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Mijnheer de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Mevrouw de Voorzitster van de commissie voor de Verzoekschriften
Dames en heren volksvertegenwoordigers

Wij hebben de eer u het jaarverslag van de federale Ombudsman over 2009 te bezorgen, zoals
voorgeschreven in artikel 15 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen.
Wij wensen u alvast veel leesgenot en houden ons ter beschikking om het jaarverslag voor te stellen en toe
te lichten aan de commissie voor de Verzoekschriften en aan de vaste commissies.

Met de meeste hoogachting,
de federale ombudsmannen,

Catherine De Bruecker

Guido Schuermans

Voorwoord
Dit Jaarverslag 2009 weerspiegelt, net als elk jaar, de kritische kijk van de burger op de federale
overheidsdiensten, maar illustreert tegelijkertijd ook de voortdurende inzet van de federale
administratie om haar klantvriendelijkheid verder te verbeteren.
Dit dertiende jaarverslag van de federale Ombudsman sluit een druk jaar af.
De burger vertrouwde ons niet minder dan 6 429 klachten en informatievragen toe. Op 29 juni 2009
legde de federale Ombudsman zijn onderzoeksverslagen over de werking van de open en gesloten
centra neer bij het Parlement. Op 25 september 2009 legde de federale Ombudsman een tussentijds
verslag neer bij de Kamer van volksvertegenwoordigers over de opvang van minderjarigen die illegaal
met hun ouders op het grondgebied verblijven en waarvan de staat van behoefte door een OCMW
werd vastgesteld.
Dit jaarverslag bevat vijf onderdelen.
In het eerste deel wordt verslag uitgebracht over de werking en het beheer van de instelling.
Deel twee bevat de algemene cijfergegevens en de grafieken: aantal ontvangen klachten,
ontvankelijkheid, evaluatie, resultaat, behandelingsduur, enz.
Deel drie brengt een thematische analyse van de behandelde klachten, geı̈llustreerd met sprekende
voorbeelden uit de praktijk.
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Deel vier bevat de cijfergegevens opgesplitst per federale administratie.
Deel vijf tenslotte bevat de aanbevelingen bestemd voor het Parlement en de aanbevelingen die wij in
de loop van 2009 rechtstreeks aan de federale administraties gericht hebben, alsook een overzicht van
de aanbevelingen van de vorige jaren.
Wij danken van harte de talrijke ambtenaren in de verschillende federale administraties op wie wij in
2009 een beroep deden voor hun actieve medewerking bij de behandeling van individuele dossiers.
Wij appreciëren ook ten zeerste de positieve inzet van de verantwoordelijken van deze administraties
om via een opbouwende dialoog een oplossing te vinden voor de structurele problemen die wij
aankaartten in onze voorstellen en ontwerpen voor een aanbeveling. Dit alles vanuit een gedeelde
bezorgdheid voor een klantvriendelijke overheid ten dienste van allen.
Tot slot verdienen de medewerkers van de federale Ombudsman een heel bijzonder woord van dank;
niet enkel voor hun bijdrage aan het voorliggende jaarverslag, maar ook voor hun dagelijks werk waarin
zij luisteren naar de problemen van de burger met als doel samen met de administratie een billijke
oplossing ervoor te vinden.
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I. Werking en beheer

De federale Ombudsman,
onafhankelijke instelling die bijdraagt aan de
kwaliteit van de openbare dienst verleend aan
de burgers
De federale Ombudsman is een onafhankelijke instelling die kosteloos bemiddelt ten behoeve van de
burgers. Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen op hem beroep doen. Hij helpt hen hun
problemen met de federale administratieve diensten op een betrouwbare en snelle manier op te
lossen. Zijn opdracht blijft echter niet daartoe beperkt. Een belangrijk deel van zijn taak bestaat er in
om op basis van de klachten tot vaststellingen te komen, om ervoor te zorgen dat de administratie uit
deze vaststellingen lessen trekt, en om ze, indien nodig, om te zetten in aanbevelingen die leiden tot
een verbetering van de kwaliteit van de door de administratie aan de burger verleende diensten.
In 2009 werd de kaap van 50 000 dossiers (sinds de oprichting van de instelling) overschreden.
Dit jaar heeft de instelling 8 aanbevelingen aan de administratie gedaan en legt ze 4 aanbevelingen voor
aan het Parlement.

1. De ombudsnormen 1
De opdracht van een institutionele Ombudsman bestaat erin de gevallen van “onbehoorlijk bestuur”
op te lossen. Wat wordt echter bedoeld met behoorlijk of onbehoorlijk bestuur?
De eerste Europese Ombudsman, Jacob Söderman, meende dat er twee manieren zijn om de burgers
en de ambtenaren te informeren over wat behoorlijk of onbehoorlijk bestuur is De eerste houdt in dat
de ombudsman geval per geval beslist op basis van zijn onderzoeken en dat hij er de resultaten van
bekendmaakt. De tweede bestaat erin een wet of code van behoorlijk bestuur aan te nemen en
openbaar te maken2. Dit is reeds het geval in een aantal lidstaten.
Van bij zijn ontstaan, heeft de federale Ombudsman zich toegelegd op de uitwerking van een
transparante lijst van normen waaraan hij de klachten die hij ontvangt, toetst.
Door de toetsing van de eigen dagelijkse praktijk aan deze van ombudsdiensten in andere
democratische landen, is deze lijst in de loop der tijd geëvolueerd.
Oorspronkelijk werden deze normen “beginselen voor behoorlijk bestuur” genoemd. In werkelijkheid
omvatten ze echter ruimere verplichtingen dan deze die ontwikkeld zijn door de Raad van State en het
Hof van Cassatie en lenen ze zich niet allemaal tot een controle van juridische aard. Daarom hebben
wij ze omgedoopt tot “Ombudsnormen” na de herziening van het evaluatiesysteem van de klachten in
2006.

1
2

Jaarverslag 2006, pp. 18.
JACOB SÖDERMAN, “Les premières années du Médiateur européen”, in, Le Médiateur européen. Origines, création, évolution,
Luxembourg, 2006, p. 94.
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In 833 klachten beantwoordde de dienstverlening door de administratie niet aan wat de burger mocht
verwachten en bezorgde de federale Ombudsman de betrokken dienst een gemotiveerd verslag met
zijn conclusies.
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In de eerste plaats is er natuurlijk de ombudsnorm de “overeenstemming met de rechtsregels”. In het
totaal hanteert de federale Ombudsman tegenwoordig 15 ombudsnormen. In functie van de evolutie
van de rechtspraak, en vooral van de ontwikkeling van de maatschappij waarin de Ombudsman actief is
en die weerspiegeld wordt in de klachten die hij onderzoekt, zal deze lijst van ombudsnormen en hun
definitie in de loop der tijd verfijnd worden.
De definitie van de 15 momenteel gehanteerde ombudsnormen volgt hieronder.
Het publiceren ervan is een noodzakelijke stap naar een betere kennis en dus een beter begrip, van de
normen waarnaar de federale Ombudsman in zijn verslagen aan de administratie verwijst. Verder zal
dit hulpmiddel het mogelijk maken om de – jaarlijkse of tussentijdse – verslagen die de federale
Ombudsman aan het parlement voorlegt, nog verder te objectiveren. Het kan ook een reflectie op
gang brengen over de nood aan een code van behoorlijk bestuur in ons land.

Overeenstemming met de rechtsregels
De administratie moet de wettelijke normen en voorschriften met algemene en abstracte draagwijdte
naleven met respect voor de fundamentele mensenrechten.
Wanneer een bepaling niet duidelijk is, moet de administratie die bepaling toepassen in
overeenstemming met de wil van de wetgever of in de betekenis die de rechtsleer en de rechtspraak
er gewoonlijk aan geven.
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De administratie moet haar eigen omzendbrieven en interne richtlijnen naleven voor zover zij niet in
strijd zijn met de wettelijke normen en voorschriften.

Gelijkheid
De administratie moet alle burgers gelijk behandelen en mag tussen hen geen ongeoorloofd
onderscheid invoeren.
Burgers die zich in gelijke omstandigheden bevinden, moeten op een gelijke manier worden
behandeld. Burgers die zich in verschillende omstandigheden bevinden, kunnen verschillend worden
behandeld. De omstandigheden worden beoordeeld in functie van de beoogde maatregel.
Een ongelijke behandeling tussen verschillende categorieën van personen is maar gerechtvaardigd
indien zij de toets van het wettig doel, van de redelijke en objectieve verantwoording en van de
evenredigheid doorstaat. Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden wanneer er geen redelijke,
evenredige verhouding bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

Onpartijdigheid
De administratie mag om geen enkele reden een voordeel toekennen aan de ene partij ten koste van
de andere. Deze onpartijdigheid houdt in dat het dossier objectief wordt behandeld zonder
persoonlijk belang of schijn van partijdigheid in hoofde van de behandelende ambtenaar.
Wanneer de administratie een dossier behandelt, mag zij zich niet laten leiden door enige vorm van
persoonlijk, familiaal of nationaal belang, door druk van buitenaf of door religieuze, politieke of
filosofische overtuigingen. Niemand van de administratie mag betrokken zijn bij een beslissing waarbij
hijzelf of een van zijn naasten belang heeft of lijkt te hebben. Deze onthoudingsplicht geldt eveneens
wanneer tegen een beslissing beroep wordt ingesteld, indien een ambtenaar betrokken was bij het
nemen van die beslissing ten gronde.
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De administratie moet vermijden dat haar beslissing wordt gestuurd door het feit dat één van de
partijen nadeel kan ondervinden van de beslissing.

Redelijkheid en evenredigheid
De administratie moet gepaste en billijke beslissingen nemen die in een redelijke verhouding staan tot
de feiten.
Het redelijkheidsbeginsel is geschonden, wanneer de administratie haar beleidsvrijheid op een kennelijk
onredelijke manier heeft aangewend. De beslissing van de administratie wordt als onredelijk
beschouwd, wanneer ze niet heeft gehandeld zoals elke normaal voorzichtige en zorgvuldige
ambtenaar in dezelfde omstandigheden zou doen.
In toepassing van het evenredigheidsbeginsel geeft de normaal zorgvuldige ambtenaar de voorkeur aan
de maatregel die optimaal rekening houdt met de belangen van de burger enerzijds en met de
doelstellingen van algemeen belang van zijn administratie anderzijds.
Wanneer de burger in een onbillijke situatie terechtkomt als gevolg van een administratieve regel of
praktijk, moet de administratie alles in het werk stellen om dit te verhelpen. De gelijke behandeling van
alle burgers in gelijke omstandigheden moet ook in dat geval worden gevrijwaard en
machtsoverschrijding moet worden vermeden.

Rechtszekerheid houdt in dat de burgers in staat worden gesteld om het positief recht dat op hen van
toepassing is, te kennen. De burgers moeten de rechtsgevolgen van hun handelingen en hun gedrag op
voorhand kunnen inschatten. Zij moeten kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid van de
regelgeving en van de administratieve praktijken.
Om de rechtszekerheid te vrijwaren, moet de administratie zich inspannen om de burger binnen een
redelijke termijn vertrouwd te maken met de regels die op hem van toepassing zijn
Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat van de burger niet mag worden verwacht dat hij rekening
houdt met voorschriften die niet of laattijdig bekend zijn gemaakt, of met beslissingen met een
individuele draagwijdte die hem niet werden meegedeeld.
De rechtszekerheid verbiedt dat terugwerkende kracht wordt verleend aan wettelijke en
reglementaire bepalingen.
De rechtszekerheid garandeert een gelijke en onpartijdige behandeling, stelt grenzen aan de vrijheid
van de administratie en sluit willekeur uit.

Vertrouwen
De administratie komt de gerechtvaardigde verwachtingen na die zij door haar vaste gedragslijn of
eerdere toezeggingen of beslissingen bij de burger heeft gewekt.
De gewekte verwachting moet gerechtvaardigd zijn. Behoudens uitzonderingen vloeit het
vertrouwensbeginsel niet voort uit het stilzwijgen van de administratie.
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Rechtszekerheid
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Hoorplicht
Elke burger heeft het recht om zijn opmerkingen mondeling of schriftelijk te doen kennen wanneer hij
zijn belangen moet vrijwaren, zelfs indien dit recht niet uitdrukkelijk in de wet is opgenomen of indien
de wet de administratie niet oplegt om de burger te horen voordat zij haar beslissing neemt. Dit recht
moet in elk stadium van de beslissingsprocedure kunnen worden uitgeoefend en ook – in alle
redelijkheid – na de beslissing.
Dit principe zorgt ervoor dat zowel de belangen van de burger als van de administratie worden
gevrijwaard: de burger heeft de mogelijkheid om zijn argumenten naar voor te brengen en de
administratie heeft de garantie dat zij met kennis van zaken een beslissing neemt.

Redelijke termijn
Elke vraag moet door de administratie binnen een redelijke termijn worden behandeld.
De redelijke termijn wordt voor elk concreet geval beoordeeld: in functie van het spoedeisende
karakter van de vraag, van haar complexiteit en van de mogelijk negatieve gevolgen die een laattijdig
antwoord kan hebben voor de burger. De redelijke termijn houdt voor de administratie in bepaalde
omstandigheden de verplichting in om haar beslissing te nemen binnen een termijn die korter is dan de
maximumtermijn in de wet.
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Indien geen behandelingstermijn door de wet is voorgeschreven dan geldt het Charter voor een
klantvriendelijke overheid als leidraad. Indien de administratie niet in staat is om een vraag te
beantwoorden binnen drie weken, moet ze de belanghebbende een ontvangstmelding sturen waarin
ze hem daarvan op de hoogte brengt en een antwoordtermijn vooropstelt. De administratie moet
inspanningen leveren om binnen de vier maanden een beslissing te nemen. Voor een uitgesproken
complex dossier bedraagt die termijn acht maanden.

Zorgvuldigheid
Iedere administratie moet op zorgvuldige wijze handelen en beslissen. Dit veronderstelt eerst en
vooral dat de administratie voldoende informatie inwint om met kennis van zaken beslissingen te
nemen. De administratie moet beschikken over alle juridische en feitelijke gegevens die voor de
beslissing noodzakelijk zijn.
Bij de totstandkoming van haar beslissing moet de administratie zich baseren op controleerbare feiten,
rekening houden met de toepasselijke bepalingen en alle pertinente elementen van het dossier, en
alles wat daaraan niet beantwoordt buiten beschouwing laten.
Het voorzorgsbeginsel maakt integraal deel uit van de zorgvuldigheidsplicht.

Efficiënte coördinatie
De verschillende overheidsdiensten moeten op een doeltreffende manier met elkaar samenwerken.
Ook binnen eenzelfde overheidsdienst moet de communicatie vlot verlopen met het oog op een
optimale informatie-uitwisseling. Aan de burger mogen geen gegevens meer worden gevraagd
waarover de administratie beschikt of die ze zonder veel moeite zelf kan verzamelen.
Wanneer verschillende administraties moeten samenwerken, komt efficiënte coördinatie neer op het
op elkaar afstemmen van de procedures en op een correcte en snelle uitwisseling van gegevens. De
toegang tot elkaars databanken kan noodzakelijk zijn, met respect voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. Wanneer een andere dienst niet reageert, kan dat geen reden zijn om het
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eigen stilzitten te rechtvaardigen. De dienst die bepalend is voor de goede afhandeling van het dossier
moet met alle mogelijke middelen worden aangezet tot samenwerking.

