperken tot het bestaan van de band tussen de buitenlandse ouder en zijn
Belgisch kind en niet langer het bewijs van het bestaan van affectieve en/of materiële/financiële
banden tussen het Belgisch kind van de aanvrager van de regularisatie en de Belgische ouder van dit
kind, te eisen.43
De DVZ legde deze officiële aanbeveling voor aan de minister bevoegd voor het Asiel- en
Migratiebeleid, met het voorstel de huidige werkwijze aan te houden in afwachting van het arrest van
het Grondwettelijk Hof. Het Hof werd verzocht zich uit te spreken over twee jurisdictionele vragen
van de Raad van State betreffende de toepassing van het artikel 40, §6, van de wet van 15 december
1980, voordat het werd gewijzigd door het artikel 19 van de wet van 25 april 2007.

42
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In deze zin R.v.St., arrest nr. 128.427 van 10 februari 2004 “« Que si la partie adverse peut, en application de l’article 9, alinéa 3,
de la loi du 15 décembre 1980, contraindre un étranger, qui n’invoque aucune circonstance exceptionnelle justifiant que la demande
d’autorisation de séjour soit introduite en Belgique, de retourner dans son pays d’origine pour y lever cette autorisation, cette
obligation serait cependant contraire à l’article 8 précité si elle devait avoir pour conséquence, sans justification compatible avec la
Convention, de séparer un enfant mineur de sa mère ; qu’en l’espère, la seconde requérante âgée de 22 mois dépend des soins de
la première requérante de sorte que le départ de cette dernière entraı̂nera, sauf violation de l’article 8 de la Convention de
sauvegarde, également son départ ;
Que la mesure attaquée aura cependant de ce fait, indirectement pour effet d’obliger un ressortissant belge à quitter le territoire
national en violation de l’article 3 du 4e protocole de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme également cité par les
requérants. » (R.D.E., 2004, n° 127, p. 34).
(Wij onderlijnen)
OA 08/08, pp. 148-154 e.v.
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In tegenstelling tot dit laatste moet het Belgische kind dat woont bij die ouder die geen Belg is of niet
gemachtigd is om in België te verblijven, ofwel leven in een precaire administratieve situatie in België,
ofwel moet het zijn ouder volgen naar het land van herkomst en zo het genot van zijn economische en
sociale rechten in België verliezen.
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De DVZ beklemtoonde dat intussen aan de bevoegde dienst (DHR) niettemin de richtlijn werd
gegeven om: “bij weigering van een verblijfsvergunning aan de buitenlandse ouder van een Belgisch kind,
meer aandacht te besteden aan de motivering, zo deze dienst niet echt overtuigd is van het bestaan van
een affectieve en/of materiële/financiële band tussen het Belgisch kind van de aanvrager van de regularisatie
en de Belgische ouder van het kind.”
Wij hebben onze bezorgdheid hierover voorgelegd aan de Commissaris voor de Mensenrechten van
de Raad van Europa naar aanleiding van zijn bezoek aan België in december 2008.

De klachten van hongerstakers
In de zomer van 2008 ontving de federale Ombudsman drie klachten van groepen hongerstakers en
een platform van verenigingen actief op het gebied van asiel en migratie. Deze klachten gingen over de
ongelijke behandeling van de verschillende groepen hongerstakers in 2008 en de onbillijke behandeling
van de aanvragen om regularisatie van verblijf door de afwezigheid van een rondzendbrief.
Na afloop van de hongerstaking hadden sommige groepen hongerstakers van de dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) bij de FOD Binnenlandse Zaken een tijdelijke verblijfsvergunning voor
negen maanden ontvangen, terwijl de groepen vertegenwoordigd door de klagers, slechts een ‘Attest
van Immatriculatie’ voor drie maanden ontvangen hadden.
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De federale Ombudsman onderzocht deze klachten en toetste ze aan de vaste ombudsnormen.
Wat de klacht over de ongelijke behandeling betreft, heeft de federale Ombudsman vastgesteld dat de
administratie, in de onderzochte situaties, niet alleen verschillende beslissingen genomen had, maar ook
dat die beslissingen buiten de toepasselijke reglementering ontwikkeld werden.
De verschillende groepen hongerstakers, die verschillende beslissingen gekregen hadden in functie van
de omstandigheden eigen aan hun situatie, werden dus wel degelijk ongelijk behandeld.
Toch bleek het moeilijk om op dit verschil in behandeling de klassieke theorie voor de toetsing aan het
gelijkheidsbeginsel toe te passen.
In feite plaatst de hongerstaking beide partijen, de hongerstakers en de overheid, in een
krachtsverhouding die draait rond de botsing tussen het recht op de fysieke integriteit van het individu,
gegarandeerd door artikel 3 van het EVRM, en de positieve verplichting voor de overheid om het
recht op leven van individuen te vrijwaren die in artikel 2 van hetzelfde verdrag is vervat.44
In deze omstandigheden kan de overheid, die zoekt naar een oplossing voor de actie die aan de gang
is, het nodig vinden om eerder voorrang te geven aan haar positieve verplichting om het recht op
leven te verzekeren van de personen die onder haar bescherming staan, dan om strikt het
gelijkheidsbeginsel na te leven.
Bovendien kan er geen gelijkheid zijn in de onwettelijkheid. De aangereikte oplossingen vielen buiten
het wettelijk kader.
44

Arrest van het EHRM (5 april 2005, Zaak Nevmerjitski t. Ukraine); “When […] a […] person maintains a hunger strike this may
inevitably lead to a conflict between an individual’s right to physical integrity and the High Contracting Party’s positive obligation
under Article 2 of the Convention – a conflict which is not solved by the Convention itself” (punt 93).
In deze zaak, werd de – gedetineerde – hongerstakende persoon onder dwang gevoed. Het Hof besloot in casu met
eenparigheid van stemmen tot een schending van artikel 3 van het Verdrag.
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Voor een gedetailleerde analyse van die klachten en de aanbevelingen die we op basis daarvan
formuleerden, verwijzen we naar het integrale verslag dat verder is opgenomen in Deel V
‘Aanbevelingen’.45

Wie erkent mijn huwelijk en mijn recht op gezinsleven?
De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij de FOD Binnenlandse Zaken en de gemeentelijke
ambtenaar van de burgerlijke stand bekijken eenzelfde huwelijksakte soms verschillend, wat aanleiding
geeft tot klachten.

Artikel 27, §1, van de wet van 16 juli 2004 houdende
het Wetboek van internationaal privaatrecht (WIPR)
bepaalt dat: “een buitenlandse authentieke akte in
België door alle overheden [wordt] erkend zonder dat
een beroep moet worden gedaan op enige procedure
[…]”.
Zo gebeurt het dat verschillende overheden zich, elk
in het kader van hun eigen respectieve
bevoegdheden, moeten uitspreken over de erkenning
van éénzelfde buitenlandse authentieke akte. Artikel
27 WIPR laat inderdaad toe dat ze allemaal
onafhankelijk van elkaar, kunnen beslissen om die akte
al dan niet te erkennen.
Positief is dat het systeem van artikel 27 WIPR
inhoudt dat de erkenning van de buitenlandse
authentieke akten van rechtswege gebeurt door om
het even welke overheid en zonder enige
ingewikkelde procedure. Dat lijkt eenvoudig voor
de aanvrager, tenminste zolang geen enkele
overheidsdienst weigert om zijn buitenlandse akte te
erkennen.
Het systeem mondt in sommige situaties immers uit in
een erkenning van een buitenlandse akte door
sommige Belgische overheidsdiensten, terwijl andere
weigeren om dezelfde akte te erkennen.

De heer Momir en mevrouw Vincent huwen in
februari 2006 in Egypte. De heer Momir vraagt
onmiddellijk op de Belgische ambassade te Cairo
een visum gezinshereniging aan. In afwachting van
een beslissing laat mevrouw Vincent in augustus
2006 haar huwelijksakte door de gemeente
Bergen overschrijven in de registers van de
burgerlijke stand. De dienst Vreemdelingenzaken
van zijn kant krijgt negatieve informatie van de
Belgische ambassade te Cairo en beslist op basis
daarvan om het advies van het Parket van de
Procureur des Konings te vragen over de geldigheid
van het huwelijk tussen de heer Momir en
mevrouw Vincent.
Na een onderzoek waarbij mevrouw Vincent in
België en de heer Momir op de Belgische
ambassade te Cairo worden gehoord, geeft het
Parket in juli 2007 een negatief advies: er is een
leeftijdsverschil van 18 jaar, het huwelijk vond
plaats drie maanden nadat ze elkaar hadden
ontmoet en ze hebben tegenstrijdige verklaringen
afgelegd. Op basis daarvan besluit het Parket dat
het om een schijnhuwelijk gaat en dat heeft geen
gevolgen in de Belgische rechtsorde. De DVZ volgt
het advies en geeft geen visum aan de heer
Momir.
Mevrouw Vincent draagt haar advocaat op om de
erkenning van haar huwelijk te vragen voor de
rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank geeft
haar begin oktober 2008 gelijk: het huwelijk is
geldig naar Belgisch recht! Begin november 2008,
meer dan tweeënhalf jaar na het huwelijk, kent de
DVZ eindelijk het visum toe. Tijdens die lange
periode moest mevrouw Vincent in Egypte blijven
om bij haar echtgenoot te kunnen zijn.

De federale Ombudsman werd zo geconfronteerd
met klachten over beslissingen die een visum gezinshereniging weigerden aan vreemdelingen die op
basis van een buitenlands huwelijk hun partner in België wilden komen vervoegen.
45
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Een in het buitenland gesloten huwelijk, dat in een
authentieke akte vastgelegd is, moet door de
Belgische overheid erkend worden als de echtgenoten
de gevolgen van hun huwelijk ook in België willen
laten gelden.

III. Analyse van de behandelde klachten
4. De federale Ombudsman en de bescherming van de mensenrechten

Het gaat om de situaties waarbij een ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van het huwelijk
tussen een Belg en een vreemdeling die nog in zijn land van herkomst woont, al overgeschreven heeft
in de registers van de burgerlijke stand. De wijziging in de burgerlijke stand van de betrokkenen wordt
dan ook geregistreerd in het bevolkingsregister. De meeste Belgische administraties (bijvoorbeeld de
fiscale administratie, de sociale zekerheidsinstanties) beschouwen dit koppel op basis daarvan dan als
gehuwd omdat ze zich in het algemeen baseren op de gegevens in het Rijksregister.
De DVZ kan echter daarna toch nog weigeren om een visum gezinshereniging toe te kennen aan de
echtgenoot die nog steeds in het buitenland verblijft, als hij na afloop van zijn eigen onderzoek van de
huwelijksakte meent dat die akte geen gevolgen kan hebben in de Belgische rechtsorde. De DVZ zal
zich hiervoor in sommige gevallen baseren op het advies van de Belgische diplomatieke of consulaire
post in het buitenland, die dan bijvoorbeeld naar aanleiding van de legalisatie voorbehoud maakt met
betrekking tot de gelijkvormigheid van de akte met het buitenlands familierecht. In andere situaties kan
de DVZ zich baseren op een negatief advies van het Parket van de Procureur des Konings, dat na
onderzoek, heeft vastgesteld dat het om een schijnhuwelijk zou gaan.
De betrokkenen kunnen deze tegenstrijdige beslissingen van de Belgische overheden meestal maar
moeilijk aanvaarden en moeten bovendien zelf ook de nodige stappen ondernemen om een oplossing
te vinden voor hun situatie.
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Nog zorgwekkender is de hierna beschreven situatie van vreemdelingen die als partner van een Belg of
een Europeaan op basis van een visum gezinshereniging naar België komen. Op het ogenblik van hun
aankomst met een visum gezinshereniging, heeft de DVZ reeds onderzocht of alle voorwaarden
daartoe vervuld zijn en is dus ook de huwelijksakte reeds door de DVZ erkend. De betrokken partner
moet zich dan bij zijn aankomst in België aanbieden bij de gemeente om een aanvraag tot verblijf in te
dienen: na controle van de woonplaats reikt de gemeente dan in principe onmiddellijk de
verblijfsvergunning uit overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna de
vreemdelingenwet genoemd).
Bij sommigen weigert de gemeente echter om de
Mevrouw Lombasi is in Marokko gehuwd met een
aanvragen te noteren of om ze in overweging te
Belg. Ze is naar België gekomen op basis van een
nemen als ze twijfelt aan de geldigheid van de
visum dat ze van het Consulaat-Generaal van
huwelijksakte. Hoewel deze mensen op basis van een
België in Marokko heeft gekregen. De gemeente
geldig visum gezinshereniging naar België zijn
Sint-Gillis weigert haar aanvraag om vestiging te
noteren en vraagt het advies van het Parket. Deze
gekomen, hebben ze in dat geval ofwel helemaal geen
weigering is niet wettelijk. Mevrouw Lombasi heeft
document (als de gemeente hen mondeling meedeelt
een visum. De nodige onderzoeken zijn al gebeurd.
dat ze de aanvraag niet wil noteren) ofwel krijgen ze
De gemeente moet haar aanvraag om vestiging
een beslissing tot weigering van in overwegingname,
noteren en een verblijfskaart uitreiken aan
die evenmin een recht op verblijf of op enig ander
mevrouw Lombasi.
recht opent dat uit dat verblijf zou kunnen
voortvloeien (recht op werk, sociale zekerheid...).
Beide houdingen zijn evenwel in strijd met de vreemdelingenwet.
Die wet laat eerst en vooral in geen geval toe dat een gemeente een aanvraag niet noteert. Ten
tweede kan een beslissing tot weigering van inoverweginname enkel genomen worden als de
betrokkene geen gelegaliseerde huwelijksakte voorlegt. In het geval dat ons zorgen baart, legt de
betrokkene een gelegaliseerde huwelijksakte voor, maar twijfelt de gemeente toch aan de geldigheid
ervan en beslist, alvorens zich er definitief over uit te spreken, het advies te vragen van de Procureur
des Konings.
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De gemeenten rechtvaardigen hun houding als volgt. Enerzijds hebben zij op basis van artikel 27 WIPR
de mogelijkheid om onafhankelijk te beslissen over de geldigheid van de voorgelegde huwelijksakte,
zelfs als die reeds erkend is door de DVZ. Anderzijds verbiedt artikel 31 WIPR de gemeente om een
partner die België binnenkomt met een geldig visum, in te schrijven in het vreemdelingenregister zolang
die gemeente zich niet zelf heeft uitgesproken over de geldigheid van die akte overeenkomstig de
voorwaarden in artikel 27 WIPR. In artikel 31 WIPR staat: ″Een buitenlandse authentieke akte
betreffende de burgerlijke stand kan slechts worden vermeld op de kant van een akte van de burgerlijke
stand, worden overgeschreven in een register van de burgerlijke stand of als basis dienen voor de inschrijving
in een bevolkingsregister, een vreemdelingenregister of een wachtregister, na onderzoek van de voorwaarden
bedoeld in artikel 27, §1.″
Als de gemeente twijfelt aan de geldigheid van een akte van de burgerlijke stand die haar voorgelegd
wordt, dan stuurt ze die door naar het Parket van de Procureur des Konings, dat er vaak maanden (in
sommige gerechtelijke arrondissementen duurt het soms nog langer) over doet om zijn advies te
geven.

Deze situatie schendt de mensenrechten van de beide betrokken partners, want zo wordt meer
bepaald hun recht miskend op bescherming van het gezinsleven dat gewaarborgd wordt door artikel 8
EVRM. Ze werkt bovendien ook rechtsonzekerheid in de hand en houdt een inbreuk in op het
gewettigde vertrouwen.
De federale Ombudsman beveelt dan ook aan om, met het oog op de effectieve bescherming van
het recht op een gezinsleven zoals voorzien in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, de maatregelen te treffen die nodig zijn om de
tegenstrijdigheid op te heffen die voortvloeit uit de gezamenlijke toepassing van de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen en van artikel 31 van het Wetboek van internationaal privaatrecht.
De buitenlandse echtgenoot die in België aankomt met een geldig visum mag niet in een rechtloze
situatie geplaatst worden eens hij zich op het Belgisch grondgebied bevindt.46
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Zolang de gemeente het advies van het Parket niet heeft ontvangen, meent ze de vreemdelingenwet
niet te kunnen toepassen op basis waarvan ze eigenlijk verplicht is om de betrokken vreemdeling in te
schrijven in het vreemdelingenregister en om hem een verblijfsvergunning uit te reiken zodra zijn
woonplaats is gecontroleerd. Artikel 31 WIPR verplicht de gemeente immers om de geldigheid van de
huwelijksakte na te gaan en verbiedt om de partner intussen in te schrijven in het
vreemdelingenregister! Omdat ze niet uit het dilemma raken, kiezen sommige gemeenten ervoor om
de aanvraag tot verblijf niet te noteren waardoor de betrokken vreemdeling in een rechteloze situatie
terecht komt. De gemeenten negeren zo gewoonweg de verplichtingen die de vreemdelingenwet hen
oplegt. De buitenlandse partner is dan in België zonder verblijfsvergunning, terwijl de DVZ zijn huwelijk
heeft erkend!

III. Analyse van de behandelde klachten
4. De federale Ombudsman en de bescherming van de mensenrechten

In het verlengde van deze problematiek stelden wij
ook vast dat twee ambtenaren van de burgerlijke
stand van twee verschillende gemeenten er een
andere mening kunnen op nahouden wat de
erkenning van één welbepaalde authentieke akte
betreft.
Deze situatie werkt eveneens rechtsonzekerheid in de
hand. Meer nog, als een gemeente weigert een akte
over te schrijven in de registers van de burgerlijke
stand of het huwelijk in te schrijven in het bevolkingsof vreemdelingenregister, dan betekent ze geen
formeel gemotiveerde beslissing aan de betrokken
persoon. Hij krijgt dan geen informatie over de
precieze reden waarom zijn akte van de burgerlijke
stand niet kan erkend worden. Het ontbreken van
een formeel gemotiveerde beslissing is in strijd met de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen.
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De heer en mevrouw Hassan-Momashu wonen
reeds geruime tijd gescheiden in twee verschillende
Belgische gemeenten. Ze beslissen samen naar
Marokko te gaan om hun huwelijk te laten
ontbinden via een verstoting. De ambtenaar van
de burgerlijke stand van de Belgische gemeente
waar mevrouw Momashu woont, beschouwt haar
op basis daarvan als uit de echt gescheiden.
Daardoor kan zij in België hertrouwen. De
gemeente waar de heer Hassan woont, weigert
echter de akte van verstoting te erkennen. Hij
wordt niet als gescheiden beschouwd en kan in
België niet hertrouwen. Voor zijn nieuwe
echtgenote zal het niet eenvoudig zijn om een
visum gezinshereniging te krijgen. De heer Hassan
zou in principe opnieuw moeten scheiden van
mevrouw Momashu (die intussen ook hertrouwd is
in België), en daarna opnieuw met zijn tweede
echtgenote huwen…

De federale Ombudsman beveelt aan dat de minister van Justitie gebruik zou maken van zijn
mogelijkheid om op basis van artikel 31 WIPR richtlijnen uit te vaardigen die een uniforme
toepassing van deze bepaling garanderen, zodat tegenstrijdige beslissingen worden vermeden bij de
erkenning van een akte van de burgerlijke stand en de formele motivering wordt verzekerd van de
beslissingen tot weigering van een vermelding op de kant van een akte van de burgerlijke stand, van
overschrijving in een bevolkingsregister of van de inschrijving, op basis van die akte, in het
bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.47
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5. Wat is op tijd?
Klachten over wachten blijven op nummer één staan.
Soms voorziet de wet uitdrukkelijk een termijn waarbinnen de overheid moet optreden. Of er nu een
sanctie voorzien is of niet, de overheid moet zich eraan houden. Doet zij dat niet dan zijn de
rechtsregels uiteraard niet nageleefd.
Als de wet geen termijn oplegt, moet de overheid handelen binnen een redelijke termijn. Afhankelijk
van de concrete omstandigheden en het overheidsoptreden kan de redelijke termijn verschillen van
geval tot geval. De overheid vindt in ieder geval een houvast in het Charter voor een klantvriendelijke
overheid48 waarin de redelijke termijn in principe op maximaal vier maanden wordt vastgelegd.
Het is echter niet zo dat het respecteren van de wettelijke termijn of de termijn van het Charter borg
staan voor een behoorlijk overheidsoptreden. Ook in die gevallen kan het gebeuren dat de overheid alle
gegevens en omstandigheden van het geval in acht genomen, naar het oordeel van de federale
Ombudsman, niet binnen een redelijke termijn gehandeld heeft. Daarom behandelen we de klachten
over het niet naleven van termijnen hier samen, of het nu om de wettelijke of de redelijke termijn gaat.
Voor de burger maakt het overigens niet uit of de wet al dan niet een termijn voorziet. Zijn onvrede
over het moeten wachten op zijn geld, een gevraagde informatie of een beslissing blijft dezelfde…

Als de wet een termijn voorziet…

69

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) en de kinderbijslagfondsen vallen onder de
wet van 11 april 1995 tot invoering van het ‘Handvest’ van de sociaal verzekerde. Daarin staat dat de
instelling binnen een termijn van vier maanden (in bepaalde gevallen verlengbaar tot acht) moet beslissen,
tenzij een specifieke wettelijke of reglementaire bepaling een kortere termijn voorschrijft.49
Verder bepaalt de Kinderbijslagwet werknemers50 dat de kinderbijslag maandelijks betaalbaar is in de loop
van de maand die volgt op deze waarop hij betrekking heeft.
Uit artikel 20 van het Handvest van de sociaal verzekerde volgt dat vanaf het verstrijken van vier maanden

48
49

50
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Artikel 10 van de wet van 11 april 1995 bepaalt:
“Onverminderd de in specifieke wettelijke of reglementaire bepalingen vastgestelde kortere termijnen en onverminderd de wet van 25 juli
1994 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten met het oog op een snellere
afwerking van de dossiers, beslist de instelling van sociale zekerheid binnen vier maanden na de ontvangst van het verzoek of na het feit dat
aanleiding geeft tot het ambtshalve onderzoek die in artikel 8 zijn beoogd.
Indien de termijn vier maanden is en de instelling binnen die termijn geen beslissing kan nemen deelt ze dit aan de verzoeker mede, met
vermelding van de redenen.
Indien het verzoek de tussenkomst van een andere instelling van sociale zekerheid vereist, wordt deze laatste daarom verzocht door de
instelling aan wie het verzoek gericht is. De verzoeker wordt daarvan op hoogte gebracht.
De Koning kan de termijn tijdelijk tot ten hoogste acht maanden verlengen, in de gevallen die Hij bepaalt.
De termijnen van vier of acht maanden worden geschorst zolang de betrokkene of een buitenlandse instelling geen volledig gevolg hebben
gegeven aan door de instelling van sociale zekerheid gevraagde inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het nemen van een beslissing.
De bepalingen van het tweede en derde lid verlengen de bovenvermelde termijn van vier of acht maanden niet.
De Koning bepaalt voor welke regelingen van sociale zekerheid of gedeelten daarvan, een beslissing over dezelfde rechten genomen
ingevolge een onderzoek op de wettelijkheid van de uitbetaalde prestaties niet als een beslissing wordt beschouwd voor de toepassing van
het eerste lid.”
Wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, samengeordend op 19 december 1939, artikel 71, §1.
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❖ Wanneer wordt de kinderbijslag uitbetaald?

III. Analyse van de behandelde klachten
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na de ontvangst van het verzoek of na het feit dat aanleiding geeft tot het ambtshalve onderzoek, van
rechtswege interest verschuldigd is als de beslissing tot toekenning van de kinderbijslag genomen werd met
een vertraging die te wijten is aan een instelling van sociale zekerheid.51
Wij vroegen de RKW om een automatische berekening en betaling van de interesten bij uitbetaling
van de achterstallen in de gevallen waarin de betrokkenen recht hadden op interesten.
Helaas, het bestaande programma kan de interesten
niet berekenen noch betalen. In afwachting van de
implementatie van een nieuw informaticaprogramma,
worden de interesten manueel berekend en betaald
na de betaling van de kinderbijslag.
De splitsing van de beide betaalopdrachten houdt het
risico in – en de RKW gaf dit ook toe - dat de
interesten door de dossierbeheerder als gevolg van
de werkdruk over het hoofd gezien worden. De RKW
benadrukte wel dat een vertraging in de betaling van
een aangevraagd voordeel, zich binnen de RKW tot
een minimum beperkt.
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De oorzaken die wij vaststellen bij de vertraging in de
uitbetaling zijn nochtans velerlei.

De heer en mevrouw Verdonck hebben
co-ouderschap over hun jongste dochter, Tina. Zij
is bij haar vader gedomicilieerd en daarom vraagt
de heer Verdonck in oktober 2006 het
kinderbijslagfonds van de moeder om hem de
kinderbijslag voor Tina uit te betalen. Als gevolg
van een communicatiestoornis tussen beide
kinderbijslagfondsen betalen noch het fonds van
de moeder, noch dat van de vader kinderbijslag uit
vanaf november 2006 tot april 2007. In augustus
2007 ontvangt de heer Verdonck de achterstallige
kinderbijslag. Interesten voor die maanden van
onderbreking heeft hij niet gekregen. Pas in
augustus 2008 – na lang aandringen door de
federale Ombudsman en op basis van een
uitgebreide motivering – krijgt de heer Verdonck
ook de interesten waar hij recht op heeft. (35,91
euro)

Welk fonds de kinderbijslag uitbetaalt, op basis van
welke prestaties en aan wie, aan de moeder of aan de vader, kan wijzigen in de loop van de periode
waarop het kind recht heeft op kinderbijslag.
Niet alleen een professionele situatie kan
wijzigen, maar ook familiale situaties
veranderen, ouders gaan uit elkaar,
co-ouderschap wordt toegekend, het
domicilie van het kind verandert…
Ook een wijziging in de situatie van het kind
zelf kan een invloed hebben op de
kinderbijslag of de toekenning van een
verhoging ervan. Voorafgaande medische
onderzoeken kunnen nodig zijn…

Op 1 juni 2007 verstrijkt de medische erkenning van Jasper, die
aan het syndroom van Down lijdt. Sindsdien krijgen zijn ouders
geen verhoogde kinderbijslag meer. Wat is er fout gelopen?
De RKW heeft de ambtshalve herziening van de medische
erkenning op 18 januari 2007 aangevraagd bij de FOD Sociale
Zekerheid, die het medisch onderzoek moet uitvoeren. Om een
onderbreking in de uitbetaling van de kinderbijslag te vermijden,
moet de beslissing over de medische toestand genomen worden
vóór het attest vervalt. En daar wringt het schoentje. Het medisch
onderzoek van Jasper heeft pas plaats op 7 juni 2007, vijf
maanden na de aanvraag en een week na het vervallen van het
oude attest. Het duurt nog ruim drie maanden voor het nieuwe
attest op 14 september 2007 naar de RKW wordt gestuurd.

Er gebeurt echter nog steeds niets.
In oktober 2007 nemen de ouders van Jasper contact op met de federale Ombudsman. Het attest van 14 september
blijkt zoek geraakt. De FOD Sociale Zekerheid bezorgt in oktober 2007 het attest nogmaals aan de RKW, In
november 2007 krijgen de ouders de achterstallige bijslag.
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Artikel 20, §1, van de wet van 11 april 1995 bepaalt:
“Onverminderd gunstiger wettelijke of reglementaire bepalingen en de bepalingen van de wet van 25 juli 1994 tot wijziging van de
wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten met het oog op een snellere afwerking van de
dossiers, brengen de prestaties, enkel voor de rechthebbenden-sociaal verzekerden, van rechtswege interest op vanaf hun
opeisbaarheid en ten vroegste vanaf de datum voortvloeiend uit artikel 12. Indien de beslissing tot toekenning genomen werd met
een vertraging die te wijten is aan een instelling van sociale zekerheid is de interest evenwel verschuldigd vanaf het verstrijken van de
in artikel 10 bedoelde termijn en ten vroegste vanaf de datum waarop de prestatie ingaat.”
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Om een tijdige uitbetaling van de kinderbijslag in alle situaties te garanderen, is ook een efficiënte
coördinatie tussen de betrokken overheidsinstanties onontbeerlijk.

❖ De termijn voor de terugbetaling van medische kosten aan
oorlogsveteranen wordt steeds langer
Vroeger betaalde het Instituut voor Veteranen bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden,
Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO), de medische kosten terug binnen 4 tot 6 weken.
Sinds het tweede trimester van 2007 zijn de terugbetalingstermijnen jammer genoeg steeds langer
geworden. Begin 2008 bedroeg de termijn 4 maanden. Een aanvraag om terugbetaling die eind maart
2008 opgestuurd werd, zou begin oktober pas behandeld worden.
In de ontvangstbevestigingen werd het ogenblik van de vooropgestelde terugbetaling regelmatig
aangepast in functie van de evolutie van de behandelingstermijn. Eind 2008 werd zelfs geen specifieke
termijn voor de behandeling van de dossiers meer vermeld.
De geleidelijke toename van de terugbetalingstermijnen sinds het tweede trimester van 2007 is
volgens het Instituut voor Veteranen te verklaren door de combinatie van verschillende factoren, zoals
een toename van het aantal rechthebbenden, nieuwe maatregelen ten gunste van bepaalde
categorieën oorlogsslachtoffers en een personeelstekort.

Wanneer de normale terugbetalingstermijn opnieuw zal gerespecteerd worden, kon nog niet bepaald
worden.

Ook zonder de wet een tijdige beslissing krijgen…
❖ De behandelingstermijn van een aanvraag om een parkeerkaart voor
personen met een handicap
De directie-generaal Personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid reikt de
parkeerkaarten uit.52
In de informatiebrochure ‘Parkeerkaart voor personen met een handicap’53 geeft de FOD Sociale
Zekerheid ook informatie over de behandelingstermijn van de aanvraag:
“U zal uw kaart krijgen met de post. Houd rekening met de leveringstermijn: minimum 1 maand (4
maanden als u een medisch onderzoek moet ondergaan)”.

52

53

In deze hoedanigheid valt deze administratie niet onder de wet van 11 april 1995 tot invoering van het ‘Handvest van de
sociaal verzekerde’ omdat er geen prestaties van de sociale zekerheid toegekend worden.
http://www.handicap.fgov.be/docs/guide/voordelen/parkeerkaart.doc
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De administratie hoopt dat de aanwerving van contractuele personeelsleden de situatie kan helpen
normaliseren. In november 2008 kwamen er twee bij, in januari 2009 nog een derde. Er komt hulp van
het personeel van de gedecentraliseerde sociale secretariaten en er werd een tijdelijke overplaatsing
van vier personeelsleden van Defensie gevraagd.

III. Analyse van de behandelde klachten
5. Wat is op tijd?

Deze termijn is in overeenstemming met wat in het
algemeen ook door het Charter voor een
klantvriendelijke overheid vooropgesteld wordt en de
uitdrukkelijke informatie in dit specifieke geval biedt
de betrokkenen een concreet houvast.
Bij klachten over de behandelingstermijn van de
aanvraag van een parkeerkaart, houden wij daarom
ook rekening met de door de FOD Sociale Zekerheid
zelf opgegeven termijnen.

De heer De Leeuw vraagt in september 2007 een
parkeerkaart voor personen met een handicap
aan. In juni 2008 contacteert hij de federale
Ombudsman omdat hij ze na acht maanden nog
niet ontvangen heeft. Zijn aanvraag bevindt zich
reeds (of nog) bij de geneesheer van de FOD
Sociale Zekerheid. Die belooft de heer De Leeuw
zo snel mogelijk op te roepen. Kort daarop laat de
heer De Leeuw aan de federale Ombudsman
weten dat zijn aanvraag afgehandeld is. De klacht
is gegrond.

❖ De termijn voor een onderhoud op het Belgische Consulaat-Generaal te
Casablanca
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Na een huwelijk van een Belgische man of vrouw met
respectievelijk een buitenlandse vrouw of man, kan de
nieuwe buitenlandse echtgenoot naar België komen
op basis van een visum gezinshereniging. Naar
aanleiding van de aanvraag om gezinshereniging kan
de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij de FOD
Binnenlandse Zaken aan de diplomatieke of
consulaire post vragen om te onderzoeken of er een
schijnhuwelijk is.
De diplomatieke of consulaire post nodigt dan de
buitenlandse partner uit voor een onderhoud over de
intenties om een duurzame gemeenschap te vormen.
In het Belgische Consulaat-Generaal te Casablanca
stelt dit problemen.
De termijn voor de toekenning van een onderhoud
en bijgevolg ook die voor de behandeling van de
daarvan afhankelijke aanvraag om een visum
gezinshereniging bleek onredelijk lang. Het duurde
soms meer dan drie maanden.
De directie-generaal Consulaire Zaken bij de FOD
Buitenlandse Zaken gaf toe dat de oproeptermijn
voor een interview bij een mogelijk schijnhuwelijk
onredelijk lang is. De directie-generaal deed zelf een
onderzoek en stelde vast dat die lange termijnen te
wijten waren aan de toename van het aantal
visumaanvragen en aan een aantal tijdelijke
afwezigheden van het personeel op het
Consulaat-Generaal.

De heer Tamani is Belg van Marokkaanse afkomst
en huwt in december 2007 in Marokko met een
Marokkaanse vrouw. Hij wil zijn echtgenote via
gezinshereniging naar België laten komen en dient
de aanvraag in op 28 januari 2008. De dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) vraagt op 16 mei
2008 aan het Consulaat-Generaal te Casablanca
een onderzoek naar een mogelijk schijnhuwelijk.
Het onderhoud met mevrouw Tamani op het
consulaat kan pas plaatsvinden op 1 september
2008, vier maanden na de vraag van de DVZ. De
heer Tamani is daarmee niet tevreden… Hij
neemt contact op met de federale Ombudsman.
De federale Ombudsman vraagt aan de DVZ
naar de reden voor het onderzoek. De DVZ licht
toe dat heer Tamani reeds een eerste maal
gehuwd en gescheiden is in Marokko. Sinds hij de
Belgische nationaliteit heeft, is hij ook een tweede
maal gehuwd en gescheiden. De echtgenote uit
zijn tweede huwelijk is eveneens met een visum
gezinshereniging naar België gekomen. Zijn
huidige derde echtgenote heeft hij pas vijf
maanden vóór zijn huwelijk, tijdens de vakantie in
juli 2007, ontmoet. Bovendien is zijn nieuwe
echtgenote net 21 geworden, terwijl de heer
Tamani 13 jaar ouder is. De vraag van de DVZ
om een bijkomend onderhoud lijkt gemotiveerd.
Momenteel kan de federale Ombudsman niets
doen om de termijn voor het toegekende
onderhoud te verkorten.

Alles zou in het werk gesteld worden om de termijn tegen eind 2008 te verkorten.
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Eind 2008 was de termijn voor het toekennen van een onderhoud nog twee maanden en een half.
Dat blijft lang. Het onderhoud is immers slechts een deel van het onderzoek, de betrokkene heeft dan
zijn beslissing nog niet gekregen.
De federale Ombudsman vroeg de DVZ in dit kader om enkel een onderzoek naar een mogelijk
schijnhuwelijk te vragen als het strikt noodzakelijk lijkt.

Het aandringen op het verkorten van de behandelingstermijnen
is een werk van lange adem
❖ De behandelingstermijn van de aanvragen om machtiging tot verblijf om
humanitaire redenen
De klachten over de behandelingstermijn van de aanvragen om machtiging tot verblijf om humanitaire
redenen - de dienst Vreemdelingen (DVZ) bij de FOD Binnenlandse Zaken behandelt deze
aanvragen - komen bijna ieder jaar aan bod in het jaarverslag.

Vorig jaar brachten wij de stand van zaken.57 De aanwerving van een 50-tal tijdelijke extra krachten bij
de dienst Humanitaire Regularisaties (DHR) van de DVZ had 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.
Daarnaast was er een blijvende versterking om zich te wijden aan de nieuwe procedures op basis van
artikel 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980, ingevoerd 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.
Op 1 juni 2008 bedroeg de achterstand nog 8 242 dossiers. Over een periode van zevenentwintig
maanden was de achterstand dus met tweederde verminderd. De DVZ kondigde toen aan dat in
gelijkblijvende omstandigheden de achterstand tegen eind november 2008 moest weggewerkt zijin.
Begin november 2008 bedroeg de achterstand echter toch nog 6 417 dossiers. Een nieuwe
eindtermijn voor het wegwerken van de achterstand deelde de DVZ ons niet meer mee.
Bovendien blijkt het aantal ingediende aanvragen op basis van de nieuwe procedures gebaseerd op
artikel 9bis en ter van de wet van 15 december 1980, zoals gewijzigd door de wet van 15 september
2006, toe te nemen.

54
55
56
57

Jaarverslag 2003, pp. 147 en 148, Jaarverslag 2008, AA 03/01, p. 169.
OA 06/03, Jaarverslag 2006, pp. 153 en 171.
pp. 162 e.v.
Jaarverslag 2007, p. 60.
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In 2003 vroeg de federale Ombudsman reeds de aandacht van het Parlement voor deze
zorgwekkende toestand54 en in 2006 deed hij een officiële aanbeveling aan de DVZ om deze
aanvragen te behandelen binnen een redelijke termijn55, zoals omschreven in het Charter voor een
klantvriendelijke overheid.56
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Daardoor blijft het totaal te behandelen dossiers ten opzichte van het voorgaande jaar in november
2008 bijna hetzelfde, ongeveer 15 500. Weliswaar gaat het in de nieuwe voorraad (dossiers 9bis en
9ter) om jongere dossiers en is het wel zo dat er ten opzichte van maart 2006 10 000 dossiers minder
in behandeling zijn.

❖ Ook de aanvragen om machtiging tot verblijf om medische redenen kennen
een lange behandelingstermijn
Op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, zoals gewijzigd door de wet van 15
september 2006, kan bij de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij de FOD Binnenlandse Zaken een
aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen ingediend worden.
De lange behandelingstermijn van deze aanvragen
kent een specifieke oorzaak.
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Bij de behandeling van deze aanvragen hoort uiteraard
een medisch onderzoek en ook een onderzoek naar
de mogelijkheden om de aandoening te laten
behandelen in het land van herkomst. Tot eind 2006
was er slechts één zelfstandig geneesheer die de
onderzoeken deed. Na een periode zonder arts, werd
deze zelfstandige arts vervangen door twee
artsen-ambtenaren, een Nederlandstalige en een
Franstalige.
Sinds augustus 2008 is de Franstalige arts echter niet
langer in dienst. Sindsdien is er dus slechts één arts in
dienst voor alle aanvragen: een Nederlandstalige die
ook de Franstalige dossiers voor zijn rekening neemt,
voor zover het om uiterst dringende gevallen gaat.
Welke gevolgen deze situatie heeft voor de
behandeling van de aanvragen om machtiging tot
verblijf om medische redenen, en zeker voor degene
die in het Frans zijn ingediend, is duidelijk …

De asielaanvraag van de heer Tsirdashki, Georgiër,
wordt in 2004 afgewezen. Op 30 november 2006
dient hij (in het Frans) een aanvraag in tot verblijf
om medische redenen. Op 15 oktober 2007 stelt
de arbeidsrechtbank, naar aanleiding van een
arbeidsongeval, vast dat de heer Tsirdashki om
medische redenen niet naar Georgië kan
terugkeren. Een arts, hoofd van een medische
dienst Neurologie en Neuropsychiatrie, is tot die
vaststelling gekomen na een medisch onderzoek
van de heer Tsirdashki zelf, maar ook na een
onderzoek van de mogelijkheden om de
aandoening te behandelen in Georgië. Omdat hij
in januari 2008 nog geen beslissing heeft
ontvangen op zijn aanvraag om machtiging tot
verblijf, neemt de heer Tsirdashki met de federale
Ombudsman
contact
op.
De
dienst
Veemdelingenzaken laat weten dat hij zijn
beslissing niet op het vonnis kan baseren. Een
onderzoek door hun eigen arts is nodig, alleen kan
geen datum vooropgesteld worden waarop het
medisch onderzoek zal plaatsvinden. Eind 2008
heeft het onderzoek nog niet plaatsgevonden…

De DVZ kondigde de aanwerving aan van zes nieuwe artsen, drie Franstalige en drie Nederlandstalige.
Daarna vernamen wij dat de aanwerving van artsen langs Nederlandstalige kant één laureaat had
opgeleverd, die uiteindelijk besliste om niet voor de DVZ te komen werken. De Nederlandstalige arts
die in dienst was vertrok in januari 2009 …
Aan Franstalige kant waren twee laureaten, één van hen zou tussen half januari en begin februari 2009
bij de DVZ in dienst treden. De tweede laureaat moest nog beslissen of hij al dan niet in dienst wou
treden …
Op 1 januari 2009 was er dus helemaal geen arts meer …
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❖ De behandelingstermijn van de dossiers teruggave registratierechten. Komt
er vooruitgang in 2009?
De onredelijk lange termijn die de administratie van de Patrimoniumdocumentatie, meer bepaald de
Registratiekantoren en de Gewestelijke Directies der Registratie bij de FOD Financiën vaak nodig
heeft om een aanvraag om teruggave van registratierechten te behandelen, hebben wij reeds in 2004
en 2006 aangekaart.58 Intussen is in het Brussels Gewest, waar de toestand het ergst was, een deel van
de achterstand weggewerkt. In Vlaanderen en Wallonië bleef de toestand gelijk.

Het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en
griffierechten bepaalt geen termijn voor die
terugbetaling. Dit neemt niet weg dat ze binnen een
redelijke termijn moet gebeuren.
De lange behandelingstermijn van deze dossiers was
onder andere het gevolg van omslachtige interne
werkprocessen. De aanvraag moest rondgestuurd
worden naar een of meerdere registratiekantoren die
elk een eigen onderzoek voerden op basis van de
informatie in hun kantoor. Daarnaast zorgde het
bijkomende onderzoek op verschillende hiërarchische
niveaus van de administratie (de Gewestelijke
Directies der Registratie) voor verdere vertragingen.

De heer en mevrouw De Meyer verkopen hun huis
in maart 2007. Ze voldoen aan een aantal
voorwaarden en vragen daarom de teruggave van
eerder betaalde registratierechten. In maart 2008,
één jaar later, hebben ze de teruggave nog niet
ontvangen.
Het Registratiekantoor te Aalst, waar het verzoek
om teruggave is ingediend, heeft de aanvraag pas
een klein jaar later, in februari 2008, doorgestuurd
aan het Registratiekantoor te Ninove dat verder
moet onderzoeken of er effectief recht is op een
teruggave. Na dit onderzoek gaat het dossier naar
de bevoegde Gewestelijke Directie der Registratie
te Gent, die de teruggave moet goedkeuren en de
uitbetalingsopdracht aan de Thesaurie moet
geven. Begin juni 2008 ontvangen de heer en
mevrouw De Meyer uiteindelijk het geld, 6 742
euro, op hun rekening. Eén jaar en drie maanden
moeten wachten op een teruggave van
registratierechten is onredelijk lang.

Maar er is goed nieuws.
Vanaf 1 januari 2009 wordt geautomatiseerd gewerkt.
De administratie der Patrimoniumdocumentatie hoopt hierdoor de procedure op verschillende
niveaus in te korten en zo de afhandeling van de teruggavedossiers te versnellen.
De aanvraag wordt elektronisch behandeld op het kantoor waar ze wordt ingediend. Het dossier
moet niet meer naar de verschillende betrokken Registratiekantoren rondgestuurd worden.
De goedkeuring van het dossier en de goedkeuring voor uitbetaling gebeurt nog bij de hiërarchisch
betrokken Gewestelijke Directie. Maar daarna sturen deze directies hun dossiers met alle nodige
gegevens voor uitbetaling, allemaal door naar de Gewestelijke Directie der Registratie te Brussel. Die
stuurt wekelijks aan de administratie van de Thesaurie een globale (voor alle gewestelijke directies
samen) opdracht tot uitbetaling door, om ook het werk voor de Thesaurie te vereenvoudigen. Wat
ook de ontvangst van de teruggave moet versnellen…
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Jaarverslag 2004, pp. 70-71 en Jaarverslag 2006, pp. 48-49.
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Bij de aankoop van een onroerend goed, zoals een
huis of een stuk grond, moeten aan de fiscus
registratierechten betaald worden. Welbepaalde
omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een
teruggave van de (teveel) betaalde rechten.

III. Analyse van de behandelde klachten
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❖ De behandelingstermijn van de bezwaarschriften tegen het kadastraal
inkomen
Sinds 2005 neemt het aantal klachten over de behandelingstermijn van de bezwaarschriften tegen de
vaststelling van het kadastraal inkomen gestaag toe. De betrokken administratie is hierbij de
administratie van de Patrimoniumdocumentatie, pijler Opmetingen & Waarderingen, beter gekend
als de Kadastercontroles en de Kadasterdirecties.
Reeds in de twee vorige jaarverslagen bespraken wij deze situatie.59
Na de betekening van het kadastraal inkomen aan de eigenaar van een onroerend goed, kan hij binnen
twee maanden hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de plaatselijke Controleur van het Kadaster.60
Er is geen wettelijke termijn waarbinnen de Kadastercontrole het bezwaarschrift moet onderzoeken.
De redelijke termijn is hier dan het houvast.
Wij stellen echter vast dat het in een aantal Kadastercontroles niet uitzonderlijk is dat
belastingplichtigen verschillende jaren moeten wachten vóór er een beslissing genomen wordt. Die
termijnen komen in elk geval niet overeen met wat in het Charter voor een klantvriendelijke overheid
als redelijke termijn voorgehouden wordt.
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De Kadasterdirectie van Brussel-Brabant, waartegen wij aanvankelijk het grootst aantal klachten
ontvingen, en het hoofdbestuur van de administratie van de Patrimoniumdocumentatie hebben in de
loop der jaren reeds een aantal maatregelen genomen.
Onder andere werd een cel van deskundigen opgericht, met de opdracht om de kadastrale inkomens
vast te stellen van de industriële en bijzondere gebouwen. Bijzondere aandacht werd ook besteed aan
het onderzoek van de gewone bezwaarschriften tegen de vaststelling van het kadastraal inkomen.
De huidige initiatieven, hoewel ze zeker goed bedoeld zijn, volstaan duidelijk niet om ervoor te zorgen
dat een bezwaarschrift binnen een redelijke termijn behandeld wordt.
De federale Ombudsman heeft bijgevolg aan de FOD Financiën de aanbeveling gericht om de
bezwaarschriften tegen de vaststelling van het kadastraal inkomen te behandelen binnen de
redelijke termijn, voorzien in artikel 4 van het Handvest voor een klantvriendelijke overheid, met
name 4 maanden tot 8 maanden, in voorkomend geval te verlengen met de termijn die de
betrokkene nodig had om de door de diensten van het Kadaster gevraagde informatie te
verschaffen, die nodig is om een beslissing te nemen.61
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De administratie stelde zichzelf als
doel om binnen drie maanden na de
indiening van het bezwaarschrift een
eerste reactie te sturen en om het
bezwaarschrift binnen een redelijke
termijn te behandelen.
Ze doet dit met de middelen die ze
heeft. Maar, zo liet ze ons weten, voor
vijf vertrekkende ambtenaren komen
er slechts drie in de plaats. Dat en de
toenemende
activiteit
op
de
vastgoedmarkt maken dat de realisatie
van dit doel niet evident is.

In maart 2006 dient de heer Schalie een bezwaarschrift in tegen het
kadastraal inkomen dat aan zijn huis toegekend werd. Ook tegen het
bedrag van de onroerende voorheffing 2006, berekend op het betwiste
kadastraal inkomen, dient hij bezwaar in. Wanneer 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 nu, om zijn rechten te vrijwaren opnieuw bezwaar indienen
tegen de aanslag in de onroerende voorheffing voor 2007. Eind 2007
verneemt de heer Schalie dat de Kadastercontrole nog de
bezwaarschriften van 2002 en 2003 aan het behandelen is. De
behandelende ambtenaar bij het Kadaster belooft hem dat zijn
bezwaarschrift tegen mei 2008 zal behandeld worden. De heer Schalie
gelooft er niets van. En toch… eind mei ontvangt hij zijn beslissing.

Het is duidelijk dat de FOD Financiën bijkomende maatregelen moet nemen om de bovengenoemde
termijnen te respecteren.

Het gaat trouwens niet alleen om de termijn nodig om de bezwaarschriften te behandelen, maar ook
om die voor de vaststelling van het kadastraal inkomen bij de eerste ingebruikname van het onroerend
goed. In de hier betrokken Kadastercontroles komen de ambtenaren er vaak zelfs niet toe om een
behandelingstermijn mee te delen aan de burger.
De achterstand bij de dossierbehandeling en het feit dat het niet mogelijk is om aan de
belastingplichtige een betrouwbare behandelingstermijn mee te delen, stroken niet met de eisen die
aan een transparante en een doeltreffende administratie worden gesteld. Zij tasten het vertrouwen
van de burger in de administratie ernstig aan.
Daarom richtten wij aansluitend bij de vorige, ook deze aanbeveling aan de FOD Financiën.
Opdat de FOD Financiën in alle lopende dossiers zijn informatieplicht zou kunnen nakomen en de
gelijke behandeling van de belastingplichtigen zou kunnen verzekeren, heeft de federale
Ombudsman aanbevolen aan de FOD Financiën om voor de Kadasterdirecties waar de situatie
zorgwekkend is, een plan met deadlines uit te werken voor het inhalen van de achterstand bij de
behandeling van de bezwaarschriften over de vaststelling van het kadastraal inkomen.62
Bij de voorafgaande bespreking van deze officiële aanbevelingen stelde de administratie van de
Patrimoniumdocumentatie de federale Ombudsman een project voor tot reorganisatie van de
structuur en de taken van de diensten die afhangen van de Kadasterdirectie Brussel-Brabant ter
gelegenheid van de hergroepering van alle diensten in de nieuwe Financietoren (FINTO).
Of deze reorganisatie aan de verzuchtingen die aanleiding gaven tot onze officiële aanbevelingen zal
tegemoet komen, moeten wij afwachten.
62
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Soms wordt het bezwaarschrift onmiddellijk behandeld naar aanleiding van de tussenkomst van de
federale Ombudsman, soms neemt de Kadastercontrole zich voor om een bezwaarschrift binnen een
welbepaalde termijn te behandelen. De Kadastercontrole kan dat voornemen echter niet altijd
waarmaken. Gezien de bestaande achterstand binnen de dienst, is het ook moeilijk voor de burger om
nog te vertrouwen op de aangekondigde termijn.
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Als deze maatregelen nuttig blijken voor de Kadasterdirectie Brussel-Brabant zouden die tevens als
voorbeeld kunnen dienen voor de andere Kadasterdirecties.

❖ De behandelingstermijn van de bezwaarschriften met vragen om
vermindering van de onroerende voorheffing bij de federale overheid
Wie bij de Gewestelijke Directie der Directe Belastingen bij de FOD Financiën een bezwaarschrift
tegen de onroerende voorheffing indient waarin hij een vermindering van de onroerende voorheffing63
vraagt, weet niet hoelang het onderzoek zal duren. De wet bepaalt geen behandelingstermijn en de
ontvangstmelding maakt hem niet veel wijzer.
In de standaardontvangstmelding staat dat de administratie alles in het werk stelt om het
bezwaarschrift zo snel mogelijk te behandelen. Is er binnen zes maanden geen beslissing, staat er
verder, dan kan de belastingplichtige zich tot de rechtbank van eerste aanleg wenden, maar dat is geen
verplichting; men kan altijd gewoon de beslissing van de administratie afwachten.
De meeste Directies hebben een aanzienlijke achterstand, zowel bij de behandeling van de gewone
bezwaarschriften (de vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderen ten laste, de
erkenning van een handicap of een bescheiden woning) als bij de behandeling van de meer complexe
dossiers. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een personeelstekort en een gebrek aan technische
ondersteuning.
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De belastingplichtigen moeten daardoor vaak maanden wachten, soms zelfs jaren, vóór de
administratie over hun bezwaarschrift beslist.
De lange behandelingstermijn verplicht heel wat belastingplichtigen om elk jaar opnieuw een
bezwaarschrift in te dienen tegen de onroerende voorheffing omdat ze nog steeds geen
administratieve beslissing hebben ontvangen over het bezwaarschrift dat ze het jaar voordien om
dezelfde reden ingediend hebben.
Ze moeten elk jaar het volledig bedrag aan onroerende voorheffing betalen, ook al is dit niet correct.
Pas twee of drie jaar na de indiening van het eerste bezwaarschrift, soms zelfs nog later, krijgen ze dan
de beslissing tot ontheffing waardoor ze het teveel betaalde terug kunnen krijgen. Wie, rekening
houdend met de door hem gevraagde vermindering, slechts een gedeelte van de onroerende
voorheffing betaalt, kan vervolgd worden voor de rest van het bedrag.
Een belastingteruggave waar hij of zij recht op heeft kan ook aangewend worden door de fiscus om dit
saldo van de onroerende voorheffing aan te zuiveren. Eens de ontheffing van de onroerende
voorheffing dan toegestaan wordt, moet de administratie een bijkomende uitgavenstaat opmaken die
had kunnen vermeden worden, om nog te zwijgen van de moratoire interesten die de Schatkist
verschuldigd kan zijn op het bedrag van de teruggave.
Maatregelen om de bezwaren van de belastingplichtige binnen een redelijke termijn te onderzoeken,
dringen zich op. Ook moet de standaardontvangstmelding worden aangepast aan de eisen van het
Charter voor een klantvriendelijke overheid. Zij moet de behandelingstermijn vermelden als die langer
zou zijn dan vier maanden.
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Daarom heeft de federale Ombudsman aan de FOD Financiën de aanbeveling gericht om de
aanvragen om vermindering van de onroerende voorheffing te onderzoeken binnen de redelijke
termijn voorzien in artikel 4 van het Charter voor een klantvriendelijke overheid, met name 4
maanden tot 8 maanden, in voorkomend geval te verlengen met de termijn die de betrokkene
nodig had om de door de diensten van de Onroerende Voorheffing gevraagde informatie te
verschaffen, die nodig is om een beslissing te nemen.64
De Diensten Onroerende Voorheffing bij de Gewestelijke Directies werden in oktober 2008
gereorganiseerd. Ze hebben ook de taxatie en de ambtshalve ontheffing van de onroerende
voorheffing op zich genomen en worden daarbij geholpen door ambtenaren die uit verschillende
Ontvangkantoren der Directe Belastingen komen. Het is nog te vroeg om te beoordelen of deze
overdracht van bevoegdheden en de versterking met ambtenaren van de Ontvangkantoren zal helpen
om de achterstand op korte termijn weg te werken.
De situatie in de Gewestelijke Directies is nu in ieder geval zeer zorgwekkend. Bepaalde Directies
behandelden eind 2008 nog steeds de bezwaarschriften die in 2006 of zelfs nog eerder ingediend
werden.
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De federale Ombudsman heeft daarom aanbevolen aan de FOD Financiën dat zij voor de
Gewestelijke Directies der Directe Belastingen waar de situatie zorgwekkend is, een plan zou
uitwerken met deadlines voor het inhalen van de achterstand bij de behandeling van de
bezwaarschriften over de vermindering van de onroerende voorheffing.65

64
65

OA 08/06, pp. 146 e.v.
OA 08/07, pp. 147 e.v.
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6. Rechtszekerheid en zorgvuldigheid leiden
tot vertrouwen
Rechtszekerheid houdt in dat het recht voorzienbaar en toegankelijk moet zijn. De rechtsgevolgen
moeten kunnen worden ingeschat en men moet kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid bij
het bestuur. Het bieden van rechtszekerheid houdt op die manier in dat bepaalde grenzen worden
gesteld aan de bestuurlijke vrijheid.66
Het bieden van rechtszekerheid hangt vaak samen met de naleving van andere ombudsnormen.
Meer rechtszekerheid kan geboden worden door meer informatie te geven, door een wettelijke basis
te geven aan bepaalde bestuurlijke handelingen, door zorgvuldiger op te treden, …
Het bieden van rechtszekerheid is bovendien uitermate belangrijk voor het vertrouwen van de burger
in de overheid.
Welke maatregelen het bestuur concreet kan nemen om de rechtszekerheid te versterken en het
vertrouwen te bewaren, blijkt uit de gevallenstudies hierna.
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Eenduidigheid versterkt de rechtszekerheid
❖ Wanneer ben ik feitelijk gescheiden voor de fiscus ?
De feitelijke scheiding kan een invloed hebben op de manier waarop de belastingen berekend worden
door de administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF), sector Directe
Belastingen bij de FOD Financiën.
Vanaf het jaar volgend op het jaar van de feitelijke scheiding kunnen gehuwde belastingplichtigen elk
afzonderlijk een aangifte indienen.67 In principe krijgen ze dan een afzonderlijke belastingberekening en
een afzonderlijke aanslag.
Maar vanaf wanneer is men feitelijke gescheiden? Het aanvangsmoment van de feitelijke scheiding kan
iets anders zijn voor de betrokkene, voor de rechter, voor de fiscus… Het is in de eerste plaats een
feitenkwestie.
De fiscus bekijkt het eenvoudig. In de praktijk beschouwt hij de partijen als feitelijk gescheiden vanaf de
datum van nieuwe inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente waar ze hun nieuwe
afzonderlijke woonplaats hebben. Dat is objectief controleerbaar.
Dat de fiscus de datum van nieuwe inschrijving in het bevolkingsregister als uitgangspunt neemt, wordt
vooraf echter nergens expliciet vermeld.

66

67

M. VAN DAMME en A. WIRTGEN , Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel, in ‘Beginselen van behoorlijk bestuur’, I.
OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Brugge, die Keure, 2006, p. 315.
Na een feitelijke scheiding in de loop van 2006, kan men vanaf inkomstenjaar 2007 (aanslagjaar 2008) een afzonderlijke
aangifte indienen en dus een apart aanslagbiljet krijgen.
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De belastingadministratie is bovendien zeer
terughoudend om terug te komen op een reeds
berekende gezamenlijke aanslag, ook al leggen de
betrokkenen tijdig bewijzen voor van een werkelijke,
duurzame en ononderbroken feitelijke scheiding.
Daarom hebben wij aan de administratie twee
voorstellen gedaan om de rechtszekerheid voor de
feitelijk gescheiden echtgenoten te verhogen.

Mevrouw De Meester leeft sinds 23 juni 2004
feitelijk gescheiden van haar echtgenoot, na een
vonnis van de vrederechter van 16 juni 2004.
Haar man verhuist, maar past zijn domicilie niet
onmiddellijk aan. In januari 2005 past het
gemeentebestuur het adres van haar echtgenoot
ambtshalve aan.
Voor aanslagjaar 2006 dient mevrouw De
Meester een afzonderlijke aangifte in. Ze vermeldt
hierop dat ze sinds juni 2004 feitelijk gescheiden
is. In mei 2007 ontvangt ze echter tot haar
verbazing een gezamenlijke aanslag op naam van
haar echtgenoot en haarzelf.
Ze dient een bezwaarschrift in omdat een aantal
gegevens volgens haar niet correct zijn en
telefonisch informeert ze vooraf ook bij de
belastingdienst of ze geen afzonderlijke aanslag
kan krijgen gezien haar feitelijke scheiding sinds
juni 2004. Ze krijgt hierop een negatief antwoord.
Het bezwaarschrift wordt afgewezen en mevrouw
De Meester contacteert een fiscalist. Pas op dat
ogenblik verneemt ze dat ze eigenlijk ook bezwaar
had kunnen maken tegen de gezamenlijke
aanslag en in verband met de aanvangsdatum van
de feitelijke scheiding bijkomende bewijzen had
kunnen voorleggen. Omdat ze voortgegaan is op
wat haar telefonisch was meegedeeld, heeft ze
dat echter niet gedaan en nu is het te laat. De
bezwaartermijn is verstreken. Nu moet mevrouw
De Meester onderling overeenkomen met haar
man wie welk deel van de belasting zal betalen.

De administratie ging niet akkoord met ons eerste
voorstel om een bericht van wijziging68 te sturen, op
het ogenblik dat zij van plan is de oorspronkelijk apart
ingediende aangiftes samen te voegen. Hoewel de
fiscus strikt genomen niet verplicht is om in deze
gevallen een bericht van wijziging te sturen, zouden de
betrokken partners op die manier wel de bewijzen van de feitelijke scheiding kunnen voorleggen vóór
de vestiging van de gezamenlijke aanslag
In ons tweede voorstel vroegen wij de administratie om de Toelichting69 bij de aangifte op dat punt te
verduidelijken.
In de Toelichting zou bijvoorbeeld kunnen vermeld worden dat de begindatum van de feitelijke
scheiding in principe de datum van inschrijving van het nieuwe adres in het bevolkingsregister is, en dat
bij de opgave van een andere datum in de belastingaangifte het bewijs moet geleverd worden – met
alle bewijsmiddelen uitgezonderd de eed – van de werkelijkheid van de feitelijke scheiding en het
duurzame en ononderbroken karakter ervan.
Ook hier wil de fiscus niet op ingaan.
Ten eerste wordt gevreesd dat de Toelichting te dik en onoverzichtelijk zal worden als er steeds meer
bijkomende informatie in opgenomen wordt.

68
69

Meer hierover zie hoger onder het hoofdstuk ‘Toepassing van de reglementering’, pp. 51 e.v.
Het boekje met uitleg dat de belastingplichtigen samen met hun aangifteformulier ontvangen.
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De fiscus kijkt na of de datum die de belastingplichtige
opgeeft in zijn aangifte overeenkomt met de datum
van inschrijving op het nieuwe adres in het
bevolkingsregister. Vallen die data niet in hetzelfde jaar
en gebeurde de inschrijving op het nieuwe adres pas
in de loop van het jaar volgend op het door de
belastingplichtige opgegeven jaar, dan voegt de fiscus
de aangiften samen en worden de feitelijk gescheiden
echtgenoten toch nog gezamenlijk belast. Dat levert
voor hen meestal praktische problemen op omdat ze
dan zelf opnieuw onderling moeten overeenkomen
hoe een teruggave moet verdeeld worden of wie
welk deel van de belastingen moet betalen.
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In plaats daarvan zal de AOIF onderzoeken of ze in een van de ‘Frequently Asked Questions’ (FAQ) op
haar website haar standpunt met betrekking tot de feitelijke scheiding kan verduidelijken.
Ten tweede, en dit is veel fundamenteler, wil de fiscus uit vrees voor misbruiken niet expliciet
verwijzen naar de voorwaarde van een nieuwe inschrijving in het bevolkingsregister.
De federale Ombudsman kan het met dit laatste standpunt niet eens zijn. Rechtszekerheid en
transparantie moeten primeren op het risico van mogelijke kwade trouw van de belastingplichtige.
De onduidelijkheid van de fiscus ten aanzien van de feitelijk gescheiden belastingplichtigen vormt een
aantasting van de rechtszekerheid.

Vertrouwen op bestaande rechten en situaties, zorgvuldig
overheidsoptreden
❖ Een geldige identiteitskaart kan niet zomaar worden vernietigd. Na een
officiële aanbeveling van de federale Ombudsman hierover brengt een
koninklijk besluit rechtszekerheid.
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Naar aanleiding van de invoering van de elektronische identiteitskaart door de FOD Binnenlandse
Zaken ontvingen wij reeds in 2005 en 2006 klachten wanneer gemeenten oproepingsbrieven
verstuurden voor de aanmaak van de nieuwe elektronische identiteitskaart vooraleer de
geldigheidsdatum van de oude identiteitskaart verstreken was.
Bij wijze van overgangsmaatregel is dat organisatorisch nodig omdat de elektronische identiteitskaart
op 15 september 2009 volledig moet ingevoerd zijn.70
Wij stelden vast dat de FOD Binnenlandse Zaken meende – en dat in sommige gevallen ook effectief
deed – te kunnen laten overgaan tot het annuleren van de oude nog geldige identiteitskaart wanneer
een persoon binnen twee maanden geen gevolg zou geven aan een oproep om de elektronische
identiteitskaart te laten aanmaken.
Ons onderzoek wees echter uit dat dit niet zomaar kon. Geen wet of reglement maakte ze immers
ongeldig.
Een identiteitskaart is een essentieel document voor de burger. Annulering in deze situatie was in strijd
met de rechtszekerheid en schendt het vertrouwensbeginsel.
Wij richtten daarom een officiële aanbeveling aan de FOD Binnenlandse Zaken om tijdens de
overgangsfase van de gewone identiteitskaarten naar de elektronische identiteitskaarten, zolang er
geen uitdrukkelijke juridische basis voor is, geen identiteitskaarten die nog geldig zijn, te annuleren om
de enkele reden dat de eigenaar ervan geen gevolg gegeven heeft aan de oproep om de
identiteitskaart vóór het verstrijken van de geldigheidsduur te laten vervangen.71
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Jaarverslag 2006, pp. 101-104.
OA 06/09, Jaarverslag 2006, p. 104.
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Door het koninklijk besluit van 18 januari 2008 werd het koninklijk besluit van 25 maart 2003,
houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart, aangevuld.72
In het Verslag aan de Koning bij dit koninklijk besluit staat dat de huidige identiteitskaart geannuleerd
wordt indien de houder ervan, met het oog op de versnelde vernieuwing geen gevolg geeft aan de
oproeping om de identiteitskaart te vervangen voor het verstrijken van de geldigheidsduur. Op de
oproepingsbrief wordt hiervan melding gemaakt. Verder staat ook dat met deze wijziging van het
koninklijk besluit van 25 maart 2003 tegemoet gekomen wordt aan een aanbeveling van de federale
Ombudsman.
Hiermee wordt een reglementaire basis gegeven aan het annuleren van de nog geldige
identiteitskaarten naar aanleiding van de invoering van de elektronische identiteitskaart.

❖ Als er uitstel is van eigendomsoverdracht, ben ik toch nog geen eigenaar of
wel?
De diensten van de Onroerende Voorheffing baseren zich op de bestanden van het Kadaster voor de
aanslag in de onroerende voorheffing. Zij versturen het aanslagbiljet naar degene die op 1 januari van
het aanslagjaar in die bestanden als eigenaar vermeld staat. Het is dus van het grootste belang dat deze
bestanden nauwkeurig en correct bijgewerkt worden. Dat is klaarblijkelijk niet altijd het geval.

De koopovereenkomst was afgesloten net voor het jaareinde en de akte werd pas in het volgende jaar
verleden. Toch ontving de koper en niet de verkoper een aanslagbiljet onroerende voorheffing. De
koper kon nochtans de onroerende voorheffing voor dat jaar nog niet verschuldigd zijn, omdat hij op 1
januari nog geen eigenaar was.
Als er een uitstel van eigendomsoverdracht is, dan moet het Kadaster de wil van de partijen
respecteren. De kadastrale legger mag in die gevallen pas aangepast worden op het ogenblik van de
eigenlijke eigendomsoverdracht.
Aan dergelijke onzorgvuldigheid moet zwaar getild worden, ook al bestaan er bezwaarprocedures en
gerechtelijke procedures.

72

In artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische
identiteitskaart worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° Het tweede lid, 1°, wordt aangevuld als volgt:
″ Indien de houder zich niet bij de bevolkingsdienst heeft gemeld ten laatste drie maanden na de datum vermeld op de
oproepingsbrief van het gemeentebestuur waarbij hij uitgenodigd wordt om zijn basisdocument in te vullen voor het bekomen van
een nieuwe elektronische identiteitskaart, wordt zijn huidige identiteitskaart geannuleerd in het register van de identiteitskaarten; op
de oproepingsbrief wordt hiervan melding gemaakt. De termijn wordt op maximum één jaar gebracht voor de personen die in één
van de gevallen van tijdelijke afwezigheid verkeren, zoals bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende
de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister ″.
2° Er wordt een derde lid toegevoegd luidende:
″ In de gevallen bedoeld in het tweede lid wordt, indien de houder zijn nieuwe kaart niet afgehaald heeft binnen drie maanden na
de eerste aanmaning door het gemeentebestuur, deze kaart geannuleerd in het register van de identiteitskaarten en vernietigd. De
termijn wordt op maximum één jaar gebracht voor de personen die in één van de gevallen van tijdelijke afwezigheid verkeren, zoals
bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister ″.
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Een Kadastercontrole bij de administratie van de Patrimoniumdocumentatie bij de FOD Financiën
had in de bestanden van het Kadaster (op de kadastrale legger) de eigenaar van het onroerend goed
reeds gewijzigd vóór de koopakte verleden was, terwijl in de koopovereenkomst een uitstel van
eigendomsoverdracht opgenomen stond. Op basis van die bijzondere clausule bleef de verkoper
echter eigenaar tot het verlijden van de akte.
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Het hoofdbestuur van de Patrimoniumdocumentatie zal op onze vraag een instructie aan het
personeel van het Kadaster sturen en deze manier van werken in herinnering brengen.

❖ De fiscus moet het aanslagbiljet uiteraard naar het juiste adres sturen
De adresgegevens van natuurlijke personen staan in
het Rijksregister. Het adres van de maatschappelijke
zetel van rechtspersonen is terug te vinden in de
Kruispuntbank van Ondernemingen. De administratie
van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF)
bij de FOD Financiën, die de belastingaanslag vestigt
en verantwoordelijk is voor de gegevens op het
aanslagbiljet, heeft toegang tot beide databanken. Een
belastingplichtige mag er dan ook op vertrouwen dat
zijn aanslagbiljet naar het juiste adres gestuurd wordt.
Als dat niet gebeurt en de belastingplichtige daardoor
zijn aanslagbiljet niet of niet op tijd ontvangt, kan hij
niet verantwoordelijk zijn voor een laattijdige betaling
van zijn belastingen.
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Wordt een belastingschuld niet tijdig betaald, dan zijn
trouwens interesten verschuldigd.