Afdoende motivering
Iedere bestuurshandeling moet worden gedragen door motieven die zowel in rechte als in feite
aanvaardbaar en redelijk moeten zijn.
De burger moet begrijpen waarom hij een bepaalde beslissing krijgt. Dit houdt in dat de motivering in
de hem betekende beslissing zelf moet staan. De motiveringsplicht gaat echter verder dan de louter
formele motivering en legt de nadruk op de kwaliteit van de motivering. Een goed gemotiveerde
beslissing is een beslissing die de burger kan begrijpen. Het gebruik van standaardformules of te
algemene formuleringen is bijgevolg ontoereikend. Een bondige motivering volstaat echter indien ze
duidelijk is en op maat van de burger.

Actieve informatieverstrekking
De administratie moet doorzichtig handelen en uit eigen beweging het publiek zo duidelijk, objectief en
uitgebreid mogelijk voorlichten binnen de grenzen die de wet stelt.

De administratie moet duidelijke en begrijpelijke taal hanteren. Haar communicatie moet doeltreffend
zijn. Zij moet verschillende en adequate communicatiekanalen benutten om het grootst mogelijk aantal
burgers te bereiken.

Passieve informatieverstrekking
Wanneer de burger informatie vraagt, moet hij die krijgen, tenzij de wet daarop uitzonderingen heeft
voorzien.
De informatievraag kan zowel schriftelijk als mondeling worden gesteld en beantwoord. Wanneer de
wet het toelaat, gebruikt de administratie bij voorkeur het communicatiemiddel en –kanaal dat de
burger verkiest.

Hoffelijkheid
Tijdens het contact met de burger moet de ambtenaar ervoor zorgen dat hij de elementaire
beleefdheidsregels die in onze maatschappij gangbaar zijn, naleeft. Zijn toon tijdens het gesprek en zijn
houding moeten professioneel blijven, zodat er tussen hem en de burger een harmonieuze,
respectvolle en menselijke verstandhouding blijft bestaan.
Indien nodig vervult hij een educatieve rol en legt zijn gesprekspartner uit waarom hij niet op diens
vraag kan ingaan. Tegelijkertijd probeert hij de burger te informeren over de bevoegde dienst. In alle
omstandigheden is zijn taalgebruik verstaanbaar en begrijpelijk, neutraal en aangepast aan de situatie.
Indien de administratie zich heeft vergist of niet heeft gehandeld naar de gerechtvaardigde
verwachtingen van de burger, biedt zij haar excuses aan om het vertrouwen van de burger in de
administratie te herstellen.
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Deze actieve informatieverstrekking kadert in de taak die de overheid heeft om de wettelijke regels en
voorschriften, en de administratieve praktijken toegankelijker en begrijpelijker te maken voor een zo
breed mogelijk publiek. Haar informatie moet correct, volledig, ondubbelzinnig, doeltreffend en actueel
zijn.
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Afdoende toegankelijkheid
De administratie moet haar diensten, kantoren en informatie zo toegankelijk mogelijk maken. Zij stemt
de openingstijden van de kantoren af op haar specifieke publiek. Zij is telefonisch bereikbaar en
gebruikt verschillende communicatiekanalen. De administratie levert de nodige inspanningen om de
burger te ontvangen in een aangepaste werkomgeving, om de wachttijden beperkt te houden, om de
beslissingen en de bestuursdocumenten leesbaarder te maken en om de toegang tot informatie over
wetten en voorschriften te verbeteren. De administratie probeert deze informatie binnen het bereik
van een zo groot mogelijk publiek te brengen, zonder dat zij exhaustief moet zijn.
De administratie moet er in het bijzonder voor zorgen dat de kantoren toegankelijk zijn voor burgers
met een beperkte mobiliteit.

2. De aanbevelingen
De federale Ombudsman kan de administratie aanbevelen om een individuele beslissing of een
administratieve praktijk te wijzigen3. Hij kan aan de Kamer van volksvertegenwoordigers eender welke
aanbeveling voorleggen die hij nodig acht4 om een bepaalde reglementering of wetgeving te wijzigen
of om een einde te maken aan betwistbare administratieve praktijken.
Deze aanbevelingen worden bekend gemaakt in de jaarlijkse of tussentijdse verslagen.
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Wat betreft de aanbevelingen gericht aan de Kamer, verplicht artikel 24, alinea 7, 1°, van het reglement
van de Kamer van volksvertegenwoordigers elke vaste commissie om het onderzoek van de
aanbevelingen van de federale Ombudsman, die door de commissie voor de Verzoekschriften zijn
doorgezonden, periodiek in te schrijven op haar agenda. Artikel 38 van hetzelfde reglement bepaalt
dat elke vaste commissie een ombudspromotor moet aanwijzen die de opvolging van de door de
commissie voor de Verzoekschriften doorgezonden verslagen moet verzekeren5.
Er bestaat echter geen enkele formele opvolgingsprocedure voor de aanbevelingen gericht aan de
administratie. Ter bevordering van het behoorlijk bestuur lijkt het nochtans wenselijk om in het kader
van de relaties tussen de federale Ombudsman en de administratieve overheden in een dergelijke
procedure te voorzien.
Een opvolgingsprocedure zou het voor het Parlement ook makkelijker maken om een effectieve
controle uit te voeren op het gevolg dat de administratie geeft aan het werk van de parlementaire
Ombudsman.
Welke moeten de belangrijkste modaliteiten van een dergelijke procedure zijn om het succes ervan te
verzekeren?
Ten eerste, kan men zich dergelijke procedure niet voorstellen zonder dat de termijn bepaald wordt
waarbinnen de administratie op de aanbeveling van de Ombudsman moet antwoorden.
Vervolgens moet de administratie, indien ze beslist dat ze geen gevolg kan geven aan de aanbeveling
van de Ombudsman, meedelen waarom dat niet kan. Zij moet haar weigering motiveren.
Ten slotte, zou de administratie indien zij bereid is de aan haar gerichte aanbeveling op te volgen, zich
ertoe moeten verbinden de aanbeveling uit te voeren volgens een concreet tijdschema en op basis van
concrete doelstellingen.
3

4

5

Het betreft zogenaamde “officiële” aanbevelingen.
Voor een overzicht van de behandeling van die aanbevelingen sinds onze inwerkingtreding in november 2005, zie pp.
150-157.
Het betreft zogenaamde “algemene” aanbevelingen.
Voor een overzicht van de behandeling van die aanbevelingen, zie pp. 144-147.
Zie de lijst van ombudspromotoren, p. 192.
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Een dergelijke procedure mag niet beschouwd worden als een bijkomende verplichting die de
administratie wordt opgelegd, en die ten koste gaat van haar efficiëntie. Ze zou integendeel leiden tot
een duidelijkere en meer transparante dialoog tussen de betrokken gesprekspartners rond het
gemeenschappelijk doel om de aan de burgers aangboden openbare dienst voortdurend te
verbeteren…

3. Het beheer van de instelling
De structuur van de organisatie
Een duidelijke organisatiestructuur draagt bij tot de toegankelijkheid van de instelling voor de burger.
De afdeling Frontoffice verzorgt het eerste contact met de burger. 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 respectievelijke 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.
Federale ombudsmannen
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Directeur

Administrateur

Frontoffice: onthaal, infovragen,
ontvankelijkheid
Communicatie: int./ext.
communicatie, ICT, documentatie
Backoffice 1: Justitie, Binnenlandse
Zaken, Buitenlandse Zaken
Logistiek beheer: HRM, financieel
en materieel beheer
Backoffice 2: Werk, Soc. Zekerheid,
Volksgezondheid, soc. parastatalen,
P&O, ambtenaren, soc. private
organisaties

Backoffice 3: Financiën, Economie,
Mobiliteit, Landsverdediging,
POD’s, parastatalen,
private organisaties
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Personeelsbezetting en -beleid
Op 1 januari 2010 telde de instelling 47 medewerkers, verdeeld over 4 niveaus, zoals weergegeven in
de volgende tabel.
Niveau

Taalrol
N

Geslacht
F

M

Rechtspositie
V

Statutair

Contract

Totaal

Totaal

effectief in
VTE5

personeelsformatie

A

14

14

14

14

19 (a)

9 (b)

28

24 (+4)

B

7

7

4

10

8

6 (c)

14

12 (+2)

C
D (d)

1
1

1
2

2
0

0
3

0
0

2
3

2
2,5

2
(2,5 VTE)

23

24

20

27

27

20

46,5

38 (+8,5)

Totaal
(a)
(b)
(c)
(d)

waarvan 1 statutair medewerker in disponibiliteit wegens ziekte
waarvan 4 contractuele attachés, artikel 4 van de personeelsformatie (dringende en tijdelijke behoefte)
waarvan 2 contractuele onthaalbedienden, artikel 4 van de personeelsformatie (dringende en tijdelijke behoefte)
schoonmaakpersoneel, gelijkgesteld met niveau D, artikel 4 van de personeelsformatie: 3 medewerkers (2,5 VTE)

In vergelijking met de toestand op 1 januari 2009 nam het globale personeelsbestand met één eenheid
toe.
De procedure voor de externe aanwerving van een directeur werd in de loop van 2009 afgerond. De
nieuwe directeur trad in dienst op 1 juni 2009.
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Onze instelling moet ondanks de aanhoudende stijging van het werkvolume door de jarenlange
toename van de instromende dossiers de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger blijven
garanderen. Wij verkregen van de Kamer de goedkeuring om de ploeg in 2010 bijkomend te
versterken met één Nederlandstalig en één Franstalig contractueel universitair dossierbeheerder. Deze
medewerkers konden vanaf begin 2010 effectief worden ingezet.
Voor hun permanente vorming nemen de medewerkers regelmatig deel aan studiedagen of andere
externe opleidingen in hun vakgebied (vreemdelingenrecht, sociaal en fiscaal recht, overheidsbeheer,
communicatie, …). Daarnaast organiseert onze instelling collectieve opleidingen in huis. In het kader
van de algemene kwaliteitszorg lag in 2009 de nadruk bij deze opleidingen vooral op een correcte
schriftelijke communicatie.

Financieel en budgettair beheer
De raming en opvolging van de uitgaven van de federale Ombudsman berust sinds jaren op een
langetermijnvisie. Voor de personeelsuitgaven, met 83,4% van de uitgaven veruit de belangrijkste post
op de begroting7, hanteert de federale Ombudsman al sinds 1999 een jaarlijks geactualiseerde
meerjarenraming als basis voor zijn begrotingsvoorstellen. Voortaan dienen de verschillende
dotatie-instellingen bij de Kamer van volksvertegenwoordigers voor hun globale uitgavenbegroting een
meerjarenraming in, gespreid over drie jaar.
Het Rekenhof controleert elk jaar na afloop van het begrotingsjaar de economische boekhouding en
de begrotingsrekeningen.
De stijging van de uitgavenbegroting is hoofdzakelijk te wijten aan de toename van de
personeelskosten, om de evolutie van het werkvolume op te vangen (zie hoger).

6
7

Voltijds equivalent.
Cijfers Begroting 2009.

I. Werking en beheer

De budgettaire basiscijfers 2008-2010 worden weergegeven in de volgende tabel:
Rekeningen 2008

Begroting8 2009

Begroting 2010

Uitgaven

4 117 649,28

4 505 290,00

4 729 000,00

Financiering

4 340 612,24
3 858 000,00
251 555,33
231 056,91

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

4 729 000,00
4 590 000,00
139 000,00

dotatie
overgedragen boni
andere ontvangsten
Saldo

222 962,96

De rubriek ‘Rekeningen 2008’ vermeldt voor de uitgaven 2008 het bedrag van de werkelijke uitgaven,
de rubrieken ‘Begroting 2009’ en ‘Begroting 2010’ 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),
het overgedragen boni van vorige jaren en de andere ontvangsten.

Materieel beheer
Op het vlak van het informaticabeheer werden in 2009 naast het dagelijks beheer van de
ICT-infrastructuur belangrijke projecten gerealiseerd, zoals de lancering van onze nieuwe website.

Vooraleer met nieuwe software te starten moet uiteraard de onderliggende hardware voldoende
performant en betrouwbaar zijn. Een verregaande modernisering van de netwerkinfrastructuur einde
2009 stelt ons in staat om binnenkort nieuwe oplossingen aan te bieden aan de medewerkers.

8

De Rekeningen 2009 zullen door het Rekenhof worden gecontroleerd en afgesloten door de Kamer in de loop van 2010.

19
JAARVERSLAG 2009

Om in 2010 het dossierbeheersysteem te kunnen moderniseren zijn we al in 2009 gestart met een
grondige voorstudie van dit voor onze instelling essentiële project. Het bestaande informaticasysteem
gaat intussen bijna 10 jaar mee en is aan vervanging toe. Op basis van de laatste ICT-ontwikkelingen
moet dit systeem naadloos aansluiten op andere software die toelaat de werkprocessen tijdens de
volgende jaren verder te optimaliseren. Zo zal het nieuwe dossierbeheersysteem een
geautomatiseerde documentopmaak en –beheer en het werken op afstand mogelijk moeten maken.
Dat laatste is belangrijk voor de kwaliteitsverbetering van onze lokale permanenties.

II. Algemene cijfers

II. Algemene cijfers

1. Inleiding
In dit deel bieden de algemene statistische gegevens een overzicht van het aantal dossiers, de taal, het
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.9
Dit jaarverslag betreft het volledige kalenderjaar 2009. De cijfers in dit deel geven de toestand weer
van de dossiers op 31 december 2009.
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
2009, opnieuw in de cijfers worden opgenomen. De dossiers ingediend tijdens de vorige jaren worden
nog wel globaal vermeld in de commentaar en expliciet opgenomen in sommige grafieken, zodat per
werkjaar toch de globale werklast wordt geı̈llustreerd.
Voor de algemene cijfers wordt in de mate van het mogelijke de evolutie vergeleken over de jaren
2008 en 2009. Wat de evolutie van het aantal nieuwe dossiers betreft, wordt zelfs teruggegaan tot
2005. De opgenomen cijfergegevens steunen op de in het Jaarverslag 2006 beschreven
evaluatieprocedure.10

2. Algemene statistieken
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Nieuwe dossiers : evolutie 2005 – 2009
Aantal klachten

Aantal
informatievragen

Totaal

5 245
81,6%

1 184
18,4%

Totaal: 6 429

4 509
82,5%

957
17,5%

Totaal: 5 466

4 116
78,3%

1 141
21,7%

Totaal: 5 257

3 554
78,7%

961
21,3%

Totaal: 4 515

3 606
76,7%

1 095
23,3%

Totaal: 4 701

2009

2008

2007

2006

2005

9
10

pp. 109-135.
Jaarverslag 2006, pp.17 e.v.
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2.1. Nieuwe dossiers
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Tijdens het werkjaar 2009 ontvingen we 6 429 nieuwe dossiers, waarvan 1 184 informatievragen
(tegenover 5 466 nieuwe dossiers in 2008, waarvan 957 informatievragen). Dit is het grootste aantal
nieuwe dossiers dat werd geregistreerd sinds de oprichting van de federale Ombudsman dertien jaar
terug. Merk op dat het aandeel van de informatievragen in 2009 een weinig toeneemt in vergelijking
met 2008 (+0,9%).
Naast de klachten en informatievragen krijgt de federale Ombudsman veel telefonische vragen om
inlichtingen die niet als een klachtendossier worden beschouwd en onmiddellijk beantwoord worden
door Frontoffice. In 2009 registreerde Frontoffice 6 859 telefonische oproepen: 4 562 oproepen
(66,51%) betroffen een bestaand dossier of leidden tot de aanmaak van een nieuw dossier, voor 2 297
oproepen (33,49%) werd geen dossier aangemaakt. Via het gratis ‘groen’ nummer werden 2 984
oproepen geregistreerd (43,5% van de oproepen).
Tijdens de voorbije dertien jaar legde de federale Ombudsman 51 810 dossiers aan, waarvan 41 236
klachten.