Begin januari 2008 vraagt het Ontvangkantoor
per brief aan de vennootschap FABICO de
onmiddellijke betaling van 82 673,06 euro
uitstaande belastingschuld en 482,24 euro
interesten wegens laattijdige betaling. De firma
betaalt alles en vraagt zich af waarom ze het
oorspronkelijke aanslagbiljet niet ontvangen heeft.
Ze onderzoekt de zaak en vraagt een duplicaat
van het niet-ontvangen aanslagbiljet. Hierop staat
nog steeds het oude adres van de firma, dat
nochtans sinds 2003 is gewijzigd! De brief van de
ontvanger is daarentegen wel naar het juiste adres
gestuurd.
De firma FABICO vindt dan ook dat ze de
interesten ten onrechte betaald heeft en vraagt de
terugbetaling van 482,24 euro. Ze krijgt echter
een negatieve beslissing en contacteert de
federale Ombudsman, waarna de interesten toch
nog terugbetaald worden …

Die interesten worden, net als de belastingschuld zelf, ingevorderd door de Ontvangkantoren die
vallen onder de bevoegdheid van de administratie van de Invordering (AINV).
Het hoofdbestuur van de AINV stelt dat normaal gezien een nieuw aanslagbiljet verstuurd wordt, als
blijkt dat het eerst naar een verkeerd adres gestuurd is, en dat tegelijkertijd de uiterste betaaldatum
verlengd wordt.
Blijkt een laattijdige betaling toch het gevolg van een verkeerde verzending, dan zullen de interesten
terugbetaald worden. Het ‘fiscaal verleden’ van een belastingplichtige zal in het concrete onderzoek
wel steeds in aanmerking genomen worden om na te gaan of er werkelijk sprake is van een laattijdige
betaling als gevolg van een verkeerde verzending door de fiscus…
Interesten kunnen volgens ons niet aangerekend worden als de laattijdige betaling het gevolg is van een
verkeerde verzending van het aanslagbiljet.
Ook interesten die in dezelfde omstandigheden reeds betaald werden, moeten volgens ons
terugbetaald worden.
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Lacunes in de reglementering werken rechtsonzekerheid in de hand
❖ Als een kind dat net geen twaalf jaar is naar het buitenland wil reizen…
De Algemene directie Instellingen en Bevolking bij de FOD Binnenlandse Zaken bevestigde een
door ons vastgesteld probleem met het identiteitsbewijs voor kinderen.
Sommige landen aanvaarden een identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar als
reisdocument, op voorwaarde dat het nog een aantal maanden geldig blijft na de datum van terugkeer.
Als kinderen op reis vertrekken net vóór ze 12 jaar worden, dan kan hun identiteitsbewijs bij hun
terugkeer uit het buitenland reeds vervallen zijn of kan het zijn dat het niet voldoende lang geldig is na de
datum van terugkeer. (De ouders moeten dan – vaak bij hoogdringendheid – een paspoort aanvragen,
hoewel dit strikt genomen niet nodig zou moeten zijn. Zo’n paspoort is trouwens niet gratis.)
De vervaldatum van het identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar mag immers de datum
waarop het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt niet overschrijden.73 Ook het elektronische
identiteitsdocument of Kids-ID is beperkt tot de dag voorafgaand aan de dag waarop het kind de
leeftijd van twaalf jaar bereikt.74

Het is wel mogelijk om een kosteloze voorlopige
identiteitskaart aan te vragen die geldig is tot twee
maanden na het uitreiken ervan.
Onder andere Egypte, IJsland, Kroatië, Tunesië en het
Verenigd Koninkrijk aanvaarden het identiteitsbewijs
voor kinderen onder de 12 jaar. Die voorlopige
identiteitskaart aanvaarden ze echter niet.

De familie Soetaert vertrekt op 29 maart 2008
voor een week naar Egypte. Om Egypte binnen te
komen moet iedereen over een geldig
identiteitsbewijs beschikken dat op de dag van de
terugkeer nog minstens drie maanden geldig is. De
jongste zoon wordt 12 jaar op 28 april 2008. Zijn
identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar
vervalt op dezelfde dag … Voor hun jongste zoon
moet de familie Soetaert bij hoogdringendheid een
internationale reispas aanvragen. Die kost 210
euro.

De FOD Binnenlandse Zaken laat daarom ons voorstel onderzoeken of het mogelijk is om de
geldigheid van het identiteitsbewijs en het elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de
twaalf jaar te verlengen tot enige tijd (bijvoorbeeld zes maanden) nadat het kind de leeftijd van 12 jaar
heeft bereikt. Dat vereist wel een aanpassing van het koninklijk besluit van 10 december 1996
betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf.
In afwachting van een oplossing voor dit probleem zal de Algemene directie Instellingen en Bevolking
via een omzendbrief aan de gemeenten vragen om de ouders attent te maken op de noodzaak om
een paspoort aan te vragen in de uiteengezette situatie. Ook op de website van de FOD Binnenlandse
Zaken zal hierover een bericht verschijnen.
Meer informatie hierover kan alvast onverwachte situaties voorkomen.
73
74

75

Algemene Onderrichtingen dd. 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters, Deel III, nr. 50.
Artikel 16quater van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor
kinderen onder de twaalf jaar.
Artikel 2, lid 2, van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten.
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Op het ogenblik van het vertrek naar het buitenland
hebben ze ook nog geen recht op een (elektronische)
identiteitskaart omdat ze op dat ogenblik nog geen 12
jaar zijn.75
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❖ Dienstencheques omruilen kan niet meer.
Of toch wel …
Via een systeem met dienstencheques kan een erkende onderneming werknemers in dienst nemen
om activiteiten van huishoudelijke hulp thuis bij een gebruiker of daarbuiten uit te voeren. De
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) besteedde de organisatie van het systeem uit aan een
dienstenchequesbedrijf voor het uitgeven van dienstencheques.
Dienstencheques zijn slechts acht maanden geldig. Worden ze om een of andere reden niet gebruikt
tijdens hun geldigheidsperiode, dan kunnen ze tot zes maanden na hun vervaldatum omgeruild worden
voor nieuwe cheques met een nieuwe geldigheidsduur. Tot 1 mei 2008 was dit de algemene regel.
Op 1 mei 2008 trad echter een nieuwe reglementering in werking.76
Vervallen dienstencheques konden, van de ene dag op de andere, niet meer omgeruild worden. Er
was geen overgangsregeling voorzien.
Op korte tijd ontvingen wij 85 klachten hierover. De gebruikers van dienstencheques klaagden over de
nieuwe regeling en over de gebrekkige informatie die ze hierover hadden ontvangen.
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Wij kwamen tot de conclusie dat het ontbreken van een overgangsregeling, gecombineerd met een
gebrekkige informatie, een schending uitmaakt van het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel.
Na onze tussenkomst bij het dienstenchequesbedrijf, de RVA en de minister van Werk heeft de
minister de toepassing in de tijd van de nieuwe maatregel verduidelijkt.
Het koninklijk besluit van 28 april 2008 moet zo gelezen worden dat de maatregel die de mogelijkheid
tot omruiling beperkt tot de geldigheidsperiode van de cheques enkel van toepassing is op
dienstencheques uitgegeven na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit.
Voor de dienstencheques uitgegeven vóór 1 mei 2008:
- kunnen de gebruikers met vervallen cheques, uitgegeven vóór 1 januari 200877, tot ten laatste eind
januari 2009 de terugbetaling aanvragen bij de RVA , voor zover ze binnen de termijn van zes
maanden na geldigheid zijn;
- kunnen de gebruikers met vervallen cheques uitgegeven na 1 januari 2008, de omruiling ervan
aanvragen bij het dienstenchequesbedrijf voor zover ze binnen de termijn van zes maanden na het
verval van hun geldigheid zijn.
Deze interpretatie biedt een praktische oplossing voor de gebruikers, maar zou best als
overgangsmaatregel in het koninklijk besluit ingeschreven worden.
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Artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 april 2008 tot wijziging van artikel 3, §3, lid 2, van het koninklijk besluit van 12
december 2001 betreffende de dienstencheques.
1 januari 2008 is een scharniermoment omdat op die datum de uitgifte van de dienstencheques aan een ander
dienstenchequesbedrijf werd toevertrouwd.
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❖ Berekening van het aandeel van elk in een gezamenlijke aanslag
Gehuwde of wettelijk samenwonende partners ontvangen van de FOD Financiën een gezamenlijke
belastingberekening en een gezamenlijke aanslag.
Soms is het nodig om het aandeel van elke partner binnen die gemeenschappelijke belasting te
bepalen.
Als beide partners, die reeds feitelijk gescheiden zijn, samen recht hebben op een teruggave, dan willen
zij weten wie welk deel van de teruggave zal krijgen. En als die partners nog samen belastingen
verschuldigd zijn, is het uiteraard even belangrijk om te weten wie welk deel van de belastingen moet
betalen.
Maar ook los van een feitelijke scheiding, als één van beide partners nog uitstaande schulden heeft die
met een belastingteruggave zal of kan worden aangezuiverd, kan het van belang zijn dat een
gemeenschappelijke teruggave correct opgesplitst wordt.
De mogelijkheid om binnen een gezamenlijke aanslag het aandeel van elk vast te stellen, wordt in de
wet voorzien.
Artikel 394, §4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 zegt sinds 2001 dat de Koning
bepaalt hoe het gedeelte van de belasting moet vastgesteld worden dat elk van de echtgenoten of
wettelijk samenwonenden moet betalen of terugkrijgen.
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Om vast te stellen op welk deel van de gemeenschappelijke teruggave elk van beide partners recht
heeft of wie van beiden welk deel van de belastingen moet betalen, werkte de FOD Financiën zelf een
regeling uit. De administratie hanteert een verdeelsleutel die sinds 1991 in een circulaire is vastgelegd.
Belastingplichtigen stellen de legitimiteit van de berekeningswijze regelmatig in vraag.
Wie bijvoorbeeld het meeste bedrijfsvoorheffing heeft betaald, wil de grootste teruggave. Wie de
kinderen ten laste heeft gehad, wil het fiscaal voordeel daarvan niet afstaan.
Vaak start de belastingplichtige een zoektocht naar de meest voordelige manier van opsplitsen …
Verschillende manieren van verdeling zijn immers mogelijk.
Want zolang het gaat om een louter administratieve verdeelsleutel vastgelegd in een circulaire, is die
verdeelsleutel bindend voor de administratie, maar niet voor de belastingplichtige. En toch legt de
administratie in sommige gevallen deze verdeelsleutel op, als de belastingplichtigen het onderling niet
eens raken over de belastingverdeling of als de voorgestelde verdeling niet aanvaard wordt door de
fiscus, met name als een van beide partners uitstaande schulden heeft.
De huidige manier van werken is ondoorzichtig.
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Het koninklijk besluit dat hieraan uitvoering moet geven bestaat evenwel niet.
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De federale Ombudsman beveelt daarom aan om uitvoering te geven aan artikel 394, §4, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 92, met een koninklijk besluit dat, bij een gezamenlijke
aanslag, de wijze vastlegt waarop het aandeel in de belasting wordt vastgesteld dat betrekking heeft
op het belastbaar inkomen van elk der belastingplichtigen.78

❖ Welke richtlijnen volgt de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij de FOD
Binnenlandse Zaken bij de behandeling van de regularisatieaanvragen om
humanitaire redenen?
In de zomer van 2008 ontving de federale Ombudsman een aantal klachten van verschillende groepen
hongerstakers.
Het onderzoek van die klachten heeft tot de conclusie geleid dat de rechtszekerheid niet gewaarborgd
is in de huidige manier van werken van de DVZ.
De uitgebreide analyse van deze problematiek heeft ons ertoe aangezet om een aantal aanbevelingen
te formuleren. Deze analyse en bijbehorende aanbevingen zijn verder in dit jaarverslag opgenomen op
pagina’s 135 e.v.
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Hierna hernemen en benadrukken wij de aanbeveling die wij tot herstel van de rechtszekerheid
richtten tot de minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, en aan zijn afgevaardigde.
De federale Ombudsman richtte de officiële aanbeveling aan de bevoegde minister en zijn
afgevaardigde om de rechtsonzekerheid te reduceren door de richtlijnen die gevolgd worden door
de dienst Vreemdelingenzaken bij de behandeling van de regularisatieaanvragen om humanitaire
redenen te verduidelijken, bij voorkeur door middel van een openbaar gemaakte rondzendbrief die
regelmatig aangepast wordt van zodra er nieuwe toepassingsmodaliteiten zouden zijn uitgewerkt of
de administratieve praktijk zou zijn gewijzigd. Deze aanbeveling ligt in het verlengde van de
algemene aanbeveling 01/0179, die een grotere transparantie en een grotere rechtszekerheid
beoogde in de toepassing van de wet van 15 december 1980 door de dienst Vreemdelingenzaken.80

78
79
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AA 08/01, pp. 129 e.v.
Jaarverslag 2001, pp. 175-176.
OA 08/03, pp. 135 e.v.
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7. De beoordelingsvrijheid van de overheid
Als de overheid over een beoordelingsvrijheid beschikt bij het nemen van een beslissing, dan beschikt
ze over een ‘discretionaire appreciatiebevoegdheid’. Het begrip ‘discretionaire bevoegdheid’ staat
tegenover het begrip ‘gebonden bevoegdheid’. In tegenstelling tot wat bij een gebonden bevoegdheid
het geval is, zal de overheid bij een discretionaire bevoegdheid verschillende beslissingen kunnen
nemen, al naargelang haar oordeel, mits dat oordeel binnen de grenzen blijft van de wettelijkheid en de
redelijkheid.81
Bij de beoordeling van een klacht over het overheidsoptreden waarbij de overheid haar discretionaire
bevoegdheid gebruikt heeft, zal de federale Ombudsman die beoordelingsvrijheid eerbiedigen. Hij zal
slechts een marginale toetsing van het overheidsoptreden doen: de klacht is enkel gegrond als de
beslissing van de administratie kennelijk onredelijk is.
Uit de klachten blijkt dat de burger het optreden van de administratie soms als arbitrair aanvoelt
wanneer zij van haar beoordelingsbevoegdheid gebruik maakt. In een aantal gevallen dringen wij dan
ook aan om de elementen die de administratie bij de beoordeling in aanmerking neemt toch enigszins
te verduidelijken.

Is de houding van de overheid kennelijk onredelijk?
De onderverdeling die hierna gemaakt wordt tussen gegronde en ongegronde klachten slaat op het
resultaat van het onderzoek van de individuele klacht, m.a.w. op het resultaat van de marginale toetsing
van het optreden van de overheid binnen haar discretionaire bevoegdheid. Dit wordt telkens
uitgewerkt in een bijhorend voorbeeldkadertje.

Gegronde klachten
❖ Het voorleggen van identiteitsdocumenten
Als de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij de FOD Binnenlandse Zaken een vreemdeling een
machtiging tot verblijf in België toekent, dan levert de gemeente een verblijfsvergunning af op basis van
de instructies van de DVZ. De vreemdeling moet dan aan de gemeente zijn identiteitsdocumenten
voorleggen: een internationaal erkend paspoort of een nationale identiteitskaart.
Een identificatie gebeurt bij uitstek op basis van identiteitsdocumenten. Het lijkt dan ook
vanzelfsprekend dat de uitreiking van een verblijfsvergunning ondergeschikt wordt aan het voorleggen
van een identiteitsdocument. In sommige situaties is die voorwaarde echter onmogelijk te vervullen.
Het kan immers gebeuren dat vreemdelingen, die hun land van oorsprong ontvlucht zijn en soms een

81
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A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht,
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, nr. 708.
pp. 25 e.v.
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Daarnaast laat de beoordelingsvrijheid van de overheid ook ruimte voor bemiddeling. Het aandeel van
geslaagde bemiddelingen in het resultaat van de tussenkomst van de federale Ombudsman is niet te
verwaarlozen.82
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hachelijke tocht hebben ondernomen om
België te bereiken, niet of niet meer over
die documenten beschikken en ze ook niet
kunnen bekomen. De aan de DVZ
toegekende
beoordelingsbevoegdheid
biedt in die gevallen de mogelijkheid om op
basis van alle individuele elementen van het
dossier van die voorwaarde af te wijken.
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Eli Batawi, een zeventienjarige jongen van Palestijnse afkomst,
komt in oktober 2005 alleen in België aan. Hij heeft geen
identiteitsdocumenten bij en wordt als niet-begeleide minderjarige
opgevangen in een open centrum voor asielzoekers. Hij krijgt een
aankomstverklaring waarmee hij drie maanden in België mag
blijven. Die wordt telkens voor drie maanden verlengd, tot hij
meerderjarig wordt.
Eli studeert en werkt in het kader van zijn studies ook voor een
toeristische dienst. Hij heeft een hernieuwbaar arbeidscontract en
volgt avondschool. In september 2006 dient hij bij de dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) een aanvraag in om machtiging tot
Dat de DVZ omzichtig omspringt met die
verblijf. Deze machtigt hem tot een tijdelijk verblijf van twaalf
mogelijkheid, is uiteraard begrijpelijk. De
maanden. Hij kan zijn verblijfsvergunning afhalen bij de gemeente.
federale Ombudsman van zijn kant legt
De gemeente eist op basis van de instructies van de DVZ dat Eli
evenveel omzichtigheid aan de dag
de nodige identiteitsdocumenten voorlegt vóór ze hem zijn
wanneer hij bij de DVZ aandringt om van
verblijfsvergunning uitreikt. Dat is de normale gang van zaken. Op
die mogelijkheid gebruik te maken.
aanraden van de DVZ doet Eli al het mogelijke om via de
Algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel de nodige
identiteitsdocumenten te bekomen. Wat hij en zijn advocaat ook ondernemen, hij krijgt geen afspraak. De
documenten binnen afzienbare tijd voorleggen lijkt onmogelijk. De Algemene Palestijnse Afvaardiging blijkt geen
consulaire bevoegdheid te hebben en kan geen identiteitsdocumenten uitreiken.
De situatie van Eli Batawi is zonder twijfel bijzonder en behartigenswaardig. De federale Ombudsman slaagt erin de
DVZ ervan te overtuigen om van zijn mogelijkheid gebruik te maken om de voorwaarde van het voorleggen van
identiteitsdocumenten te laten vallen. De DVZ geeft nieuwe instructies aan de gemeente en Eli krijgt zijn voorlopige
verblijfsvergunning. Ze kan verlengd worden als hij binnen twaalf maanden een geldig paspoort voorlegt of als hij het
bewijs levert dat hij stappen onderneemt om erkend te worden als staatloze.

Het weigeren van een visumaanvraag gezinshereniging om
redenen van openbare orde
De dienst Vreemdelingzaken (DVZ) bij de FOD Binnenlandse Zaken moet in sommige situaties
beslissen of een vreemdeling een gevaar uitmaakt voor de openbare orde.
Artikel 40 van de wet van 15 december 198083 regelt de mogelijkheid voor Belgen en onderdanen van
de Europese Unie om zich te laten vervoegen door hun familieleden.
Als de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, ontstaat een recht om naar België te komen.
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De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen vóór de inwerkingtreding op 1 juni 2008 van de wijzigingen aan deze bepalingen.
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Een gevaar voor de openbare orde is een
uitzonderingsgrond, maar: “de redenen van
openbare orde moeten in overeenstemming
zijn met het evenredigheidsbeginsel en
uitsluitend gebaseerd zijn op het persoonlijk
gedrag van de betrokkene. Strafrechtelijke
veroordelingen vormen als zodanig geen reden
voor deze maatregelen. Het gedrag van de
betrokkene moet een actuele, werkelijk en
voldoende ernstige bedreiging voor een
fundamenteel belang van de samenleving
vormen.”84

❖ De maatregelen bij de invordering van de belastingen
De Ontvangers der belastingen, bij de administratie van de Invordering (AINV) bij de FOD Financiën
staan in voor de invordering van de belastingen. Als rekenplichtige van de Staat zijn zij daar persoonlijk
geldelijk verantwoordelijk voor.
Als de belastingplichtige de verschuldigde belasting niet spontaan betaalt binnen de vooropgestelde
betaaltermijn – bijvoorbeeld omdat hij ze als gevolg van financiële moeilijkheden niet kan betalen – dan
beschikt de Ontvanger over verschillende middelen om die belasting te innen. Hij kan een
afbetalingplan toestaan of hij kan een gerechtsdeurwaarder inschakelen om over te gaan tot een
gedwongen invordering … Hij kan kiezen welke van die middelen hij aanwendt, of hij ze aanwendt en
wanneer. Hij beschikt met andere woorden over een discretionaire bevoegdheid.
Ons is het erom te doen dat de Ontvangers het algemeen beginsel van de redelijkheid respecteren en
zo de middelen aanwenden in verhouding tot het doel.
Zo brengt een gedwongen invordering voor de belastingplichtigen steeds niet onaanzienlijke
bijkomende kosten met zich mee, terwijl wij vaststellen dat sommige maatregelen tot gedwongen
invordering soms ondoordacht genomen worden. Wij spraken het hoofdbestuur van de AINV
daarover aan en vroegen of die vervolgingskosten kunnen kwijtgescholden worden wanneer zij
onevenredig blijken.

84

Ibid., art. 43.
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In november 2007 weigert de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
de heer Mehmet Inan een visum gezinshereniging, aangevraagd
op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980. Hij
mag zijn echtgenote en zijn zoontje van vijf maanden in België
niet vervoegen. De DVZ verwijst naar de intussen uitgewiste
veroordeling tot een gevangenisstraf van 1 jaar en 8 maanden, in
1998 opgelopen in Turkije voor het gebruik van een wapen in een
bewoonde zone. De beslissing van de DVZ vermeldt ook dat de
uitwissing van de veroordeling niet wegneemt dat er een actueel
gevaar voor de openbare orde is, omdat de heer Inan in 2002
tijdens een illegaal verblijf in België door de politie aangehouden is
wegens geweld tegen personen en goederen. Hij zou verder zijn
visum niet gerespecteerd hebben en hij zou op een Turkse ‘lokale
zwarte lijst’ staan.
De veroordeling in Turkije was een veroordeling met uitstel en is
Dat aan de toepassing van deze
reeds sinds 1 april 2003 van zijn strafblad gewist. Bovendien staat
wetsbepaling een beoordelingsbevoegdheid
in de wet zelf dat een strafrechtelijke veroordeling op zich geen
in hoofde van de DVZ te pas komt, hoeft
voldoende reden vormt om van een gevaar van openbare orde te
spreken. De aanhouding door de politie in 2002 heeft niet geleid
geen
betoog.
Ook
bij
deze
tot een vervolging door het Parket. Bij wat de ‘lokale zwarte lijst’
beoordelingsvrijheid gaat de federale
precies is, kan de DVZ geen verdere toelichting geven.
Ombudsman na of de beslissingen niet
De federale Ombudsman komt tot het besluit dat de argumenten
onredelijk zijn.
die de DVZ hanteert om te oordelen dat de heer Inan een gevaar
vormt voor de openbare orde, kennelijk geen voldoende ernstige redenen zijn om hem een visum gezinshereniging te
weigeren en zo zijn recht op privé- en familieleven te schenden. Na de tussenkomst van de federale Ombudsman
neemt de DVZ een positieve beslissing en kent hem het visum toe.
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De administratie wil de vervolgingskosten enkel
kwijtschelden wanneer er een fout of een vergissing
gemaakt is door de Ontvanger. In de situaties die de
federale Ombudsman voor ogen heeft, kon dat niet.
Bij het invorderen van de belastingen is de fiscus vaak
niet de enige schuldeiser van de belastingplichtige.
Volgens de fiscus is de belastingplichtige eerder
geneigd om eerst zijn andere schulden af te betalen
en daarna pas zijn belastingen. Het hoofdbestuur van
de AINV heeft daarom in het verleden aan de
Ontvangers gevraagd om sneller over te gaan tot de
(gedwongen) invordering van de belastingen. Het is
volgens het hoofdbestuur dan ook moeilijk voor de
Ontvangers om enerzijds onder druk van hun overste
snel over te gaan tot de invordering van de
belastingen en zich anderzijds toegeeflijk op te stellen
ten opzichte van de belastingplichtigen.
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Wat de vervolgingskosten betreft werd in 2004 een
samenwerkingsprotocol afgesloten tussen de
gerechtsdeurwaarders en de FOD Financiën waarbij
een van de doelstellingen was om de
vervolgingskosten te verlichten en de schade voor de
schuldenaars zo veel mogelijk te beperken.
Bijkomende maatregelen wou het hoofdbestuur
aanvankelijk niet nemen.
Tijdens een vergadering tussen de centrale diensten
van de AINV en de gewestelijke directeurs
Invordering werd dit thema evenwel nog eens
besproken.
Meer bepaald werd onze vraag onderzocht om toch
de nodige soepelheid aan de dag te leggen als de
ombudsnormen ‘redelijkheid’ en ‘evenredigheid’ en
‘zorgvuldigheid’ geschonden werden.

Mevrouw De Vissere krijgt eind november 2007
haar aanslagbiljet voor aanslagjaar 2007. Ze
moet vóór 28 januari 2008 6 624,70 euro betalen
aan de fiscus. Het is nog maar van maart 2007
geleden dat ze haar aanslagbiljet voor aanslagjaar
2006 ontvangen heeft. Voor de 2 315,62 euro die
ze voor dat aanslagjaar moest betalen, heeft ze
een afbetalingsplan gekregen. In vier maanden
heeft ze die belastingschuld afbetaald. Als ze voor
de belastingsschuld van 6 624,70 euro opnieuw
een afbetalingsplan vraagt, krijgt ze dat niet
omdat ze voor het vorig aanslagjaar en voor
aanslagjaar 2004 reeds een afbetalingsplan
kreeg...
De afgelopen jaren heeft mevrouw De Vissere vijf
heelkundige ingrepen moeten ondergaan, ze heeft
heup- en schouderprothesen en kan niet zonder
huishoudelijke
hulp.
Ze
ontvangt
een
invaliditeitsuitkering met een supplement van haar
werkgever. Als gevolg van haar situatie heeft ze
financiële moeilijkheden. Ze heeft al verschillende
leningen afgesloten. Bovendien heeft ze in 2007
twee aanslagbiljetten ontvangen...
Deze argumenten kunnen de Ontvanger van de
belastingen niet overtuigen. Mevrouw De Visschere
contacteert haar kredietinstelling. Ze kan nog
maximaal een bedrag van 5 800 euro lenen.
Begin maart 2008 betaalt ze de 5 800 euro en
vraagt voor de resterende 824,70 euro een
afbetalingsplan voor vier maanden. Ook dat wordt
haar geweigerd. Daarna betaalt ze op 27 maart
2008 nogmaals 441,42 euro, wat haar
belastingschuld op een kleine 400 euro brengt, die
ze ook zo snel mogelijk tracht te betalen.
Begin april 2008 beslist de ontvanger echter om
de deurwaarder in te schakelen om dat resterende
bedrag in te vorderen. De kosten voor het
dwangbevel ten belope van 150 euro komen ten
laste van mevrouw De Vissere. Haar schuld
bedraagt nu 550 euro …

Onze vraag werd positief beantwoord. Indien er duidelijk sprake is van een schending van die
ombudsnormen, dan zal besloten worden dat er een fout is gemaakt door de administratie en zal de
mogelijkheid tot ontlasting van de vervolgingskosten onderzocht worden en beoordeeld in het licht
van het volledige concrete dossier.
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Ongegronde klachten
Er is geen sprake van een kennelijk onredelijke beslissing in de hierna behandelde dossiers.

❖ De medische afkeuring van een ambtenaar
De Gemeenschappelijke dienst voor
Preventie en Bescherming op het Werk
van de federale overheid (GDPBW) staat in
voor het welzijn van alle federale
personeelsleden van de aangesloten
federale overheidsinstellingen

❖ Mag een werkloze zich vergissen bij het invullen van een controleformulier?
Een tijdelijke werkloze moet, om een werkloosheidsuitkering te ontvangen voor de dagen waarop hij
werkloos is, onder andere een controleformulier C3.2A-tijdelijke werkloosheid indienen bij zijn
uitbetalingsinstelling.
In de richtlijnen op de achterzijde van het formulier staat duidelijk vermeld dat het aanbrengen van
correcties op het formulier niet toegelaten is.
Worden toch correcties aangebracht, dan komt de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering voor de
dagen waarop het controleformulier betrekking heeft in het gedrang.
Om ondanks de aangebrachte correctie toch een vergoeding te kunnen ontvangen, moet de tijdelijk
werkloze bij de directeur van het plaatselijk Werkloosheidskantoor van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA) een aanvraag tot uitzonderlijke afwijking indienen. Daarop kan hij dan uitleg
geven over de vergissing bij het invullen van de controlekaart.
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De heer Vervaeke wordt medisch niet geschikt verklaard voor de
functie van penitentiair beambte bij de FOD Justitie. De beslissing
van
de
preventieadviseur-arbeidsgeneesheer
bij
de
Gemeenschappelijke dienst voor Preventie en Bescherming op het
Werk steunt op het hoge risico op tuberculose in de
strafinrichtingen: “De tuberculoseomslagindex bij het personeel
was in 2004 1,4 procent en de TBC-detectiegraad bij
gedetineerden bij actieve opsporing bedroeg 193/10 000”.
De GDPBW heeft onder andere een
Bovendien zijn de hygiënische omstandigheden in de
strafinrichtingen volgens de arbeidsgeneesheer “ver van optimaal
medisch
departement,
met
(overbevolking, slechte ventilatie, weinig inval van natuurlijk licht)”.
preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren, dat
De behandelende geneesheer van de heer Vervaeke stelt in zijn
het gezondheidstoezicht van de federale
verslag van 7 april 2008 dat de heer Vervaeke weliswaar in een
personeelsleden verzorgt. Wie bijvoorbeeld
goede algemene toestand verkeert, maar dat hij “omdat hij
een risicofunctie zal uitoefenen, wordt
behandeld wordt met immunosuppressiva meer vatbaar is voor
uitgenodigd voor een medisch onderzoek
infecties, zoals tuberculose”. Verder stelt de behandelend
vóór zijn aanwerving.
geneesheer dat bij tewerkstelling met verhoogd risico, de nodige
veiligheidsmaatregelen moeten ingebouwd worden en dat
tweemaal per jaar een thoraxradiografie moet gemaakt worden
Het spreekt voor zich dat bij het onderzoek
(…), dat er telkens een radiografie moet gemaakt worden bij het
van klachten over een medische beslissing
opreden van respiratoire symptomen en onverklaarde koorts (...)
bij uitstek naar voren komt wat een
en dat indien de patiënt tekens vertoont van tuberculose, hij
marginale toetsing is.
onverwijld moet doorverwezen worden voor therapie.
Daartegenover stelt de behandelende geneesheer van de heer Vervaeke dat een tewerkstelling psychosociale
voordelen zou hebben.
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beslist toch dat de heer Vervaeke niet geschikt is als penitentiair beambte.
De federale Ombudsman kan niet vaststellen dat de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer onredelijk
zou zijn. De klacht van de heer Vervaeke is ongegrond.
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De
directeur
van
het
plaatselijk
werkloosheidskantoor heeft ter zake een
discretionaire bevoegdheid. Hij neemt alle
beslissingen over het recht op uitkeringen.
Dus ook over de vergoedbaarheid van de
werkloosheid als de werkloze correcties
aangebracht
heeft
op
de
controleformulieren.
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De heer De Meete is door zijn werk regelmatig enkele dagen per
maand economisch werkloos. Hij moet dan ook een
controleformulier invullen voor de RVA. De vakjes met de dagen
waarop hij werkt moet hij inkleuren. Op dinsdag 13 mei 2008
kleurt hij per ongeluk het vakje van maandag in. Maandag 12 mei
2008 was een wettelijke feestdag, vandaar de vergissing. De heer
De Meete gebruikt een correctiestift om zijn vergissing recht te
zetten. Correcties aanbrengen op het controleformulier is echter
verboden. Hij moet nu bij zijn plaatselijk Werkloosheidsbureau van
de RVA een aanvraag tot uitzonderlijke afwijking indienen om toch
nog werkloosheidsuitkering te ontvangen voor de dagen op het
Elke directeur beschikt over een zekere
controleformulier waarop hij niet gewerkt heeft. De directeur van
vrijheid om vast te leggen op welke manier
het Werkloosheidsbureau zal hierover beslissen. Heeft de heer De
en op basis waarvan hij tot een beslissing
Meete zich werkelijk gewoon vergist? Wordt de vergissing door de
komt. Bij zijn beoordeling houdt de
vingers gezien?
directeur rekening met aanwijzingen van
Op het document voor de aanvraag tot uitzonderlijke afwijking
goede of kwade trouw en het repetitief
staat voorgedrukt “ik neem er eveneens nota van dat slechts één
karakter van de aanvragen om afwijking.
afwijking op 12 maand aanvaard wordt”. De heer De Meete vindt
zo’n houding onredelijk. Hij verneemt ook dat die regel blijkbaar
niet
zo
absoluut
toegepast
wordt
in
andere
Het is volgens de RVA dan ook niet uit te
Werkloosheidsbureaus…
Hij
neemt
contact
op
met
de
federale
sluiten
dat
verschillende
directeurs
Ombudsman.
eenzelfde
individueel
geval
anders
Het betrokken Werkloosheidsbureau licht toe dat elk geval nog
beoordelen …
steeds individueel beoordeeld wordt en dat die vermelding op het
formulier staat om nog eens extra te benadrukken dat er in principe geen correcties mogen aangebracht worden op
het controleformulier. De federale Ombudman besluit dan ook dat de betrokken directeur van het
Werkloosheidsbureau zijn beoordelingsvrijheid niet op een onredelijke wijze toegepast heeft. De klacht van de heer
De Meete is ongegrond.

❖ Verzaking aan de verhogingen van de sociale bijdragen
Een zelfstandige moet zijn sociale bijdragen
betalen aan een sociaal verzekeringsfonds.
De berekening van de sociale bijdragen
gebeurt op grond van de inkomsten als
zelfstandige die door de fiscale overheid
aan
het
sociaal
verzekeringsfonds
doorgegeven worden. Het gaat altijd om de
inkomsten van drie jaar voordien (het
refertejaar).
Aan beginnende zelfstandigen worden
voorlopige bijdragen aangerekend tot het
inkomen van het derde voorafgaande jaar
bekend is. Nadien gebeurt er drie maal een
jaarlijkse regularisatie waardoor men ofwel
een opleg moet betalen, ofwel hetgeen te
veel werd betaald terug krijgt.

De heer De Pré had in 2005 een betalingsuitnodiging gekregen
voor de regularisatiebijdragen van het eerste jaar van zijn
zelfstandige activiteit. In het daaropvolgende jaar zou dan
logischerwijze de regularisatie van de bijdragen voor het tweede
jaar van zijn zelfstandige activiteit volgen. Op 25 juli 2006 stuurt
zijn
sociaal
verzekeringsfonds
hem
hiervoor
een
betalingsuitnodiging. Hij moet de regularisatie van de bijdragen
voor het tweede jaar van zijn zelfstandige activiteit betalen vóór
19 december 2006. Op 30 januari 2007 stuurt zijn
verzekeringsfonds hem een herinneringsbericht. De heer De Pré
heeft de regularisatiebijdragen niet op tijd betaald en moet nu ook
1 005,60 euro verhogingen betalen. De heer De Pré houdt echter
vol dat hij de betalingsuitnodiging van 25 juli 2006 niet heeft
ontvangen en contacteert de federale Ombudsman.
Het RSVZ oordeelt dat de heer De Pré niet in aanmerking komt
voor een verzaking aan de verhoging. Hij had moeten weten dat
hij in de loop van 2006 de betreffende regularisatiebijdragen
moest betalen en zelf zijn sociaal verzekeringsfonds kunnen
contacteren. De federale Ombudsman respecteert de
beoordelingsbevoegdheid van het RSVZ en besluit dat de klacht
van de heer De Pré ongegrond is.
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Wanneer de bijdragen laattijdig betaald worden, worden verhogingen aangerekend. Enkel het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) kan beslissen deze
verhogingen te verzaken indien de zelfstandige zich kan beroepen op overmacht, goede trouw of in
andere behartigenswaardige gevallen.85 Het spreekt voor zich dat we bij de invulling van deze
begrippen met een beoordelingsvrijheid van de administratie te maken hebben.