2.2. Nieuwe dossiers per taal
Nieuwe dossiers per taal : evolutie 2008 - 2009

24

2008

2009

1,2% 0,3%

1,2% 0,2%
4,8%

JAARVERSLAG 2009

4,7%
klachten Nederlands
infovragen Nederlands
klachten Frans
infovragen Frans
klachten Duits / andere
infovragen Duits / andere

38,4%

42,9%

12,5%

35,1%

45,2

13,4

II. Algemene cijfers

2.3. Nieuwe dossiers per communicatiemiddel
Het communicatiemiddel duidt aan op welke wijze een klacht of een informatievraag werd ingediend.
Andermaal haalden in het werkjaar 2009 de elektronische verzoeken (per e-mail of via de webstek van
de federale Ombudsman) het van de briefwisseling. Vanaf oktober 2008 is de federale Ombudsman
eveneens bereikbaar via een gratis telefoonnummer (0800 99 962), wat de toename van het aantal
telefonische oproepen kan verklaren. Tijdens het werkjaar 2009 werd een nieuwe toepassing in
gebruik genomen om de door andere ombudsdiensten naar de federale Ombudsman doorgestuurde
dossiers te identificeren.

Nieuwe dossiers per communicatiemiddel : evolutie 2008 - 2009
E-mail
2 807 dossiers
2 352 dossiers

2009: 43,7%

2008: 43,0%
Telefoon
1 701 dossiers
1 148 dossiers

2009: 26,5%

2008: 21,0%
2009: 16,4%

2008: 24,3%
Bezoek
253 dossiers
287 dossiers

2009: 3,9%

2008: 5,3%
Andere
ombudsdiensten
222 dossiers

2009: 3,5%

Fax
217 dossiers
165 dossiers

2009: 3,4%

2008: 3,0%
Spreekuren
173 dossiers
184 dossiers

2009: 2,7%

2008: 3,4%
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Brief
1 056 dossiers
1 130 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 wordt verklaard
of voor het wordt doorgezonden naar een andere ombudsdienst.
Van de 5 245 nieuwe klachten waren er 1 253 onontvankelijk en 130 werden doorgezonden naar een
andere ombudsdienst. De overige 3 862 klachten werden ontvankelijk verklaard.

Ontvankelijkheid van de nieuwe klachten : evolutie 2008 - 2009
Ontvankelijk
3 862 dossiers
3 356 dossiers

2009: 73,6%

2008: 74,4%
Onontvankelijk
1 253 dossiers
1 001 dossiers

2009: 23,9%

2008: 22,2%
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Doorzending
130 dossiers
152 dossiers

2009: 2,5%

2008: 3,4%

2.5. Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Nieuwe ontvankelijke klachten per taal : evolutie 2008 - 2009
2008

2009

1,5%

1,5%

Nederlands
Frans
Duits / andere
50,1%

48,4%

43,9%

54,6%

II. Algemene cijfers

2.6. Verdeling onontvankelijke klachten
Deze grafiek vermeldt het aantal klachten per onontvankelijkheidsmotief zoals opgenomen in de
organieke wet11 en het huishoudelijk reglement van de federale Ombudsman. Doorzendingen worden
hierbij eveneens beschouwd als een categorie van onontvankelijke klachten.
Verdeling onontvankelijke klachten
Ratione materiae
874 klachten
63,2%
Doorzending
130 klachten
9,4%
Ontbreken van vooraf ondernomen stappen
269 klachten
19,5%
Duidelijk ongegrond
91 klachten
6,6%
Feiten zijn ouder dan 1 jaar
18 klachten
1,3%
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Bevestiging door gebrek aan nieuwe elementen
1 klachten
0,1%

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
hem 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).
Bestemmeling van de doorzendingen
Ombudsdienst voor Telecommunicatie
Vlaamse Ombudsdienst
Ombudsdienst Pensioenen
Ombudsdienst voor de postsector
Ombudsman Waals Gewest
Comite P
Hoge Raad voor de Justitie
Ombudsman bij de NMBS Groep
Ombudsdienst Franse Gemeenschap
Lokale ombudsdiensten

11

pp. 161-164.

2009

%

41
26
17
12
11
9
6
3
3
2
130

31,5%
20,0%
13,1%
9,2%
8,5%
6,9%
4,6%
2,3%
2,3%
1,5%
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2.8. Stand ontvankelijke klachten op 31 december 2009
Op 31 december 2008 waren er nog 1 940 klachten te behandelen (ingediend in 2008 en tijdens de
vorige jaren). Daarvan werden er in 2009 nog 24 niet ontvankelijk verklaard of doorgezonden. Van de
resterende 1 916 ontvankelijke klachten van de vorige jaren werden er 1 386 afgesloten in 2009 en
blijven er op 31 december 2009 dus nog 530 te behandelen. Van de 3 862 ontvankelijke klachten die
in 2009 werden ingediend, blijven er nog 1 607 te behandelen op 31 december 2009. Het totale
aantal afgesloten klachten steeg: 3 641 in 2009 tegen 3 235 in 2008. Desondanks steeg het aantal te
behandelen ontvankelijke klachten van 1 940 op 31 december 2008 tot 2 137 (1 607 + 530) op 31
december 2009 (+ 197 dossiers). Dit is te verklaren door het grotere aantal nieuwe ontvankelijke
klachten (3 862 in 2009 tegen 3 356 in 2008).

Stand ontvankelijke klachten op 31.12.2009
Vorige jaren

2009

Totaal

530 klachten

1 607 klachten

Totaal: 2 137

1 386 klachten

2 255 klachten

Totaal: 3 641

Hangend

Afgesloten
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Een ontvankelijke klacht wordt afgesloten wanneer de klager geı̈nformeerd wordt over het resultaat
van de tussenkomst van de Ombudsman (3 553) of wanneer de behandeling ervan wordt opgeschort
(beroep bij de rechtbank of georganiseerd administratief beroep: 88).

2.9. Nieuwe ontvankelijke klachten per administratie:
evolutie 2008-2009
De volgende tabellen geven de evolutie 2008-2009 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 (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). De gegevens
in Deel IV van dit jaarverslag over de statistieken per administratie bevatten geen ambtenarenklachten
meer.

II. Algemene cijfers

2009

Kanselarij van de eerste Minister
Personeel en Organisatie
Informatie- en Communicatietechnologie
Justitie

2008

1

0

127
5

41
1

84

77

Binnenlandse Zaken

968

1 174

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Defensie

128
3

91
4

1 144

948

7
301

11
205

50

20

146
153

26
102

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

3

2

377

295

30

21

302
35
3 864

349
37
3 404

De toename van het aantal klachten over de FOD Personeel en Organisatie verklaart zich door de
moeilijkheden die ambtenaren in 2009 hadden bij de deelname aan de gecertificeerde opleidingen,
georganiseerd door het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO).12
De stijging van het aantal klachten over de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie betreft de
laattijdige betalingen van de forfaitaire energietoelage door het directoraat-generaal Energie.13
Nieuwe ontvankelijke ambtenarenklachten per administratie
Justitie
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
Financiën
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (zonder de sociale parastatalen)
Sociale Zekerheid (zonder de sociale parastatalen)
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Economie, KMO, Middenstand en Energie
Mobiliteit en Vervoer
Programmatorische Overheidsdiensten
Sociale parastatalen
Parastatalen, overheidsbedrijven en instanties die niet direct verbonden zijn aan een FOD/POD

2009

2008

11
7
6
8
26
1
2
3
1
2
1
9
10
87

8
4
5
6
27
0
2
2
0
1
1
8
4
68

Vermits een klacht betrekking kan hebben op verschillende overheden, is het aantal klachten per
administratie hoger dan het aantal ontvankelijke dossiers (3 864 + 87 = 3 951 betrokken
administraties; voor 3 862 nieuwe ontvankelijke klachten in 2009).

12
13

pp. 99 e.v.
pp. 82 e.v.
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Nieuwe ontvankelijke klachten per administratie
(exclusief ambtenarenklachten)
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2.10. Nieuwe ontvankelijke klachten per sector
Nieuwe ontvankelijke klachten per sector (zonder ambtenarenklachten)
2009
1,2%
Gezagsdepartementen
Financiën
Sociale sector
Economische sector
Andere

4,0%

26,4%

34,4%

34,0%
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Voor het tweede jaar op rij daalde het aandeel van de Gezagsdepartementen, waaronder de
immigratiediensten ressorteren, onder de 35%. De sector Financiën steeg met 6%, terwijl het aandeel
van de sociale sector stabiel bleef.

2.11. Evaluatie van de afgesloten klachten
Bij de afsluiting van een dossier duidt de federale Ombudsman aan of de klacht al dan niet gegrond is
en dit na toetsing aan de ombudsnormen.
Het onderzoek van een klacht kan leiden tot een van de vier volgende evaluaties:
1. gegrond: een of meerdere ombudsnormen werden niet nagekomen.
2. ongegrond: de ombudsnormen werden nagekomen.
3. gedeeltelijk gegrond:
Drie situaties zijn mogelijk:
- de klacht omvat verschillende even belangrijke grieven, die echter niet alle gegrond zijn. Echter, als
uit de klacht een en dezelfde hoofdbekommernis blijkt, dan zal de evaluatie van de klacht gericht
zijn op deze hoofdbekommernis;
- de gevallen waarbij er een gedeelde verantwoordelijkheid bestaat tussen de verzoeker en de
administratie;
- de klacht waarbij de materiële beginselen werden nagekomen (vb. de klager heeft geen recht op
een toelage waar hij om verzoekt), maar waaruit blijkt dat procedurele beginselen niet werden
gerespecteerd (vb. onbehoorlijk onthaal van de verzoeker of foute informatieverstrekking).
4. geen oordeel:
Vier mogelijkheden worden onderscheiden:
- de poging tot bemiddeling: wordt gehanteerd bij klachten die niet onmiddellijk als gegrond of
ongegrond kunnen worden beschouwd (de administratie beschikt over een discretionaire
bevoegdheid) of waarbij snel een oplossing kan worden bewerkstelligd zonder dat
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verantwoordelijkheden nader dienen onderzocht te worden;
- de onmogelijkheid om zich uit te spreken over de gegrondheid of niet van de klacht;
- het gebrek aan antwoord van de verzoeker op een vraag om toelichting van de federale
Ombudsman;
- de klacht die zonder voorwerp is geworden: de verzoeker informeert de federale Ombudsman
dat zijn tussenkomst niet verder vereist is of het probleem werd opgelost voordat de federale
Ombudsman zijn onderzoek aanvatte.
In de volgende grafiek wordt een algemeen beeld geschetst van de evaluatie van de 3 553 tijdens het
werkjaar 2009 afgesloten klachten (zonder de opschortingen). Ook de ambtenarenklachten zijn
inbegrepen in deze cijfers.

Evaluatie van de afgesloten klachten: evolutie 2008 - 2009
(Gedeeltelijk) gegrond
833 dossiers
1 021 dossiers

2009: 23,4%

2008: 32,2%
2009: 29,0%

2008: 28,6%
Poging tot bemiddeling
719 dossiers
520 dossiers

2009: 20,2%

2008: 16,4%
Geen oordeel
972 dossiers
721 dossiers

2009: 27,4%

2008: 22,8%

De toename van het aantal dossiers dat afgesloten is met de evaluatie geen oordeel verklaart zich door
de afsluiting eind 2009 van 249 klachten over ‘de behandelingstermijn van aanvragen om machtiging
tot verblijf’ die nog in behandeling zijn bij de dienst Vreemdelingenzaken. Het overgrote deel van
dossiers werd besproken met de dienst Vreemdelingenzaken.
Tengevolge van de publicatie op 19 juli 2009 van nieuwe instructies betreffende de humanitaire
situaties die de toekenning kunnen rechtvaardigen van een machtiging tot verblijf voor humanitaire
redenen, heeft de federale Ombudsman geoordeeld dat de klachten van de klagers die beslist hebben
hun dossier bij de dienst Vreemdelingenzaken te actualiseren om van de nieuwe regularisatiecriteria te
genieten, zonder voorwerp zijn geworden. De actualisering van de aanvraag om machtiging tot verblijf
op basis van de instructies van 19 juli 2009 is inderdaad een nieuw element. De dienst
Vreemdelingenzaken moet dus een bijkomende redelijke termijn krijgen om deze aanvragen te
behandelen.
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Ongegrond
1 029 dossiers
907 dossiers
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2.12. Toepassing van de ombudsnormen
U vindt hierna een overzicht van de ombudsnormen die werden aangewend bij de beoordeling van de
833 klachten die in 2009 werden afgesloten met de evaluatie gegrond of gedeeltelijk gegrond. Meerdere
ombudsnormen kunnen geschonden zijn in eenzelfde dossier en een schending van de norm efficiënte
coördinatie gaat in beginsel samen met de schending van een andere ombudsnorm. Dit verklaart dat
het aantal geschonden ombudsnormen (1 164) hoger is dan het aantal afgesloten dossiers (833).
Toepassing van de ombudsnormen
Ombudsnorm
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2009

%2009

2008

%2008

Redelijke termijn

440

37,8%

541

41,2%

Zorgvuldigheid
Overeenstemming met de rechtsregels

174
161

14,9%
13,8%

170
136

12,9%
10,4%

Passieve informatieverstrekking

112

9,6%

76

5,8%

Actieve informatieverstrekking

72

6,2%

25

1,9%

Redelijkheid en evenredigheid
Afdoende motivering
Efficiënte coördinatie
Afdoende toegankelijkheid
Vertrouwen
Gelijkheid
Rechtszekerheid
Hoffelijkheid
Hoorplicht

68
38
23
23
16
15
13
8
1
1 164

5,8%
3,3%
2,0%
2,0%
1,4%
1,3%
1,1%
0,7%
0,1%

64
22
54
20
98
8
97
1
1
1 313

4,9%
1,7%
4,1%
1,5%
7,5%
0,6%
7,4%
0,1%
0,1%

Het ruime aandeel van de redelijke termijn binnen de gebruikte ombudsnormen is te wijten aan de
lange behandelingsduur van de aanvragen tot regularisatie van verblijf bij de dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ).

2.13. Resultaat van het optreden van de federale Ombudsman
Zodra vaststaat dat een klacht gegrond is, gaat de federale Ombudsman na wat het resultaat is van zijn
tussenkomst:
a) als de klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond is:
- herstel
- gedeeltelijk herstel
- herstel geweigerd
- herstel onmogelijk (als het materieel niet (meer) mogelijk is om aan de bestaande situatie te
remediëren)
b) wanneer de federale Ombudsman een poging tot bemiddeling deed:
- geslaagd
- niet geslaagd
Wanneer uit het onderzoek naar de gegrondheid van de klacht bleek dat deze gegrond of gedeeltelijk
gegrond was, dan wordt deze klacht met positief resultaat afgesloten zo er een herstel of een
gedeeltelijk herstel bereikt werd. Evenzo wanneer een poging tot bemiddeling tot een goed einde
werd gebracht; wat inhoudt dat het geschil voor de indiener ervan op een positieve wijze werd
beslecht.
Anderzijds wordt een gegronde of gedeeltelijk gegronde klacht zonder resultaat afgesloten bij een
geweigerd herstel of bij een niet geslaagde bemiddelingspoging.

II. Algemene cijfers

Het onmogelijk herstel houdt in dat de tussenkomst van de federale Ombudsman onmogelijk een
oplossing had kunnen bewerkstellingen die bevredigend was voor de indiener van de klacht. Met deze
evaluatie wordt dan ook geen rekening gehouden bij het meten van het resultaat van de tussenkomst
van de federale Ombudsman.

Resultaat van het optreden van de federale ombudsman
Resultaat: Positief

Resultaat: Geen

Totaal

1 406 klachten
92,6%

112 klachten
7,4%

Totaal: 1 518

1 267 klachten
87,1%

188 klachten
12,9%

Totaal: 1 455

2009

2008

2.14. Behandelingsduur van de afgesloten ontvankelijke
klachten
Hierna volgt een grafiek met – per periode van 30 kalenderdagen – het aantal ontvankelijke klachten
dat in 2009 werd afgesloten. Het betreft zowel de nieuwe klachten als deze van vorige jaren die nog in
behandeling waren.

33
JAARVERSLAG 2009

Een belangrijk deel van de dossiers afgesloten zonder resultaat verklaart zich door de beslissing van het
opleidingsinstituut van de federale overheid (OFO) om de niet langer te antwoorden op de vragen
om toelichting van de federale Ombudsman over de dossiers in verband met de gecertificeerde
opleidingen. In 82 door de federale Ombudsman onderzochte dossiers meldde het OFO dat een
beroep bij de Raad van State was ingediend over dezelfde opleiding en dat het bijgevolg zijn
argumentatie voorbehield voor de administratieve rechter. Dit maakte elke poging tot bemiddeling van
de federale Ombudsman de facto onmogelijk, terwijl niets de federale Ombudsman formeel
verplichtte om zijn tussenkomst op te schorten. Het bewuste beroep was immers niet ingediend door
de betrokken klagers. Het OFO verbond er zich echter toe om aan alle dossiers hetzelfde gevolg te
geven dat zou voortvloeien uit het arrest van de Raad van State.

II. Algemene cijfers

Behandelingsduur in kalenderdagen van ontvankelijke klachten afgesloten in 2009
673

30 dagen
60 dagen

325

90 dagen

321
287

120 dagen
247

150 dagen
200

180 dagen

175

210 dagen

165

240 dagen
270 dagen

117

300 dagen

123
114

330 dagen

103

360 dagen
390 dagen

74

420 dagen

78
68

450 dagen

58

480 dagen
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510 dagen

40

540 dagen

47

570 dagen

41

600 dagen

43

630 dagen

23

660 dagen

19

690 dagen
720 dagen

28
19

Een klacht wordt als afgesloten beschouwd zodra de federale Ombudsman het resultaat van zijn
tussenkomst meldt aan de klager.
Uit de gegevens blijkt dat – van deze 3 553 klachten – 2 053 klachten (57,8%) werden afgesloten
binnen de zes maanden (tegenover 2 018 klachten of 63,7% in 2008).
Daarnaast werden nog eens 797 klachten (22,4%) afgesloten binnen het jaar (725 klachten of 22,9% in
2008), 365 andere klachten (10,3%) binnen het anderhalf jaar (234 klachten of 7,4% in 2008) en ten
slotte 173 klachten (4,9%) binnen de twee jaar (90 klachten of 2,8% in 2008).
Voor 165 klachten (4,6%) vergde de afhandeling meer dan 720 dagen (102 klachten of 3,2% in 2008).
Het aantal dossiers afgesloten binnen het jaar daalde (naar 80,2% waar dit in 2008 nog 86,6% was). De
top van de curve situeert zich nog steeds op 30 dagen, met 18,9% van de afgesloten dossiers binnen
deze termijn (tegen 13,7% in 2008).
De lange behandelingstijd kan te wijten zijn 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 op vragen van de federale Ombudsman, wordt
geantwoord zowel door de verzoekers als door administraties.

II. Algemene cijfers

De extra werklast die de verschillende in 2009 neergelegde onderzoeksverslagen met zich brachten,
had bovendien een onmiskenbare invloed op de gemiddelde behandelingstermijn van de klachten.
Immers, in 2009 werden de onderzoeksopdrachten beëindigd waarmee de Kamer van
volksvertegenwoordigers de federale Ombudsman in 2008 belastte. Zo overhandigde de federale
Ombudsman op 29 juni 2009 aan de Voorzitter van de Kamer twee onderzoeksverslagen: het eerste
naar de werking van de open centra beheerd en erkend door Fedasil en het tweede over de werking
van de gesloten centra beheerd door de dienst Vreemdelingenzaken.
Vervolgens overhandigde de federale Ombudsman de Kamer op 25 september 2009 een tussentijds
verslag betreffende de opvang van minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied
verblijven en waarvan de staat van behoefte is vastgesteld door een openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn aangezien de ouders niet in staat zijn hun onderhoudsplicht na te komen.
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III. Analyse van de behandelde klachten
Inleiding

Inleiding
In dit deel van het jaarverslag worden de klachten die wij in 2009 behandelden gebundeld op basis van
de inhoud van de klacht. Als bijlage voegen wij een overzicht toe van de in dit jaarverslag vermelde
administraties.14
De volgende thema’s komen hier aan bod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eerbiediging van de grondrechten
Toepassing van de reglementering en de administratieve procedures
Automatisme en automatisering
Redelijke termijn
Een proactieve administratie
Coördinatie tussen verschillende overheidsdiensten
Beoordelingsbevoegdheid van de administratie
Het personeel bij de federale overheid
Klachten over het regeringsbeleid en informatievragen

Het geheel wordt geı̈llustreerd met uit de ombudspraktijk gekozen voorbeelden.
De namen in de voorbeelden zijn fictief.
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14

pp. 193 e.v.
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1. Eerbiediging van de grondrechten
In het kader van zijn opdracht ontvangt de federale Ombudsman regelmatig klachten die betrekking
hebben op de grondrechten.
Het toezicht op de eerbiediging van de grondrechten door de federale administraties kan op
verschillende domeinen gebeuren, die allemaal even belangrijk zijn: opvang van asielzoekers, verblijf van
vreemdelingen, vrijheidsberoving, gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen en fiscaliteit.
De federale Ombudsman kan op die verschillende domeinen tussenkomen voor zowel Belgen als
vreemdelingen, voor volwassenen én voor kinderen, voor vrije burgers én voor gedetineerden.
In 2009 is de opvangcrisis echt schrijnend geworden. In de loop van het jaar ging het Federaal
Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) over tot de uitsluiting van sommige
categorieën begunstigden van de Opvangwet. Dat asielzoekers en hun kinderen letterlijk op straat
staan en aan hun lot worden overgelaten, toont aan in welke mate België tekortschiet in zijn
beschermingsplicht vastgelegd in het Belgische recht en in de internationale verdragen.
De federale Ombudsman heeft herhaaldelijk de aandacht gevestigd op die zware schendingen. Hij
heeft daarbij aanbevolen dringend voor een oplossing te zorgen om alle betrokkenen onmiddellijk op
te vangen onder omstandigheden waarin hun grondrechten worden gewaarborgd.
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De federale Ombudsman maakt zich ook ernstige zorgen over de detentieomstandigheden van
sommige gedetineerden. Overbevolkte, benauwde en totaal ongeschikte ruimtes in bepaalde
detentiecentra maken het onmogelijk om gedetineerden in menswaardige omstandigheden te
huisvesten.

De opvangcrisis
De opvangcrisis die zich eind 2008 al aankondigde is in de loop van 2009 alleen maar erger geworden.
Naast de inspanningen die werden gedaan om de opvangcapaciteit van het netwerk te verhogen, sloot
het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) steeds vaker bepaalde
categorieën begunstigden van de opvang uit, zonder enige wettelijke basis.
In juli 2009 heeft de federale Ombudsman aan Fedasil en aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke
Integratie en Armoedebestrijding aanbevolen, een einde te stellen aan de weigering om kinderen in
staat van behoefte, die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven, op te vangen.15
Omdat de situatie ondanks die aanbevelingen onveranderd bleef, zag de federale Ombudsman zich
genoodzaakt om eind september 2009 hierover een tussentijds verslag16 neer te leggen bij de Kamer
van volksvertegenwoordigers.
Ondanks alles blijft Fedasil weigeren opvang te verlenen aan gezinnen in illegaal verblijf met een
minderjarig kind in staat van behoefte, behalve na een individuele aanbeveling van de federale
Ombudsman of een beschikking van de rechtbank.

15
16

OA 09/01, pp. 148, 156 en 166-168; OA 09/02, pp. 148, 156 en 168-172.
Het tussentijds verslag is beschikbaar op onze website: http://www.federaalombudsman.be.
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In de tweede helft van 2009 werd de opvangcrisis nog
erger: Fedasil kon ook geen onderdak meer
garanderen voor asielzoekers.
Asielzoekers die om internationale bescherming
vragen en kinderen van wie de staat van behoeftigheid
werd vastgesteld, liepen elke dag weer het risico op
straat te belanden, zelfs in hartje winter.
België schiet tekort in zijn verplichting tot bescherming
van kinderen en asielzoekers, die voortvloeit uit het
Belgische recht en de internationale verdragen die
bindend zijn voor de Belgische Staat, en miskent hun
meest fundamentele rechten.

Op 23 oktober 2009 dient het gezin Stoikhov –
met een dochtertje van twee – een asielaanvraag
in. Omdat er geen plaatsen beschikbaar zijn,
weigert Fedasil het gezin op te vangen. In
toepassing van de opvangwet krijgen ze van
Fedasil een attest dat stelt dat er hen geen
verplichte plaats van inschrijving kon worden
toegekend en dat ze recht hebben op
maatschappelijke hulp van het OCMW op de
plaats van inschrijving in het wacht- of
vreemdelingenregister. Het gezin neemt op 28
oktober 2009 contact op met het OCMW. Het
gezin krijgt een bericht van ontvangst van de
aanvraag en de belofte dat het OCMW zal bellen
indien het hulp kan verlenen. Het gezin krijgt geen
enkele onmiddellijke hulp. Zowat twee weken
later wacht het gezin nog steeds op nieuws. ’s
Nachts wordt het gezin opgevangen door
vrijwilligers die het gedurende enkele dagen kan
onderbrengen, overdag verblijft het gezin op straat
of in het Brusselse Noordstation. Het dochtertje
heeft een zware hoest.

De federale Ombudsman heeft de Regering17
aanbevolen dat de federale Staat aan alle personen
die recht hebben op materiële opvang onmiddellijk
een huisvesting moet aanbieden die toelaat om in
hun fundamentele behoeften te voorzien. De
vereisten van de wet, de fundamentele rechten en
het behoorlijk bestuur, verplichten de federale
overheden ertoe doeltreffend samen te werken om dat doel te bereiken.18

41
De ontvankelijkheidsvoorwaarden van een aanvraag tot subsidiaire bescherming
om medische redenen worden strikt geı̈nterpreteerd
De subsidiaire bescherming zoals bepaald in de Europese richtlijn 2004/83/EG vindt haar oorsprong in
de rechten die worden gewaarborgd door artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens (EVRM).
Ze vormt een aanvulling voor de internationale bescherming van vreemdelingen die volgens het
Verdrag van Genève niet als vluchtelingen kunnen worden beschouwd, maar die bij terugkeer naar hun
land een reëel risico lopen op ernstige schade.
Sinds 2006 is de richtlijn omgezet in Belgisch recht: in het algemeen via artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet dat de aanvraag tot subsidiaire bescherming opneemt in de asielprocedure; en in
het bijzonder, via artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, dat een specifieke procedure in het leven
roept voor de aanvraag om machtiging tot verblijf, wanneer de vraag tot bescherming gebaseerd is op
een ernstige ziekte waarvoor er geen adequate behandeling bestaat in het land van herkomst.
In tegenstelling echter tot artikel 48/4, eist artikel 9ter van de vreemdeling die de aanvraag tot
subsidiaire bescherming indient, dat hij beschikt over een identiteitsdocument of dat hij de
onmogelijkheid aantoont om het vereiste identiteitsdocument in België te verwerven.
Deze formele voorwaarde wordt gecontroleerd door de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de
FOD Binnenlandse Zaken op het ogenblik dat de ontvankelijkheid van de aanvraag wordt onderzocht.
Aanvragen zonder een kopie van het paspoort worden onontvankelijk verklaard en het verzoek tot
subsidiaire bescherming wordt niet onderzocht, ongeacht de duidelijke ernst van de ziekte.
17
18

Via de Eerste Minister en de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.
OA 09/03, pp. 148, 157 en 172-175.
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Het statuut van subsidiaire bescherming
vindt echter zijn oorsprong in de
bescherming van de grondrechten van de
mens. Volgens een in het kader van de
mensenrechten unaniem aanvaard principe,
is de uitoefening van de grondrechten de
regel en zijn de beperkingen op die rechten
de uitzondering. Die beperkingen moeten
bovendien strikt worden geı̈nterpreteerd.
De
DVZ
dient
dan
ook
de
ontvankelijkheidsvoorwaarden van een
aanvraag tot subsidiaire bescherming te
interpreteren op basis van dat principe.
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Mevrouw Buku, een in Kinshasa (DR Congo) geboren Angolese
krijgt een verblijfstitel op basis van haar onredelijk lang
aanslepende asielprocedure. Haar verblijf kan echter niet worden
verlengd zonder paspoort. Gezien de moeilijkheid om een
Angolees paspoort te verkrijgen, dient Mevrouw Buku, zich
steunend op haar geboorteplaats Kinshasa, een aanvraag voor
een paspoort in bij de Congolese instanties, waar zij het document
ook krijgt. In plaats van haar verblijfstitel te verlengen, trekt de
dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die in, omdat de dienst van
mening is dat zij fraude heeft gepleegd in haar asielprocedure
door zich eerst op een andere nationaliteit te beroepen.
Daar Mevrouw Buku ernstig ziek is en zij een geavanceerde
medische behandeling nodig heeft dient zij een aanvraag tot
verblijfsvergunning in op basis van artikel 9ter van de
Vreemdelingenwet. De DVZ verklaart haar aanvraag
Bijgevolg heeft de federale Ombudsman,
onontvankelijk. Hij weigert rekening te houden met haar
in een individueel dossier, aan de DVZ
Congolese paspoort, gezien de twijfels over haar nationaliteit. Er is
aangetoond dat de gezondheidszorg zowel in Angola als in Congo
aanbevolen om de onontvankelijkheidsontoereikend is om Mevrouw Buku een geschikte medische
beslissing omtrent de aanvraag om
behandeling te geven. Volgens haar artsen houdt reizen bovendien
machtiging tot verblijf in te trekken en
een te groot gezondheidsrisico in.
deze aanvraag ten gronde te behandelen.19
Hoewel Mevrouw Buku zich op de Angolese nationaliteit beroept,
beschikt zij over een Congolees paspoort dat werd afgegeven door
bevoegde en soevereine overheidsinstanties, waarvan de authenticiteit niet in twijfel wordt getrokken door de DVZ. De
federale Ombudsman vraagt de administratie dan ook in aanmerking te nemen dat haar aanvraag voldoet aan de
ontvankelijkheidsvoorwaarden om de subsidiaire bescherming te vragen om medische redenen.
Na het dossier opnieuw aandachtig en grondig bestudeerd te hebben, beslist de DVZ om de onontvankelijkheidsbeslissing
in te trekken en Mevrouw Buku langer dan drie maanden te laten verblijven wegens een gezondheidstoestand die, volgens
de bewijsstukken waarover zij beschikt, haar niet toelaat om te reizen noch om in haar land van herkomst behandeld te
worden, of dit in de Democratische Republiek Congo of Angola is.