Een beoordelingsbevoegdheid laat een bemiddeling toe …
In een aantal gevallen kunnen wij begrip opbrengen voor de ontevredenheid van de verzoeker maar is
zijn klacht niet gegrond; de administratie kan niets ‘verweten’ worden.
Als de administratie dan kan meewerken aan een oplossing en er een manoeuvreerruimte is … dan
ondernemen wij een poging tot bemiddeling.

❖ Het gebruik van de telefoon in de gevangenis
De federale Ombudsman ontvangt regelmatig klachten van gedetineerden over beperkingen die de
penitentiaire centra of gevangenissen bij de FOD Justitie hen opleggen bij het gebruik van de
telefoon.

Daarnaast staat er ook dat de gedetineerde van vreemde nationaliteit mag telefoneren met de
diplomatieke en consulaire ambtenaren van zijn land. Voor telefoongesprekken met andere personen
is de toestemming van de gevangenisdirecteur vereist.
Eén klacht ging over het telefoonverkeer naar het buitenland. Vrij telefoonverkeer met de in de
reglementering opgesomde familieleden is toegelaten, maar over hoe moet gehandeld worden als
deze familie in het buitenland woont, is de reglementering niet duidelijk. Na onze bemiddeling mag nu
ook vrij naar de familie in het buitenland getelefoneerd worden.
In een gesloten sectie van een gevangenis geldt een strenger gevangenisregime. Zo mocht er in de
gesloten sectie van een bepaald penitentiair centrum in plaats van dagelijks slechts drie maal per week
getelefoneerd worden. Na een bemiddeling met de betrokken directie krijgen gedetineerden in de
gesloten sectie nu ook dagelijks de mogelijkheid om te telefoneren.
Als de gelegenheid zich voordoet om, met een eenvoudige beslissing, het bijkomend gebruik van de
telefoon toe te staan, dan dient dit te gebeuren. Deze ‘kleine’ toegift kan immers veel betekenen voor
de betrokken gedetineerden.
85

Artikel 48 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk
besluit nr 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen:
“De betaling van de in artikel 44 en 44bis bedoelde verhogingen kan geheel of ten dele verzaakt worden:
1° wanneer de schuldenaar zich kan beroepen op een geval van overmacht;
2° wanneer de schuldenaar, ter wille van de speciale aard van de uitgeoefende bezigheid, zich te goeder trouw kon beschouwen als
niet onderworpen zijnde aan het koninklijk besluit nr. 38;
3° in andere behartigenswaardige gevallen.
Het Rijksinstituut beslist over de verzaking.”
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In het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen staat
dat de verdachte die langer dan vijf dagen gevangen gehouden wordt, de beklaagde, de beschuldigde
en de veroordeelde mogen telefoneren met hun raadsman, hun ouders en verwanten in rechte lijn,
hun voogd, hun echtgeno(o)t(e), hun broers en zusters, hun ooms en tantes, alsook met de persoon
met wie zij een feitelijk gezin vormen.
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❖ Ingaan op een dringend verzoek
Wanneer kan de federale Ombudsman de
administratie vragen in te gaan op een
dringend verzoek, terwijl de redelijke
behandelingstermijn geenszins in het
gedrang is? In behartigenswaardige gevallen?
Verdienen kwetsbare groepen in de
maatschappij op die manier geen
bijzondere aandacht?
De directie-generaal Personen met een
handicap (DGPH) bij de FOD Sociale
Zekerheid heeft bij het nemen van
beslissingen steeds te maken met een
kwetsbare groep in de maatschappij.

Op 27 februari 2008 vraagt de heer Van Diest aan de
directie-generaal Personen met een handicap (DGPH) de
toelating om langer dan 90 dagen in het buitenland te verblijven
om gezondheidsredenen. Zijn vertrek naar de Filippijnen is
gepland voor 27 april 2008. Hij moet daar allerlei regelingen voor
treffen want hij is rolstoelpatiënt en moet daarom gedurende gans
de reis begeleid worden. Als hij langer dan 90 dagen wegblijft
zonder toelating, verliest hij zijn recht op uitkeringen.
De heer Van Diest wil niets aan het toeval overlaten. Omdat hij
begin maart nog geen reactie van de DGPH gekregen heeft op
zijn verzoek, neemt hij contact op met de federale Ombudsman.
Hij kan zich geen laattijdige beslissing veroorloven. De federale
Ombudsman begrijpt zijn bezorgdheid en neemt contact op met
de DGPH. Die laat op 20 maart weten zijn verzoek niet te
hebben ontvangen. De heer Van Diest stuurt zijn verzoek op 28
maart 2008 opnieuw op. Op 23 april 2008 laat de heer Van
Diest aan de federale Ombudsman weten dat hij kan vertrekken.
Hij heeft de toelating van de DGHP ontvangen.

❖ Bemiddelen bij sancties opgelegd aan werklozen
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Als een werkloze op basis van valse verklaringen ten onrechte werkloosheidsuitkeringen ontvangt,
treedt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) streng op.
De ten onrechte ontvangen uitkeringen
moeten uiteraard terugbetaald worden en
er kan een uitsluiting volgen gedurende
meerdere weken.
Eigen schuld … of zijn er omstandigheden
die een tussenkomst van de federale
Ombudsman verantwoorden? Wanneer is
een bemiddeling op zijn plaats?
Bij verkeerde verklaringen door een
mentaal mindervalide?

De heer De Creemer heeft in 2005 een aantal dagen gewerkt,
maar heeft die niet aangeduid op zijn controlekaart, zodat hij voor
die dagen ook werkloosheidsuitkering ontvangen heeft. De
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) komt hierachter en
vordert de ten onrechte uitbetaalde uitkering terug. De heer De
Creemer wordt ook voor vier weken uitgesloten. Maar, de heer De
Creemer is mentaal mindervalide en het tehuis waar hij verblijft
neemt contact op met de federale Ombudsman. Natuurlijk moet
hij de werkloosheidsuitkering terugbetalen, maar een uitsluiting
voor vier weken … dat vindt het tehuis toch enigszins overdreven.
De heer De Creemer heeft die werkdagen helemaal niet
opzettelijk voor de RVA verzwegen. Na tussenkomst van de
federale Ombudsman bleek de RVA niet op de hoogte te zijn van de mentale toestand van de heer De Creemer. De
RVA is bereid om de sanctie te beperken tot een verwittiging en maakt de uitsluiting ongedaan.

Bij een vraag om terugbetaling zonder
inkomsten?

Mevrouw Politar ontvangt sinds 22 september 2003
werkloosheidsuitkeringen als samenwonende met gezinslast,
terwijl ze als samenwonende zonder gezinslast moest beschouwd
worden tot 30 maart 2007. Ze moet 16 264,00 euro terugbetalen aan de RVA en ze wordt uitgesloten voor 13
weken, vanaf 2 juni 2008. Voor de terugbetaling krijgt ze een afbetalingsplan.
In augustus start het afbetalingsplan en moet ze 100 euro terugbetalen aan de RVA. Maar omdat ze ook voor
13 weken is uitgesloten heeft ze op het ogenblik dat haar afbetalingsplan aanvangt geen inkomen. De situatie van
Mevrouw Politar is niet evident. Hoe kan zij een afbetalingsplan nakomen zonder inkomen? Na bemiddeling van de
federale Ombudsman aanvaardt de RVA dat mevrouw Politar een eerste afbetaling van 150 euro doet in oktober
2008.
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Beoordelingsvrijheid kan de indruk van willekeur wekken
De pijler Opmetingen en Waarderingen (beter gekend als de Kadasterdirecties en de
Kadastercontroles) bij de administratie van de Patrimoniumdocumentatie bij de FOD Financiën stelt
het kadastraal inkomen van een onroerend goed vast.
De administratie houdt voor dat het kadastraal inkomen geen loutere optelling is van een aantal
kwantificeerbare elementen of parameters. Het komt neer op een weloverwogen globaal aperçu van
een onroerend goed, dat rekening houdt met alle dienstige gegevens, waarbij de vakkennis en ervaring
van de schatter, zijn kennis van de gebruikte materialen, zijn correcte inschatting van een reeks
comfortelementen en van de invloed van specifieke omgevingsfactoren op de huurwaarde, en zijn
waardering van het geheel van doorslaggevende aard zijn.
De toekenning van een kadastraal inkomen is dus het resultaat van een schatting. Uiteraard komt hier
een zekere beoordelingsvrijheid aan te pas.
De beslissing die het kadastraal inkomen vaststelt, wordt met een zogenaamd notificatiebulletin aan de
belastingplichtige meegedeeld.

De administratie van de Patrimoniumdocumentatie hield steeds vol dat het notificatiebulletin in
overeenstemming was met de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen. Tegelijkertijd gaf ze toe dat de belastingplichtige op basis van
de erop vermelde gegevens geen duidelijk inzicht kon krijgen in de wijze van totstandkomen van de
beslissing over het kadastraal inkomen en de in aanmerking genomen elementen.
Daarom heeft de federale Ombudsman deze problematiek jaar na jaar steeds opnieuw ter discussie
gebracht en verschillende voorstellen gedaan om het notificatiebulletin beter te motiveren.
Immers, los van de vraag of de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van en toelichting bij de
bestuurshandelingen formeel nageleefd wordt, kan een duidelijkere en meer concrete motivering van
de wijze van bepalen van het kadastraal inkomen klachten voorkomen en de indruk van willekeur bij
de belastingplichtige verminderen of wegnemen.
Uiteindelijk heeft de administratie van de Patrimoniumdocumentatie een aantal verbeteringen
doorgevoerd. Er is een nieuw notificatiebulletin uitgewerkt. Dit is nu aangevuld met een aantal
bouwtechnische kenmerken van het perceel met de verklaring ervan als bijlage.
Het toevoegen van referentiepercelen aan het notificatiebulletin, zoals aangekondigd in het
Activiteitenverslag 2006 van de administratie van de Patrimoniumdocumentatie, is echter nog niet
voor morgen. De administratie kan geen datum vooropstellen voor de realisatie hiervan.
Wel is er een CD-rom met vergelijkingspunten ter consultatie beschikbaar. De nieuw toegekende
kadastrale inkomens kunnen zo vergeleken worden met andere reeds eerder toegekende kadastrale
inkomens.
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Al jaren heeft de federale Ombudsman de administratie er op gewezen dat de motivering in dit
notificatiebulletin te wensen overlaat. Enerzijds wekt zij bij de belastingplichtige de indruk van willekeur
in het overheidsoptreden, zo blijkt uit de klachten, anderzijds bevat ze weinig duidelijke en concrete
elementen om het kadastraal inkomen met kennis van zaken te betwisten.
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In het Activiteitenverslag 2007 van de
Patrimoniumdocumentatie staat over de
motivering van het kadastraal inkomen:
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De familie Puttemans ontvangt naar aanleiding van het voltooien
van de werken aan hun woning een voorlopig kadastraal inkomen
van 524 euro. Deze toekenning houdt rekening met het feit dat er
in de onmiddellijke omgeving van hun huis industriële activiteit is
“Méér informatie en betere leesbaarheid
die veel geluidshinder meebrengt. Een paar jaar later wordt het
definitief kadastraal inkomen vastgesteld op 940 euro met als
De aangebrachte verbeteringen vormen
motivering: voltooiing van de werken. De heer Puttemans begrijpt
tevens een antwoord op de vragen van de
het niet (er zijn geen werken uitgevoerd) en dient bezwaar in. Hij
federale ombudsmannen en verzuchtingen
wil dat ook het definitief kadastraal inkomen 524 euro blijft.
van de burger voor het bekomen van meer
In werkelijkheid blijkt de verhoging van het bedrag het gevolg van
het feit dat de Kadastercontrole van mening is dat de
informatie betreffende de schattingsgeluidshinder afgenomen is. Naar aanleiding van het bezwaar van
elementen en een betere leesbaarheid van
de heer Puttemans, die toegeeft dat de geluidshinder afgenomen
het formulier. Voortaan:
is maar toch nog steeds aanzienlijk is, wordt een bezoek ter
• werd de lay-out van de notificatiebulletins
plaatse georganiseerd. De Kadastercontrole neemt het bezwaar in
(geautomatiseerde en manuele) aangepast
overweging en betekent een paar dagen later opnieuw een
in functie van Unilet, het uniform model
kadastraal inkomen van ... 940 euro. Deze maal is de motivering:
voor de briefwisseling van de FOD
de splitsing van het perceel.
Nu begrijpt de heer Puttemans er zeker niets van. Een paar jaar
Financiën;
geleden heeft hij inderdaad een klein deel van het perceel aan zijn
• vermelden
de
geautomatiseerde
zoon geschonken, maar hoe kan het feit dat een perceel kleiner is
betekeningen de voor de meerderheid van
geworden de reden zijn voor een verhoging van het kadastraal
de gebouwde kadastrale percelen relevante
inkomen van dat perceel? De heer Puttemans dient opnieuw een
en objectief waarneembare schattingsbezwaar in, maar deze keer wordt het niet aanvaard omdat hij
elementen, genaamd ‘bouwtechnische
geen exact bedrag van kadastraal inkomen tegenover de 940
kenmerken van het perceel’, zoals
euro stelt. Dat is een voorwaarde voor een ontvankelijk
bijvoorbeeld het type van de constructie,
bezwaarschrift. Zijn argumentatie dat hij het oude kadastraal
inkomen wil behouden is voor de Kadastercontrole niet voldoende.
het aantal woonplaatsen, de oppervlakte
Nu is voor de heer Puttemans de maat vol en het geschil met de
op de grond, enz.;
plaatselijke en gewestelijke diensten van het Kadaster ontspoort
• bevat een bijlage bij de bulletins de nodige
na een woordenwisseling op het bureau van het Kadaster. De
toelichtingen inzake de bouwtechnische
heer Puttemans dient een klacht in bij de rechtbank tegen een
kenmerken;
aantal ambtenaren van het Kadaster. Hij krijgt gelijk in eerste
• worden de motiveringen voluit afgedrukt.”
aanleg, maar de administratie gaat in beroep.
De federale Ombudsman meent ook de opgegeven motiveringen voor de verhoging van het kadastraal inkomen niet
adequaat zijn en stelt een nieuwe betekening van het kadastraal inkomen voor, met een nieuwe mogelijkheid tot
bezwaar.
Het hoofdbestuur van het Kadaster dat intussen ook bij de zaak is betrokken, meent dat het tweede bezwaarschrift
van de verzoeker wel als ontvankelijk moet beschouwd worden. Het bezwaar van de heer Puttemans wordt daarna in
het bijzijn van de federale Ombudsman besproken met de directie van het Kadaster. Zo kan de heer Puttemans
vernemen dat bij de toekenning van het kadastraal inkomen wel degelijk rekening gehouden is met de geluidsoverlast
en met het oog op een verzoening, verlaagt het Kadaster het kadastraal inkomen met een symbolisch bedrag. De
bemiddeling is alsnog geslaagd.
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8. Beleid en informatievragen
Op basis van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen is de federale
Ombudsman bevoegd om klachten te behandelen over de werking van de federale administratieve
overheidsdiensten.
En toch vereist een kwalitatieve dienstverlening …

… aandacht voor de klachten waaraan de federale Ombudsman
niets kan doen
In 2006 heeft de federale Ombudsman intern een afdeling opgericht die zich uitsluitend bezig houdt
met de klachten waarvoor de federale Ombudsman manifest niet bevoegd is. Klachten die moeten
behandeld worden door een andere ombudsdienst, worden onverwijld doorgezonden.
Bij klachten over het beleid in het algemeen, over de wetgeving op zich of over regeringsbeslissingen
wordt de klager uitgelegd dat tussenkomen in een dergelijk dossier de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van de ombudsman in het gedrang zou kunnen brengen.

Een aantal van de beleidsklachten vindt zijn oorsprong in de actualiteit. Zo kreeg de federale
Ombudsman bij het uitbreken van de bankencrisis een aantal reacties van misnoegde burgers die
diverse door de regering genomen maatregelen aanklaagden. Deze klagers kregen de duidelijke
informatie dat wij niet bevoegd zijn een standpunt in te nemen over beleidsaangelegenheden.

Berichten in het journaal en de kranten

❖ Verkeersbelasting voor terreinwagens
Naar aanleiding van de berichtgeving in het journaal en in de kranten over een vonnis inzake
verkeersbelasting, dachten verschillende belastingplichtigen dat ze de verkeersbelasting niet moesten
betalen of dat ze recht hadden op een teruggave van de betaalde verkeersbelasting.
Ze deden daarvoor een beroep op de federale Ombudsman. Een bezwaarschrift tegen de
vastgestelde verkeersbelasting hadden ze meestal niet ingediend.
Het bewuste vonnis van 30 juni 2008 van een rechtbank van eerste aanleg ging over een
belastingplichtige die een uitnodiging tot bijbetaling van verkeersbelasting ontvangen had voor een
terreinwagen, omdat bleek dat het voertuig niet als een lichte vrachtwagen kon beschouwd worden.
De afmetingen van de afgesloten laadruimte, die bepalend zijn om van een lichte vrachtwagen te
spreken, staan niet in het repertorium van de dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), waarop de fiscus
zich baseert om de verkeersbelasting te berekenen.
Om die afmetingen te kennen en dus de correcte verkeersbelasting te kunnen berekenen, had de
belastingadministratie een rondzendbrief gericht aan de keuringsdiensten om de inhoud van de
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vrachtruimte te meten en haar deze gegevens over te maken via de DIV. De rechter oordeelde dat
het verzoek in die rondzendbrief niet rechtsgeldig was en vernietigde de belasting die naar zijn oordeel
gebaseerd was op onrechtmatig verkregen inlichtingen.
Dit vonnis is echter slechts van toepassing tussen die ene belastingplichtige en de fiscus (tussen partijen
of inter partes). Niet alle op die manier berekende verkeersbelasting was daardoor nietig …
Daarenboven deed de ene situatie waarvan sprake in het vonnis geen afbreuk aan de geldigheid van
het geheel van de verkeersbelastingen voor vrijetijdswagens.

❖ De aanvullende gemeentebelastingen in de personenbelasting
Na een bericht in de pers dat een aantal gemeenten hun gemeentebelastingen voor de
personenbelasting te laat hadden gestemd en dat die hierdoor dus onwettig waren, dienden een aantal
belastingplichtigen bij de federale Ombudsman een klacht in over de berekening van de
personenbelasting.
Die klachten moesten wij als ongegrond beschouwen omdat de fiscus de gemeentelijke reglementen
zonder meer moet toepassen. Enkel de rechtbank kan de onwettigheid ervan inroepen.
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De Wetgever greep snel in met de wet van 24 juli 2008 ter bekrachtiging van de vestiging van
sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende agglomeratiebelasting op de
personenbelasting voor elk van de aanslagjaren 2001 tot 2007 en tot wijziging, met ingang van
aanslagjaar 2009, van artikel 468 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Die wet maakte
de laattijdige vestiging van de gemeentebelastingen wettig en dus onbetwistbaar, zelfs voor een
rechtbank.
De Wetgever rechtvaardigde zijn optreden met argumenten van openbaar belang, namelijk het
bewaren van het financieel evenwicht van de betrokken gemeenten.
De federale Ombudsman moest de verongelijkte belastingplichtigen die deze wet aanklaagden,
uitleggen dat aan hun klacht geen gevolg kon gegeven worden.

Ook de afschaffing van een belasting kan klachten veroorzaken
Sinds 1 januari 2008 is de accijnscompenserende belasting afgeschaft. Deze belasting betaalde men
samen met de verkeersbelasting voor het gebruik van een dieselvoertuig (dieseltaks).
De meeste mensen weten dat de verkeersbelasting pro rata kan worden terugbetaald. Als voor een
voertuig bijvoorbeeld op 1 maart voor een heel jaar verkeersbelasting is betaald en het voertuig een
maand later verkocht wordt, dan krijgt men 11/12 van de verkeersbelasting terug.
Voor de ‘dieseltaks’ was dergelijke regeling niet
voorzien. De verkoop van een dieselwagen brengt
dus geen partiële teruggave van deze ‘dieseltaks’ met
zich mee.
Bij de afschaffing van de dieseltaks werd deze lijn
consequent doorgetrokken.

Mevrouw Bayens betaalt voor de periode van
1 december 2007 tot 30 november 2008 185,28
euro ‘dieseltaks’. Ze verneemt dat die belasting
sinds 1 januari 2008 afgeschaft is en verwacht
een teruggave van 11/12 van 185, 28 euro of
169,84 euro. Zij krijgt echter niets.

III. Analyse van de behandelde klachten
8. Beleid en informatievragen

Als die belasting op 31 december 2007 – bij wijze van spreken – nog werd betaald, dan werd er pro
rata niets teruggegeven ondanks het feit dat ze sinds 1 januari 2008 is afgeschaft.
Overgangsmaatregelen waren er dus niet.

Het aantal energieklachten blijft aanzienlijk
Bij de ook in 2008 talrijke klachten over energiegerelateerde materies kan de federale Ombudsman de
klagers alleen maar meegeven dat de federale ombudsdienst voor de energie begin 2009 nog steeds
niet kon worden geı̈nstalleerd bij gebrek aan een Franstalige laureaat van de selectieproeven.
Op het terrein lijken alle regulatoren het er momenteel over eens om burgers met vragen om
informatie door te zenden naar het Contact Center van de Federale Overheidsdienst Economie.
Ook lijken de gewestelijke regulatoren zich actiever op te stellen in de behandeling van klachten over
hun respectieve bevoegdheidsdomeinen. Voor de VREG86 is die mogelijkheid reeds voorzien in hun
oprichtingsdecreet, voor de CWaPE87 kwam de doorbraak er met de beslissing om een
bemiddelingsdienst op te richten met een zeer ruim mandaat. Uiteindelijk blijft alleen de federale
regulator CREG88 weigeren om vragen of klachten van burgers te behandelen of om burgers met
klachten door te verwijzen naar de mogelijk bevoegde dienst.

… zorg voor de vragen om informatie
Net als vorig jaar ontving de federale Ombudsman in 2008 opnieuw een duizendtal
informatievragen.89 Wij verwijzen de informatiezoekende, telkens zo doeltreffend mogelijk door naar
de meest geschikte informatiebron.
Vorig jaar heeft de federale Ombudsman aanbevolen90 om op federaal niveau een centraal
informatiepunt uit te bouwen waar mensen met allerhande vragen terecht kunnen.
De federale overheid zou nog dit jaar haar eigen federale infolijn opstarten. Ze zou tegen oktober
2009 moeten operationeel zijn.

86
87
88
89
90

Vlaamse reguleringsinstantie voor de electriciteits- en gasmarkt.
Commission wallonne pour l’Energie.
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.
p. 17.
AA 07/01, Jaarverslag 2007, pp. 145-146.
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Het grote aantal energieklachten die de federale Ombudsman blijft ontvangen toont de noodzaak aan
van de snelle benoeming van ombudsmannen voor de energie, zodat deze ombudsdienst heel
binnenkort van start kan gaan.

IV. Cijfers per
administratie

IV. Cijfers per administratie

1. Inleiding
In dit deel wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de federale overheidsdiensten (FOD’s) en
de programmatorische overheidsdiensten (POD’s), met inbegrip van de wetenschappelijke instellingen,
evenals aan de federale parastatale instellingen, en ten slotte, aan de privéorganisaties belast met een
openbare dienstverlening. De cijfers in dit deel geven de toestand weer van de dossiers op 31
december 2008.
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 over de toepassing van hun statuut
verwijzen we naar Deel II (Algemene cijfers).91

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.

91

pp. 17 e.v.
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Ook een minister of staatssecretaris moet in welbepaalde omstandigheden als een administratieve
overheid in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State worden
beschouwd en dus is de federale Ombudsman, op het zuiver administratieve vlak, 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.

IV. Cijfers per administratie

2. Statistieken per administratie

0

1

0

0

0

Totaal

1

Selor

9

24

33

4

4

Opleidingsinstituut van de Federale
Overheid (OFO)

11

16

27

1

1

TOTAAL

21

41

62

5

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

0

0

0

5

8

8

Aantal 2008
23
18
0
41

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

Aantal
2
1
1
1
1
6

4

Totaal
0

Niet geslaagd

0

Geslaagd

1

Directie-generaal Organisatie

Saldo klachten in
onderzoek na 2008

Opgeschorte klachten
tijdens 2008
Totaal

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

Totaal

1

Herstel

Klachten 2008

Stafdienst Personeel en Organisatie

Gedeeltelijk herstel

Gegrond
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Klachten < 2008

FOD Personeel en
Organisatie

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

2.1. FOD Personeel en Organisatie

1
1

0

4

2

18

15
19

1

1

2

5

8

5

1

6

7

26

1

35
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Saldo klachten in
onderzoek na 2008

Opgeschorte klachten
tijdens 2008
Totaal

Poging tot
bemiddeling

0

1

0

1

Totaal

Totaal
0

Niet geslaagd

0

Geslaagd

1

Justitiehuizen

1

1

0

0

Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie

3

3

0

0

1

1

2

5

25

70

55

Directoraat-generaal Penitentiaire
Inrichtingen

60

65

125

3

Directoraat-generaal Wetgeving,
Fundamentele Rechten en Vrijheden

11

6

17

3

5

5

10

1

80

77

157

7

Andere
TOTAAL

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 77 klachten
Nederlands
56 klachten
73%

Frans
20 klachten
26%
Duits / andere
1 klacht
1%

3

1
0

1

3

6

34

5

3

4

0

1

8

9

2

1

0

2

5

5

11

39

5

29

84

5

0

0

73
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Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

1

Herstel

Totaal

Belgisch Staatsblad

Klachten 2008

Klachten < 2008

FOD Justitie

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

2.2. FOD Justitie

IV. Cijfers per administratie

Ombudsnormen
Redelijke termijn
Overeenstemming met rechtsregels
Redelijkheid en evenredigheid
Rechtszekerheid
Vertrouwen
Zorgvuldigheid
Afdoende motivering
Passieve informatieverstrekking
TOTAAL
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Aantal
4
2
1
1
1
1
1
1
12

IV. Cijfers per administratie

Algemene directie Instellingen en Bevolking
Algemene directie Veiligheids- en
Preventiebeleid
Algemene directie Vreemdelingenzaken

1

0

0

0

1

2

3

0

0

1

1

2

30

52

82

3

11

56

26

1

7

8

0

2

5

3

199

1036

691 1104 1795

7

Frans
770 klachten
65%
Duits / andere
29 klachten
3%

2

280

1

6

19

156

39

3

22

20

0

3

481

254

102

102

0

1

1

1

2

3

3

7

14

1

1

2

2

1

1

736 1174 1910

285

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal

Nederlands
375 klachten
32%

Saldo klachten in
onderzoek na 2008
1

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

Totaal: 1174 klachten

Opgeschorte klachten
tijdens 2008
1

3

TOTAAL

Totaal

0

Commissie voor Regularisatie

Andere

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond
1

7

156

58

506

3

2
3

0
280

109

0

109

8

9
1

216

1111

751
1

2

3
1

10

109

789
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1

Totaal

Algemene directie van de Civiele Veiligheid

Niet geslaagd

1

Geslaagd

Minister van Migratie- en Asielbeleid

Totaal

1

Herstel onmogelijk

Gegrond
2

Herstel geweigerd

Herstel

2

Gedeeltelijk herstel

Totaal

Klachten 2008

Klachten < 2008

Minister

FOD Binnenlandse Zaken

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

2.3. FOD Binnenlandse Zaken

IV. Cijfers per administratie

Toepassing van de ombudsnormen
6 5321
27

13
19

Redelijke termijn

35
57
59

403

403

Zorgvuldigheid

59

Redelijkheid en evenredigheid

57

Overeenstemming met rechtsregels

35

Efficiënte coördinatie

27

Afdoende motivering

19

Passieve informatieverstrekking

13

Rechtszekerheid

6

Gelijkheid

5

Vertrouwen

3

Actieve informatieverstrekking

2

Hoorplicht

1

Total: 630
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Opmerkelijk is de daling van het aantal dossiers dat afgesloten werd met ‘herstel geweigerd’. Dit volgt
uit de geleidelijke afname van de voorraad (wel heel) oude dossiers bij de dienst Humanitaire
Regularisaties bij de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dit zijn regularisatiedossiers inzake artikel 9,
§3, van de wet van 15 december 1980, waarbij de administratie – om organisatorische redenen –
besliste om niet te reageren op de vragen om toelichting van de federale Ombudsman.

IV. Cijfers per administratie

Herstel geweigerd

Herstel onmogelijk

Totaal

31

1

3

5

40

Directie-generaal
Ontwikkelingssamenwerking

1

1

2

0

Andere

1

2

3

0

63

91

154

TOTAAL

31

1

3

5

40

25

25

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 91 klachten
Nederlands
50 klachten
55%

Frans
37 klachten
40%
Duits / andere
4 klachten
5%

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

14

91

58

0

0

2

0

0

3

14

0

Saldo klachten in
onderzoek na 2008

Opgeschorte klachten
tijdens 2008
12

Poging tot
bemiddeling
14

14

12

91

0

111

63
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Gedeeltelijk herstel

149

Totaal

Herstel

88

Totaal

Totaal

61

Niet geslaagd

Klachten 2008

Directie-generaal Consulaire Zaken

Geslaagd

Ongegrond

Klachten < 2008

Gegrond

FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

2.4. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Aantal
23
12
7
2
2
2
2
2
1
53
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2

2

0

Andere

1

1

2

Totaal

2

4

6

1
0

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

1

1
0

0

1

2

Aantal 2008
4
0
0
4

Ombudsnormen
Redelijke termijn
Passieve informatieverstrekking
TOTAAL

Aantal
1
1
2

1

0

Saldo klachten in
onderzoek na 2008

Opgeschorte klachten
tijdens 2008

2

Totaal

Poging tot
bemiddeling
1

Totaal

0

Niet geslaagd

1

Totaal
0

Geslaagd

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

1

Herstel

1
1

Algemene directie Juridische Steun en
Bemiddeling (DG JM)

Gedeeltelijk herstel

Gegrond
Algemene directie Human Resources
(DG HR)

Totaal

Administratief en Technisch Secretariaat

Klachten 2008

Klachten < 2008

Ministerie van Defensie

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

2.5. Ministerie van Defensie

0

0

1

1

1

0

0

2

0

0

1

1

1

0

4

0

2

IV. Cijfers per administratie

10

Algemene administratie van de Belastingen

1

5

6

2

2

4

4

Administratie van de Ondernemings- en
Inkomensfiscaliteit

185 408

593

87

3

2

Administratie van de Invordering

130 329

459

52

1

2

Administratie van Fiscale Zaken

Administratie der Douane en Accijnzen

14

21

35

5

1

Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie

74 138

212

36

2

11

2

Andere

1

TOTAAL

10

413 948 1 361 192

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 948 klachten
Nederlands
478 klachten
50%

Frans
460 klachten
48%
Duits / andere
10 klachten
2%

7

4

Totaal

Saldo klachten in
onderzoek na 2008

Opgeschorte klachten
tijdens 2008
Totaal

Poging tot
bemiddeling
11

6

35

6

3

0

1

6

0

0

4

0

4

0

4

96

193

69

4

73

105

467

7

119

1

56

116

81

9

90

92

354

2

103

6

11

2

2

5

24

11

42

48

28

33

36

159

53

2

4

0

2

8

3

212

389

4

9

11

191

5

18

209

247 1 057

9

295
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8

Totaal

8

Geslaagd

41

Niet geslaagd

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

33

Herstel

Klachten 2008

8

Totaal

Klachten < 2008

Administratie der Thesaurie

FOD Financiën

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

2.6. FOD Financiën

IV. Cijfers per administratie

Toepassing van de ombudsnormen

8

8

64

211
33

77

29

33
58

Redelijke termijn

77

Zorgvuldigheid

58

Passieve informatieverstrekking

33

Overeenstemming met rechtsregels

29

Actieve informatieverstrekking

8

Efficiënte coördinatie

8

Afdoende toegankelijkheid

6

Redelijkheid en evenredigheid

4

Gelijkheid

3

Vertrouwen

3

Rechtszekerheid

2

Afdoende motivering

1

Hoffelijkheid

1
Total: 233
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IV. Cijfers per administratie

Saldo klachten in
onderzoek na 2008

0

0

2

2

1

1

1

0

0

1

1

0

9

10

0

1

4

6

Totaal

Algemene directie Toezicht op de Sociale
Wetten

1

Algemene directie Humanisering van de
Arbeid

1

1

0

0

1

1

0

Algemene directie Toezicht op het Welzijn
op het Werk

1

1

0

0

1

1

0

Algemene directie Werkgelegenheid en
Arbeidsmarkt

1

1

1

0

1

0

Andere

1

1

2

0

0

1

1

1

TOTAAL

8

11

19

0

7

11

2

2

1

3

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

0

0

0

3

1

1

Aantal 2008
9
2
0
11

Ombudsnormen
Passieve informatieverstrekking
Redelijke termijn
Efficiënte coördinatie
TOTAAL

Aantal
2
1
1
4

0

0

0

8
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Niet geslaagd

Geslaagd

Ongegrond
Totaal

Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

Herstel

Totaal

Klachten 2008

3

Algemene directie Individuele
Arbeidsbetrekkingen

Opgeschorte klachten
tijdens 2008
Totaal

3

Gegrond
Algemene directie Collectieve
Arbeidsbetrekkingen

Klachten < 2008

FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal
Overleg

Poging tot
bemiddeling

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

2.7. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

IV. Cijfers per administratie

Directie-generaal Personen met een
Handicap

79

Directie-generaal Zelfstandigen
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193 272

0

2

53

27

1

39

2
21

140

2

2

0

0

0

Directie-generaal Oorlogsslachtoffers

2

3

5

0

0

0

Directie-generaal Sociale Inspectie

2

3

5

Andere

1

1

2

TOTAAL

85

205 290

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 205 klachten
Nederlands
110 klachten
54%

Frans
95 klachten
46%

1

1

1

0

0
54

0

0

0

54

1

0
30

38

1

Saldo klachten in
onderzoek na 2008

Opgeschorte klachten
tijdens 2008
0
38

Totaal

Totaal

Poging tot
bemiddeling
Niet geslaagd

Geslaagd

Ongegrond

53

Totaal

4

Herstel onmogelijk

Gegrond
Totaal

3

Herstel geweigerd

Klachten 2008

1

Gedeeltelijk herstel

Klachten < 2008

Directie-generaal Sociaal Beleid

Herstel

FOD Sociale Zekerheid

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

2.8. FOD Sociale Zekerheid

39

22

2
8

124
2

1

4

3

2

0

2

145

9

136
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Toepassing van de ombudsnormen

3

2 2

8
31

Overeenstemming met rechtsregels

31

Redelijke termijn

14

Zorgvuldigheid

8

Efficiënte coördinatie

3

Actieve informatieverstrekking

2

Passieve informatieverstrekking

2

Totaal: 60

14
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1

2

10

1

1

2

10

10

20

1

1

3

Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding

1

1

2

0

Directoraat-generaal Bescherming
Volksgezondheid: Leefmilieu

1

1

2

0

6

6

1

20

41

4

MEDEX

Andere
TOTAAL

21

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

0

0

0

1

1

1

1

4

6

3

Aantal
2
1
1
4

1

Saldo klachten in
onderzoek na 2008

Opgeschorte klachten
tijdens 2008
2

Totaal

Poging tot
bemiddeling
0

Aantal 2008
12
8
0
20

Ombudsnormen
Overeenstemming met rechtsregels
Redelijke termijn
Passieve informatieverstrekking
TOTAAL