Op 26 november 2009 heeft het Grondwettelijk Hof overigens geoordeeld: Artikel 9ter van de wet van
15 december 1980 [...] schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat het niet toestaat dat de
aanvragers van subsidiaire bescherming die zich beroepen op hun gezondheidstoestand, hun identiteit en
hun nationaliteit op een andere manier aantonen dan door het overleggen van een identiteitsdocument.20

Een menswaardig bestaan in de gevangenis. Daar moet de FOD Justitie voor zorgen
Gedetineerden, die in de strafinrichting van Merksplas (SIM) aankomen, worden tijdelijk ondergebracht
in de celafdeling, een paviljoen dat door de gedetineerden het celblok wordt genoemd. De federale
Ombudsman ontving in 2009 meerdere klachten van gedetineerden over de detentieomstandigheden
in dit paviljoen.
Eind november 2009 is de federale Ombudsman de situatie ter plaatse gaan onderzoeken.

19
20

OA 09/08, pp. 149, 155 en 182-183.
Arrest n°193/2009.
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De SIM is gevestigd in een reeks zeer oude gebouwen
die dateren uit de jaren 1820. Oorspronkelijk werden
er landlopers opgesloten.
De SIM herbergt een uitsluitend mannelijke bevolking
bestaande uit ongeveer 440 veroordeelden en
ongeveer 270 beklaagden.
De celafdeling wordt gebruikt om de nieuw
aangekomen gedetineerden op te sluiten, in
afwachting van hun overplaatsing naar de andere
afdelingen van de SIM. Ook de gedetineerden met
een tuchtsanctie worden opgesloten in de celafdeling.

De heer Rudy Van Brabant is sinds kort
gedetineerd in de strafinrichting te Merkplas. Hij
dient een klacht in bij de federale Ombudsman
over zijn detentieomstandigheden in het celblok.
Hij klaagt dat gedetineerden gemiddeld meerdere
weken daar moeten verblijven hoewel het hele
paviljoen in slechte staat is en hij met een
medegedetineerde een cel van ongeveer 9 m2
moet delen. Bovendien is er geen sanitair: Hij dient
een nachtemmer te gebruiken in het bijzijn van
zijn medegedetineerde en er is geen stromend
water in de cel.

De celafdeling bestaat uit 64 cellen van 3,20 meter op 2,70 meter en 5 cellen van 3,20 meter op 2 meter.
De gevangenisdirectie erkent dat de cellen bestemd zijn om er slechts één gedetineerde in onder te
brengen maar stelt dat zij, als gevolg van de overbevolking, vele van de bovenvermelde 64 cellen moet
gebruiken om er twee gedetineerden in onder te brengen.
De gedetineerden verblijven er volgens schattingen van de gevangenisdirectie gemiddeld een tot
anderhalve maand vooraleer zij naar een ander deel van de strafinrichting worden overgebracht.21 Een
aantal gedetineerden verblijft er echter heel wat langer.

De penitentiaire beambten bedelen meerdere malen per dag water aan de gedetineerden. De
gedetineerden kunnen eenmaal per dag douchen, behalve op zon- en feestdagen.
De overbevolking, de te kleine verouderde cellen, het gebrek aan sanitair en aan stromend water in de
cel, de lange tijd die de gedetineerden in deze cellen moeten doorbrengen en het niet of onvoldoende
bestaan van activiteiten, maken de detentieomstandigheden onaanvaardbaar en mensonterend.
Volgens de gevangenisdirectie zijn er renovatieplannen en plannen om een bijkomende afdeling bij de
SIM te bouwen. Deze plannen worden als reden opgegeven om nu geen werken aan de celafdeling te
laten uitvoeren.
De federale Ombudsman stelt echter vast dat de renovatieplannen voor de bestaande gebouwen van
de SIM en de plannen om een nieuwe vleugel op te richten en de celafdeling buiten werking te stellen,
nog maar in een ontwerpstadium zijn.
De uitvoering van de mogelijke werken, waarvan het nog niet zeker is dat zij effectief zullen
plaatsvinden, zal meerdere jaren in beslag nemen. De FOD Justitie kan geen zekerheid geven over de
datum waarop de celafdeling niet meer in gebruik zal zijn.
In de huidige omstandigheden voldoet de celafdeling niet aan de vereisten om er gedetineerden in
menswaardige omstandigheden in onder te brengen.
De gevangenisdirectie is het ermee eens dat de celafdeling niet aangepast is om gedetineerden in
onder te brengen en dat ze overbevolkt is.
De federale Ombudsman beveelt dan ook aan om de celafdeling in de Strafinrichting te Merksplas
buiten gebruik te stellen omdat deze ongeschikt is om er gedetineerden in onder te brengen.22

21

22

De termijn voor overplaatsing naar een andere afdeling is de laatste jaren gevoelig langer geworden. In februari 2005 bedroeg
de verblijfsduur in de celafdeling gemiddeld 14 dagen tot één maand.
OA 09/05, pp. 149, 154 en 178-180.
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Er zijn geen sanitaire voorzieningen in de cellen en er is evenmin stromend water. Op het binnenplein
zijn tijdens de wandeling, gedurende twee maal anderhalf uur per dag, vier toiletten voor ongeveer
honderd mensen beschikbaar.
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In antwoord op de aanbeveling van de federale Ombudsman deelt het Directoraat-generaal
Penitentiaire Inrichtingen mee dat het instructies heeft gegeven om zo snel mogelijk op elke verdieping
van de celafdeling twee cellen om te bouwen tot toilet- en doucheruimtes, die door een aanpassing
van het regime van de celafdeling overdag toegankelijk zullen zijn.
De FOD Justitie dient nu deze instructies daadwerkelijk uit te voeren. Het valt af te wachten of deze
verbouwing samen met de aangekondigde wijziging van het regime, van strikt gesloten naar een meer
open regime, het probleem van de te kleine en verouderde cellen kan opvangen.
De federale Ombudsman blijft bezorgd over de overbevolking in deze celafdeling. De door de FOD
Justitie aangekondigde capaciteit van 110 gedetineerden in 60 van deze kleine en verouderde cellen is
verontrustend.

Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven
Het recht van de gedetineerde op briefwisseling
In principe heeft iedere persoon het recht te
corresponderen.23
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Dit grondrecht wordt voor alle burgers erkend, ook
voor gedetineerden. Voor hen is de uitoefening van
dit recht des te belangrijker, daar hun contact met de
buitenwereld beperkt is.
Het recht van de gedetineerden – beklaagden en
veroordeelden – om te corresponderen wordt
geregeld door artikelen 17 tot 24 van het koninklijk
besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen
reglement van de strafinrichtingen.24

De heer Dison verzoekt om de tussenkomst van
de federale Ombudsman, omdat de directie van
de gevangenis weigert om zijn brieven te bezorgen
aan zijn vriendin, een gedetineerde in een andere
gevangenis. De moeder van de heer Dison klaagt
op haar beurt over het feit dat haar zoon zijn
briefwisseling niet ontvangt.
De federale Ombudsman vraagt de gevangenisdirecteur
om een precieze uitleg over de redenen waarom
het recht op briefwisseling van de heer Dison
beperkt wordt, zowel met zijn familie als met zijn
vriendin. Na een nieuw onderzoek beslist de
gevangenisdirecteur de beperkingen meteen op te
heffen, want geen enkele van de aangehaalde
redenen leek hem “voldoende om dergelijke
maatregelen te rechtvaardigen”.

Zo wordt onder meer het volgende bepaald:
- de veroordeelden moeten de toelating krijgen van
de gevangenisdirecteur om briefwisseling te voeren
met andere personen dan diegenen die worden opgesomd in artikel 19, alinea 1.25 Deze toelating is
niet vereist voor beklaagden;
- enkel een onderzoekrechter kan een beklaagde verbieden te communiceren;
- de brieven die de beklaagden en de veroordeelden schrijven of ontvangen kunnen vóór hun
verzending of overhandiging aan de controle van de gevangenisdirecteur of zijn gemachtigde worden
onderworpen.
Elke gedetineerde, zonder onderscheid, kan als tuchtmaatregel het recht op briefwisseling ontzegd
worden.26

23
24

25
26

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, artikel 8.1.; Grondwet, artikel 29.
Artikelen 54 tot 57 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de
gedetineerden zijn nog niet van kracht. Krachtens deze artikelen, heeft de gedetineerde in principe het recht een onbeperkt
aantal brieven te verzenden en te ontvangen. De brieven die aan de gedetineerde worden toegezonden kunnen aan de
controle van de gevangenisdirecteur onderworpen worden. De brieven die de gedetineerden verzenden, worden vóór de
verzending ervan niet aan de controle van de directeur onderworpen, tenzij er geı̈ndividualiseerde aanwijzingen bestaan dat
controle noodzakelijk is in het belang van de orde of de veiligheid. Indien de directeur na de controle beslist een brief niet te
verzenden, wordt de gedetineerde schriftelijk in kennis gesteld van de motieven die aan de basis liggen van deze beslissing.
Hun bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, hun voogd, hun echtgenoot, hun broeders, zusters, ooms en tantes.
Koninklijk besluit van 21 mei 1965, artikel 82, 1°.
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Als de federale Ombudsman hierover klachten ontvangt, ziet hij erop toe of het verbod op
briefwisseling strookt met de reglementering en of het door de gevangenisdirectie nagestreefde doel
gerechtvaardigd is. De maatregel dient redelijk te zijn en in evenredigheid met het doel.

De weigering van een visum in het kader van de gezinshereniging om redenen van
openbare orde
Een Europese richtlijn27 regelt voor de burgers van de Europese Unie en hun familieleden het recht
van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten. In overeenstemming met deze richtlijn
voorziet de Vreemdelingenwet in het recht op gezinshereniging voor de familieleden28 van een burger
van de Unie. De wetgever besliste eveneens dat de familieleden van een Belg dezelfde rechten
genieten als de familieleden van een burger van de Unie.
Onder bepaalde voorwaarden kan het recht op gezinshereniging aan een lid van de familie geweigerd
worden om redenen van openbare orde, van nationale veiligheid of van volksgezondheid. Het gedrag
van de betrokkene moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een
fundamenteel belang van de samenleving vormen.29 Bovendien moeten de om redenen van openbare
orde genomen maatregelen in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend
gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag van de betrokkene.

De overheid dient in het bijzonder rekening te houden met de rechtspraak van het Hof van Justitie van
de Europese Unie en van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betreffende het recht op
respect voor het privé- en het gezinsleven.
In een mededeling van 2 juli 200931 herinnerde de Europese Commissie eraan, dat, zelfs indien het
persoonlijke gedrag van het familielid een bedreiging vormt die voldoende ernstig en actueel is om een
beperkende maatregel op het recht van vrij verkeer of verblijf te rechtvaardigen, de bevoegde
overheid de proportionaliteit van de maatregel moet beoordelen en rekening moet houden met de
persoonlijke en de gezinssituatie van de betrokkene. Gezien het bovendien om een recht gaat, moet
de uitzondering van openbare orde op restrictieve wijze worden geı̈nterpreteerd. Het is niet aan de
vreemdeling om het bewijs te leveren dat hij geen gevaar vormt voor de openbare orde, maar wel aan
de overheid om aan te tonen dat alle voorwaarden vervuld zijn om een beperkende maatregel op te
leggen.
Uit de klachten die in 2009 werden behandeld, blijkt dat de beslissingen van de DVZ niet altijd in
redelijkheid verantwoord zijn en soms een onevenredige belemmering vormen voor de uitoefening
van het recht op het gezinsleven van de betrokkenen.
Wanneer de DVZ aan iemand weigert om zijn partner in België te vervoegen, terwijl het koppel
samen al een kind heeft, dient de DVZ rekening te houden met het hoger belang van het kind en diens
recht om persoonlijke relaties en regelmatige contacten te onderhouden met beide ouders.

27

28

29
30
31

Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers
van de Unie en hun familieleden.
De echtgenoot, de partner, de bloedverwanten in neergaande lijn beneden de leeftijd van 21 jaar. De bloedverwanten in
neergaande lijn ouder dan 21 jaar en de bloedverwanten in opgaande lijn op voorwaarde dat ze ten laste zijn.
Wet van 15 december 1980, artikel 43, alinea 1, 2°.
Jaarverslag 2008, pp. 88-89.
Mededeling (2009) 313 van 2 juli 2009 betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van Richtlijn
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de
Unie en hun familieleden.
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De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse zaken beschikt over een zekere
vrijheid bij de beoordeling van de werkelijkheid, de actualiteit en de ernst van de bedreiging.30 De DVZ
beschikt daarentegen niet over een algehele vrijheid om het toegangs- en verblijfsrecht van burgers van
de Unie en hun familieleden te beperken.

III. Analyse van de behandelde klachten
1. Eerbiediging van de grondrechten

Einde 2009 heeft de DVZ aan de federale
Ombudsman gemeld dat de mededeling
van de Europese Commissie werd bezorgd
aan de dienst die gelast is met het
onderzoek van de aanvragen tot
gezinshereniging. De mededeling zal
voortaan ook als referentie worden
gebruikt voor het al dan niet opleggen van
beperkingen aan de uitoefening van het
recht op gezinshereniging om redenen van
openbare orde.
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In november 2005 huwt de heer Aslan, een Turkse onderdaan,
met Mevrouw Bilgili, een Belgische van Turkse herkomst. Hij
vraagt een visum aan in het kader van de gezinshereniging, maar
de dienst Vreemdelingenzaken weigert dit. De dienst is van
mening dat hij een bedreiging vormt voor de openbare orde. De
heer Aslan werd in Liechtenstein twee keer tot twee jaar
gevangenisstraf veroordeeld, in 1999 en 2000. In september
2007 bevalt Mevrouw Bilgili van hun dochtertje. Daar de
gezinssituatie gewijzigd is, dient de heer Aslan een tweede
visumaanvraag in, die weer geweigerd wordt. Volgens de dienst
Vreemdelingenzaken vormt de man nog steeds een bedreiging en
zijn persoonlijke en familiale belangen mogen niet primeren boven
de bescherming van de openbare orde. Mevrouw Bilgili neemt
contact op met de federale Ombudsman.
Verder zal de DVZ op geregelde tijdstippen
De federale Ombudsman stelt aan de dienst Vreemdelingenzaken
controleren hoe deze bepalingen door zijn
voor om de beslissing tot weigering in te trekken, want er wordt
ambtenaren worden toegepast. Zo wordt
niet gepreciseerd in welke mate het gedrag van de man een
een extra garantie geboden dat België zijn
werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt, die
Europese en internationale verplichtingen
rechtvaardigt dat zijn recht op respect voor het gezinsleven
naleeft.
miskend wordt. De dienst Vreemdelingenzaken volgt het voorstel
niet, maar suggereert dat de heer Aslan een nieuwe
visumaanvraag indient en tastbare bewijzen voorlegt dat hij geen gevaar vormt voor de openbare orde. Het voorgelegde
gerechtelijk dossier volstaat niet.
De federale Ombudsman kan niet aanvaarden dat de dienst Vreemdelingenzaken de bewijslast omkeert. Het is aan de
overheid om aan te tonen dat alle voorwaarden vervuld zijn om het visum te weigeren. Bovendien moet de uitzondering
van openbare orde worden toegepast, rekening houdend met het hoger belang van het dochtertje van de heer Aslan en
met haar recht om persoonlijke relaties en regelmatige contacten te hebben met haar vader.
En uiteindelijk, op 17 november 2009, vier jaar na zijn huwelijk, krijgt de heer Aslan het visum waarmee hij zijn echtgenote
en dochtertje in België kan vervoegen.

De bescherming van de mensenrechten kent geen grenzen
Wanneer een burger te maken krijgt met
overheidsinstanties uit meerdere landen, is
het voor hem niet makkelijk zijn rechten te
doen eerbiedigen.

Op 3 december 2009 neemt een Belgische vereniging ter
bescherming van de rechten van vreemdelingen contact op met de
federale Ombudsman over Mevrouw Mumbo, een Ivoriaanse die
vastgehouden wordt in een bewaringscentrum in Parijs.
Mevrouw Mumbo is de moeder van een Belgisch kind dat in
De federale Ombudsman werkt daarom
België samenwoont met zijn vader. Zij is gescheiden maar
behoudt een bezoekrecht krachtens een beslissing van het
soms samen met ombudsmannen uit
Tribunal de Grande instance in Parijs. Tot nog toe heeft zij slechts
andere landen.
sporadisch gebruik gemaakt van dat recht, ondermeer omdat zij
Naar aanleiding van een klacht die eind
geen verblijfsvergunning heeft in België. Zij pendelt wel regelmatig
2009 werd ingediend en die hier als
tussen beide landen.
Mevrouw Mumbo wordt aangehouden wegens een onwettig
voorbeeld gegeven wordt, namen wij
verblijf in Frankrijk. Haar uitwijzing naar Ivoorkust is gepland op 7
contact op met de Franse nationale
december 2009. Het kind dreigt dus alle banden met zijn moeder
ombudsman.
te verliezen en de vader schrijft dan ook een brief waarin hij de
Franse autoriteiten vraagt om de moeder van zijn kind niet uit te wijzen.
De federale Ombudsman neemt op 3 december onmiddellijk contact op met zijn collega, de Franse ombudsman. De
volgende morgen krijgt de federale Ombudsman te horen dat Mevrouw Mumbo vrijgelaten werd. Als gevolg van de
tussenkomst van de Franse ombudsman heeft de Prefect van de Parijse politie beslist om het uitwijzingsbevel te annuleren.
Mevrouw Mumbo moet nu de nodige stappen zetten om haar situatie te regulariseren.
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Kinderrechten
Het hoger belang van het kind bij de behandeling van de aanvragen om machtiging
tot verblijf
De aanvraag om machtiging tot verblijf voor
een gezin kan gebaseerd zijn op de
bijzondere omstandigheden van de
kinderen. De dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken
moet voorrang geven aan het belang van
het kind.

De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken dient
rekening te houden met het recht van het kind om persoonlijke relaties te
onderhouden met zijn ouders
In principe moet iemand die geen onderdaan is van een land van de Europese Unie een visum hebben
om tijdelijk32 in België te mogen verblijven als toerist of in het kader van een familiebezoek.
De toekenningsvoorwaarden van een dergelijk visum worden bepaald in het toepassingsverdrag van
het Schengenakkoord van 14 juni 1985. In dat kader beschikt de DVZ over een aanzienlijke
beoordelingsbevoegdheid, waarbij het risico op migratie moet worden ingeschat. Het gebeurt dan ook
dat de DVZ weigert om voor een familiebezoek een visum kort verblijf toe te kennen, wanneer de
dienst meent dat het risico bestaat dat de vreemdeling zich op het grondgebied zal vestigen. De DVZ
is van mening dat twijfel over het doel van de reis op zich al reden genoeg is om het visum te
weigeren.
Indien de aanvraag voor een visum kort verblijf wordt ingediend door een kind dat één van zijn ouders
wil bezoeken die in België gevestigd is, moet de DVZ rekening houden met het recht van het kind om
persoonlijke relaties te onderhouden met elk van zijn ouders, krachtens het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens en het Kinderrechtenverdrag.

32

Maximum 90 dagen.
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De acht kinderen van het gezin Osemwegie bevinden zich in een
benarde situatie. De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kent een
beperkt verblijf toe aan het gezin, dat verlengd kan worden onder
drie voorwaarden: het gezin moet samenwonen, de kinderen
moeten verder naar school gaan in het bijzonder onderwijs en één
van beide ouders moet werken.
In de loop van het jaar scheiden de ouders. De moeder beslist om
met haar drie dochters naar Nigeria terug te keren, terwijl de
vader, die ondertussen werkloos is, in België blijft met zijn vijf
Omwille van het hogere belang van het
zoons. Het gezin woont in een ongebruikte garage in een wegens
kind fungeert de federale Ombudsman
de onveiligheid beruchte wijk. Daar er niet langer aan de drie
soms als bemiddelaar tussen de
voorwaarden voldaan wordt, dient de heer Osemwegie geen
verschillende administratieve diensten.
aanvraag in tot verlenging van de verblijfsvergunning.
De dienst Jeugdbijstand van de Franse Gemeenschap beslist om de zorg voor alle kinderen op zich te nemen, maar wordt
in zijn werking beperkt doordat de kinderen in onwettig verblijf zijn. De advocaat van de heer Osemwegie dient een nieuwe
aanvraag om machtiging tot verblijf in en neemt ook contact op met de federale Ombudsman.
De federale Ombudsman richt zich enerzijds tot de DVZ, die hij wijst op het hogere belang van de kinderen en anderzijds
tot de Jeugdbijstand om een algehele beoordeling te krijgen van de toestand van de jongens. Nadat de DVZ kennis heeft
genomen van die beoordeling krijgen de heer Osemwegie en zijn vijf zoons een tijdelijke verlenging van hun verblijfstitel.
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1. Eerbiediging van de grondrechten

Een kind het recht weigeren om zijn vader
of zijn moeder te bezoeken, enkel en alleen
omdat het risico bestaat dat het kind zich in
België vestigen, is onredelijk en niet
evenredig met het recht dat bekrachtigd
wordt door de voornoemde internationale
verdragen.

De heer Bamena woont in België en wil graag dat zijn vrouw die
met hun vier kinderen in Kinshasa woont, hem komt vervoegen om
voorbereidingen te treffen voor de gezinshereniging aan het einde
van het schooljaar. Hij wil ook dat één van zijn kinderen, François,
vijf jaar oud, hem tijdens de kerstvakantie komt bezoeken.
Mevrouw Bamena dient dus een aanvraag in voor een visum in
het kader van de gezinshereniging voor zichzelf en voor een visum
kort verblijf voor François. De heer Bamena geeft gedetailleerd
uitleg over de plannen met zijn gezin. Enkele dagen voor de
kerstvakantie verwerpt de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de visumaanvraag voor een kort verblijf van het kind, want de
DVZ meent dat “het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf” niet voldoende gerechtvaardigd zijn. De
dienst preciseert verder dat er tegenstrijdigheid is in het gelijktijdig aanvragen van een gezinshereniging voor bepaalde
leden van het gezin en de aanvraag van een visum voor kort verblijf voor één van de kinderen. De DVZ spreekt dus zijn
twijfel uit over de reden van het verblijf en het risico van vestiging.
De federale Ombudsman meent dat de beslissing van de DVZ enerzijds slecht gemotiveerd is, gezien de gedetailleerde
uitleg van de heer Bamena over het voorgenomen verblijf van zijn zoon François en anderzijds onevenredig is met het recht
van het kind om persoonlijke relaties te onderhouden met elk van zijn ouders. Hij stelt de DVZ dan ook voor om op de
beslissing terug te komen.
Op 24 december 2009 stemt de DVZ in met het voorstel van de federale Ombudsman en bezorgt François het gevraagde
visum. De federale Ombudsman komt rechtstreeks tussen bij de Belgische ambassade in Kinshasa, zodat die het visum
diezelfde dag, om 18 u nog wil uitreiken, ondanks het feit dat de kantoren al gesloten zijn. Uiteindelijk komt het kind in de
morgen van 25 december in Brussel aan en kan het met zijn vader Kerstmis vieren.
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Dit geval illustreert bovendien dat de DVZ de weigering van een visum niet geldig kan motiveren door
het risico op migratie enkel af te leiden uit het feit dat er een mogelijkheid tot gezinshereniging is in de
toekomst. Dat zou erop neerkomen dat mensen die over het recht op gezinshereniging beschikken
geen aanvraag mogen indienen voor een visum kort verblijf, omdat steeds het risico bestaat dat zij
vervolgens, wanneer zij op het grondgebied zijn, het recht op gezinshereniging inroepen.

Toegang tot de gezondheidszorg geweigerd aan een buitenlands kind
Wanneer een kind van buitenlandse
nationaliteit in België aankomt, is het voor
een ziekenfonds niet altijd gemakkelijk om
vast te stellen of en in welke hoedanigheid
het recht heeft op de verplichte verzekering
voor geneeskundige zorgen en uitkeringen.
Het buitenlandse kind kan op die manier
gedurende meerdere maanden de toegang
tot de gezondheidszorg ontzegd worden,
hoewel het er recht op heeft. Dit verergert
enkel nog de toestand en de problemen
waarmee het kind en zijn familie
geconfronteerd kunnen worden.

Saı̈f is 10 jaar oud. Hij woont in België bij zijn tante, Mevrouw
Nejjar, en wacht op een antwoord betreffende zijn aanvraag tot
regularisatie. In Algerije kreeg Mevrouw Nejjar voor haar neef een
akte van ‘kafala’, een vorm van wettelijke voogdij die
internationaal erkend wordt. Sinds zijn aankomst in België gaat
Saı̈f gewoon naar school. Hij heeft echter een paar
gezondheidsproblemen. Mevrouw Nejjar dient bij haar
ziekenfonds verschillende aanvragen in om Saı̈f de verzekering
gezondheidszorg en uitkeringen te laten genieten. Daar zij geen
antwoord krijgt, verzoekt Mevrouw Nejjar om de tussenkomst van
de federale Ombudsman.
Het ziekenfonds legt aan de federale Ombudsman uit dat Saı̈f van
de verzekering gezondheidszorg en uitkeringen niet kan genieten
als titularis, omdat hij bij zijn tante woont en dus niet kan worden
beschouwd als een niet-begeleide buitenlandse minderjarige.
Zes maanden voordien had het ziekenfonds aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) gevraagd
of het wettelijk mogelijk was om Saı̈f in te schrijven als persoon ten laste van Mevrouw Nejjar. Als gevolg van de
tussenkomst van de federale Ombudsman schrijft het ziekenfonds een herinnering aan het RIZIV, dat met de inschrijving
instemt. Mevrouw Nejjar kan dus terugbetaald worden voor de medische zorgen die Saı̈f krijgt.
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Het kiesrecht
Verscheidene burgers, die een kiesbrief hadden ontvangen om deel te nemen aan de verkiezingen van
7 juni 2009 voor het Vlaams Parlement en voor het Europees Parlement contacteerden de federale
Ombudsman. De voorzitter van het stembureau had hen als kiezer geweigerd, omdat hun naam
voorkwam op de kiezerslijst van een andere EU-lidstaat.
Wat de reden hiervoor was onderzochten wij bij de FOD Binnenlandse Zaken

De wet van 11 april 1994 tot wijziging van de wet van
23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het
Europees Parlement zet deze richtlijn om.
De filosofie van de richtlijn bestaat erin om de
Europese burgers die in een andere lidstaat verblijven
dan het land waarvan zij de nationaliteit hebben, aan
te zetten om bij de verkiezingen voor het Europees
Parlement te stemmen in het land waar zij verblijven.
Om te vermijden dat bepaalde kiezers meerdere
stemmen zouden uitbrengen voor de verkiezingen
van het Europees Parlement, stelt de richtlijn een
procedure vast om gegevens betreffende de
kiezerslijsten uit te wisselen tussen de lidstaten.

De heer Van den Berghe woont met zijn gezin in
Frankrijk, waar hij werkt. Hij en zijn echtgenote
hebben er zich ingeschreven voor de plaatselijke
gemeenteraadsverkiezingen. Na enige tijd komt de
familie Van den Berghe terug in België wonen. Op
7 juni 2009, gaan hij en zijn echtgenote met hun
oproepingsbrief naar het opgeven stembureau om,
zoals wettelijk verplicht is, hun stem uit te brengen.
Als zij hun identiteitskaart en oproepingsbrief
afgeven, deelt de voorzitter van het stembureau
hen mee dat zij hun stem zowel voor de Europese
als voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement
niet mogen uitbrengen omdat zij van de kiezerslijst
geschrapt zijn. De voorzitter van het stembureau
kan geen verdere uitleg geven maar stelt te
handelen op instructie van de FOD Binnenlandse
Zaken die instaat voor de organisatie van de
verkiezingen. De heer Van den Berghe dient
daarop klacht in bij de federale Ombudsman.

De FOD Binnenlandse Zaken ontving van 20 van de 26 lidstaten van de Europese Unie de officiële lijst
van de Belgische onderdanen die ingeschreven waren om te stemmen in het land van verblijf, ter
gelegenheid van de verkiezing van het Europees Parlement van 7 juni 2009.
De FOD Binnenlandse Zaken stelde vast dat er 43 105 Belgen ingeschreven waren op de kieslijsten
van de andere lidstaten van de Europese Unie, 3 300 Belgen waren eveneens ingeschreven op de
nationale kieslijsten.
Op 5 juni 2009, twee dagen voor de verkiezingen en zonder enige bijkomende controle, had de FOD
Binnenlandse Zaken de lijst van deze personen doorgestuurd aan de gemeenten met instructie om
hen van de kiezerslijst te schrappen opdat het niet mogelijk zou zijn dat zij twee maal zouden
stemmen.
Bij nazicht tijdens en na de verkiezingen, is gebleken dat de lijsten die door de andere lidstaten werden
bezorgd niet altijd actueel waren. Personen die niet meer op het grondgebied van de lidstaat
verbleven, stonden nog op de lijst van deze lidstaat.
Deze personen waren al teruggekeerd naar België en stonden geldig vermeld in het bevolkingregister
van een Belgische gemeente. Zij zijn in België stemgerechtigd voor zowel de verkiezing van het
Europees Parlement als voor de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen.