Totaal

1

Totaal

1

Niet geslaagd

Geslaagd

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

8

Gedeeltelijk herstel

Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg
en Crisisbeheer

Herstel

1

Klachten 2008

Klachten < 2008

Minister van Volksgezondheid en Sociale
Zaken

Totaal
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FOD Volksgezondheid,
veiligheid van de
Voedselketen en
Leefmilieu

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

2.9. FOD Volksgezondheid, veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu

1

0

0

2

5

1

4

2

4

10

1

9

0

1

1

1

1

1
2

1
1

1

4

4

8

22

2

17

IV. Cijfers per administratie

2

3

5

1

1

1

Directie-generaal Regulering en Organisatie
van de Markten

4

4

8

2

2

4

1

1

4

5

2

2

1

1

1

5

6

1

1

Directie-generaal KMO-Beleid

2

2

Andere

7

7

3

26

36

10

1

Directie-generaal Kwaliteit en Veiligheid

1

Directie-generaal Controle en Bemiddeling

1

TOTAAL

10

0
1

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

0

0

3

3

10

9

Aantal 2008
22
4
0
26

Ombudsnormen
Passieve informatieverstrekking
Redelijke termijn
Zorgvuldigheid
Efficiënte coördinatie
Actieve informatieverstrekking
Afdoende toegankelijkheid
TOTAAL

0

2

3

1

7

1

0

0

1

4

1

1

0

1

Aantal
4
2
1
1
1
1
10

0

2

4

2

0

1

1

1

6

1

0
3

0

Totaal

0

0

0

0

1

1

1

Saldo klachten in
onderzoek na 2008

Opgeschorte klachten
tijdens 2008
1

1

3

4

26

0

10
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Directie-generaal Energie

Directie-generaal Statistiek en Economische
Informatie

1

Totaal

1

1

Directie-generaal Economisch Potentieel

Poging tot
bemiddeling
Geslaagd

0

Dienst voor de Administratieve
Vereenvoudiging

Niet geslaagd

Ongegrond
Totaal

Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

Herstel

Totaal

Klachten 2008

Klachten < 2008

FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

2.10. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

IV. Cijfers per administratie

19

19

10

46

18

15

15

14

14

21

65

17

1

1

1

0

0

1

2

2

2

2

2

6

3

1

1

1

2

1

37

35

122

31

51

82

6

1

1

Directie-generaal Luchtvaart

2

2

4

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
(BIVV)

1

8

9

0

Andere

3

3

0

61

102 163

TOTAAL

0
1

12

1

0

0

9

21

2

29

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 102 klachten
Nederlands
81 klachten
80%

Frans
20 klachten
19%
Duits / andere
1 klacht
1%

Ombudsnormen
Afdoende toegankelijkheid
Zorgvuldigheid
Redelijke termijn
Overeenstemming met rechtsregels
Passieve informatieverstrekking
TOTAAL

Aantal
9
6
3
2
1
21

37

0

Totaal

Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV)

Niet geslaagd

5

Geslaagd

Ongegrond

64

Totaal

Herstel

Herstel onmogelijk

Gegrond
Totaal

Herstel geweigerd

Klachten 2008
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Gedeeltelijk herstel

Klachten < 2008

40

9

Saldo klachten in
onderzoek na 2008

12

24

Directie-generaal Maritiem Vervoer

Opgeschorte klachten
tijdens 2008
Totaal

5

Directie-generaal Mobiliteit en
Verkeersveiligheid

FOD Mobiliteit en
Vervoer

Poging tot
bemiddeling

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

2.11. FOD Mobiliteit en Vervoer

0

41

1
1
2
1

1
1

2
3
1

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL
0
0
0

Ombudsnormen
Passieve informatieverstrekking
TOTAAL
Geslaagd

1
1

1
0

Aantal 2008
1
1
0
2

Aantal
1
1
1

0

0

Totaal

Niet geslaagd

Totaal

Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

1
1
0
1
1

1
1
3

2
0

0

0

JAARVERSLAG 2008

TOTAAL
Herstel

Algemeen Rijksarchief
Totaal

Stafdienst Personeel en Organisatie
Klachten 2008

POD Wetenschapsbeleid
Klachten < 2008

Totaal

Geen oordeel

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond

Gegrond

Saldo klachten in
onderzoek na 2008

Opgeschorte klachten
tijdens 2008

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

IV. Cijfers per administratie

2.12. De Programmatorische overheidsdiensten

0

121

IV. Cijfers per administratie

1

1

3

9

1

8

3

1

1

1

1

6

1

5

0

1

1

1

1

1

2

5

1

7

12

Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (HZIV)

2

2

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)

6

6

2

2

0

Totaal

5

Niet geslaagd

Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ)

Totaal

18

Geslaagd

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

Totaal

Gedeeltelijk herstel

Klachten 2008
12

Herstel

Klachten < 2008
6

3

Saldo klachten in
onderzoek na 2008

5

Gegrond
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Opgeschorte klachten
tijdens 2008
Totaal

0

Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)

De sociale parastatalen

Poging tot
bemiddeling

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

2.13. De sociale parastatalen

Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

22

21

43

1

1

2

5

5

9

17

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers (RKW)

26

46

72

8

8

9

13

13

7

37

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

12

13

25

1

1

5

3

3

2

11

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

8

13

21

4

4

2

4

4

5

15

6

Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
(DOSZ)

1

1

2

0

1

1

1

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
(KSZ)

1

1

0

0

1

0

Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden
(HVKZ)

1

1

0

0

0

1

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

66 138 204

3

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
(HVW)

13

19

32

5

Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ)

9

14

23

1

Nationale Hulpkas voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen

3

2

5

TOTAAL

171 296 467

28

1
1
1

1

0

2

0
1

5

21
35

2

12

4

35

19

19

37

95

13

96

6

3

3

3

4

16

1

15

2

3

4

4

2

11

1

11

0

2

1

1

31

68

55

0

55

3

74

228

2

24

215

IV. Cijfers per administratie

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 296 klachten
Nederlands
176 klachten
59%

Frans
116 klachten
39%
Duits / andere
3 klachten
2%

Toepassing van de ombudsnormen

1 1

Overeenstemming met rechtsregels

2

11

2
4

5

8

11

Redelijke termijn

8

Efficiënte coördinatie

5

Zorgvuldigheid

4

Actieve informatieverstrekking

2

Passieve informatieverstrekking

2

Afdoende toegankelijkheid

2

Rechtszekerheid

1

Afdoende motivering

1
Totaal: 36
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2

IV. Cijfers per administratie

1

Nationale Loterij

Saldo klachten in
onderzoek na 2008

Opgeschorte klachten
tijdens 2008
Totaal

Ongegrond

Poging tot
bemiddeling
Totaal

Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie (BIPT)

Niet geslaagd

1

Geslaagd

Herstel

4

Totaal

Totaal

3

Herstel onmogelijk

Klachten 2008

1

Herstel geweigerd

Klachten < 2008

Regie der Gebouwen

Gedeeltelijk herstel

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

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

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

1

0

1

3

1

0

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0

Participatiefonds

3

3

0

1

0

3

0

Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

2

0

0

1

1

1

0

0

0

1

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen

1

Fedasil

1

Federaal Agentschap Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten

1

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen (FAVV)

6

8

14

7

7

Andere

3

3

6

1

1

13

21

34

9

TOTAAL

1

Talen
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

0

0

0

9

1
1
4

Aantal 2008
17
4
0
21

Ombudsnormen
Overeenstemming met rechtsregels
Actieve informatieverstrekking
Passieve informatieverstrekking
Redelijke termijn
Zorgvuldigheid
TOTAAL

0

Aantal
3
2
2
1
1
9

1

2

1

2

1
0

1

10

1

2
5

19

3
4

1

14

IV. Cijfers per administratie

4

14

14

19

43

63

95

3

8

8

7

113

20

Totaal

Niet geslaagd

Ongegrond
1

Ziekenfondsen

33

55

88

5

5

14

12

12

11

42

Sociale verzekeringsfondsen

27

25

52

2

2

11

9

9

8

30

22

Vakbonden (als uitbetalingsinstelling inzake
werkloosheid)

10

24

34

0

3

4

4

5

12

22

3

2

5

1

1

1

1

1

4

1

Arbeidsongevallenverzekeraars

3

3

0

1

Fondsen voor bestaanszekerheid

1

1

0
0

2

1

1

CIMIRe

1

Rijexamencentra

1

3

4

Keuringsstations

2

2

4

Ondernemingsloketten

2

1

3

10

29

39

2

123 349 472

109

Andere
TOTAAL

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 349 klachten
Nederlands
207 klachten
59%

Frans
140 klachten
40%
Duits / andere
2 klachten
1%

1

1

0

2

0

1

2

4

5

112

44

54

0

3

1

43

0

1

1

0

0

1

0

2

2

1

3

1
1

0

2

2

5

5

16

1

22

54

58

268

5

199
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2

Geslaagd

92

Totaal

1 132 133

Herstel onmogelijk

6

Saldo klachten in
onderzoek na 2008

Opgeschorte klachten
tijdens 2008
Totaal

6

Gegrond
72 106

Herstel geweigerd

Herstel

34

Gedeeltelijk herstel

Totaal

Uitgiftebedrijven dienstencheques

Klachten 2008

Kinderbijslagfondsen

Klachten < 2008

Private organisaties
belast met een openbare
dienstverlening

Poging tot
bemiddeling

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2008

Klachten in onderzoek
tijdens 2008

2.15. Private organisaties belast met een openbare
dienstverlening

IV. Cijfers per administratie

Toepassing van de ombudsnormen

1
9

6

54

4

89

85

Vertrouwen

89

Rechtszekerheid

85

Redelijke termijn

9

Passieve informatieverstrekking

6

Actieve informatieverstrekking

5

Zorgvuldigheid

4

Overeenstemming met rechtsregels

4

Efficiënte coördinatie

1

Total: 203
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In 2008 ontvingen wij opvallend veel gelijkaardige klachten van ontevreden gebruikers van
dienstencheques. De inwerkingtreding in mei 2008 van een gewijzigde reglementering over de
omruiling ervan lag aan de basis hiervan.

V. Aanbevelingen

V. Aanbevelingen

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 ombudsmannen92 (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.
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.93

AA 08/01: uitvoering geven aan artikel 394, §4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
(WIB 92), met een koninklijk besluit dat, bij een gezamenlijke aanslag, de wijze vastlegt waarop het
gedeelte van de belasting vastgesteld wordt dat betrekking heeft op het belastbaar inkomen van elk
der belastingplichtigen.94
Artikel 394, §4, van het WIB 92 schrijft sinds 200195 voor dat de Koning bepaalt hoe het gedeelte van
de belasting moet vastgesteld worden dat elk van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden moet
betalen of terugkrijgen.
Belastingplichtigen die gezamenlijk belast moeten worden, ontvangen één aanslagbiljet waarop de
belasting berekend wordt. Zij kunnen hieruit niet opmaken wat hun persoonlijk aandeel is in de
belasting of in de belastingteruggave.
Soms moet echter duidelijk bepaald worden wie hoeveel van de gezamenlijke belasting krijgt of moet
betalen. Bijvoorbeeld zodra er sprake is van feitelijke scheiding of wanneer één van beide
belastingplichtigen eigen schulden heeft.
Als de belastingplichtigen het onderling niet eens raken over de belastingverdeling of als de
voorgestelde verdeling niet aanvaard wordt door de fiscus96, dan hanteert de administratie bij gebrek
aan een koninklijk besluit, een verdeelsleutel die in 1991 uitgewerkt en vastgelegd werd in een
circulaire en stuurt in de meeste gevallen een voorstel van verdeling naar de belastingplichtigen. Gaan
92
93

94
95
96

pp. 157 e.v.
Enkel de algemene aanbevelingen van 2008 werden opgenomen in dit Deel V. De overzichtstabel van alle nog in behandeling
zijnde algemene aanbevelingen (1997-2008) werd als bijlage opgenomen, pp. 167 e.v.
pp. 87 e.v. en 168.
Art. 57 A, 3°) van de Wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting.
Met name als een van beide partners uitstaande schulden heeft.
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2. Algemene aanbevelingen

V. Aanbevelingen

zij akkoord, dan is er geen probleem. Gaan zij niet akkoord, dan worden zowel de taxatie- als de
invorderingsdiensten geconfronteerd met het feit dat zij de verdeelsleutel en de bedragen die volgen
uit de toepassing ervan op allerlei punten in vraag stellen. In dat geval zouden de diensten op zoek
moeten gaan naar een correcte alternatieve verdeling die rekening houdt met de rechten die ieder van
hen kan putten uit het burgerlijk recht en het belastingrecht.
De federale Ombudsman ontvangt regelmatig klachten, ingediend op het moment dat beide
belastingplichtigen niet langer gezamenlijke, maar strikt gescheiden financiële belangen hebben.
Wie bijvoorbeeld het meeste bedrijfsvoorheffing betaald heeft, wil de grootste teruggave. Wie de
kinderen ten laste gehad heeft, wil het fiscaal voordeel daarvan niet afstaan. Zo kunnen er nog heel wat
punten van discussie aangehaald worden waarvoor aan de administratie een sluitende uitleg of een
oplossing gevraagd wordt. Telkens wanneer het resultaat van de verdeelsleutel lijkt af te wijken van het
aangenomen huwelijksvermogensstelsel, van oorspronkelijk gemaakte keuzes op de aangifte, van
feitenkwesties, enz… heeft elke belastingplichtige wel een argument om de verdeling van de belasting
te betwisten.
Zolang het gaat om een louter administratieve verdeelsleutel vastgelegd in een circulaire en instructies, is
deze administratieve verdeelsleutel bindend voor de administratie, maar niet voor de belastingplichtige.
De wetgever gaf er trouwens in art. 394, §4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 92)
duidelijk de voorkeur aan om de materie bij koninklijk besluit te regelen.
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Volgens de Raad van State moet dergelijk koninklijk besluit ter vaststelling van het gedeelte
belasting(teruggave) in verband met de inkomsten van elke belastingplichtige op een gezamenlijke
aanslag, zowel de bepalingen van het WIB 92 als van het Burgerlijk Wetboek respecteren.97
Een koninklijk besluit dat aan deze vereisten beantwoordt, is dan ook het aangewezen middel om een
verdeelsleutel te bepalen die rekening houdt met de recente evoluties van het fiscaal en burgerlijk
recht, waarbij het eindresultaat aan alle betrokken partijen tegenstelbaar is.
Het stilzitten van de overheid bestendigt de rechtsonzekerheid in deze materie en is daarom niet te
verantwoorden.
AA 08/02: de nodige maatregelen treffen om de tegenstrijdigheid op te heffen die voortvloeit uit de
gezamenlijke toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 31 van
het Wetboek van internationaal privaatrecht (WIPR).98
Het gebeurt dat verschillende overheden, elk in het kader van hun eigen bevoegdheden, zich moeten
uitspreken over de erkenning van eenzelfde buitenlandse authentieke akte.99. Artikel 27 van de wet
van 16 juli 2004 houdende het WIPR laat inderdaad toe dat ze allemaal onafhankelijk van elkaar,
kunnen beslissen om die akte al dan niet te erkennen. Artikel 27, §1, WIPR bepaalt dat: “een
buitenlandse authentieke akte in België door alle overheden [wordt] erkend zonder dat een beroep moet
gedaan worden op enige procedure […]”.

97

98
99

Advies van de Raad van State bij het Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen van 17 maart 1999, Parl. St.
Kamer, nr. 2073/1, 21-22, zittingsperiode 49.
pp. 67 en 169.
Bijvoorbeeld: de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kijkt de buitenlandse huwelijksakte na met het oog op de toekenning van
een visum gezinshereniging; de fiscale administratie om het toepasbaar fiscaal stelsel na te gaan, de gemeentelijke diensten om
zekerheid te hebben over de juiste vermelding op de identiteits- of verblijfskaart, de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) voor
de toekenning van het overlevingspensioen, enz.

V. Aanbevelingen

Positief is dat het systeem van artikel 27 WIPR inhoudt dat de erkenning van de buitenlandse
authentieke akte van rechtswege gebeurt door om het even welke overheid en zonder enige
ingewikkelde procedure.100. Dat lijkt eenvoudig voor de aanvrager…, tenminste, zolang geen enkele
overheidsdienst weigert om zijn buitenlandse akte te erkennen. Het systeem mondt in een aantal
situaties immers uit in een erkenning van een buitenlandse akte door sommige Belgische
overheidsdiensten, terwijl andere weigeren om dezelfde akte te erkennen.101
Een ambtenaar van de burgerlijke stand kan beslissen om in de registers van de burgerlijke stand de
akte over te schrijven van een in het buitenland aangegane huwelijksverbintenis tussen een Belg en een
vreemdeling die in het buitenland woont. De gewijzigde burgerlijke staat wordt vervolgens ook in de
bevolkingsregisters geacteerd. Daar de meeste Belgische administraties zich doorgaans steunen op de
gegevens van het Rijksregister zullen zij deze partners dan ook als gehuwd aanzien; zo bijvoorbeeld, de
fiscale administratie, de sociale zekerheidsinstanties, enz.
De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kan nadien toch weigeren om een visum ‘gezinshereniging’ toe
te kennen aan de ‘echtgenoot’ die nog steeds in het buitenland verblijft. Dit gebeurt als de DVZ meent
dat de akte geen gevolgen kan sorteren in de Belgische rechtsorde.102

100
101

102

103

104

105

Senaat, Verslag van de commissie Justitie, 2003-2004, 3-27/7, p. 57.
In die zin deed de RVV in arrest nr. 2667 van 16 oktober 2007 uitspraak over een weigering van de DVZ om een visum toe
te kennen op basis van een in het buitenland gesloten huwelijk: “uit deze bepaling volgt dat elke administratieve overheid [...] bij
de uitoefening van zijn bevoegdheden, [...] de erkenning van een vreemde akte kan weigeren.”
De RVV vervolgt: “Aangezien het genoemde artikel 27, §1, eerste lid WIPR deze bevoegdheid tot de plano-erkenning toevertrouwt
aan ‘alle overheden’, [...] de omstandigheid dat de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand deze buitenlandse akte wel zou
hebben erkend, er niet aan in de weg [staat] dat de verwerende partij binnen haar bevoegdheden, deze erkenning weigert.”
De DVZ weigert een huwelijksakte te erkennen in de volgende gevallen:
- ofwel is de huwelijksakte onverenigbaar met de Belgische internationale orde, is er sprake van een inbreuk op de wet of
respecteert ze het persoonlijk statuut van de echtgenoten niet;
- ofwel vermoedt de DVZ dat het gaat om een schijnhuwelijk, vraagt hij het advies van het Parket van de Procureur des
Konings en meent die na onderzoek dat het huwelijk geen gevolgen kan hebben in België omdat het niet aangegaan is met
het oog op een duurzame samenleving, maar enkel met het oog op het voordeel inzake verblijf, verbonden aan het statuut
van de echtgenoot (cfr. 146bis van het Burgerlijk Wetboek).
Dit systeem van erkenning door om het even welke overheid wordt voorgesteld als een voordeel, want de procedure om
een (eenzijdig) verzoek in te dienen bij de Rechtbank van eerste aanleg is voortaan vereenvoudigd: Senaat 2003-2004,
3-27/7, p. 60: “Deze onzekerheid heeft men gedeeltelijk willen verhelpen, door een gemakkelijkere procedure op verzoek in te
stellen.”
Michael Traest, in Het Wetboek Internationaal Privaatrecht Becommentarieerd – Le Code de droit international privé commenté,
Intersentia/Bruylant, 2006, pp. 154-155 ; Hakim Boularbah, in « Le nouveau droit international privé belge », J.T., 2005, p. 86.
Cfr Kristien Vanvoorden, “De erkenning door Belgische overheden van buitenlandse akten inzake de burgerlijke
staat: tegenstrijdige beslissingen”, in Tijschrift voor vreemdelingenrecht, Themanummer IPR, 2008, p. 11 e.v.: de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen die meerdere malen geoordeeld heeft (vonnissen van 19 juni, 27 juni en 18 december 2007) dat
de overschrijving van de huwelijksakte door de ambtenaar van de burgerlijke stand, de gerechtelijke erkenning in de weg
stond: de rechtbank heeft het eenzijdig verzoek dan ook onontvankelijk verklaard wegens gebrek aan belang.
De Raad van State (arrest nr. 1960 van 25 september 2007) heeft op zijn beurt geoordeeld dat hij geen enkele bevoegdheid
heeft – zij het incidenteel – om de wettelijkheid te beoordelen van de beslissing van de DVZ om de erkenning te weigeren
van een buitenlandse huwelijksakte.
Als we de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen volgen, dan zouden de echtgenoten wiens huwelijksakte door de
ambtenaar van de burgerlijke stand zou zijn overgeschreven, geen enkel middel meer hebben om de beslissing van de DVZ
te betwisten als die weigert de akte te erkennen.
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De betrokkenen kunnen deze tegenstrijdige beslissingen van de Belgische overheden meestal maar
moeilijk aanvaarden en moeten bovendien zelf ook de nodige stappen ondernemen om een oplossing
te vinden voor hun situatie. Bij weigering van een administratie om een buitenlandse authentieke akte
te erkennen, hebben zij inderdaad de mogelijkheid om de zaak gerechtelijk in te leiden bij de
Rechtbank van eerste aanleg, die als enige bevoegd is om definitief uitsluitsel te geven over de
geldigheid van de authentieke akte binnen het Belgisch recht.103/104. Deze procedure, die vaak pas na
maanden van onzekerheid wordt aangevat, kan soms lang aanslepen en ook de kosten kunnen
oplopen. Bovendien blijkt dat een aantal rechtbanken er een verschillende lezing van het artikel 27 van
het WIPR op na houden105.

V. Aanbevelingen

Nog zorgwekkender is de situatie van de vreemdelingen die als partner, op basis van een ‘visum
gezinshereniging’ naar België komen. Op het ogenblik van hun aankomst met dit visum heeft de DVZ
reeds onderzocht of alle voorwaarden daartoe vervuld zijn en is dus ook de huwelijksakte al door de
DVZ erkend. De betrokken partner moet zich dan bij zijn aankomst in België aanbieden bij de
gemeente om een aanvraag tot verblijf in te dienen. Na controle van de woonplaats reikt de gemeente
dan in principe onmiddellijk de verblijfsvergunning uit, overeenkomstig de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (hierna de vreemdelingenwet genoemd).
Bij sommigen weigert de gemeente echter om de aanvragen te noteren of om ze in overweging te
nemen als ze twijfelt aan de geldigheid van de huwelijksakte. Hoewel deze mensen op basis van een
geldig visum gezinshereniging naar België gekomen zijn, hebben ze in dat geval ofwel helemaal geen
document (als de gemeente hen mondeling meedeelt dat ze de aanvraag niet wil noteren) ofwel
krijgen ze een beslissing tot weigering van in overwegingname, die evenmin een recht op verblijf opent
of enig ander recht dat uit dat verblijf zou kunnen voortvloeien (recht op werk, sociale zekerheid ...).
Beide houdingen zijn evenwel in strijd met de vreemdelingenwet. Die wet laat eerst en vooral in geen
geval toe dat een gemeente een aanvraag niet noteert. En ten tweede kan een beslissing tot weigering
van inoverweginname106 enkel genomen worden als de betrokkene geen gelegaliseerde huwelijksakte
voorlegt. In het geval dat ons zorgen baart, legt de betrokkene een gelegaliseerde huwelijksakte voor,
maar twijfelt de gemeente toch aan de geldigheid ervan en vraagt alvorens er zich definitief over uit te
spreken, het advies van de Procureur des Konings.
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De gemeenten rechtvaardigen hun houding als volgt. Enerzijds hebben zij op basis van artikel 27 WIPR
de mogelijkheid om onafhankelijk te beslissen over de geldigheid van de voorgelegde huwelijksakte,
terwijl die reeds erkend is door de DVZ. Anderzijds verbiedt artikel 31 WIPR de gemeente om een
partner die België binnenkomt met een geldig visum, in te schrijven in het vreemdelingenregister zolang
de gemeente zich niet zelf uitgesproken heeft over de geldigheid van die akte overeenkomstig de
voorwaarden in artikel 27 WIPR. In artikel 31 WIPR staat:
″§1: Een buitenlandse authentieke akte betreffende de burgerlijke stand kan slechts worden vermeld op de
kant van een akte van de burgerlijke stand, worden overgeschreven in een register van de burgerlijke stand of
als basis dienen voor de inschrijving in een bevolkingsregister, een vreemdelingenregister of een wachtregister,
na onderzoek van de voorwaarden bedoeld in artikel 27, §1.″
[…]
§2. Dit onderzoek gebeurt door de bewaarder van de akte of van het register.
De Minister van Justitie kan richtlijnen opstellen die de eenvormige toepassing waarborgen van de
voorwaarden bedoeld in § 1.
De bewaarder van de akte of van het register kan bij ernstige twijfel bij de beoordeling van de voorwaarden
bedoeld in § 1, de akte of de beslissing voor advies overzenden aan het openbaar ministerie dat, indien
nodig, aanvullend onderzoek verricht.
§3. […] »
Als de gemeente twijfelt aan de geldigheid van een akte van de burgerlijke stand die haar voorgelegd
wordt, dan stuurt ze die door naar het Parket van de procureur des Konings, dat er vaak maanden (in
sommige gerechtelijke arrondissementen duurt het soms nog langer) over doet om zijn advies te
geven.

106

Of van niet-ontvankelijkheid als de echtgenoot die vervoegd wordt een tijdelijke of onbeperkte machtiging tot verblijf heeft,
zonder dat hij Belg of Europees onderdaan is.
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Zolang de gemeente het advies van het Parket niet ontvangen heeft, meent ze de vreemdelingenwet
niet te kunnen toepassen op basis waarvan ze eigenlijk verplicht is om de betrokken vreemdeling in te
schrijven in het vreemdelingenregister en om hem een verblijfsvergunning uit te reiken zodra zijn
woonplaats gecontroleerd is. Artikel 31 WIPR verplicht de gemeente immers om de geldigheid van de
huwelijksakte na te gaan en verbiedt om de partner intussen in te schrijven in het
vreemdelingenregister! Omdat ze niet uit het dilemma raken, kiezen sommige gemeenten ervoor om
de aanvraag tot verblijf niet te noteren, waardoor de betrokken vreemdeling in een rechteloze situatie
terecht komt. De gemeenten negeren zo gewoonweg de verplichtingen die de vreemdelingenwet hen
oplegt. De buitenlandse partner is dan in België zonder verblijfsvergunning, terwijl de DVZ zijn huwelijk
heeft erkend!
Deze situatie schendt de grondrechten van de partners, want zo wordt meer bepaald hun recht op
bescherming van het gezinsleven miskend dat gewaarborgd is door artikel 8 van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Ze werkt bovendien ook
rechtsonzekerheid in de hand en houdt een inbreuk in op het gewettigde vertrouwen.

AA 08/03: richtlijnen uitvaardigen die een uniforme toepassing garanderen van artikel 31 van het
Wetboek Internationaal Privaatrecht, conform de habilitatie van de minister van Justitie, zodat
tegenstrijdige beslissingen onmogelijk gemaakt worden bij de al of niet erkenning van een akte van
de burgerlijke stand en de formele motivering verzekerd wordt van de beslissingen tot weigering
van een vermelding op de kant van een akte van de burgerlijke stand, van overschrijving in een
bevolkingsregister of van de inschrijving, op basis van die akte, in bevolkings-, vreemdelingen- en
wachtregister.107
In het verlengde van de problematiek uit de vorige aanbeveling stelden wij ook vast dat de ambtenaren
van de burgerlijke stand van twee verschillende gemeenten er een andere mening kunnen op
nahouden wat de erkenning van één welbepaalde authentieke akte betreft. Neem het voorbeeld van
een koppel van Marokkaanse origine dat in België feitelijk gescheiden leeft en in twee verschillende
gemeenten woont, dat zich naar Marokko begeeft om hun huwelijk te laten ontbinden door verstoting.
Eén van de ambtenaren van de Burgerlijke Stand stemde er mee in om de vrouw als uit de echt
gescheiden te aanzien (zij kan dus opnieuw huwen), terwijl de gemeente van de man weigert om de
verstoting als echtscheiding te erkennen.108 Hij kan dus niet opnieuw huwen in België en … als hij in
Marokko hertrouwt, zal zijn nieuwe echtgenote geen visum gezinshereniging krijgen.109

107
108
109

pp. 68 en 169.
Zie artikel 57, §1, van het WIPR dat zeer strikte voorwaarden oplegt voor de erkenning van een verstoting.
In principe moet de Belgische echgenoot opnieuw scheiden van zijn eerste echtgenote (die intussen ook hertrouwd is in
België), alvorens zijn tweede echtgenote opnieuw te huwen.

133
JAARVERSLAG 2008

De federale Ombudsman beveelt aan om, met het oog op de effectieve bescherming van het recht op
een gezinsleven zoals voorzien in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en
Fundamentele Vrijheden, de maatregelen te treffen die nodig zijn om de tegenstrijdigheid op te heffen
die voortvloeit uit de gezamenlijke toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van
artikel 31 van het Wetboek van internationaal privaatrecht. De buitenlandse partner die met een
geldig visum ‘gezinshereniging’ naar België komt mag niet, eens hij in België is, in een toestand van
rechteloosheid geplaatst worden.

V. Aanbevelingen

In die omstandigheden creëert de overheid totale rechtsonzekerheid en draagt er de volledige
verantwoordelijkheid van. Meer nog, wanneer een gemeente weigert een akte over te schrijven in de
registers van de burgerlijke stand of weigert het huwelijk of de echtscheiding in te schrijven in het
bevolkings- of vreemdelingenregister, betekent ze geen formeel gemotiveerde beslissing aan de
betrokken persoon. Hij krijgt geen informatie over de precieze reden waarom zijn buitenlandse akte
niet kan erkend worden. Het ontbreken van een formeel gemotiveerde beslissing is in strijd met de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
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V. Aanbevelingen

3. Officiële aanbevelingen 2008
Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Aan het einde van het onderzoek van drie klachten die samengevoegd werden en waarvan het
evaluatieverslag hierna volgt, heeft de federale Ombudsman begin november 2008 drie officiële
aanbevelingen gericht aan de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met kopie aan de afgevaardigde van de minister, de
dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

EVALUATIEVERSLAG
1. Voorwerp van de klachten

De tweede klacht hekelde de onbillijke behandeling van de regularisatieaanvragen veroorzaakt door
het ontbreken van een omzendbrief.
De derde klacht beoogde om voor de hongerstakers van het Latijns-Amerikaans huis in Elsene een
identieke behandeling te verkrijgen als die van de hongerstakers van de Begijnhofkerk.
De eerste twee klachten werden ingediend op 8 juli 2008. Na een eerste onderzoek van de bezwaren
van de klagers, heeft de federale Ombudsman op 31 juli 2008 zijn voorlopige conclusies gericht tot de
minister van Migratie- en Asielbeleid. Op 27 augustus 2008 heeft een onderhoud plaatsgevonden
tussen de strategische cel van de minister, de directie-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ) en de federale Ombudsman. Zo kreeg de overheid de mogelijkheid om haar standpunten
uiteen te zetten en toe te lichten, en haar opmerkingen en commentaren te geven. Op 24 september
2008 ontving de federale Ombudsman de derde klacht.
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De eerste klacht hekelde de ongelijke behandeling van twee groepen hongerstakers, deze van de
Koningsstraat en deze uit Vorst die, na afloop van een hongerstaking van respectievelijk 50 en 45
dagen, een attest van ‘immatriculatie’ hadden verkregen van drie maanden, in vergelijking met de
maatregel die later genomen werd voor de hongerstakers van de Begijnhofkerk. Deze laatsten kregen
na 56 dagen van hongerstaking een bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister (BIVR) geldig
voor negen maanden.

V. Aanbevelingen

2. Relevante feiten voor de betrokken periode:
Plaats

Duur van de staking

Grootte van de
groep aan het einde
van de staking

Resultaat en
Gevolgen inzake de toegang
tot werk

Koningsstraat

50 d.

162

AI niet verlengbaar
Mogelijkheid om een arbeidskaart
B aan te vragen

Vorst

45 d.

39

AI niet verlengbaar
Mogelijkheid om een arbeidskaart
B aan te vragen

Begijnhofkerk

56 d.

161

VUB

72 d.

85

Latijns-Amerikaans huis

87 d.

9

Einddatum van de
hongerstaking
19 februari 2008

25 juni 2008

2 juli 2008

22 september 2008110

3 oktober 2008

BIVR van 9 maanden
Mogelijkheid om een arbeidskaart
C aan te vragen
Indienen van een aanvraag 9ter
en aflevering van een AI.
Mogelijkheid om een arbeidskaart
B aan te vragen
Indienen van een aanvraag 9ter
en aflevering van een AI.
Mogelijkheid om een arbeidskaart
B aan te vragen

3. Relevante normen
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De federale Ombudsman heeft de klachten onderzocht en getoetst aan de vaste ombudsnormen.111
De analyse is uitgewerkt rond de volgende normen:
- vereenstemming met de rechtsregels, in het bijzonder:
„ Artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens;
„ Artikelen 9bis, 9ter en 13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
„ Artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de
uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 2006 tot wijziging van de wet van 15
december betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen;
„ Omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de wijzigingen van de reglementering betreffende het
verblijf van vreemdelingen tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september
2006.
- gelijkheid van behandeling
- rechtszekerheid
- vertrouwen

110
111

Deze actie is vermeld voor de volledigheid maar werd verder niet betrokken in de klachten.
Jaarverslag 2006, p.18.
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4. Analyse
De federale Ombudsman heeft in de eerste plaats de handelingen van de administratie bekeken in het
licht van de toepasselijke nationale wetgeving.
Vervolgens heeft hij zijn onderzoek toegespitst op een mogelijk niet gerechtvaardigd verschil in
behandeling. Het gaat erom na te gaan of de overheid bij de uitoefening van haar discretionaire
bevoegdheid (te weten de beslissing om al dan niet een verblijfsvergunning toe te kennen)
verschillende oplossingen naar voren kon schuiven voor de verschillende groepen van hongerstakers
zonder het gelijkheidsbeginsel te schenden.
Tenslotte werd de praktijk van de administratie onderzocht in het licht van het rechtszekerheids- en
het vertrouwensbeginsel.

a) Overeenstemming met de rechtsregels

In casu baseert de DVZ zich op de ‘specifieke omstandigheden die betrekking hebben op de betrokkene’
om de toekenning van een AI met een geldigheidsduur van drie maanden te verrechtvaardigen.
Artikel 13 bevat echter enkel de regels voor de beperking van de geldigheidsduur van een
verblijfsvergunning en behelst dus niet de toekenningsvoorwaarden van de verblijfsvergunning.
Daarenboven beoogt dit artikel de vaststelling van de duur voor een verblijfsvergunning van meer dan
drie maanden, die geconcretiseerd wordt door de afgifte van een bewijs van inschrijving in het
Vreemdelingenregister (BIVR).114
Indien artikel 13 de juridische basis zou zijn van de beslissing van de DVZ, zou er een BIVR moeten
afgegeven worden. Zoniet moet er een andere wettelijke basis gezocht worden voor de beslissing van
de DVZ. Het enige juridische uitgangspunt dat in de wet van 15 december 1980 kan gevonden
worden voor de afgifte van een attest van immatriculatie in de omstandigheden vastgesteld in de
klachtendossiers, is het artikel 9ter.