33

Richtlijn 93/109/EG van 6 december 1993 van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling van de wijze van uitoefening
van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, ten behoeve van de burgers van de Unie
die verblijven in een huidige of toekomstige lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn, Europees Publicatieblad, 30 december
1993, L329.
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Het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor
het Europees Parlement wordt geregeld door de
Richtlijn 93/109/EG van 6 december 1993 van de
Raad van de Europese Unie.33
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De personen die de federale Ombudsman contacteerden bleken er niet van op de hoogte dat zij zich,
in beginsel, bij hun vertrek uit de lidstaat van de kiezerslijst hadden moeten laten schrappen en de
lidstaat waar zij voordien verbleven hadden, had blijkbaar niet de nodige controles uitgevoerd om vast
te stellen dat deze Belgen niet meer aan de voorwaarden voor het actief stemrecht voldeden.
In heel wat lidstaten impliceert de kiezerslijst niet automatisch dat erin opgenomen personen effectief
hun stemrecht zullen uitoefenen. Zij hebben enkel de mogelijkheid om aldaar hun stem uit te brengen.
Dit kan verklaren waarom sommigen niet de nodige stappen hebben ondernomen om zich van de lijst
te laten schrappen.
De federale Ombudsman stelt vast dat de oorsprong van het probleem niet bij de FOD Binnenlandse
Zaken ligt maar dat het onder meer het gevolg is van foute gegevens op de lijsten van de andere
lidstaten en dubbele inschrijvingen door de burgers. De FOD Binnenlandse Zaken had echter niet,
zoals nu gebeurd is, zonder enige controle of nazicht opdracht mogen geven om de personen, die hun
oproepingsbrief hadden ontvangen, de dag van de verkiezingen ter plaatse te verhinderen om hun
stem uit te brengen. Aangezien de kiezerslijsten in België worden opgesteld op basis van de
inschrijvingen in het bevolkingsregister, had de FOD Binnenlandse Zaken eerst de juistheid en onder
meer de actualiteit van de Belgische registers moeten nagaan, in plaats van te vertrouwen op de
gegevens van de lijsten van andere lidstaten.
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Artikel 13 van de vermelde Richtlijn 93/109/EG bepaalt dat de lidstaten de lijsten binnen een redelijke
termijn voor de verkiezingen moeten toezenden. Elke lidstaat dient in overeenstemming met zijn
nationale wetgeving de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat zijn onderdanen in meer
dan een lidstaat hun actief en passief kiesrecht uitoefenen.
Er is geen bepaling in het Belgisch recht die stelt dat een persoon die in het bevolkingsregister is
ingeschreven en vermeld staat op de kiezerslijst, kan uitgesloten worden van het recht om als kiezer
deel te nemen aan de verkiezingen omdat zijn naam op een lijst van kiezers van een andere lidstaat
vermeld is. De voorwaarden om als kiezer deel te nemen aan de verkiezingen zijn vervat in artikel
1, §1, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezingen van het Europese Parlement. De
voorwaarde van inschrijving in het bevolkingsregister dient vervuld te zijn de dag waarop de
kiezerslijsten worden opgemaakt.
Enkel het dubbel stemmen wordt verboden. Wie dubbel stemt maakt zich schuldig aan een misdrijf
dat bestraft wordt met een correctionele gevangenisstraf van acht tot vijftien dagen en met een
geldboete van € 26 tot € 200.
Doordat de Europese verkiezingen in België gelijktijdig met de verkiezingen van de Gemeenschaps- en
de Gewestparlementen worden georganiseerd en er maar één kiezerslijst is voor de twee
verkiezingen, werden de kiezers die voorkwamen op de aan België toegezonden buitenlandse lijsten,
eveneens geschrapt van de lijst voor de regionale verkiezingen.
Het deelnemen als kiezer aan verkiezingen is een fundamenteel recht en tegelijk een verplichting. De
FOD Binnenlandse Zaken dient te vermijden dat een persoon die vermeld staat op een lijst van een
andere lidstaat voor de Europese verkiezingen en op de Belgische kiezerslijst vermeld is, automatisch
uitgesloten wordt voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. Ook
automatische uitsluiting voor de verkiezingen van het Europees Parlement dient vermeden te worden.
De federale Ombudsman heeft de FOD Binnenlandse Zaken aanbevolen om geen kiezers die op de
Belgische kiezerslijst staan van deze kiezerslijst te doen schrappen, enkel en alleen omdat zij ook op
een kiezerslijst van een lidstaat van de EU voorkomen, mogelijkheid die niet voorzien is door de
Belgische kieswetgeving.34

34

OA 09/04, pp. 148, 154 en 176-178.
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Gelijkheid voor…
… de belastingen
Gehuwde of wettelijk samenwonende werklozen betaalden meer belastingen dan andere categorieën
personen die pensioenen of vervangingsinkomsten ontvingen.
De belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten werd sinds het aanslagjaar 2005
niet meer per gezin, maar per belastingplichtige berekend. Die gedecumuleerde berekeningswijze gold
voor bijna alle soorten vervangingsinkomsten, maar niet voor de meeste werkloosheidsuitkeringen,
waarvoor nog altijd een vermindering per gezin werd toegekend.
Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 2 april 2009 dat hierdoor het gelijkheidsbeginsel was
geschonden.35
Het gevolg was dat de betrokken werklozen aanspraak konden maken op de teruggave van de sinds
aanslagjaar 2005 teveel betaalde belastingen.
In de praktijk kwam dat erop neer dat zij daarvoor zelf eerst een verzoek tot ambtshalve ontheffing
moesten indienen bij de FOD Financiën.
In de media werd vanaf april 2009 echter aangekondigd dat gehuwde of wettelijk samenwonende
werklozen de belasting die ze gedurende vijf jaar teveel hadden betaald, automatisch zouden
terugkrijgen.
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De fiscus deed echter onmiddellijk al het nodige om de gegevensbestanden zo te organiseren dat de
teruggaven voor iedereen in dezelfde situatie op gelijke wijze tot stand werden gebracht.

… bij de diplomatieke of consulaire posten
Artikel 5, 2° van de wet van 10 juli 1931
betreffende de bevoegdheid der diplomatieke en
consulaire agenten in notariële zaken bepaalt dat:
de notariële bevoegdheid der diplomatieke agenten
alsmede der agenten van het consulair korps die met
het notarisambt worden bekleed zich uitstrekt tot de
huwelijkscontracten betreffende een Belgische
onderdaan en een vreemde vrouw.
De FOD Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat
uit dit wetsartikel volgt dat een huwelijkscontract
tussen een Belgische vrouw en een buitenlandse
man niet kan worden verleden in ambassades en
consulaten van België die beschikken over
notariële bevoegdheid36, terwijl dit voor de
Belgische mannen wel mogelijk is.

35
36

Mevrouw Elise Van der Donckt wil op de Ambassade van
België te New Delhi, India, in het huwelijk treden met haar
Nepalese verloofde, de heer Rajendra Bahadur. Mevrouw
Van der Donckt, die de Belgische nationaliteit bezit, wenst
echter te trouwen met een huwelijkscontract. De
ambassade legt haar uit dat het afsluiten van een
huwelijkscontract op een Belgische ambassade of
consulaat volgens een oude wet van 1931 alleen mogelijk
is tussen een Belgische man en een buitenlandse vrouw.
De heer Bahadur vraagt uiteindelijk een visum met het
oog op huwelijk aan, zodat het koppel in België een
huwelijk kan afsluiten met een huwelijkscontract volgens
Belgisch recht. De heer Bahadur krijgt probleemloos zijn
visum, en het koppel kan in Gent met een
huwelijkscontract trouwen. Mevrouw Van der Donckt vindt
dat zij als Belgische bruid gediscrimineerd wordt indien zij
bij een huwelijk op een ambassade een huwelijkscontract
zou willen laten verlijden.

Arrest n°65/2009.
Hetzelfde beginsel wordt door de FOD Buitenlandse Zaken toegepast op toekomstige echtgenoten van hetzelfde geslacht, in
het geval één van hen de Belgische nationaliteit bezit.
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Op dat moment werden de eerste klachten bij de federale Ombudsman ingediend.
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De federale Ombudsman beveelt dan ook aan om inzake huwelijkscontracten de bestaande
discriminatie op te heffen door het wettelijk mogelijk te maken dat elke Belgische onderdaan
zonder onderscheid van geslacht en ongeacht het geslacht van zijn of haar toekomstige
huwelijkspartner een huwelijkscontract kan laten verlijden door een Belgische diplomatieke post.37

… van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
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De heer Wijnsteen kan als partner van een persoon met een inkomen uit een zelfstandige beroepsactiviteit geen
werkloosheidsuitkeringen als samenwonende met gezinslast krijgen.
Daardoor dalen na het verstrijken van de eerste periode van zijn werkloosheid (= eerste jaar) zijn
werkloosheidsuitkeringen van 60% van zijn laatste loon (beperkt tot respectievelijk de hoogste loongrens van €
2 206,46 gedurende de eerste zes maanden en de intermediaire loongrens van € 2 056,46 gedurende de volgende
zes maanden) naar 40% van zijn laatste loon (beperkt tot de basisloongrens van € 1 921,71) en vervolgens
(tijdsperiode te bepalen in functie van zijn beroepsverleden) naar de forfaitaire uitkering (€ 447,20 per maand);
indien hij als samenwonende met gezinslast beschouwd had kunnen worden, zou hij na zijn eerste jaar werkloosheid
steeds werkloosheidsuitkeringen zijn blijven ontvangen a rato van 60% van zijn laatste loon (beperkt tot de
basisloongrens van € 1 921,71).
De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen alsook de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bevestigden aan de heer
Wijnsteen dat in de reglementering enkel in een afwijking voor de partners van loontrekkenden met een gering
inkomen (minder dan € 612,00 per maand38) voorzien is: indien alle voorwaarden daartoe vervuld zijn behouden zij
- niettegenstaande hun samenwoonst met iemand die over een beroepsinkomen beschikt - toch het statuut van
samenwonende met gezinslast.
De heer Wijnsteen meent dat dergelijke afwijking ook mogelijk moet zijn voor de partners van zelfstandigen met
een gering inkomen. Zijn partner haalt uit haar zelfstandige activiteit immers slechts een inkomen van gemiddeld
€ 190,00 per maand en blijft daarmee dus ver onder de voor een loontrekkende toegelaten € 612,00 per maand;
zij verkreeg trouwens het voordeel (vrijstelling van sociale bijdragen) in toepassing van artikel 37 van het koninklijk
besluit van 19 december 1967 (houdende het algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38
houdende het sociaal statuut der zelfstandigen).
De heer Wijnsteen verliest enkel door de aard van het inkomen van zijn partner een belangrijk bedrag aan
werkloosheidsuitkeringen vanaf het tweede jaar werkloosheid. Hij neemt dan ook contact op met de federale
Ombudsman.

Werkloze partners van zelfstandigen moeten dezelfde rechten genieten als werkloze partners van
loontrekkenden. Daarom beveelt de federale Ombudsman aan deze discriminatie weg te werken
door een aanpassing van artikel 60 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende
toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.39

37
38

39

AA 09/03, p. 141 en 146.
In de reglementering wordt de grens op € 502,05 bepaald. Dit bedrag is echter geı̈ndexeerd en bedraagt momenteel
€ 612,00.
AA 09/02, pp. 140-141 en 147.
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2. Toepassing van de reglementering en de
administratieve procedures
De administratie dient de reglementering correct toe te passen. Soms blijkt echter de toepassing van
een bestaande regel voor de administratie niet eenvoudig.
Soms is de interpretatie van een regel betwistbaar, omdat deze regel niet duidelijk is of omdat hij
betrekking heeft op verschillende domeinen. Bij de interpretatie mag de administratie de geest van de
regel niet uit het oog verliezen. Het spreekt ook vanzelf dat een nieuwe reglementering of een
wijziging van een administratieve procedure meteen moeten worden toegepast.
Behoudens bijzondere bepalingen is de reglementering dezelfde voor Belgen én voor buitenlanders.
Behoudens een onderscheid dat in redelijkheid verantwoord is, moeten ook de administratieve
procedures identiek zijn voor de gebruikers van de openbare diensten, ongeacht hun nationaliteit.

Dat de reglementering correct moet worden toegepast, is
vanzelfsprekend…

Een coöperatieve vennootschap met onbeperkte
(hoofdelijke) aansprakelijkheid (CVOA) is een
juridisch soepele vennootschapsvorm, waarbij geen
beroep moet worden gedaan op een notaris en geen
minimumkapitaal vereist is. Het aantal oprichters is
onbeperkt.
De vennoten van een CVOA zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor de verbintenissen die hun
vennootschap aangaat: ze zijn verantwoordelijk voor
de schulden en staan borg met hun persoonlijke
eigendommen.

Mevrouw Colin en haar voormalige echtgenoot
verkochten in oktober 2002 hun aandelen in een
coöperatieve vennootschap met onbeperkte
hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOA).
Tot 1 januari 2008 zijn zij hoofdelijk aansprakelijk
voor de schulden die de vennootschap heeft
aangegaan. In augustus 2008 gaat het
Ontvangkantoor BTW over tot een beslag bij de
verkoop van een onroerend goed van de
betrokkenen. Het Ontvangkantoor is van mening
dat de termijn van hoofdelijke aansprakelijkheid
van vijf jaar verlengd mag worden, gezien het
bevelschrift van de gerechtsdeurwaarder dat
gewezen vennoten ontvingen.
Het Ontvangkantoor meent dat het gaat om een
stuiting van de verjaring. Na de tussenkomst van
de
federale
Ombudsman
heeft
het
Ontvangkantoor de voormalige vennoot het bedrag
van het beslag (€ 3 196,96) terugbetaald,
verhoogd met verwijlinteresten (€ 201,85).

Indien een vennoot uittreedt, uitgesloten wordt of zijn
aandelen terugneemt, blijft hij persoonlijk instaan voor
alle verbintenissen die door de vennootschap zijn
aangegaan gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de
1ste januari van het jaar dat volgt op dat van zijn
uittreding, uitsluiting of terugname van zijn aandelen40.
Het gaat hier om een termijn van hoofdelijke
aansprakelijkheid en niet om een verjaringstermijn, die dus niet verlengd kan worden door stuiting van
de verjaring.

40

Wetboek van vennootschappen, artikel 371.
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Wanneer het fiscaal recht en het handelsrecht elkaar kruisen
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De centrale diensten van de Administratie van de Invordering wezen de plaatselijke diensten van de
FOD Financiën er op dat zij zich niet konden beroepen op een stuiting van verjaring om nog te
handelen na de vijfjarige termijn van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Wanneer het sociaal recht en het recht van de burgerlijke aansprakelijkheid elkaar
kruisen
Wanneer de Directie-generaal Personen met een handicap (DGPH) van de FOD Sociale Zekerheid
nagaat of een persoon met een handicap al dan niet tegemoetkomingen kan genieten, wordt er naast
een medisch, ook een administratief onderzoek gevoerd, onder meer naar het inkomen. Het inkomen
is namelijk één van de factoren die mee het bedrag bepalen van de tegemoetkoming waarop de
persoon met een handicap eventueel recht heeft.
Onder het inkomen valt ook het kapitaal dat een persoon met een handicap ontvangt als vergoeding
voor geleden schade, voor zover hij dit bedrag ook werkelijk heeft ontvangen.
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In 1990 krijgt de heer Michiels een ongeval met de fiets op een slecht wegdek. Aan het ongeval houdt hij heel wat
fysieke gevolgen over. De heer Michiels spant een proces in tegen de gemeente om vergoed te worden voor de
geleden schade. Van haar kant kent de Directie-generaal Personen met een handicap (DGPH) hem een
ongeschiktheidspercentage toe van 66% en betaalt hem vanaf 1991 tegemoetkomingen voor personen met een
handicap. In 2004 wordt de gemeente door een arrest van het Hof van Beroep van Luik veroordeeld tot het betalen
van een schadevergoeding aan de heer Michiels.
In 2007, als de heer Michiels 65 jaar oud is, dient hij bij de DGPH een aanvraag in tot tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden. Tegelijk hiermee bezorgt hij ook een kopie van het arrest van het Hof van Beroep. Na een nieuw
onderzoek van zijn dossier, besluit de DGPH dat, rekening houdend met het bedrag van de schadevergoeding
bepaald door het Hof van Beroep, de heer Michiels uiteindelijk geen recht had op tegemoetkomingen voor personen
met een handicap. Binnen de grenzen van de verjaring vraagt de DGPH dan ook de terugbetaling van € 17 400,00
aan de heer Michiels. De DGPH weigert hem ook de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Omdat de heer
Michiels de beslissingen van de administratie niet begrijpt, vraagt hij de tussenkomst van de federale Ombudsman.
Uit de inlichtingen die de federale Ombudsman inwint, blijkt dat de DGPH verkeerdelijk dacht dat de heer Michiels
het integrale bedrag van de door het Hof bepaalde schade uitbetaald kreeg. Het Hof besliste echter dat de schuld
voor het ongeval zowel bij de gemeente als bij de heer Michiels lag, zodat de heer Michiels maar recht heeft op
vergoeding van de helft van de geleden schade.
De DGPH onderzoekt dan een tweede maal het volledige dossier van de heer Michiels. Na dit onderzoek blijkt dat
de heer Michiels niet enkel recht had op tegemoetkomingen voor personen met een handicap, maar ook dat die
tegemoetkomingen hoger moesten zijn dan wat hij daadwerkelijk gekregen had. De DGPH stort dan ook om en bij
de € 43 000,00 achterstallige uitkeringen aan de heer Michiels en kent hem ook een tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden toe.