112
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De DVZ heeft tijdens de vergadering van 27 augustus verklaard dat enkel de attesten van immatriculatie van de betrokken
hongerstakers die een aanvraag om machtiging tot verblijf hadden ingediend op basis van het oude artikel 9, alinea 3, van
artikel 9bis of van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, kunnen worden verlengd na het voorleggen van een
medisch attest.
In het Frans luidt deze bepaling als volgt : « Sauf prévision expresse inverse, l’autorisation de séjour est donnée pour une durée
limitée, soit fixée par la présente loi, soit en raison de circonstances particulières propres à l’intéressé, soit en rapport avec la nature
ou la durée des prestations qu’il doit effectuer en Belgique. ». De samenlezing van de twee teksten laat geen twijfel bestaan over
het voorwerp van deze bepaling.
Deze bepaling bevindt zich in Titel I, hoofdstuk III van de wet (Verblijf van meer dan drie maanden). Het artikel 25 van het
Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981, tot uitvoering van de bepalingen van de wet met betrekking op een verblijf van meer
dan drie maanden, voorziet dat de vreemdeling die België binnenkomt voor een verblijf van meer dan drie maanden en die
houder is van een voorlopige verblijfstitel, een BIVR krijgt.
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Uit de informatie die de administratie verstrekte, blijkt dat aan de hongerstakers van de Koningsstraat
en van Vorst een attest van immatriculatie (AI) afgegeven werd dat in principe niet verlengbaar is en
dat een geldigheidsduur heeft van drie maanden.112 De wettelijke basis die de administratie aanvoert
voor de uitreiking van dit document is artikel 13 van de wet van 15 december 1980. Dit artikel bepaalt
in §1, eerste lid: “Behalve indien dit uitdrukkelijk anders wordt voorzien, wordt de machtiging tot verblijf
verleend voor een beperkte tijd, ingevolge deze wet of ingevolge specifieke omstandigheden die betrekking
hebben op de betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België.”113
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De attesten van immatriculatie afgegeven aan de hongerstakers van de Koningsstraat en Vorst passen
evenwel strikt genomen niet in het kader van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Enerzijds
werd de procedure voor het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf om medische
redenen schijnbaar niet gerespecteerd.115 Anderzijds mogen de gemeentelijke administraties de
attesten van immatriculatie na afloop van de termijn van drie maanden niet automatisch verlengen
zonder instructies van de DVZ.
Indien de betrokken persoon geen andere lopende procedures heeft en na de hongerstaking geen
nieuwe aanvraag 9ter ingediend heeft, weigert de DVZ het attest van immatriculatie te verlengen bij
het verstrijken ervan, tenzij blijkt dat de hongerstakers nog niet voldoende hersteld zijn.116
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Het attest van immatriculatie is geen verblijfstitel. Het is een enkel een proceduredocument dat bewijst
dat een aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen ontvankelijk verklaard is en nog in
behandeling is.117 Zolang er geen beslissing is van de DVZ, moet dit attest verlengd worden door het
gemeentebestuur. Het is niet juist om, zoals de minister bevestigd heeft, aan te nemen dat de
betrokkene, indien deze na afloop van de termijn van drie maanden hersteld is, opnieuw in zijn
voorafgaande situatie belandt.
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De minister van Asiel en Migratie heeft ter zake in een antwoord op een parlementaire vraag in de
commissie voor de Binnenlandse Zaken van 1 oktober 2008 verklaard : ”Het beste voorbeeld is dat van
de Koningstraat. Daar werd aan een aantal hongerstakers om een tijdelijke reden een medisch attest
gegeven [sic]. Op het moment dat het medisch attest vervalt als zij gerecupereerd zijn, vervallen zij terug in
de situatie waarin zij oorspronkelijk zaten.”

Het feit dat de minister en de DVZ de hongerstakers van de Koningsstraat en van Vorst blijkbaar
vrijgesteld hebben van het vervullen van bepaalde formaliteiten die verplicht zijn bij het indienen van
een aanvraag op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 (geen aangetekend schrijven,
geen individueel medisch attest, geen paspoort vereist), waarschijnlijk op grond van de slechte
gezondheidstoestand van de betrokken personen, ontslaat de administratie niet van de eerbiediging
van de wettelijk bepaalde procedure voor het behandelen van een aanvraag voor een tijdelijke
machtiging tot verblijf om medische redenen.
De federale Ombudsman is van mening dat, gelet op het feit dat de aan de hongerstakers van Vorst en
van de Koningsstraat afgeleverde attesten van immatriculatie uitgereikt werden op een verkeerde
juridische basis, de klacht van de betrokken hongerstakers gegrond is voor wat de overeenstemming
met de rechtsregels betreft. Besluiten tot het tegendeel zou erop neerkomen aan te nemen dat de
administratie, in het belang van de zaak een procedure sui generis gecreëerd heeft.
Het feit dat de hongerstakers zich akkoord verklaard hebben met de voorgestelde oplossing ontslaat
er de administratie niet van om bij het concretiseren van het resultaat van de onderhandelingen een
stuk af te leveren dat zowel naar inhoud als naar vorm beantwoordt aan een afdoende wettelijke basis.
Hoewel de administratie over een zekere beoordelingsbevoegdheid beschikt inzake machtigingen tot
voorlopig verblijf, laat deze beoordelingsbevoegdheid niet toe om buiten het wettelijk kader te
handelen.
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Deze aanvraag dient te gebeuren via een aangetekend schrijven gericht aan de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), vergezeld
van een identiteitsbewijs en een medisch attest. De DVZ zal pas opdracht geven om een attest van immatriculatie af te
leveren indien de aanvraag ontvankelijk werd verklaard (artikel 7, §2, alinea 2 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007).
De DVZ heeft zeer onlangs opdracht gegeven om om de AI’s van de hongerstakers van Vorst met drie maanden te
verlengen op voorlegging van een collectief medisch attest dat aangeeft dat de groep nog niet voldoende hersteld is.
Artikel 7, §2, alinea 2 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007, attest van immatriculatie model A, bijlage 4 van het Koninklijk
Besluit van 8 oktober 1981.
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De federale Ombudsman is van oordeel dat deze inbreuk op de overeenstemming met de
rechtsregels nochtans kan rechtgezet worden. Rekening houdend met de omstandigheden konden de
attesten van immatriculatie redelijkerwijze op geen andere wettelijke basis afgegeven worden dan op
basis van artikel 9ter, ook al werd er geen formele aanvraag in die zin ingediend. Aangezien de afgifte
van een attest van immatriculatie betekent dat er een ontvankelijkheidbeslissing genomen werd
aangaande een aanvraag om verblijfsvergunning omwille van medische redenen, moeten de attesten
van immatriculatie van de betrokken personen verlengd worden zolang de DVZ geen gemotiveerde
beslissing heeft genomen inzake die aanvraag. Zonodig moet de DVZ de betrokken personen
uitnodigen hun medisch dossier te vervolledigen.

De federale Ombudsman stelt vast dat enkel het artikel 9bis effectief toelaat om een BIVR van negen
maanden af te geven. De instructies van de DVZ vermelden echter dat de verblijfsvergunning
afgeleverd werd omwille van ‘medische redenen’. Overigens werd geen enkele procedureregel
nageleefd voor het indienen van een aanvraag om machtiging tot verblijf, hetzij volgens artikel 9bis of
volgens artikel 9ter. Al is de wettelijke basis van de toegekende verblijfstitel niet verkeerd, de gevolgde
procedure is in elk geval niet conform de reglementering.
Uit de laatste informatie die de directie-generaal van de DVZ ons bezorgd heeft, blijkt dat de
administratie voortaan ook bij het aflopen van een collectieve actie de formele indiening van een
aanvraag eist.

b) Respect voor het gelijkheidsbeginsel
Aangezien uit de voorgaande analyse blijkt dat de administratie in de onderzochte gevallen
verschillende oplossingen uitgewerkt heeft aan de rand van de toepasselijke reglementering is er
duidelijk een ongelijke behandeling:
- enerzijds tussen de verschillende groepen hongerstakers onderling, voor wie verschillende
maatregelen genomen werden naargelang de omstandigheden die eigen waren aan elke actie;
- anderzijds tussen de personen die een aanvraag gedaan hebben om machtiging tot verblijf,
naargelang zij hongerstaker waren of niet.
Het lijkt evenwel moeilijk om op deze dubbele ongelijkheid in behandeling de klassieke redenering van
de controle op de eerbiediging van het gelijkheidsbeginsel toe te passen.
In feite plaatst de hongerstaking beide partijen, de hongerstakers en de overheid, in een
krachtsverhouding die draait rond de botsing tussen het recht op de lichamelijke integriteit van het
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De federale Ombudsman heeft eveneens de wettelijkheid onderzocht van de verblijfstitels die werden
afgegeven aan de hongerstakers van de Begijnhofkerk, die een bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister (BIVR) kregen van negen maanden. In tegenstelling tot de andere groepen
hongerstakers (die aan het einde van hun hongerstaking een beslissing kregen die kan beschouwd
worden als een ‘ontvankelijkheidbeslissing’ van hun aanvraag om machtiging tot verblijf omwille van hun
medische toestand), hebben de hongerstakers van de Begijnhofkerk een tijdelijke verblijfsvergunning en
dus een beslissing ten gronde ontvangen. De administratie heeft met andere woorden gemeend dat
deze personen niet enkel het bewijs leverden van uitzonderlijke omstandigheden, maar eveneens
voldoende argumenten konden aanbrengen om de toekenning van een verblijfsvergunning te
verrechtvaardigen. De BIVR van 9 maanden werden uitgereikt louter met toepassing van artikel 13 van
de wet van 15 december 1980, zonder te preciseren of de aanvraag ingediend werd op basis van het
artikel 9bis of 9ter.

V. Aanbevelingen

individu, gegarandeerd door artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens, en de positieve verplichting voor de overheid om het recht op leven van individuen te
vrijwaren die in artikel 2 van hetzelfde Verdrag is vervat.118
In deze omstandigheden kan de overheid ertoe gebracht worden om haar positieve verplichting om
het recht op leven van personen die onder haar bescherming staan te verzekeren, te moeten doen
primeren op de strikte eerbiediging van het gelijkheidsbeginsel bij het zoeken naar een oplossing voor
de actie die aan de gang is.
De federale Ombudsman stelt overigens vast dat indien hij hier de klassieke redenering voor de
controle op de eerbiediging van het gelijkheidsbeginsel zou toepassen, de discussie in essentie zou
gaan over de doeltreffendheid en de proportionaliteit van de maatregel in verhouding tot het beoogde
doel. In dit geval is de doeltreffendheid van de maatregel ten aanzien van het beoogde doel moeilijk
verifieerbaar, aangezien de federale Ombudsman niet aanwezig was bij de onderhandelingen, noch in
staat is om zich uit te spreken over de omstandigheden die de administratie ertoe kunnen gebracht
hebben om een bepaalde beslissing te verkiezen boven een andere.

c) Rechtszekerheid en Vertrouwen
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Het Grondwettelijk Hof heeft, voor wat de mogelijkheid betreft om met toepassing van artikel 9 van
de Vreemdelingenwet een verblijfstitel te verkrijgen, onlangs nog op het volgende gewezen : “de
mogelijkheid zich tot de minister te richten is een maatregel waarvan de gevolgen onzeker zijn […]”.119
Dit was ook al duidelijk gesteld door de Raad van State in zijn advies voor het wetsontwerp ter
wijziging van de wet van 15 december 1980, voor wat betreft het toekomstige artikel 9bis.120
De beslissing om de beoordelingsbevoegdheid van de administratie bij de behandeling van de
regularisatieaanvragen om humanitaire redenen te behouden en de rechtsonzekerheid die
kenmerkend is voor deze beoordelingsbevoegdheid te laten voortduren is dus het resultaat van een
gewilde keuze van de Wetgever van 2006. Het komt de federale Ombudsman niet toe zich daarover
uit te spreken.
Deze juridische onzekerheid wordt echter nog versterkt indien het voor de vreemdelingen en hun
omgeving niet langer duidelijk is op basis van welke omzendbrief of richtlijnen van de minister, de DVZ
hun aanvraag om een verblijfsvergunning zal behandelen.
Wanneer de administratie een beoordelingsbevoegdheid heeft, kan zij de uitoefening van deze
bevoegdheid verduidelijken door richtlijnen vast te leggen voor het optreden van haar diensten.
Uiteraard moet ze dan in haar individuele beslissingen de regels toepassen die zij zelf heeft
vastgelegd.121 Als zij beslist om toch van haar eigen gedragslijn af te wijken dan moet zij hiervoor, ook
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Arrest van het EHRM (5 april 2005, Zaak Nevmerjitski t. Ukraine); “When […] a […] person maintains a hunger strike this may
inevitably lead to a conflict between an individual’s right to physical integrity and the High Contracting Party’s positive obligation
under Article 2 of the Convention – a conflict which is not solved by the Convention itself” (punt 93).
In deze Zaak, werd de – gedetineerde – hongerstakende persoon onder dwang gevoed. Het Hof besloot in casu met
eenparigheid van stemmen tot een schending van artikel 3 van het Verdrag.
Arrest 95/2008 van het Grondwettelijk hof van 26 juni 2008, punt B.23.
Wetsontwerp ter wijziging van de wet van 15 december 1980, advies van de Raad van State nr. 39.718 AG., Parl. Doc.,
Kamer, gewone zitting 2005-2006, doc. 51/2478/001, pp. 184-186, punten 1.5.1. et 1.5.2.
Het betreft de toepassing van het adagium “patere legem quem ipse fecisti”, hetgeen aan de basis ligt van het
gelijkheidsbeginsel en de rechtszekerheid.
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al gaat het om de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid, een in redelijkheid aanvaarbare
rechtvaardiging kunnen geven en dit om te vermijden dat de administratieve willekeur
geı̈nstitutionaliseerd wordt.122
Tijdens de vergadering met de strategische cel van de minister en met de directie-generaal van de
DVZ, hebben deze aan de federale Ombudsman verklaard dat de richtlijnen die momenteel gelden
inzake regularisatie duidelijk zijn en dat de dienst Vreemdelingenzaken deze op een consequente
manier toepast.
De federale Ombudsman stelt vast dat tot de maand maart 2008, de DVZ de regularisatieaanvragen
behandelde conform de criteria die door de minister van Binnenlandse Zaken verduidelijkt werden in
de voorbereidende werken van het wetsontwerp van de wet van 15 september 2006.123 Een nota
over de toepassing van het oude artikel 9, lid 3 van de wet van 15 december 1980 hernam deze
criteria en stond sinds december 2006 op de webstek van de DVZ. Deze nota werd echter van de
webstek verwijderd in de loop van het jaar 2007. Ze verwijst trouwens expliciet naar het oude artikel
9, lid 3 van de wet van 15 december 1980 en kon dus niet meer.
In maart 2008 is in het regeerakkoord dat veel media-aandacht gekregen heeft de uitvaardiging van
nieuwe regularisatiecriteria aangekondigd. De daaropvolgende regeringsverklaring heeft het voorwerp
uitgemaakt van een vertrouwensstemming in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het
regeerakkoord van 18 maart 2008 bevatte een hoofdstuk over migratie :

Bij de beoordeling van de prangende humanitaire situatie op grond van duurzame lokale verankering kan
rekening worden gehouden met het advies van de lokale besturen of een daartoe erkende dienst m.b.t. de
kennis van één van de landstalen, schoolloopbaan en inburgering van de kinderen, werkverleden en
werkbereidheid, beschikken over de kwalificaties of competenties afgestemd op het arbeidsaanbod, o.m.
inzake knelpuntberoepen, uitzicht hebben op werk en/of de mogelijkheid hebben om in het eigen
levensonderhoud te voorzien. In elk van voormelde gevallen wordt nagegaan of betrokkene geen gevaar
betekent voor de veiligheid en openbare orde.[…]”
De minister van Migratie- en Asielbeleid heeft herhaaldelijk een uiterste datum aangekondigd voor het
uitvaardigen van een omzendbrief waardoor dit akkoord in werking zou treden.124 Tot op vandaag
werd de omzendbrief echter nog niet uitgevaardigd.
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A. VAN MENSEL, De rechtsbescherming tegen het overheidsoptreden, Voordracht gehouden aan de Rijksuniversiteit Leiden,
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, op 21 januari 1999, gepubliceerd door Kluwer, 2000, p. 23. Cfr eveneens de Raad van State,
arrest nr 157.452 van 10 april 2006 met betrekking tot de verplichting van de dienst Vreemdelingenzaken om de criteria van
‘lange asielprocedure’ toe te passen, hoewel deze werden verduidelijkt in een eenvoudige ‘ministeriële verklaring’.
Wetsontwerp ter wijziging van de wet van 15 december 1980, Verslag van de Commissie van Binnenlandse Zaken,
inleidende uitleg van de Minister van Binnenlandse Zaken, Parl. Doc., KvV., gewone zitting 2005- 2006, doc. 51/2478/008, pp.
10-12.
Tijdens de presentatie van haar algemene beleidsnota voor de commissie voor de Binnenlandse Zaken van de Senaat,
kondigde de minister een omzendbrief aan voor 20 mei 2008.
In de algemene zitting van de Senaat van 22 mei 2008, kondigde de minister een akkoord aan voor eind mei – begin juni
2008.
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“ […] De regering opteert voor een regularisatiebeleid op individuele basis.
De regularisatiecriteria m.b.t. de buitengewone omstandigheden zullen worden verduidelijkt in een
omzendbrief (langdurige procedure, ziekte en een prangende humanitaire situatie, met inbegrip van de
duurzame lokale verankering). Het criterium m.b.t. de langdurige procedure zoals tot nog toe toegepast hield
enkel rekening met een asielprocedure van 3 jaar (met kinderen) of 4 jaar (zonder kinderen). Dit breiden we
uit naar 4 of 5 jaar in procedure waarbij de Raad van State en/of art. 9,3 oude vreemdelingenwet volgend
op een asielprocedure wordt meegerekend.
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De DVZ verklaart dat hij nog steeds de criteria toepast zoals in 2006 bepaald door de minister van
Binnenlandse Zaken maar voegt hieraan toe dat hij momenteel een voorzichtige houding aanneemt
voor wat dossiers betreft die binnen de voorwaarden van het regeerakkoord zouden kunnen vallen (te
weten personen met een asielprocedure die reeds 4 of 5 jaar loopt, inclusief de tussenkomst van de
Raad van State en/of de behandeling van een aanvraag op basis van het oude artikel 9, lid 3 van de wet
van 15 december 1980).
De federale Ombudsman stelt derhalve vast dat in tegenstelling tot wat de administratie beweert, de
richtlijnen die momenteel toegepast worden verre van duidelijk zijn.
Er worden verwijderingmaatregelen genomen ten aanzien van personen die bij controles als illegaal op
het grondgebied verblijvend aangetroffen worden, terwijl het tot tweemaal toe aankondigen van een
omzendbrief bij vreemdelingen in illegaal verblijf de legitieme verwachting heeft gewekt dat hun situatie
opnieuw zou onderzocht worden in functie van de regeringsbeloften. Tezelfdertijd worden er
maatregelen sui generis, en dus willekeurig, getroffen ten overstaan van diegenen die, terwijl ze in
dezelfde administratieve situatie verkeren, ervoor kiezen hun gezondheid vrijwillig in gevaar te brengen.

JAARVERSLAG 2008

142

Rechtszekerheid impliceert integendeel dat de geadministreerden moeten kunnen anticiperen en de
juridische consequenties moeten kunnen evalueren van de acties die zij ondernemen en van de
gedragslijnen die zij volgen. Zij moeten kunnen rekenen op een zekere stabiliteit van de rechtsorde en
evenzeer inzake administratieve praktijken. Rechtszekerheid biedt garanties van gelijke en onpartijdige
behandeling en beperkt bijgevolg de administratieve vrijheid. Ze bant willekeur.125
Om de rechtszekerheid te vrijwaren zal de administratie zich met name inspannen om de
geadministreerden binnen een redelijke termijn duidelijkheid te geven over de regels die op hen van
toepassing zijn.126 In dit opzicht moet vastgesteld worden dat de communicatie vanwege de overheid
gedurende de afgelopen maanden niet erg doeltreffend is geweest.
Het niet respecteren van de aangekondigde uiterste data heeft de juridische onzekerheid nog
versterkt.
De verwachtingen die gecreëerd werden door de aankondiging van een rondzendbrief kunnen
personen die in de veronderstelling verkeren dat zij ervoor in aanmerking komen er enkel toe
aanzetten om te proberen op het grondgebied te blijven tot de publicatie ervan, daarbij gebruik
makend van de meest diverse actiemiddelen. Sommigen trekken zich terug in volledige clandestiniteit,
anderen gaan zo ver dat ze hun gezondheid en zelfs hun leven in gevaar brengen, temeer omdat de
administratie de maatregelen tot uitzetting en verwijdering niet geschorst heeft. De rechtsonzekerheid
die voortvloeit uit het stilzitten van de overheid draagt in geen geval bij tot het neutraliseren van
dergelijke acties maar heeft, op zijn minst indirect, aandeel aan het in stand houden van het risico op
een verschillende behandeling zoals vastgesteld in het geval van de klagers.
Hongerstaking is een extreme vorm van gedrag waarmee de hongerstakers hopen op een herziening
van hun persoonlijke situatie. De dynamiek van dit actiemiddel steunt op het medeleven en de
instemming die men hoopt op te wekken bij de publieke opinie om zo op de overheidsbeslissingen te
kunnen wegen. Dit actiemiddel vindt onvermijdelijk een vruchtbaardere voedingsbodem voor expansie
in periodes waarin het overheidsoptreden onzeker of onvoorspelbaar is.
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Zie in dezelfde zin M. VAN DAMME et A. WIRTGEN, ‘Het Rechtszekerheid- en Vertrouwensbeginsel’, Beginselen van
behoorlijk bestuur (I. OPDEBEEK et M. VAN DAMME ed.), Brugge, die keure, 2006, pp. 315 en 316.
Ibidem, p. 324.
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De federale Ombudsman doet geen uitspraak over de morele of de ethische kwalificatie van dit
actiemiddel dat verschillend gepercipieerd wordt naargelang het gezichtspunt, waarbij het, om de
meest extreme te noemen, voor sommigen om chantage gaat voor anderen om een ultieme
wanhoopsdaad. In het kader van zijn opdracht streeft de federale Ombudsman naar een evenwicht
tussen het algemeen en het individueel belang, hierbij uiteraard steunden op de ombudsnormen en
hier met name de gelijke behandeling, de rechtszekerheid en het gerechtvaardigd vertrouwen.
Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, stelt de federale Ombudsman vast dat de drie klachten
die hem voorgelegd zijn, gegrond zijn op het vlak van de rechtszekerheid en het vertrouwen.

5. Aanbevelingen
De federale Ombudsman is van mening dat het nuttig is om aan de minister die bevoegd is voor de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en aan
zijn afgevaardigde, aan te bevelen om:
OA 08/01: aan de gemeentebesturen de nodige instructies te geven voor de verlenging automatisch en conform de rondzendbrief van 21 juni 2007127 - van de attesten van immatriculatie
van de hongerstakers in de Koningstraat en in Vorst, in afwachting van een gemotiveerde beslissing
van de DVZ over hun aanvragen om machtiging tot verblijf om medische redenen.

OA 08/03: de rechtsonzekerheid te reduceren door de richtlijnen die gevolgd worden door de
DVZ bij de behandeling van de regularisatieaanvragen om humanitaire redenen te verduidelijken, bij
voorkeur door middel van een openbaar gemaakte rondzendbrief die regelmatig aangepast wordt
van zodra er nieuwe toepassingsmodaliteiten zouden zijn uitgewerkt of de administratieve praktijk
zou zijn gewijzigd. Deze aanbeveling ligt in het verlengde van de algemene aanbeveling AA 01/01128,
die een grotere transparantie en een grotere rechtszekerheid beoogde in de toepassing van de wet
van 15 december 1980 door de DVZ.129
Op datum van de voorlegging van dit jaarverslag ontving de federale Ombudsman nog geen officieel
antwoord van de minister over het gevolg dat zij zou geven aan deze drie aanbevelingen.

FOD Financiën
❖ Behandelingstermijn voor de bezwaarschriften tegen de vaststelling van het
kadastraal inkomen
Na de betekening van een kadastraal inkomen aan de eigenaar van een onroerend goed, kan hij binnen
twee maanden tegen dat kadastraal inkomen een bezwaarschrift indienen bij de plaatselijke controleur
van het Kadaster (artikel 499 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 92). Het Wetboek van de
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Rondzendbrief van 21 juin 2007 betreffende de wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen
tengevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006, punt D (B. S. van 4 juli 2007).
Jaarverslag 2001, pp. 175-176.
pp. 88.

143
JAARVERSLAG 2008

OA 08/02: erover te waken dat de aanvragen om machtiging tot verblijf van vreemdelingen, in het
algemeen en ongeacht de omstandigheden, behandeld worden met eerbiediging van de legaliteit.

V. Aanbevelingen

Inkomstenbelastingen 92 (WIB 92) bepaalt echter geen termijn waarbinnen de bevoegde ambtenaar
van de Kadastercontrole het bezwaarschrift moet onderzoeken. In deze materie moet dan ook
verwezen worden naar de ombudsnormen, en meer bepaald naar de redelijke antwoordtermijn.
Het Charter voor een klantvriendelijke overheid130, goedgekeurd in de Ministerraad van 23 juni 2006,
voorziet: “Elke overheidsdienst stuurt binnen de vijftien dagen na het ontvangen van een vraag 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
dit geval moet na vier maanden een voorlopig antwoord worden gegeven dat bovendien de
behandelingstermijn toelicht.” (artikel 4).
De federale Ombudsman stelt vast dat de situatie in sommige Gewestelijke Kadasterdirecties
zorgwekend is (in het bijzonder de Gewestelijke Kadasterdirectie Brussel - Brabant). Het is niet
uitzonderlijk dat belastingplichtigen verschillende jaren moeten wachten vóór er over hun betwisting
van het kadastraal inkomen een beslissing genomen wordt.
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De Kadasterdirectie van Brussel en het hoofdbestuur van de administratie van de
Patrimoniumdocumentatie hebben een aantal maatregelen genomen om een oplossing te bieden voor
dit probleem. Een cel van deskundigen werd opgericht, met de opdracht om de kadastrale inkomens
vast te stellen van de industriële en bijzondere gebouwen. Ook wordt er constant aandacht besteed
aan het onderzoek van de bezwaarschriften tegen de vaststelling van het kadastraal inkomen. De
administratie heeft zichzelf als doel gesteld om binnen drie maanden na de indiening van het
bezwaarschrift erop te reageren en om het binnen een redelijke termijn te behandelen. Sinds 2002
houdt ze een stand van zaken bij over de behandeling van de bezwaarschriften. De situatie wordt
gemeten en gestuurd met de beschikbare middelen. In verband daarmee deelt de administratie mee
dat voor vijf vertrekkende ambtenaren er slechts drie in de plaats komen. Dat en de toenemende
activiteit op de vastgoedmarkt vormen hindernissen voor de realisatie van dit doel.
De huidige initiatieven, hoewel ze getuigen van een werkelijke wil om de bezwaarschriften met zorg te
behandelen, volstaan momenteel niet om ervoor te zorgen dat een bezwaarschrift van een
belastingplichtige binnen een redelijke termijn behandeld wordt.
OA 08/04: De federale Ombudsman beveelt aan om de bezwaarschriften tegen de vaststelling van
het kadastraal inkomen te behandelen binnen de redelijke termijn voorzien in artikel 4 van het
Charter voor een klantvriendelijke overheid, met name 4 maanden tot 8 maanden en, in
voorkomend geval, te verlengen met de termijn die de betrokkene nodig had om de door de
diensten van het Kadaster gevraagde informatie te verschaffen, die nodig is om een beslissing te
nemen.131
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pp. 162 e.v.
pp. 76.
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❖ Plan voor het wegwerken van de achterstand in de Kadasterdirecties waar
de situatie zorgwekkend is
Sinds 2005 registreert de federale Ombudsman een groot aantal klachten, ten aanzien van de
Kadastercontroles die van welbepaalde gewestelijke Kadasterdirecties afhangen, over de
behandelingstermijn van de bezwaarschriften tegen de vaststelling van het kadastraal inkomen. In zijn
Jaarverslag 2006 heeft de federale Ombudsman deze situatie en de door de FOD Financiën genomen
maatregelen om hieraan te verhelpen reeds besproken.132 Het ging in de eerste plaats om de
aanwerving van bijkomend personeel en de reorganisatie van de diensten.
Naar aanleiding van het onderzoek van individuele dossiers, informeert de federale Ombudsman
regelmatig naar de stand van de behandeling van het bezwaar in kwestie wanneer de redelijke termijn
ervan overschreden is. Het Charter voor een klantvriendelijke overheid133 voorziet een termijn van
vier tot maximaal acht maanden. Het preciseert ook dat na vier maanden een voorlopig antwoord
moet gegeven worden waarin de behandelingstermijn vooropgesteld wordt.

In bepaalde ambtsgebieden (met name in het ressort van de Kadasterdirectie van Brussel - Brabant) is
de situatie bijzonder zorgwekkend. Het gaat niet alleen om de termijn nodig om de bezwaarschriften
te behandelen, maar ook om die voor de vaststelling van het kadastraal inkomen bij de eerste
ingebruikname van het onroerend goed. In die gebieden komen de ambtenaren er vaak niet toe om
een behandelingstermijn mee te delen aan de burger. Het Hoofdbestuur van het Kadaster is zich ten
volle bewust van de situatie. Ze verklaart die grotendeels door een nijpend gebrek aan personeel
binnen de administratie van het Kadaster en de toenemende complexiteit van de taken die haar
toevertrouwd worden.
De vastgestelde vertraging bij de behandeling van de dossiers en het feit dat het niet mogelijk is om
aan de belastingplichtige een betrouwbare behandelingstermijn voorop te stellen, stroken niet met de
eisen die aan een transparante en een doeltreffende administratie gesteld worden en veroorzaken bij
de belastingplichtige een ernstige aantasting van het vertrouwen van de burger in de administratie.
OA 08/05: Opdat de FOD Financiën in alle lopende dossiers zijn informatieplicht zou kunnen
nakomen en de gelijke behandeling van de belastingplichtigen zou kunnen verzekeren, beveelt de
federale Ombudsman aan om voor de Kadasterdirecties waar de situatie zorgwekkend is, een plan
met deadlines in te voeren voor het inhalen van de achterstand bij de behandeling van de
bezwaarschriften over de vaststelling van het kadastraal inkomen.134
132
133
134
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Soms wordt het bezwaarschrift onmiddellijk behandeld naar aanleiding van de tussenkomst van de
federale Ombudsman, soms neemt de Kadastercontrole zich voor om een bezwaarschrift binnen een
welbepaalde termijn te behandelen. De federale Ombudsman stelt echter vast dat de
Kadastercontrole dat voornemen niet altijd kan waarmaken. Naar aanleiding van een welbepaalde
klacht die in maart 2006 ingediend werd, engageerde het diensthoofd van de betrokken
Kadasteradministratie zich om het bezwaar vóór eind 2007 te behandelen. Dat bleek echter niet te
kunnen. Integendeel eind 2007 was de betrokken Kadastercontrole nog de bezwaarschriften van 2002
en 2003 aan het behandelen. Het diensthoofd hoopte echter het bezwaarschrift nog in het lopende
dienstjaar, hetzij vóór 15 mei 2008 te kunnen behandelen. Rekening houdend met de bestaande
achterstand binnen de dienst, is het moeilijk voor de burger om nog te vertrouwen op de
aangekondigde termijn, hoewel in dit geval de termijn uiteindelijk gerespecteerd werd.

V. Aanbevelingen

❖ Behandelingstermijn voor de aanvragen om vermindering van de
onroerende voorheffing
Wanneer een belastingplichtige bij de Gewestelijke Directie der Directe Belastingen een
bezwaarschrift tegen de onroerende voorheffing indient waarin hij een vermindering vraagt van de
onroerende voorheffing, dan weet hij niet hoelang het onderzoek van zijn aanvraag zal duren. Het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) bepaalt geen termijn. In deze materie moet
dan ook verwezen worden naar de ombudsnormen, en meer bepaald naar de redelijke
antwoordtermijn.
Het Charter voor een klantvriendelijke overheid135, goedgekeurd in de Ministerraad van 23 juni 2006,
voorziet: “Elke overheidsdienst stuurt binnen de vijftien dagen na het ontvangen van een vraag 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
dit geval moet na vier maanden een voorlopig antwoord worden gegeven dat bovendien de
behandelingstermijn toelicht.” (artikel 4)
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In de standaardontvangstmelding die de Directie binnen de maand stuurt aan de belastingplichtigen die
een aanvraag om vermindering van de onroerende voorheffing ingediend hebben, staat: “De
administratie zal het nodige doen om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk te behandelen. Indien geen
beslissing wordt genomen door de administratie binnen zes maanden volgend op de datum van ontvangst
van uw bezwaarschrift, kunt u een vordering instellen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. Die
mogelijkheid is uiteraard geen verplichting. U kunt immers de beslissing van de administratie afwachten.”
De belastingplichtige die vertrouwt op de administratie, hoopt dan dat hij snel een beslissing zal
ontvangen en meent dan ook dat het geen zin heeft om zich tot de rechtbank van eerste aanleg te
wenden, zelfs al is de termijn van zes maanden verstreken. Hij doet eerder een beroep op de federale
Ombudsman die zo heeft vastgesteld dat de redelijke termijn voor de behandeling van de
bezwaarschriften in heel wat dossiers wordt overschreden.
De belastingplichtigen moeten inderdaad vaak maanden wachten, soms zelfs jaren vóór de
administratieve beslissing over hun bezwaarschrift hen meegedeeld wordt. Wie zijn rechten wil
vrijwaren, moet bovendien elk jaar een bezwaarschrift indienen zelfs al heeft de Directie zich nog
steeds niet uitgesproken over het bezwaarschrift dat het jaar voordien om dezelfde reden reeds
ingediend was.
De FOD Financiën moet dan ook de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de
bezwaren van de belastingplichtige onderzocht worden binnen de redelijke termijn voorzien in artikel
4 van het Charter voor een klantvriendelijke overheid. Ook de standaardontvangstmelding moet
worden aangepast aan de eisen van het Charter en moet de behandelingstermijn vermelden als die
langer zal zijn dan vier maanden.

135

pp. 162 e.v..
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OA 08/06 : De federale Ombudsman beveelt aan om de aanvragen om vermindering van de
onroerende voorheffing te onderzoeken binnen de redelijke termijn voorzien in artikel 4 van het
Charter voor een klantvriendelijke overheid136, met name 4 maanden tot 8 maanden, in
voorkomend geval te verlengen met de termijn die de betrokkene nodig had om de door de
diensten van de Onroerende Voorheffing gevraagde informatie te verschaffen, die nodig is om een
beslissing te nemen.137

❖ Plan voor het wegwerken van de achterstand bij de Gewestelijke Directies
Directe Belastingen waar de situatie inzake vermindering van de
onroerende voorheffing zorgwekkend is
De federale Ombudsman ontvangt nog steeds een aanzienlijk aantal klachten ten aanzien van de
Gewestelijke Directies der Directe Belastingen over de behandelingstermijn van de bezwaarschriften
waarin een vermindering van onroerende voorheffing gevraagd wordt (artikels 15 en 257 van het
Wetboek op de Inkomstenbelastingen 1992 - WIB 92).

De behandelingstermijn van de bezwaarschriften bij de Gewestelijke Directies verplicht een aanzienlijk
aantal belastingplichtigen om elk jaar een bezwaarschrift in te dienen tegen de onroerende voorheffing
omdat ze nog steeds geen administratieve beslissing hebben ontvangen over het bezwaarschrift dat ze
het jaar voordien om dezelfde reden ook reeds ingediend hebben. Hierdoor zijn ze ook verplicht om
elk jaar het volledig bedrag aan onroerende voorheffing te betalen, zelfs al menen ze dat het niet
correct is. Pas twee of drie jaar later of zelfs nog langer na de indiening van het eerste bezwaarschrift,
krijgen ze dan de beslissing tot ontheffing (waardoor ze het teveel betaalde terug kunnen krijgen). Een
belastingplichtige die, rekening houdend met de door hem gevraagde vermindering, slechts een
gedeelte van de onroerende voorheffing betaalt, kan vervolgd worden voor de rest van het bedrag.
Ook kan een belastingteruggave aangewend worden door de fiscus om dit saldo van de onroerende
voorheffing aan te zuiveren. Eens de ontheffing van de onroerende voorheffing toegestaan wordt, is
een bijkomende uitgavenstaat nodig die vermeden had kunnen worden, om nog van de eventuele
moratoire interesten te zwijgen die de Schatkist verschuldigd kan zijn.
De federale Ombudsman informeert in de dossiers die hem voorgelegd worden regelmatig naar de
stand van de behandeling van het bezwaarschrift wanneer de redelijke onderzoekstermijn ervan
verstreken is. Het Charter voor een klantvriendelijke overheid, goedgekeurd in de Ministerraad van 23
juni 2006, voorziet hiervoor een termijn van vier maanden of maximum acht maanden.
Ofwel wordt het bezwaarschrift behandeld naar aanleiding van de tussenkomst van de federale
Ombudsman, ofwel informeert de Gewestelijke Directie de federale Ombudsman dat gezien het
aantal dossiers, de oudste eerst behandeld worden. Zo behandelden bepaalde Directies eind 2008
nog steeds bezwaarschriften die in 2006 of eerder ingediend werden.

136
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De betwistingen nemen binnen de Gewestelijke Directies der Directe Belastingen een aanzienlijk deel
van het werkvolume in. Volgens de informatie die wij in de tweede helft van 2008 ontvingen, hebben
de meeste Directies een aanzienlijke achterstand zowel bij de behandeling van de gewone
bezwaarschriften (over de vermindering van de onroerende voorheffing voor kinderen ten laste, de
erkenning van een handicap of een bescheiden woning) als bij de behandeling van de meer complexe
dossiers. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een personeelstekort en een gebrek aan technische
ondersteuning.

V. Aanbevelingen

De Diensten Onroerende Voorheffing bij de Gewestelijke Directies werden in oktober 2008
gereorganiseerd. Ze hebben ook de taxatie en de ambtshalve ontheffing van de onroerende
voorheffing op zich genomen en worden geholpen door ambtenaren die uit verschillende
Ontvangkantoren der Directe Belastingen komen. Het is nu nog te vroeg om te beoordelen of deze
overdracht van bevoegdheden en de versterking met ambtenaren van de Ontvangkantoren zal helpen
om de achterstand snel weg te werken.
De federale Ombudsman stelt vast dat de situatie in de Gewestelijke Directies zeer zorgwekkend is.
De vastgestelde vertraging bij de behandeling van de bezwaarschriften over de onroerende
voorheffing waarbij de belastingplichtige soms jaren moet wachten op een beslissing of een ontheffing,
is niet aanvaarbaar en strookt niet met de eisen die aan een transparante en een doeltreffende
administratie gesteld worden. Dit veroorzaakt bij de belastingplichtige een ernstige aantasting van het
vertrouwen in de administratie. De federale Ombudsman beveelt dan ook aan om een plan uit te
werken met deadlines voor het inhalen van de achterstand van bij de behandeling van de
bezwaarschriften over de vermindering van de onroerende voorheffing bij de Gewestelijke Directies
der Directe Belastingen.
OA 08/07: De federale Ombudsman beveelt aan dat de FOD Financiën voor de Gewestelijke
Directies der Directe Belastingen waar de situatie zorgwekkend is, een plan zou uitwerken met
deadlines voor het inhalen van de achterstand bij de behandeling van de bezwaarschriften over de
vermindering van de onroerende voorheffing.138
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Eind december 2008 werden deze aanbevelingen voorgelegd aan de fiscale administratie. Zowel de
administratie van de Patrimoniumdocumentatie als de administratie van de Ondernemings- en
Inkomensfiscaliteit erkenden de relevantie ervan. Een eerste maatregel werd reeds aangekondigd: nl.
de centralisatie van de diensten van de Gewestelijke Kadasterdirectie van Brussel in de Financietoren,
samen met een thematische reorganisatie van de taken. Als dit afdoende blijkt, dan zal deze maatregel
verruimd worden naar de andere Gewestelijke Directies van het Kadaster.

FOD Binnenlandse Zaken – dienst Vreemdelingenzaken
❖ Behandeling van de aanvragen om machtiging tot verblijf, ingediend door
de buitenlandse ouder van een Belgisch kind
De federale Ombudsman heeft verscheidene klachten ontvangen van buitenlandse onderdanen die
een aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis of het oude artikel 9, derde lid, van de
wet van 15 december 1980 hadden ingediend in hun hoedanigheid van ouder van een Belgisch kind en
van wie de aanvraag onontvankelijk verklaard werd omdat zij het bestaan van een affectieve en/of
materiële/financiële band met hun kind en zijn Belgische ouder niet of onvoldoende bewezen hadden.
Uit de beslissingen die aan de betrokkenen betekend werden volgt dat de DVZ onder meer meent
dat: “het feit een Belgisch kind te hebben opent niet automatisch het recht op verblijf in België”, dat “het
beroep op artikel 8 van het Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden geen uitzonderlijke omstandigheid kan uitmaken die een terugkeer naar het land van herkomst
verhindert of moeilijk maakt”, wanneer het Belgisch kind weinig of geen banden met zijn Belgische ouder
heeft. Bijgevolg, “wijst [de DVZ] “het kind noch de moeder uit maar nodigt deze laatste uit om over te
gaan (…) via de Belgische diplomatieke post (…) om de nodige machtigingen op te halen voor zijn verblijf
in België”.
138

pp. 79.
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De federale Ombudsman meent dat de vereiste dat de aanvrager het bestaan van ‘affectieve en of
materiele/financiële banden’ aantoont tussen het Belgisch kind139 en de Belgische ouder van dit kind
onaanvaardbaar is.
Deze vereiste is strijdig met het hoger belang van het kind zoals vermeld in artikel 3 van het
Kinderrechtenverdrag. Bovendien miskent deze vereiste de fundamentele rechten van de
regularisatieaanvrager, van zijn Belgisch kind en van de Belgische ouder. Deze vereiste houdt tenslotte
een flagrante discriminatie in tussen de Belgische kinderen waarvan een ouder hier onrechtmatig
verblijft en de Belgische kinderen waarvan de beide ouders Belg zijn of gemachtigd zijn tot verblijf.

a) Het hoger belang van het kind
Artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag bepaalt dat: “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. (…)”.

De DVZ erkent, in de brief die hij op 28 april 2008 aan de federale Ombudsman gezonden heeft, dat
het: “in het belang van het kind is dat zijn buitenlandse ouder zijn verblijf regulariseert teneinde het bestaan
van een werkelijk en effectief gezin veilig te stellen”. De DVZ voegt er aan toe dat: “hij er zich nochtans op
toelegt te vermijden dat de Belgische nationaliteit van dit kind door zijn buitenlandse ouder, die een
machtiging tot verblijf in België wenst, puur als instrument gebruikt wordt.”
De DVZ lijkt van mening te zijn dat de omstandigheid dat een Belgisch kind geen, niet langer, of nog
geen affectieve en/of financiële/materiële banden heeft met zijn Belgische ouder, toelaat aan te nemen
dat de erkenning gebeurde met het enkele doel het kind in staat te stellen (soms zonder dat er
zekerheid is omtrent de biologische afstamming) om de Belgische nationaliteit te verkrijgen en
zodoende zijn buitenlandse ouder te machtigen tot het verblijf.
De federale Ombudsman kan dit standpunt in geen geval bijtreden.

139

Het kind is Belg door toepassing van artikel 8, §1, 1°, van het Wetboek van Belgische nationaliteit, dat bepaalt dat Belg is “het
kind geboren in België uit een Belgische ouder”. Er is geen enkele uitzondering op deze regel en de Belgische nationaliteit van
deze kinderen wordt trouwens niet in vraag gesteld door de dienst Vreemdelingenzaken.
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Hetzelfde verdrag voorziet in artikel 9 dat: “1. De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet
wordt gescheiden van zijn ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, onder voorbehoud van de
mogelijkheid van rechterlijke toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht en de toepasselijke
procedures, beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind. Een dergelijke beslissing
kan noodzakelijk zijn in een bepaald geval, zoals wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing van het
kind door de ouders, of wanneer de ouders gescheiden leven en er een beslissing moet worden genomen ten
aanzien van de verblijfplaats van het kind”.

V. Aanbevelingen

Ten eerste kan men niet uit de loutere afwezigheid van een affectieve en/of materiële/financiële band
afleiden dat de Belgische ouder het kind zou erkend hebben met het enkele doel om zijn vreemde
ouder toe te laten om een verblijfsmachtiging te krijgen in België. De federale Ombudsman meent dat
de DVZ alzo een frauduleuze intentie toeschrijft aan de betrokkenen terwijl er geen enkel voldoende
bewijskrachtig element voorhanden is om deze stelling te ondersteunen.
Ten tweede, staat het Burgerlijk Wetboek zelf ‘welwillende’ erkenningen (dit wil zeggen gedaan door
personen die niet de biologische ouder van het kind zijn) toe. De Wetgever was van oordeel dat het
in het hoger belang van het kind is dat zijn afstamming vastgesteld is. De Wetgever heeft geoordeeld
dat de stabiliteit van de afstamming maximaal moet beschermd worden, reden waarom hij de
vordering tot betwisting van het vaderschap140 voorbehouden heeft aan een beperkt aantal personen:
de moeder, het kind, de man die het vaderschap opeist, evenals de man die het kind erkende.141 Het
openbaar ministerie, in tegenstelling tot wat de wet voorziet inzake huwelijk, kan niet optreden.142 Het
Burgerlijk Wetboek bevat trouwens geen bepaling analoog met artikel 146bis van het Burgerlijk
Wetboek die zou toelaten om een erkenning te annuleren omdat zij ‘enkel het verkrijgen van een
verblijfsrechtelijk voordeel’ zou beogen.143
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De federale Ombudsman begrijpt de zorg van de overheid om te strijden tegen de erkenningen door
de vader die tot stand zouden komen met het enige doel aan de buitenlandse ouder toe te laten een
verblijfsvergunning te krijgen. Hij meent echter dat het niet de taak van de DVZ is om het ontbreken
van wettelijke bepalingen die de annulering van deze erkenningen mogelijk maken, te compenseren
door middel van administratieve praktijken die het hoger belang van het kind zouden miskennen.
De federale Ombudsman stelt trouwens vast dat de artikelen 423 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek ten minste toelaten, de Belgische ouder die niet instaat voor de zorg van zijn kind, wettelijk
te vervolgen en dat dus niets de DVZ belet zijn vaststellingen aan het Openbaar Ministerie over te
maken.
De federale Ombudsman meent dat het hoger belang van het kind, dat voortvloeit uit de
internationale verplichtingen van België, in geen geval ondergeschikt kan gemaakt worden aan de wil
om de vermoede frauduleuze intenties van zijn ouders te bestrijden die hem zouden gebruiken om
een machtiging tot verblijf te verkrijgen voor de buitenlandse ouder.
Indien, zoals de DVZ beweert: “het belang van het kind de rode draad is bij het onderzoek van elke
aanvraag tot machtiging tot verblijf ingediend door een vreemde ouder”, moet er, voor alle andere
elementen, rekening gehouden worden, met het standpunt van deze buitenlandse ouder, die
geoordeeld heeft dat het in het belang van zijn kind is om in België te verblijven. Welnu, door het
uitnodigen van de vreemde ouder om terug te gaan naar zijn land van herkomst om er via de Belgische
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Voor de betwisting van de afstamming langs moederszijde gaat het om de vader, het kind, de vrouw die het kind heeft
erkend evenals de vrouw die het moederschap opeist.
Cfr. Artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek. De erkenner kan zelf de nietigheid niet vorderen tenzij als hij kan bewijzen dat er
gebrek in de toestemming in zijn hoofde was.
Onder voorbehoud van artikel 138bis, §1, van het Gerechtelijk Wetboek (voorheen artikel 138, 6de lid,) dat bepaalt dat: “In
burgerlijke zaken komt het openbaar ministerie tussen bij wege van rechtsvordering, vordering of advies. Het treedt ambtshalve op in
de gevallen die de wet bepaalt en bovendien telkens als de openbare orde zijn tussenkomst vergt.”.
Het Hof van Cassatie oordeelde dat “In burgerlijke zaken heeft het openbaar ministerie, zelfs in de andere gevallen dan die bij de
wet bepaald, het recht ambtshalve op te treden, doch zijn vordering moet dan ertoe strekken een toestand te doen eindigen
waardoor de openbare orde in gevaar wordt gebracht en die derhalve moet ophouden.” (Cass., 28 maart 1974).
Het Hof van Cassatie oordeelde dat: “Het openbaar ministerie is slechts ontvankelijk om zich ambtshalve partij te stellen in de
reeds aanhangige zaak over een betwisting van de leugenachtige erkenning van een natuurlijk kind door de erkenner zelf, wanneer
blijkt dat zijn tussenkomst ertoe strekt een toestand te verhelpen die een gevaar oplevert voor de belangen van de openbare orde
die het moet verdedigen, onder meer inzake jeugdbescherming.” (Cass., 28 maart 1974).
Men kan hieruit afleiden dat zelfs in de uitzonderlijke gevallen waar het openbaar ministerie ontvankelijk is om zich partij bij
de zaak te stellen, deze tussenkomst in het belang van het kind dient te zijn.

V. Aanbevelingen

diplomatieke post een aanvraag in te dienen, plaatst de DVZ deze ouder, die volgens de eigen analyse
van de dienst de enige is die daadwerkelijk de opvoeding en het onderhoud van het kind kan
verzekeren, in de onmogelijkheid om de beslissing te nemen die het best overeenstemt met het belang
van zijn kind.
De DVZ verplicht deze ouder, als hij ingaat op deze uitnodiging, om hetzij het kind mee te nemen –
waardoor minstens tijdelijk alle banden van het kind met zijn omgeving in België verbroken worden en
zijn economische en sociale rechten die hij in België geniet, ontnomen worden - hetzij om het kind op
het grondgebied achter te laten - wat er op neerkomt dat tenminste tijdelijk de relatie van het kind
met zijn ouder verbroken wordt en waardoor het kind aan de zorg van een derde dient toevertrouwd
te worden vermits de DVZ hypothetisch gesproken heeft vastgesteld dat de andere ouder zijn
verplichting tot opvoeding en onderhoud niet daadwerkelijk nakomt.
Zelfs indien de ouder beslist om geen gevolg te geven aan deze uitnodiging, is het zeker niet in het
belang van het kind dat zijn buitenlandse ouder in een illegale en precaire situatie blijft. In deze situatie
kan hij onmogelijk de primaire behoeften van zijn kind verzekeren en wordt de verdediging van de
rechten van zijn kind ten aanzien van de Belgische ouder moeilijker gemaakt.

Rekening houdend met voorgaande, meent de federale Ombudsman dat de beslissingen van de DVZ,
waarbij de aanvragen tot machtiging tot verblijf ingediend door een buitenlandse ouder van een
Belgisch kind onontvankelijk verklaard worden omdat zij niet of niet voldoende zouden bewijzen dat er
een affectieve en/of financiële/materiële band is tussen zijn kind en de Belgische ouder, niet te
verenigen zijn met het hoger belang van dit kind.

b) De grondrechten
De federale Ombudsman stelt vast dat de beslissingen die de aanvragen tot machtiging tot verblijf van
een buitenlandse ouder van een Belgische kind onontvankelijk verklaren, afbreuk doen aan het recht
op eerbiediging van het privé- en gezinsleven vervat in artikel 8 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).
De daadwerkelijke eerbiediging van het recht op privé- en gezinsleven kan, naar gelang van de
omstandigheden, verschillende verplichtingen inhouden. In negatieve zin, de verplichting zich te
onthouden van het beknotten van de vrijheid in kwestie, door bijvoorbeeld geen
uitwijzingsmaatregelen te treffen ten aanzien van de buitenlandse ouder van het Belgisch kind. In
positieve zin, de plicht om bepaalde maatregelen te treffen zoals de toekenning van een machtiging tot
verblijf aan de buitenlandse ouder van een Belgisch kind.
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Door te eisen dat de buitenlandse ouder het bewijs levert van het bestaan van een affectieve en/of
financiële/materiële band tussen zijn kind en zijn Belgische ouder, mengt de DVZ zich de facto in een
debat dat tot de persoonlijke levenssfeer behoort en moedigt hij de buitenlandse ouder aan om een
rechtsgeding tegen de Belgische ouder aan te spannen, hetgeen onder meer het gevaar inhoudt de
toekomstige relatie van het kind met deze ouder te schaden.

V. Aanbevelingen

Het ingrijpen in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven van de
buitenlandse ouder en zijn Belgisch kind, is slechts toegestaan onder de driedubbele voorwaarde, dat
dit bij wet voorzien is, dat één van de doelen opgesomd in paragraaf 2 van artikel 8 van het EVRM144
nagestreefd wordt en dat hetgeen in een democratische samenleving noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van het nagestreefde doel, niet overschreden wordt.
Verscheidene beginselen werden uitgewerkt door het Europees hof voor de rechten van de mens om
deze noodzakelijkheid objectief te onderzoeken. De inmenging moet gerechtvaardigd zijn door een
dringende maatschappelijke noodzaak en berusten op pertinente en afdoende motieven. Bij het
proportionaliteitsonderzoek gaat het Hof na of er een redelijk verband is tussen de aantasting van het
recht enerzijds en het nagestreefde legitieme doel anderzijds. De DVZ dient aan te tonen dat hij er
naar streeft om een juist evenwicht te vinden tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk op
het recht op eerbiediging van het gezinsleven.
Het nagestreefde legitieme doel blijkt dat van de verdediging van de openbare orde te zijn. De
persoon die vraagt om gemachtigd te worden tot verblijf voor een duur van meer dan drie maanden
moet, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, zijn aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of
consulaire post. De bekommernis om de naleving van de wet te verzekeren bevat zeker een wettig
doel in een rechtstaat.
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Het onderzoek van de evenredigheid maakt dat de belangen van de personen van wie de rechten zijn
bedreigd en het wettig belang van de overheid tegen elkaar moeten afgewogen worden. Het belang
van de buitenlandse ouder en zijn Belgisch kind is, zoals hierboven aangetoond, de eerbiediging van
hun privé- en gezinsleven en het recht om op het Belgisch grondgebied te blijven gedurende de
behandeling van de aanvraag tot machtiging tot verblijf van de buitenlandse ouder. Het belang
verdedigd door de overheid is de eerbiediging van het principe van artikel 9, tweede lid, van de wet
van 15 december 1980, namelijk dat een aanvraag tot machtiging tot verblijf van meer dan drie
maanden bij de diplomatieke en consulaire post dient ingediend te worden.
De DVZ betwist blijkbaar niet het recht van de buitenlandse ouder om samen met zijn Belgisch kind te
leven145 en evenmin het recht van het kind om in België te leven. De DVZ is er zich bewust van dat hij
het Belgisch kind146, noch zijn buitenlandse ouder147, kan uitzetten. De DVZ verklaarde dat hij er zich
toe beperkte de vreemde ouder “uit te nodigen” om “over te gaan (…) via de Belgische diplomatieke
post (…) om de machtiging nodig voor zijn verblijf in België te verkrijgen.”
144
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“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”.
Dit recht vloeit ook voort uit de artikelen 10.1 en 10.2 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind “1.In overeenstemming
met de verplichting van de Staten die partij zijn krachtens artikel 9, eerste lid, worden aanvragen van een kind of van zijn ouders om
een Staat die partij is, voor gezinshereniging binnen te gaan of te verlaten, door de Staten die partij zijn met welwillendheid,
menselijkheid en spoed behandeld. De Staten die partij zijn, waarborgen voorts dat het indienen van een dergelijke aanvraag geen
nadelige gevolgen heeft voor de aanvragers of hun familieleden. 2. 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 ouders te onderhouden. Hiertoe, en in overeenstemming met de verplichting van de Staten die partij zijn krachtens artikel
9, tweede lid, eerbiedigen de Staten die partij zijn het recht van het kind en van zijn of haar ouders welk land ook, met inbegrip van
het eigen land, te verlaten, en het eigen land binnen te gaan. Het recht welk land ook te verlaten is slechts onderworpen aan de
beperkingen die bij de wet zijn voorzien en die nodig zijn ter bescherming van de nationale veiligheid, de openbare orde, de
volksgezondheid of de goede zeden, of van de rechten en vrijheden van anderen, en verenigbaar zijn met de andere in dit Verdrag
erkende rechten” (Wij onderlijnen).
Artikel 3 van het Protocol nr. 4 bij het EVRM bepaalt: “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. 2. Aan niemand mag het recht worden
ontnomen het grondgebied te betreden van de Staat, waarvan hij een onderdaan is.”
Het is belangrijk te onderstrepen dat de arbeidsgerechten, in hun geheel, oordelen dat artikel 57, §2 van de wet van 8 juli
1976 niet van toepassing is op de ouder van een Belgisch kind, dat “niet verwijderbaar is rekening houdende met de
verplichtingen van artikel 8 van het Europees verdrag van de rechten van de mens” (Cfr. Bijvoorbeeld Arbrb., Brussel, 9 januari
2008).

V. Aanbevelingen

De vereiste om de aanvraag tot machtiging tot verblijf in te dienen bij de bevoegde Belgische
diplomatieke post blijkt dus, in het geval van een buitenlandse ouder van een Belgisch kind, een zuiver
formele vereiste te zijn. Wij hebben hierboven aangetoond dat, zelfs zonder gedwongen uitzetting, het
naleven van deze vereiste een breuk in het privé- en gezinsleven van de buitenlandse ouder en zijn
Belgisch kind uitmaakt indien de buitenlandse ouder besluit om zijn kind op het Belgisch grondgebied
te laten. Deze vereiste is dan ook kennelijk onevenredig rekening houdende met het recht op
eerbiediging van het gezinsleven van de buitenlandse ouder en het Belgisch kind, onder meer rekening
houdend met de jonge leeftijd van de kinderen148, hun eventueel schoolgaan en de behandelingsduur
van de aanvragen.149
Indien de buitenlandse ouder daarentegen met zijn Belgisch kind teruggaat naar het land waarvan hij de
nationaliteit heeft om zijn aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen, is er schending van het recht
van dit Belgisch kind om niet uitgezet te worden uit het land waarvan hij een onderdaan is, in dit geval
België. Inderdaad zelfs indien de DVZ het Belgisch kind niet formeel uitzet, laat de DVZ geen andere
keuze aan het Belgisch kind en zijn buitenlandse ouder - die hun recht op privé- en gezinsleven wensen
te vrijwaren - dan beiden België te verlaten wat de facto neerkomt op een schending van het verbod
om zijn eigen onderdanen uit te zetten.150 Bovendien, wanneer er wel een band met de Belgische
ouder is (dit is in vele gevallen zo maar de DVZ oordeelt dat deze band onvoldoende is aangetoond),
schendt de ‘uitnodiging’ gegeven aan de vreemde ouder om het grondgebeid met zijn kind te verlaten
het recht op eerbiediging voor het privé- en gezinsleven van het kind en zijn Belgische ouder.

Naast de artikelen 10 en 11 van de Grondwet die de gelijkheid en het verbod op discriminatie tussen
Belgen voorzien, bepaalt artikel 2 van het Verdrag inzake de rechten van het kind dat: “1. 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 ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht,
taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen,
handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn (of haar) ouder of wettige voogd. 2. De
Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind wordt beschermd
tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de status of de activiteiten van, de meningen
geuit door of de overtuigingen van de ouders, wettige voogden of familieleden van het kind.”151
De praktijk om van de aanvrager te eisen dat hij aantoont dat er ‘affectieve en/of financiële/materiële
banden’ bestaan tussen zijn kind en de Belgische ouder maakt een discriminatie uit tussen dit Belgisch
kind en het Belgisch kind waarvan beide ouders Belg zijn of gemachtigd/ toegelaten zijn om in België te
verblijven. In tegenstelling tot deze laatste dient het Belgisch kind dat woont met deze van zijn ouders
die geen Belg is of toegelaten of gemachtigd is tot verblijf, hetzij te leven in een precaire
administratieve situatie in België, hetzij zijn ouder te volgen naar het land waarvan deze de nationaliteit
heeft en dan het voordeel verliezen van zijn economische en sociale rechten die hij in België had.

148
149
150
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In de openstaande klachten bij de federale Ombudsman is het oudste Belgisch kind van een vreemde ouder slechts 7 jaar.
Cfr. “Aperçu des données statistiques disponibles sur la délivrance et le refus des visas”, R.D.E., 2007, nr. 143, p. 138.
In deze zin R.v.St., arrest nr. 128.427 van 10 februari 2004 “« Que si la partie adverse peut, en application de l’article 9, alinéa 3,
de la loi du 15 décembre 1980, contraindre un étranger, qui n’invoque aucune circonstance exceptionnelle justifiant que la demande
d’autorisation de séjour soit introduite en Belgique, de retourner dans son pays d’origine pour y lever cette autorisation, cette
obligation serait cependant contraire à l’article 8 précité si elle devait avoir pour conséquence, sans justification compatible avec la
Convention, de séparer un enfant mineur de sa mère ; qu’en l’espère, la seconde requérante âgée de 22 mois dépend des soins de
la première requérante de sorte que le départ de cette dernière entraı̂nera, sauf violation de l’article 8 de la Convention de
sauvegarde, également son départ ; Que la mesure attaquée aura cependant de ce fait, indirectement pour effet d’obliger un
ressortissant belge à quitter le territoire national en violation de l’article 3 du 4e protocole de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme également cité par les requérants. » (R.D.E., 2004, n° 127, p. 34) (Wij onderlijnen).
Wij onderlijnen.
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c) Verbod van elke discriminatie

V. Aanbevelingen

OA 08/08: De federale Ombudsman beveelt de dienst Vreemdelingenzaken aan om, bij de
behandeling van een aanvraag om machtiging tot verblijf gegrond op artikel 9bis of op grond van het
oude artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980, ingediend door een vreemde ouder
van een Belgisch kind het onderzoek van de uitzonderlijke omstandigheden vereist door deze
artikelen, te beperken tot het bestaan van een band tussen de vreemde ouder en zijn Belgisch kind
en af te zien van het eisen van een bewijs van het bestaan van affectieve en/of financiële/materiële
banden tussen het Belgisch kind van de aanvrager van regularisatie en de Belgische ouder van dit
kind stop te zetten.152
De DVZ legde deze officiële aanbeveling voor aan de minister bevoegd voor het asiel- en
migratiebeleid, met het voorstel de huidige werkwijze aan te houden in afwachting van het arrest van
het Grondwettelijk Hof. Het Hof werd verzocht zich uit te spreken over twee prejudiciële vragen van
de Raad van State betreffende de toepassing van het artikel 40, §6, van de wet van 15 december 1980,
voordat het werd gewijzigd door het artikel 19 van de wet van 25 april 2007.
De DVZ verduidelijkte dat in afwachting aan de bevoegde dienst (DHR) niettemin de richtlijn werd
gegeven om meer aandacht te besteden aan de motivering van de weigering van een verblijfsvergunning aan
de buitenlandse ouder van een Belgisch kind zo deze dienst niet echt overtuigd is van het bestaan van een
affectieve en/of materiële/financiële band tussen het Belgisch kind van de aanvrager van de regularisatie en
de Belgische ouder van dit kind.”
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p. 63.

Bijlagen

Bijlagen
1 – Wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen

Bijlage 1 – Wet van 22 maart 1995 tot
instelling van federale ombudsmannen
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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.

De ombudsmannen treden op als college.
Art. 2. De bepalingen van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op
18 juli 1966, zijn van toepassing op de ombudsmannen en het personeel dat hun bijstaat. Zij worden
beschouwd als diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt.
Art. 3. De ombudsmannen worden, na een openbare oproep tot kandidaatstelling, benoemd door de
Kamer van volksvertegenwoordigers voor een mandaat van zes jaar. Bij het verstrijken van elk mandaat
wordt een openbare oproep tot kandidaatstelling gedaan teneinde het college van federale
ombudsmannen te hernieuwen. Het mandaat van ombudsman mag voor eenzelfde kandidaat evenwel
slechts eenmaal worden hernieuwd. Wanneer het mandaat van ombudsman niet hernieuwd wordt,
blijft de ombudsman zijn functie uitoefenen tot er een opvolger is benoemd.
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.
153

Gewijzigd bij wet van 11 februari 2004, B.S. 29 maart 2004 en bij wet van 23 mei 2007, B.S. 20 juni 2007.
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Indien het ambt van ombudsman door een vrouw wordt bekleed, wordt deze aangeduid als
ombudsvrouw.

Bijlagen
1 – Wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen

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, adjunct-gouverneur of vice-gouverneur.
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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.

Bijlagen
1 – Wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen

De belanghebbende moet vooraf contact zoeken met die overheden teneinde genoegdoening te
verkrijgen.
Art. 9. De ombudsmannen kunnen weigeren een klacht te behandelen wanneer:
1) de identiteit van de klager niet gekend is;
2) de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar vóór het indienen van de klacht
hebben voorgedaan.
De ombudsmannen weigeren een klacht te behandelen wanneer:
1) de klacht kennelijk ongegrond is;
2) de klager kennelijk ten aanzien van de betrokken administratieve overheid geen enkele poging
ondernam om genoegdoening te verkrijgen;
3) de klacht in wezen dezelfde is als een eerder door de ombudsmannen afgewezen klacht en ze geen
nieuwe feiten bevatten.
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.
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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 ombudsmannen stellen de administratieve overheid in kennis van de klacht die zij voornemens zijn
te onderzoeken.

Bijlagen
1 – Wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen

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.
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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.

Bijlagen
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De dienst van de ombudsmannen geniet portvrijdom voor de dienstbriefwisseling.
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.

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 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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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 ten minste twaalf jaar hebben uitgeoefend.

Bijlagen
2 – Charter voor een klantvriendelijke overheid

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 op 24 uur) 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.
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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, onderneming of 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,
onderneming of 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.
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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.
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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Bijlagen
3 – Protocolakkoord

Bijlage 3 – Protocolakkoord 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;
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- 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 et 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 directeurgeneraal 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.

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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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.
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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

155

Parl. St., Kamer, DOC 52 1129/001.
Parl. St., Kamer, DOC 52 0709/001.

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.

06/07

154

De fiscale werkloosheidsval.

02/03

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.
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.

99/05

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

AA

Hangend

Afgesloten
in 2008

Transversaal

FOD
Financiën

FOD
Financiën

Commentaar

26 april 2007

24 november 2008

Voorstel van resolutie van 30 april 2008 betreffende de oprichting van een
centraal informatiepunt en de bijbehorende informatielijn.154

Door een gevoelige verbetering van de informatieverstrekking aan de
belastingplichtige bij de evaluatie van een onroerend goed is de fiscale
administratie over het geheel genomen aan deze aanbeveling
tegemoetgekomen.
Wetsvoorstel van 18 januari 2008, tot wijziging van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale aanmoediging van
levenslang en levensbreed leren.155
Deze aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.

26 april 2007

Commissie
Verzoekschriften

De klachten in 2008 bevestigen opnieuw het nut van en de nood aan 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.
De functie van informatieambtenaren dooft uit.
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Hangend

Hangende

Prioritair

Transversaal

FOD
Financiën

Zonder
voorwerp
geworden

Hangend

Status

Transversaal

Transversaal

Onderwerp
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Artikel 371 van het Wetboek van
inkomensbelastingen 92 aanvullen zodat de
verzendingsdatum van het bezwaarschrift geldt als
datum van indiening.

Artikel 375 van het Wetboek van
inkomensbelastingen 92 aanpassen zodat de directeur
der belastingen ondubbelzinnig de mogelijkheid heeft
om een beslissing op een bezwaarschrift in te trekken.
Uitvoering geven aan artikel 394, §4, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 92, met een
koninklijk besluit dat, bij een gezamenlijke aanslag, de
wijze vastlegt waarop het aandeel in de belasting
wordt vastgesteld dat betrekking heeft op het
belastbaar inkomen van elk der belastingplichtigen.

07/03

07/04

161

160

159

158

157

156

FOD
Financiën

FOD
Financiën

FOD
Financiën

FOD
Financiën

Nieuw

Prioritair

Prioritair

Prioritair

Status

Zie pp. 87, 129 e.v.

De commissie voor de Verzoekschriften heeft deze aanbeveling op 24
november 2008 doorgezonden naar de commissie Financiën en Begroting
en de Ombudspromotor gelast met de opvolging ervan.
- Wetsvoorstel van 14 januari 2008 tot wijziging van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, betreffende de termijn om bezwaarschriften in
te dienen, tegemoetkomen.161
De commissie voor de Verzoekschriften heeft deze aanbeveling op 24
november 2008 doorgezonden naar de commissie Financiën en Begroting
en de Ombudspromotor gelast met de opvolging ervan.

De commissie voor de Verzoekschriften heeft deze aanbeveling op 24
november 2008 doorgezonden naar de commissie Financiën en Begroting
en de Ombudspromotor156 gelast met de opvolging ervan.157
- Wetsvoorstel van 22 april 2008 tot wijziging van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 92 wat betreft het indienen van een schriftelijk
bezwaarschrift .158
- Wetsvoorstel van 3 september 2008 tot wijziging van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 92 wat het indienen van een bezwaarschrift
betreft.159
- Wetsvoorstel van 3 november 2008 tot wijziging van artikel 366 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 92.160

Commentaar

24 november 2008

24 november 2008

24 november 2008

Commissie
Verzoekschriften

p. 181.
Artikel 144, b, van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers: “De commissie voor de Verzoekschriften is tevens belast met de volgende aangelegenheden betreffende het
College van de federale ombudsmannen:
b) zij brengt verslag uit over het jaarverslag en de tussentijdse verslagen die door het College van de federale ombudsmannen worden uitgebracht of zij verwijst die verslagen of delen ervan
naar vaste commissies die, na de federale ombudsmannen eventueel te hebben gehoord, verslag uitbrengen aan de Kamer;”
Parl. St., Kamer, DOC 52 1090/001.
Parl. St., Kamer, DOC 52 1423/001.
Parl. St., Kamer, DOC 52 1531/001.
Parl. St., Kamer, DOC 52 0676/001.

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.

07/02

Onderwerp
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08/01

Benaming

AA
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Benaming

Onderwerp

Status

Commentaar

Richtlijnen uitvaardigen die een uniforme toepassing
FOD Justitie
van artikel 31 Wetboek van Internationaal
Privaatrecht garanderen, zodat tegenstrijdige
beslissingen worden vermeden bij de erkenning van
een akte van de burgerlijke stand en de formele
motivering wordt verzekerd van de beslissingen tot
weigering van een vermelding op de kant van een
akte van de burgerlijke stand, van overschrijving in een
register van de burgerlijke stand of van de inschrijving,
op basis van die akte, in het bevolkings-,
vreemdelingen- of wachtregister.

FOD BiZa
FOD Justitie

FOD Justitie

08/03

08/02

06/08

FOD BiZa

Behandelingstermijn van de in België ingediende
dossiers voorgelegd aan de dienst
Vreemdelingenzaken
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.
De nodige maatregelen treffen om de
tegenstrijdigheid op te heffen die voortvloeit uit de
gezamenlijke toepassing van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen en van artikel 31 van het Wetboek
van internationaal privaatrecht.

03/01

Zie pp. 68, 133 e.v.

Zie pp. 67, 130 e.v.

Deze aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.

Opgevolgd met de dienst Vreemdelingenzaken.
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Nieuw

Nieuw

Hangend

Hangend

Algemene Aanbevelingen betreffende de FOD’s Justitie, Binnenlandse Zaken (BiZa) en Buitenlandse Zaken (BuZa)
01/01 Een grotere transparantie en een grotere
FOD BiZa
Prioritair
Deze aanbeveling blijft actueel.
rechtszekerheid in de toepassing door de dienst
Zie hierover de officiële aanbeveling 08/03 pp. 88, 135 e.v.
Vreemdelingenzaken van de wet van 15 december
1980 en het uitvoeringsbesluit van die wet

AA

26 april 2007

Commissie
Verzoekschriften

Bijlagen

4 – Schematisch overzicht van de algemene aanbevelingen

169

Benaming

Onderwerp

Status

170
Commentaar

06/04

In de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers voorzien in de mogelijkheid voor
arbeidsongeschikte ambtenaren en
arbeidsongeschikte zelfstandigen om vrijwilligerswerk
te verrichten.
FOD Sociale
Zekerheid

Hangend

Het koninklijk besluit van 29 juni 2007 tot wijziging, wat het begrip
arbeidsongeschiktheid betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971
houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een
moederschapsverzekering ten voordele van zelfstandigen en de
meewerkende echtgenoten, maakt het voor arbeidsongeschikte
zelfstandigen mogelijk om vrijwilligerswerk te verrichten. Voor
arbeidsongeschikte ambtenaren is er nog geen regeling.

Algemene Aanbevelingen betreffende de andere federale administratieve overheden
99/13 De beslotenheid van de Orde van Geneesheren
Ingetrokken Na 10 jaar heeft deze aanbeveling, bij ontstentenis van nieuwe klachten
hierover, haar actueel belang verloren.
06/02 Artikel 24, §2, van het koninklijk besluit van 22 mei
FOD Sociale
Hangend
Deze aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.
2003 betreffende de procedure voor de behandeling
Zekerheid
van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan
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.
06/03 Een wettelijke basis geven aan de mogelijkheid voor
FOD Sociale
Hangend
De DG Zelfstandigen bevestigde dat op 9 mei 2007 twee ontwerpen van
de zelfstandigen om ondanks de verjaring toch nog
Zekerheid
koninklijk besluit werden bezorgd aan de minister van Middenstand.
aanvullende sociale bijdragen te betalen en de
procedure hiervoor vastleggen.

AA
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26 april 2007

26 april 2007

26 april 2007

Commissie
Verzoekschriften
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Bijlage 5 – Externe contacten van de federale
ombudsmannen in 2008
18 januari 2008
21 januari 2008
23 januari 2008
29 januari 2008
6 februari 2008
11 februari 2008
21 februari 2008

27 februari 2008
29 februari 2008
4 maart 2008
7 maart 2008
11 maart 2008

12 maart 2008
13 maart 2008
17 maart 2008
18 maart 2008
19 maart 2008
20 maart 2008
21 maart 2008
2 april 2008
3 april 2008
9 april 2008

10 april 2008

11 april 2008
14-15 april 2008
16 april 2008

Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
Colloquium Privation de liberté et droits de l’homme - La prévention de la torture dans
l’espace européen (Parijs)
Werkbezoek van de Voorzitter van l’Assemblée Nationale du Burundi (Brussel)
Werkvergadering bij de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit, FOD
Financiën (Brussel)
Werkvergadering met de Voorzitters van de Federale Overheidsdiensten (Brussel)
Overleg gezamenlijke spreekuren van de federale Ombudsman en de Vlaamse
ombudsman bij lokale ombudsmannen (Gent)
Werkvergadering bij de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en
Vervoer (Brussel)
Vraaggesprek met studenten journalistiek van de Université Libre de Bruxelles voor een
radio-uitzending van Radio Campus (Brussel) over ‘Le métier d’ombudsman’
Vergadering gemeenschappelijke spreekuren Wallonië (Namen)
Deelname aan de studiedag ‘Het klachtenmanagement en de ombudsdiensten in de
overheidsdiensten: bouwstenen van een kwaliteitsbenadering?’ (Brussel)
Deelname aan de Algemene Vergadering van het ‘Réseau des Médiateurs de la Grande
Région’ (Namen)
Werkvergadering met de Klachtendienst van het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (Brussel)
Werkvergadering met de Vlaamse ombudsman (Brussel)
Hoorzitting in de commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
van de Senaat over het verlenen van een wettelijke bescherming aan ambtenaren die
onregelmatigheden melden (Brussel)
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
Colloquium ‘L’accès aux documents administratifs’ (Louvain-la-Neuve)
Officiële overhandiging van het Jaarverslag 2007 aan de Kamervoorzitter (Brussel)
Werkvergadering bij de vzw ‘Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers’ (Brussel)
Werkvergadering met het Bestuur van de Medische Expertise van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Brussel)
Werkvergadering met Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Brussel)
Werkvergadering ter voorbereiding van het internationaal congres ‘The Impact of the
Ombudsman’ (Gent)
Werkvergadering met de Nationale ombudsman van Nederland (Brussel)
Werkvergadering bij de minister van Migratie- en asielbeleid (Brussel)
Werkvergadering met het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde
Naties (Brussel)
Werkvergadering ‘Klachtenmanagement voor de Federale overheid’ met de Beleidscel
van de minister van Ambtenarenzaken (Brussel)
Ontmoetingsdag Justitiehuizen – de federale Ombudsman (Brussel)
Werkvergadering met het Belgisch lid van het European Committee for the Prevention of
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Brussel)
Werkvergadering bij de Voorzitster van de FOD Binnenlandse Zaken (Brussel)
Deelname aan het internationaal congres “The Impact of the Ombudsman” (Gent)
Werkvergadering met Artsen zonder Grenzen (Brussel)
Vraaggesprek met student Overheidsmanagement en -beleid (Brussel)
Vraaggesprek met student Master in de Politieke Wetenschappen van de Université Libre
de Bruxelles (Brussel)
Informatiesessie voor de directeurs van de gesloten centra (Brussel)
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17 april 2008
18 april 2008
21 april 2008
22 april 2008

23 april 2008

24 april 2008
26 april 2008
28 april 2008
29 april 2008
30 april 2008
5 mei 2008
6 mei 2008
7 mei 2008
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8 mei 2008

9 mei 2008

15 mei 2008
19 mei 2008
20 mei 2008
21 mei 2008

26 mei 2008
27 mei 2008
28 mei 2008

30 mei 2008
2 juni 2008
3 juni 2008

Deelname aan de COMMnetkern bij de FOD Kanselarij van de Eerste minister (Brussel)
Vraaggesprek met student Master in de meertalige professionele communicatie van de
Universiteit Antwerpen (Brussel)
Werkvergadering bij de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote
Steden (Brussel)
Werkvergadering met het Kinderrechtencommissariaat (Brussel)
Werkvergadering met de Délégué général de la Communauté française aux droits de
l’enfant (Brussel)
Werkvergadering met het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
(Brussel)
Voorstelling van het Jaarverslag 2007 van de Vlaamse Ombudsman (Brussel)
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
Deelname aan de Algemene Vergadering van het Europees Ombudsmaninstituut
(Innsbruck)
Werkvergadering met de Orde van de Vlaamse Balies (Brussel)
Werkvergadering met de Brusselse Balie (Brussel)
Voorstelling van het Jaarverslag 2007 van de Ombudsman van de Stad Brugge (Brugge)
Persconferentie aankondiging gemeenschappelijk spreekuur in Neufchâteau
(Neufchâteau)
Werkvergadering met de Balie van Luik (Brussel)
Vraaggesprek met journalist van Fedra – het magazine voor de ambtenaar (Brussel)
Voorstelling van het Jaarverslag 2007 van de Ombudsdienst Pensioenen (Brussel)
Informatiesessie voor de directeurs van de open opvangcentra voor asielzoekers (Brussel)
Werkdiner met de Ombudsvrouw van Ethiopië (Brussel)
Werkvergadering bij de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit van
de FOD Financiën (Brussel)
Werkvergadering met de Algemene Directie, Veiligheids- en Preventiebeleid van de FOD
Binnenlandse Zaken (Brussel)
Werkvergadering bij de Coördinatie- en Ondersteuningsdienst van de voorzitster van het
directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken (Brussel)
Werkvergadering bij het Permanent secretariaat van de commissie belast met de
behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra
(Brussel)
Deelname aan de Viering van de 20ste verjaardag van de instelling van de Commissaris
voor de Bescherming van de Burgerrechten van Polen (Warschau)
Werkvergadering bij de Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD
Financiën (Brussel)
Werkvergadering met de Kamervoorzitter (Brussel)
Werkvergadering met de Association pour la Prévention de la Torture (Brussel)
Werkvergadering met het Begeleidingscomité voor de onderzoeken over de gesloten
centra voor vreemdelingen en de open centra voor asielzoekers (Brussel)
Werkbezoek aan het centrum voor illegalen van Merksplas (Merksplas)
Werkbezoek aan het federaal opvangcentrum voor asielzoekers van Sint-Pieters-Woluwe
(Brussel)
Werkbezoek aan het federaal opvangcentrum voor asielzoekers van
Neder-over-Heembeek (Brussel)
Vraaggesprek met Fininfo (Tijdschrift voor de medewerkers van de FOD Financiën)
(Brussel)
Deelname aan de Algemene Vergadering van het Permanent Overleg Ombudslieden
(POOL) (Brussel)
Werkbezoek aan het Transitcentrum 127 (Melsbroek) en het INAD-centrum
(Zaventem)
Gastspreker programma ‘Klachtenmanagement bij de overheid’ van de Universiteit
Antwerpen Management School (Antwerpen)
Deelname aan de themacommissie van de gemeenteraad Stad Antwerpen met
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5 juni 2008
6 juni 2008
9 juni 2008
10 juni 2008
13 juni 2008

16 juni 2008
17 juni 2008
18 juni 2008
19 juni 2008
20 juni 2008
23 juni 2008
24 juni 2008

25 juni 2008
26 juni 2008

27 juni 2008
30 juni 2008
1 juli 2008
2 juli 2008

4 juli 2008
8 juli 2009
9 juli 2008
10 juli 2009
11 juli 2008
14 juli 2008
16 juli 2008
24 juli 2008
25 juli 2008
30 juli 2008
27 augustus 2008
2 september 2008
16-17 sept. 2008
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voorstelling en bespreking van het jaarverslag 2007 van de Ombudsvrouw Antwerpen
(Antwerpen)
Werkbezoek aan het federaal opvangcentrum voor asielzoekers “Klein Kasteeltje”
(Brussel)
Werkbezoek aan het Transitcentrum 127 (Melsbroek)
Werkbezoek aan het federaal opvangcentrum voor asielzoekers van Florennes
(Florennes)
Werkbezoek aan het centrum voor illegalen van Vottem (Vottem)
Werkbezoek aan het federaal opvangcentrum voor asielzoekers van Broechem
(Broechem)
Werkvergadering met de Voorzitter van de Commissie voor de behandeling van de
individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra (Gent)
Werkbezoek aan het opvangcentrum voor asielzoekers van Deinze (Deinze)
Werkbezoek aan het Repatriëringscentrum 127 bis (Steenokkerzeel)
Werkbezoek aan het opvangcentrum voor asielzoekers van Overpelt (Overpelt)
Voorstelling van het Jaarverslag 2007 van de ombudsman bij de NMBS-groep (Brussel)
Werkvergadering met de Beweging Kinderen zonder Papieren (Brussel)
Vraaggesprek met student Overheidsmanagement- en beleid (Brussel)
Werkbezoek aan het opvangcentrum voor asielzoekers van Linkeroever (Antwerpen)
Werkbezoek aan het opvangcentrum voor asielzoekers van Manhay (Manhay)
Werkvergadering bij het DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid
(Brussel)
Werkvergadering met de medische expert van Belgische Technische Coöperatie
(Brussel)
Werkvergadering met Médecins du Monde (Brussel)
Werkbezoek aan het federaal opvangcentrum voor asielzoekers van Charleroi
(Charleroi)
Voorstelling van het boek van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD
Mobiliteit & Vervoer (Brussel)
Werkvergadering met het Comité de Vigilance en Travail Social (Brussel)
Deelname aan de Viering 10 jaar Kinderrechtencommissariaat (Brussel)
Werkbezoek aan het INAD-centrum (Zaventem)
Werkbezoek aan het centrum voor illegalen van Brugge (Sint- Andries)
Werkvergadering met het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, Selor en de
FOD P&O (Brussel)
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
Werkvergadering met de Dienst Inschrijving Voertuigen, Directie Mobiliteit en
Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Brussel)
Werkvergadering bij het DG Consulaire Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken (Brussel)
Werkvergadering met de vzw Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers (Brussel)
Werkbezoek aan het centrum voor asielzoekers van Yvoir (Yvoir)
Werkvergadering huisstijl bij het DG Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van
de Eerste minister (Brussel)
Werkvergadering met de Beleidscel van de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid (Brussel)
Werkvergadering bij de algemene directie van de Dienst Vreemdelingenzaken, FOD
Binnenlandse Zaken (Brussel)
Werkvergadering bij Selor (Brussel)
Werkvergadering webstek bij het DG Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van
de Eerste minister (Brussel)
Werkvergadering met de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (Brussel)
Werkbezoek aan het centrum voor illegalen van Merksplas (Merksplas)
Werkvergadering bij de Beleidscel van de minister van Migratie- en Asielbeleid (Brussel)
Eedaflegging Vlaamse Ombudsman (Brussel)
Deelname aan de 5th Round Table of European National Human Rights Institutions and the
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18 september 2008
19 september 2008
24 september 2008
25 september 2008
29 september 2008
2 oktober 2008
7 oktober 2008
8 oktober 2008

9 oktober 2008
15 oktober 2008
17 oktober 2008
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20-22 oktober 2008
24 oktober 2008
3 november 2008
5 november 2008
7 november 2008
12 november 2008
13 november 2008
13-14 nov. 2008
14 november 2008
17 november 2008
18 november 2008

19 november 2008
21 november 2008
24 november 2008
27 november 2008

28 november 2008
4-5 december 2008
11-12 dec. 2008
17 december 2008

Council of Europe Commissioner for Human Rights (Dublin)
Deelname aan de Viering 10 jaar Instituut voor de Overheid & 50 jaar
Overheidsmanagement (Leuven)
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
Persconferentie officiële opening nieuwe gebouwen Ombudsvrouw Stad Antwerpen,
OCMW en sociale huisvesting (Antwerpen)
Werkvergadering met de Délégué général aux droits de l’enfant (Brussel)
Werkvergadering bij Fedasil (Brussel)
Werkvergadering bij de algemene directie van de Dienst Vreemdelingenzaken, FOD
Binnenlandse Zaken (Brussel)
Bezoek van de Voorzitter en de griffier van het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap (Brussel)
Werkvergadering onderzoeksproject ‘de federale Ombudsman’ (Brussel)
Voorstelling en bespreking van het Jaarverslag 2007 van de federale Ombudsman in de
commissie voor de Verzoekschriften van de Kamer van volksvertegenwoordigers
(Brussel)
Werklunch met de Vlaamse ombudsman (Brussel)
Gastspreker programma ‘Parole donnée aux médiateurs’ van het departement
Communicatie van de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
Deelname aan de 5th Quality Conference for public administration in the EU (Parijs)
Werkvergadering bij de Administratie van de Invordering, FOD Financiën (Brussel)
Ontvangst delegatie van de Ombudsman van Uzbekistan (Brussel)
Werkvergadering bij de algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie
(Brussel)
Werkvergadering bij de Administratie van de Belastingen en de Invordering KMO van de
FOD Financiën (Brussel)
Werklunch met de ombudsmannen van de NMBS-groep (Brussel)
Werkvergadering met de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Brussel)
De XXes Journées juridiques Jean Dabin, ‘L’étranger face au droit’ van de Université
catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)
Evaluatie samenwerking spreekuren in Vlaanderen (Gent)
Gastspreker van het vak ‘administratieve geschillen’ van de Faculteit Rechten van de
Université Libre de Bruxelles (Brussel)
Toelichting bij de rekeningen 2007 en de begrotingsvoorstellen 2008-2009 van de
federale Ombudsman voor de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van
volksvertegenwoordigers (Brussel)
Werkvergadering met de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Brussel)
Voorstelling Jaarverslag 2007/2008 van het Kinderrechtencommissariaat (Brussel)
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
Werkvergadering met Belgische Technische Coöperatie (Brussel)
Deelname aan het Peer Review project van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling - Europese Unie bij de Dienst voor de administratieve
vereenvoudiging (Brussel)
Algemene vergadering van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL) (Brussel)
Deelname aan het internationaal congres georganiseerd t.g.v. de 60ste verjaardag van de
Universele verklaring van de rechten van de mens (Krakau)
Deelname aan de vergadering van de ‘Médiateurs du Réseau de la Grande Région’
(Luxemburg)
Werkvergadering bij de algemene directie van de Dienst Vreemdelingenzaken, FOD
Binnenlandse Zaken (Brussel)
Werkvergadering met de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa
(Brussel)

Bijlagen
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Bijlage 6 – Parlementaire vragen –
Wetsontwerpen en Wetsvoorstellen
We vermelden in punt A enkel de (schriftelijke en mondelinge) parlementaire vragen en antwoorden
die in 2008 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.

Eerste Minister
1. Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 5 van 16 april
2008 (Mia De Schampelaere), “Jaarverslag 2007 van de Federale Ombudsman. – De transversale
aanbeveling tot uitbouw van een centraal informatiepunt”, DO 2007200802747, Bull. nr. B018 van 19
mei 2008, pp. 3284-3285.
2. Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 49 van 11
augustus 2008 (Juliette Boulet), “Raadpleging van ombudspersonen”, DO2007200805010, Bull. nr.
B032 van 25 augustus 2008, pp. 8092-8093.

Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele
Hervormingen
3. Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 84 van 10 maart
2008 (Jan Mortelmans), “De telefonische bereikbaarheid van de DIV”, vraag nog niet gepubliceerd.

Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
4. Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 140 van 11
februari 2008 (Carl Devlies), “Workflow Geschillen bij de AOIF en bij de BBI – Federale ombudsman –
Fiscale bemiddelaar”, DO2007200801833, Bull. nr. B013 van 17 maart 2008, p. 2127.
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5. Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 9 van 9 april 2008
(Guido De Padt), “Aantekening van bezwaar tegen belastingafrekening - Aanbevelingen van de
Federale Overheidsdienst.”, DO2007200802438, Bull. nr. B017 van 12 mei 2008, pp. 2842-2843.
6. Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 124 van 29 april
2008 (Ingrid Claes), “Workflow Geschillen bij de AOIF en bij de BBI – Federale ombudsman – Fiscale
bemiddelaar”, DO2007200803325, Bull. nr. B020 van 2 juni 2008, p. 3880.
7. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 471 van 6
november 2008 (Rita De Bont), “Mogelijkheid van belastingaftrek bij plaatsen van kinderen”,
DO2008200906141, Bull. nr. B042 van 24 november 2008, pp. 11305-11306.
8. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 507 van 26
november 2008 (Xavier Baeselen), “Burgers – Bezwaarschriften tegen het kadastraal inkomen”, pdf
nog niet klaar.

Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
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9. Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 86 van 30 januari
2008 (Clotilde Nyssens), “Gedetineerden - Reclassering”, DO2007200801648, Bull. nr. B011 van 3
maart 2008, p. 1581.
10. Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 87 van 30 januari
2008 (Clotilde Nyssens), “Federale ombudsman – Bevoegdheid inzake bescherming van de
mensenrechten”, DO2007200801649, Bull. nr. B011 van 3 maart 2008, pp. 1757-1759.
11. Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 108 van 24 april
2008 (Clotilde Nyssens), “Gedetineerden - Reclassering”, DO2007200803067, Bull. nr. B020 van 2
juni 2008, pp. 3931- 3932.

Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
12. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 343 van 19
september 2008 (Marie-Martine Schyns), “RIZIV - Klachtenbeheer”, DO20082009 05334, Bull. nr.
B038 van 27 oktober 2008, p. 9755.

Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen
13. Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 88 van 29 januari
2008 (Guy D’haeseleer), “RVA – Thuiscontroles – Aantal klachten bij de bevoegde federale
ombudsman”, DO2007200801625, Bull. nr. B011 van m maart 2008, p. 1566.
14. Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 23 van 16 april
2008 (Guy D’haeseleer), “RVA – Thuiscontroles – Aantal klachten bij de bevoegde federale
ombudsman”, DO2007200802729, Bull. nr. B018 van 19 mei 2008, pp. 3170-3171.
15. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 265 van 17
oktober 2008 (Herman De Croo), “Werkgever – Deeltijdse werknemers –
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Arbeidsongevallenverzekering – Niet-betaling. Boetes”, DO2008200905770, Bull. Nr. 041 van 17
november 2008, pp. 10714-10715.
16. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 296 van 4
november 2008 (Linda Vissers), “Faillissementen – Uitbetaling achterstallige vakantiegelden en
opzegvergoedingen – Indiening van klachten bij de federale ombudsman”, DO2008200906066, Bull.
nr. B042 van 24 november 2008, p. 11162.

Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
17. Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 522 van 10
september 2008 (Christian Brotcorne), “Oprichting van een ombudsdienst bij twee FOD’s”,
DO2007200805250, Bull. nr. B036 van 13 oktober 2008, pp. 9090-9091.
18. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 752 van 28
november 2008 (Christian Brotcorne), “Ombudsdienst bij twee FOD’s”, pdf nog niet klaar.

Minister van Buitenlandse Zaken

Minister van Migratie- en Asielbeleid
20. Handelingen, Senaat, gewone zitting 2007-2008, vraag nr. 4-414 van 10 juli 2008 (Freya Piryns),
“Het migratie- en asielbeleid”, Doc. nr. 4-38.
21. Handelingen, Senaat, gewone zitting 2008-2009, vraag nr. 4-459 van 13 november 2008 (Carine
Russo), “Het verslag van de federale ombudsman inzake de behandeling van de mensen zonder
papieren”, Doc. nr. 4-48.
22. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 136 van 21
november 2008 (Filip De Man), “Hongerstakers – Verblijfsvergunning om medische redenen”, vraag
nog niet gepubliceerd.
23. Handelingen, Senaat, gewone zitting 2008-2009, vraag nr. 4-524 van 11 december 2008 (Freya
Piryns), “Schendingen van de mensenrechten”, Doc. nr. 4-52.
24. Integraal verslag, Kamer 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 8510 van
(Leen Dierick), ″De kritiek van de federale ombudsman op het beleid van de minister″, Doc. nr.
V5208510.
25. Integraal verslag, Kamer 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. P0559 van
(Sarah Smeyers), ″De regularisatie van vreemdelingen ″, Doc. nr. CRIV 52 PLEN 060.
26. Integraal verslag, Kamer 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. P0560 van
(Dalila Douifi), ″De regularisatie van vreemdelingen ″, Doc. nr. CRIV 52 PLEN 060.
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19. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 219 van 24
oktober 2008 (Xavier Baeselen), “Termijnen voor het uitreiken van paspoorten”,
DO2008200905902, Bull. nr. B039 van 3 november 2008, p. 10103.
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27. Integraal verslag, Kamer 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. P0561 van
(Leen Dierick), ″De regularisatie van vreemdelingen ″, Doc. nr. CRIV 52 PLEN 060.
28. Integraal verslag, Kamer 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. P0562 van
(Filip De Man), ″De regularisatie van vreemdelingen ″, Doc. nr. CRIV 52 PLEN 060.

Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
29. Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 133 van 18
september 2008 (Leen Dierick), “De portaalsite van de federale overheid”, DO2007200805301,
Bull. nr. B037 van 20 oktober 2008, pp. 9704-9705.

Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
30. Vr. en Antw., Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, vraag nr. 22 van 18 april
2008 (Jan Mortelmans), “De telefonische bereikbaarheid van de DIV”, DO2007200802816, Bull. nr.
B017 van 12 mei 2008, pp. 3017- 3018.

JAARVERSLAG 2008

178

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
1. Voorstel tot herziening van artikel 28 van de Grondwet betreffende het petitierecht door er het College
van de Federale Ombudsmannen in op te nemen (Olivier Chastel), Parl. Doc. 52 0260/001, Kamer,
2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, 24 oktober 2007, Aangenomen door de Kamer
van Volksvertegenwoordigers op 10 juli 2008 (Doc 52 0260/006) en is hangende bij de Senaat.
2. Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de termijn
om bezwaarschriften in te dienen, (Christian Brotcorne), Parl. Doc. 52 0676/001, Kamer, 2de zitting
van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, 14 januari 2008.
3. Verzoek aan het College van federale ombudsmannen om een audit te houden over de werking van de
gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken en van de open centra van Fedasil, tekst
aangenomen in plenaire vergadering, Parl. Doc. 52 0144/005, Kamer, 2de zitting van de 52ste
zittingsperiode 2007- 2008, 28 februari 2008.
4. Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het
indienen van een schriftelijk bezwaarschrift, (Herman De Croo en Guido De Padt), Parl. Doc. 52
1090/001, Kamer, 2de zitting van de 52ste zittingsperiode 2007-2008, 22 april 2008.
5. Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een centraal informatiepunt en de bijbehorende
informatielijn, (Herman De Croo en consoorten), Parl. Doc. 52 1129/001, Kamer, 2de zitting van de
52ste zittingsperiode 2007-2008, 30 april 2008.

Bijlagen
6 – Parlementaire vragen – Wetsontwerpen en Wetsvoorstellen

6. Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het indienen van
een bezwaarschrift betreft, (Dirk Van der Maelen), Parl. Doc. 52 1423/001, Kamer, 2de zitting van de
52ste zittingsperiode 2007-2008, 3 september 2008.
7. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale
ombudsmannen, teneinde het onderzoek van een klacht bij de federale ombudsman te kunnen
voortzetten wanneer een beroep bij de rechtbank of een georganiseerd administratief beroep is ingesteld,
(Christine Defraigne en Alain Courtois), Parl. Doc. S 4-932/1, Senaat, zitting 2007- 2008, 1 oktober
2008.
8. Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 366 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
(Christian Brotcorne en Brigitte Wiaux), Parl.Doc. 52 1531/001, Kamer, 2de zitting van de 52ste
zittingsperiode 2007- 2008, 3 november 2008.
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Bijlagen
7 – Lijst van de ombudspromotoren

Bijlage 7 – Lijst van de ombudspromotoren
Op aandringen van de commissie voor de Verzoekschriften van de Kamer van
volksvertegenwoordigers en haar opeenvolgende voorzitters, gaf de Kamer zich in 2004 rekenschap
van de noodzaak om de werkrelatie met de federale Ombudsman structureel te wijzigen.162 De
verschillende vaste commissies (Financiën, Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken, Justitie, enz.) dienden
nauwer te worden betrokken bij de opvolging van de algemene aanbevelingen van de federale
Ombudsman.
Daarom wijzigde de Kamer haar reglement en benoemde ze in elke commissie een parlementaire
‘ombudspromotor’ – die ervoor moet zorgen dat een gevolg wordt gegeven aan de algemene
aanbevelingen van de federale Ombudsman en aan de verzoekschriften van de burgers. Verder
hebben zij de opdracht om de band te verzekeren tussen hun vaste commissie en de commissie voor
de Verzoekschriften.163
In 2008 waren de volgende volksvertegenwoordigers Ombudspromotor:
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-

-

Commissie voor de Justitie: mevrouw Marie-Christine MARGHEM
Commissie voor de Financiën en de Begroting: de heer Christian BROTCORNE
Commissie voor de Landsverdediging: de heer Ludwig VAN DEN HOVE
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale
Wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw: mevrouw Colette
BURGEON
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven: mevrouw Linda MUSIN
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing: mevrouw
Sofie STAELRAEVE
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de algemene Zaken en het Openbaar Ambt: mevrouw
Leen DIERICK
Commissie voor de Sociale Zaken: de heer Georges GILKINET
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen: mevrouw
Mia DE SCHAMPHELAERE
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen: de heer Francis VAN DEN EYNDE
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht: mevrouw Sarah
SMEYERS
Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie: mevrouw Valérie DE BUE

162

163

Art. 38 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers: “Elke vaste commissie wijst een ombudspromotor aan
die ermee wordt belast binnen de commissie de behandeling te volgen van de in artikel 24, zevende lid, bedoelde verslagen en
verzoekschriften die haar door de commissie voor de Verzoekschriften zijn overgezonden.”
Jaarverslag 2004, pp. 7 en 8.
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Bijlage 8 – Index van de vermelde
administraties
FOD Binnenlandse Zaken: pp. 23, 24, 36, 37, 82, 85, 109, 171, 172
Algemene directie Instellingen en Bevolking: pp. 85, 109
Algemene directie van de Civiele Veiligheid: p. 109
Algemene directie Veiligheids- en preventiebeleid: pp. 109, 172
Algemene directie Vreemdelingenzaken: p. 109
Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen: p. 109
Commissie voor Regularisatie: p. 109
Dienst Humanitaire Regularisaties (DHR): pp. 28, 73, 110
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ): pp. 11, 27, 41, 45, 46, 47, 52, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 74, 88, 89,
90, 91, 109, 110, 130, 131, 135, 138, 141, 148, 149, 154, 169, 173, 174, 178
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: pp. 23, 24, 56, 111
Directie-generaal Consulaire Zaken: pp. 56, 72, 111, 173
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking: p. 111

FOD Financiën: pp. 23, 24, 34, 38, 40, 42, 43, 50, 53, 54, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 87, 91, 92, 97,
98, 113, 143, 145, 146, 148, 167, 168, 171, 172, 174
Administratie van de Douane en Accijnzen: p. 113
Administratie van de Invordering (AINV): pp. 84, 91, 92, 113, 174
Administratie van de Ondernemings- en de Inkomensfiscaliteit (AOIF): pp. 54, 56, 57, 80, 84, 113, 148,
171, 172
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie: pp. 38, 42, 53, 75, 76, 77, 83, 97, 113, 114, 148, 172,
174
Administratie van de Thesaurie: pp. 75, 113
Administratie van Fiscale Zaken: p. 113
Algemene Administratie van Belastingen: pp. 34, 50, 78, 80, 113, 146, 147, 148, 174
Personeel & Organisatie: pp. 23, 24
FOD Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT): p. 23
Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie (ICT): p. 23
FOD Justitie: pp. 23, 24, 93, 95, 107, 169
Belgisch Staatsblad: p. 107
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DGPI): p. 107
Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie: p. 107
Directoraat-generaal Wetgeving Fundamentele Rechten en Vrijheden (DGWFRV): p. 107
Justitiehuizen: pp. 107, 171
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FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: pp. 23, 24, 43, 119
Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging: pp. 119, 174
Directie-generaal Controle en Bemiddeling: p. 119
Directie-generaal Economisch Potentieel: p. 119
Directie-generaal Energie: p. 119
Directie-generaal KMO-Beleid: p. 119
Directie-generaal Regulering en Organisatie van de Markten: p. 119
Directie-generaal Statistiek en Economische Informatie: p. 119
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FOD Kanselarij van de Eerste minister: pp. 23, 172, 173
FOD Mobiliteit en Vervoer: pp. 23, 24, 120, 171, 173
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid: p. 120
Directie-generaal Luchtvaart: p. 120
Directie-generaal Maritiem Vervoer: p. 120
Directie-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid: p. 120
Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV): pp. 99, 120, 173
FOD Personeel en Organisatie: pp. 23, 24, 48, 106
Directie-generaal Organisatie: p. 106
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO): pp. 48, 106, 173
Selor: pp. 23, 106, 173
Stafdienst Personeel en Organisatie: pp. 106, 121
FOD Sociale Zekerheid: pp. 23, 24, 58, 70, 71, 72, 96, 116, 170, 173
Directie-generaal Oorlogsslachtoffers: p. 116
Directie-generaal Personen met een Handicap (DGPH): pp. 76, 96, 116, 173
Directie-generaal Sociaal Beleid: p. 116
Directie-generaal Sociale Inspectie: p. 116
Directie-generaal Zelfstandigen: pp. 116, 170
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FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: pp. 23, 24, 118, 171
Bestuur van de Medische expertise (Medex): pp. 118, 171
Directoraat-generaal Bescherming, Volksgezondheid: p. 118
Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en crisisbeheer: p. 118
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding: p. 118
Directoraat-generaal Leefmilieu: p. 118
Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV): p. 124
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: pp. 23, 115
Algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen: p. 115
Algemene directie Humanisering van de Arbeid: p. 115
Algemene directie Individuele Arbeidsbetrekkingen: p. 115
Algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten: p. 115
Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk: p. 115
Algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt: p. 115
Ministerie van Defensie: pp. 112, 164
Administraties en Technisch Secretariaat: p. 112
Algemene directie Human Resources: p. 112
Algemene directie Juridische Steun en Bemiddeling: p. 112
Programmatorische Overheidsdiensten: pp. 23, 24, 105, 121, 164
Algemeen Rijksarchief: p. 121
Stafdienst Personeel en Organisatie: p. 121
Wetenschapsbeleid: pp. 121, 180
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Sociale Parastatalen: pp. 23, 24, 105, 122
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ): p. 122
Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO): p. 122
Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ): p. 122
Hulp- en voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ): p. 122
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW): pp. 122, 173
Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekeringen (HZIV): p. 122
Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ): p. 122
Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen: p. 122
Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en oorlogsslachtoffers (NIOOO): p. 71
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA): pp. 39, 44, 86, 93, 96, 122
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV): p. 122
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW): pp. 51, 69, 70, 122
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP): p. 130
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO): p.
122
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): p. 122
Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): pp. 95, 122
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): pp. 122, 174

Private organisaties belast met een openbare dienstverlening: pp. 23, 105, 125
Arbeidsongevallenverzekeraars: p. 125
Fondsen voor Bestaanszekerheid: p. 125
Keuringsstations: p. 125
Kinderbijslagfondsen: pp. 69, 125
Ondernemingsloketten: pp. 125, 163
Rijexamencentra: p. 125
Sociale verzekeringsfondsen: p. 125
Uitgiftebedrijven Dienstencheques: p. 125
Vakbonden: p. 125
Ziekenfondsen: p. 125
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Parastatalen, overheidsbedrijven en instanties die niet direct verbonden zijn aan een FOD/POD: pp.
23, 24, 124
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie: p. 124
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen: p. 124
Fedasil: pp. 11, 124, 174, 178
Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: p. 124
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV): p. 124
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen: p. 124
Nationale Loterij: p. 124
Participatiefonds: p. 124
Regie der Gebouwen: p. 124
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