Een wijziging in de reglementering moet uiteraard ook toegepast worden
Sinds 14 september 200741 is een afschrift van de eerste vijftig A4-pagina’s van een bestuursdocument
gratis. Dat geldt ook voor de bestuursdocumenten van de administratie van de
Patrimoniumdocumentatie bij de FOD Financiën.
Vroeg een belastingplichtige voor 14 september 2007 een eenvoudig uittreksel uit het kadaster van
hooguit een A4-pagina, dan kreeg hij een overschrijvingsformulier toegestuurd. Eerst moest hij betalen
en dan pas kreeg hij het afschrift van het kadaster.

41

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen
van een afschrift van een bestuursdocument of een document met milieu-informatie.
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Deze werkwijze bleek in 2008 bij de diensten van de Patrimoniumdocumentatie nog steeds de
gangbare praktijk en was gebaseerd op een koninklijk besluit van 1996, terwijl dit besluit was
opgeheven.
Zowel de aanvraag als het afleveren van de afschriften, kunnen sinds 2007 ook per e-mail of fax
gebeuren, op voorwaarde dat er voldoende zekerheid is over de identiteit van de aanvrager.
Op voorstel van de federale Ombudsman vaardigde de administratie van de
Patrimoniumdocumentatie in maart 2009 een interne instructie uit, die gedetailleerd weergeeft hoe
een aanvraag door haar diensten moet worden verwerkt.

De laattijdige reactie van het kinderbijslagfonds heeft een impact op de in de wet
bepaalde invorderingstermijn van de ten onrechte uitbetaalde kinderbijslag
In augustus 2007 krijgt Mevrouw Krekels een brief van haar
kinderbijslagfonds waarin staat dat ze € 4 365,44 moet
terugbetalen. Dit bedrag komt overeen met de verhoogde
wezenbijslag die zij kreeg tussen oktober 2005 en april 2007,
hoewel zij hertrouwd was. Het huwelijk vond plaats in Togo, in
2005 en ze deed er aangifte bij de gemeente, zodra zij terug in
België was. Mevrouw Krekels dacht dat zij tijdens die periode recht
had op een verhoogde uitkering, gezien zij nog niet samenwoonde
met haar man, die in Togo gebleven was. Haar man kwam
inderdaad maar twee jaar later naar België, nadat hij een visum
had gekregen in het kader van de gezinshereniging.
De federale Ombudsman stelt vast dat Mevrouw Krekels geen
recht meer had op de verhoogde wezenbijslag. Zelfs indien haar
man nog niet officieel met zijn echtgenote samenwoonde, had zij
toch een nieuw gezin gesticht. Het kinderbijslagfonds heeft dus het
recht terug te vorderen wat teveel betaald werd. Maar over welke
periode?
Nadat er contact opgenomen werd met het kinderbijslagfonds
blijkt dat men daar twee keer (in december 2005 en in juli 2007)
op de hoogte werd gebracht van het huwelijk van Mevrouw Krekels. Door een vergissing van het kinderbijslagfonds bleef
Mevrouw Krekels de verhoogde wezenbijslag ontvangen; zijzelf meende te goeder trouw dat ze er nog recht op had. De
federale Ombudsman verkrijgt dat de te veel uitbetaalde kinderbijslag maar over één jaar wordt teruggevorderd. Het fonds
reduceert het verschuldigde bedrag tot € 2 312,72 en betaalt aan Mevrouw Krekels € 870,12 terug die het reeds te veel
had geı̈nd.

Inmiddels besliste het Grondwettelijk Hof43 dat de in de kinderbijslagwetgeving opgenomen
mogelijkheid om binnen de termijn van één jaar de kinderbijslag terug te vorderen die ten onrechte
werd betaald ingevolge een vergissing van het kinderbijslagfonds ongrondwettelijk is. De sociaal
verzekerde die ten onrechte kinderbijslag ontving, moet op dezelfde wijze behandeld worden als de
sociaal verzekerde op wie artikel 17 van het Handvest van de Sociaal Verzekerde44 van toepassing is
en van wie op basis daarvan een ten onrechte betaalde uitkering niet kan worden teruggevorderd
wanneer de betaling gebeurde ingevolge een vergissing van de betrokken sociale zekerheidsinstelling
en de sociaal verzekerde niet wist of moest weten dat hij er geen recht (meer) op had.

42
43
44

Samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, artikel 120bis.
Grondwettelijk Hof, arrest nr. 1/2010 van 20 januari 2010.
Wet van 11 april 1995 tot invoering van het “handvest” van de sociaal verzekerde.
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Indien iemand ten onrechte kinderbijslag
ontvangt, beschikt het kinderbijslagfonds in
principe over drie jaar – te rekenen vanaf
de uitbetalingsdatum – om de terugbetaling
te vorderen. In afwijking hiervan wordt de
termijn op vijf jaar gebracht indien de
niet-verschuldigde bedragen verkregen
werden door bedrieglijke handelingen of
valse of opzettelijk onvolledige verklaringen.
Indien daarentegen de betaling gebeurde
door een materiële vergissing van het
kinderbijslagfonds en de per vergissing
gecrediteerde persoon niet wist of niet kon
weten dat hij geen of niet langer recht had
op de uitgekeerde bijslag, wordt de termijn
op één jaar teruggebracht.42
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De toepassing van de Belgische reglementering en de
administratieve procedures ten aanzien van vreemdelingen blijkt
niet altijd eenvoudig
De toegang van in België wonende vreemdelingen tot de elektronische diensten
van de FOD Financiën
Sinds een aantal jaren voert de FOD Financiën een steeds actiever beleid op het gebied van
elektronisch beheer. De dienst stelt een toenemend aantal ‘e-services’ voor aan privépersonen,
zelfstandigen en ondernemingen.
Elk jaar stijgt het aantal personen dat zijn belastingsaangifte doet via Tax-on-web. Via My Minfin kunnen
ze zelfs hun belastingsdossier online beheren.
Zelfstandigen en ondernemingen hebben voortaan toegang tot INTERVAT om er hun periodieke
BTW-aangiftes, klantenlistings en hun intracommunautaire opgaven in te dienen.
Om al deze toepassingen te beveiligen moet de gebruiker zich identificeren, ofwel via zijn
elektronische identiteitskaart (eID), of via een token (een kaartje met 24 persoonlijke codes), waarbij
een identificatiemiddel en een paswoord vereist zijn.
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Om dit token te krijgen moet men zich online registreren door ondermeer het nummer van zijn eID in
te geven. Tot nog toe kon men met de eID voor vreemdelingen echter geen directe toegang krijgen
tot de elektronische toepassingen van de FOD Financiën, noch kon men zich online registreren om een
token aan te vragen. Het getal op die eID telt immers negen cijfers, in plaats van twaalf, zoals dat op de
identiteitskaarten voor Belgen het geval is.
Daardoor worden vreemdelingen verplicht om zich
twee maal persoonlijk te melden op het
registratiekantoor van de FOD Informatie- en
Communicatietechnologie (Fedict) in Brussel (of bij
hun gemeente indien deze de dienst aanbiedt) om
een token te krijgen.
De eID-kaart moet aan alle burgers die in België
verblijven dezelfde toegangsmogelijkheden bieden tot
de elektronische diensten. De mogelijkheden rond de
eID worden echter geleidelijk aan ontwikkeld en de
daaraan gelinkte toepassingen vergen dus nog
verbeteringen.

De heer Gonzalez is Spaans staatsburger. Hij is
accountant en woont sinds enkele maanden in
België. Hij beschikt dan ook over een elektronische
identiteitskaart. Hij slaagt er echter niet in om de
BTW-aangiftes van zijn klanten in te dienen,
omdat de toepassing INTERVAT zijn elektronische
identiteitskaart niet herkent. Hij ziet zich dus
genoodzaakt om zijn aangiftes ‘op papier’ in te
dienen.
De heer Gonzales is van mening dat het hier gaat
om een vorm van discriminatie tussen Belgische en
buitenlandse beroepsbeoefenaars en richt zich tot
de federale Ombudsman. Deze laatste vraagt bij
de FOD Financiën naar de stand van zaken in dat
dossier. In juni 2009 krijgt de heer Gonzales
toegang tot de diensten van INTERVAT via zijn
elektronische identiteitskaart, net als elke burger
die in België verblijft.

Einde april 2009 meldde de FOD Financiën ons dat
elke vreemdeling die over een elektronische
identiteitskaart voor vreemdelingen beschikt, voortaan
ook zijn periodieke BTW-aangiftes, klantenlistings en
intracommunautaire opgaven kon indienen via de INTERVAT-toepassing.

Het probleem bestaat echter wel nog voor andere elektronische toepassingen die door de federale
administratie worden voorgesteld.
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De toepassing van de vreemdelingenwetgeving bij de toekenning van
werkloosheidsuitkeringen

Voor een werkloosheidsbureau van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening (RVA) betekende dit dat de
vreemdeling moest beschikken over een geldige
verblijfstitel en een geldige arbeidskaart. Het bureau
hield er geen rekening mee dat de reglementering
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse
werknemers, sommige vreemdelingen vrijstelt van de
verplichting tot het hebben van een arbeidskaart46 en
dat deze vreemdelingen dus ook zonder een
dergelijke kaart legaal aan het werk kunnen en recht
kunnen openen op werkloosheidsuitkeringen.

De heer Saı̈d is Marokkaan en verblijft in België in
het kader van de nog lopende procedure tot
gezinshereniging met zijn zoon die de Belgische
nationaliteit heeft. Wanneer de heer Saı̈d
werkloosheidsuitkeringen aanvraagt, laat de
beslissing van zijn werkloosheidsbureau op zich
wachten. De heer Saı̈d neemt dan ook contact op
met de administratie om uitvoerig toelichting te
geven bij zijn situatie. Uiteindelijk weigert het
werkloosheidsbureau om werkloosheiduitkeringen
toe te kennen omdat de heer Saı̈d niet beschikt
over een geldige arbeidskaart. Pas nadat ook de
federale Ombudsman erop wijst dat een
vreemdeling die een aanvraag indient tot
gezinshereniging met zijn Belgisch kind, gedurende
de hele (beroeps)procedure vrijgesteld is van een
arbeidskaart, wordt de beslissing herzien en
ontvangt de heer Saı̈d de werkloosheidsuitkeringen
waar hij recht op heeft

Buitenlandse werknemers en de Belgische administratie
De belastingplichtige die het bedrag van de gevestigde aanslag wil betwisten, moet schriftelijk bezwaar
indienen bij de gewestelijke directeur van de directe belastingen.47
De belastingsdirecteur is echter niet altijd het eerste aanspreekpunt van de belastingplichtige. Indien
deze laatste het verschuldigde bedrag wenst te betwisten, richt hij zich in het algemeen tot de dienst
die gelast is met de invordering van de belastingen, nl. het ontvangkantoor.
Volgens de FOD Financiën kan een bezwaar dat wordt ingediend bij het ontvangkantoor niet
beschouwd worden als een geldig ingediende bezwaar.
Uit de klachten die wij binnenkregen, lijkt het voor de belastingplichtige niet altijd evident te zijn om de
bevoegde instantie te kennen waar een aanslag betwist kan worden.
Die situatie is des te problematischer voor vreemdelingen die niet in België verblijven, en van wie de
inkomsten (al dan niet verkeerdelijk) in België belast worden.
Vaak zijn deze vreemdelingen ook weinig
vertrouwd
met
de
administratieve
structuren van ons land.
Een bezwaar indienen kan dan ook een
bijzonder ingewikkelde zaak worden voor
vreemdelingen die geen of weinig banden
hebben met België…

45
46

47

In 2001 werkt de heer Schweiz, een Luxemburger, bij een Belgisch
bedrijf dat in Ternat is gevestigd, voor rekening van zijn
Luxemburgse werkgever. Het Belgische bedrijf rekent zijn
prestaties door aan de werkgever. Bij het invullen van de fiscale
fiche noteert het bedrijf per vergissing de naam van de heer
Schweiz in plaats van die van zijn werkgever, maar stuurt de
fiscale fiche toch naar de werkgever door.
Zich baserend op de fiscale fiche, gaat de Controle der Directe
Belastingen over tot een aanslag van ambtswege tegen de

Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, artikel 43, §1.
Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers, artikel 2.
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 366.
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Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen ontvangen,
moet een vreemdeling voldoen aan dezelfde
voorwaarden als een Belgische werkloze. Daarnaast
moet hij ook voldoen aan de vreemdelingenwetgeving
en aan de reglementering betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers.45
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heer Schweiz. Doordat er geen antwoord komt – het adres op de fiche is dat van zijn werkgever – , vestigt de administratie
een aanslag te zijner laste voor een bedrag van € 19 487,36.
De werkgever van de heer Schweiz gaat in faling en in oktober 2004 krijgt de heer Schweiz een Nederlandstalige brief van
het ontvangkantoor, waarin aan zijn schuld herinnerd wordt. Gezien de man geen Nederlands begrijpt, antwoordt hij in het
Duits. Als gevolg van een nieuwe aanmaning tot betaling – deze keer in het Frans opgesteld – schrijft hij op 19 januari
2005 een brief in het Frans naar het ontvangkantoor, waarin hij verklaart dat hij nooit in België gewoond heeft en er ook
nooit verloond werd en dat de verschuldigde belaste bedragen aan zijn werkgever werden gefactureerd. Het
ontvangkantoor reageert niet op dit schrijven.
In 2007 krijgt de heer Schweiz een kennisgeving van invordering van de Luxemburgse fiscus. Daar de termijn om de
belasting te betwisten voorbij is, richt hij zich tot de federale Ombudsman.
Gezien de bijzondere situatie van de heer Schweiz, vraagt de federale Ombudsman aan de belastingsadministratie om het
schrijven van 19 januari 2005 te beschouwen als een geldig verzoek tot ambtshalve ontheffing. De administratie stemt in
met het voorstel van de federale Ombudsman en de heer Schweiz verkrijgt de ontheffing van de belasting van
€ 19 487,36.

In 2007 had de federale Ombudsman aanbevolen om artikel 366 Wetboek van Inkomstenbelastingen
92 (WIB92) te herformuleren zodat een bezwaarschrift ingediend bij een dienst betrokken bij de
vestiging of invordering van de belasting die de belastingplichtige in zijn bezwaarschrift betwist, ook als
geldig ingediend kan worden beschouwd en ambtshalve doorgestuurd kan worden aan de bevoegde
directeur der belastingen, en om de klager hierover naar behoren te informeren.48
In 2008 werden er in de Kamer drie wetsvoorstellen ingediend geı̈nspireerd op deze aanbeveling.49
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Eind 2008 heeft de commissie voor de Verzoekschriften deze aanbeveling ook doorgegeven aan de
commissie voor de Financiën en de Begroting en ze heeft de ombudspromotor van deze commissie
gelast met de opvolging ervan.

Een koninklijk besluit mag geen voorwaarde toevoegen aan een
wet
Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet laat toe om bij de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de
FOD Binnenlandse Zaken een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen om medische redenen.
De vreemdeling moet zijn aanvraag indienen met een aangetekend schrijven aan de DVZ. Artikel 7 van
het koninklijk besluit van 17 mei 200750 bepaalt dat de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard indien
zij op een andere manier ingediend wordt dan met een aangetekende brief.
Door te bepalen dat bij gebrek aan een aangetekend schrijven de aanvraag onontvankelijk wordt
verklaard, voert het koninklijk besluit een nieuwe voorwaarde van ontvankelijkheid in waarin niet
voorzien wordt door artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Door deze nieuwe voorwaarde toe te
voegen, is ook de Koning zijn uitvoerende bevoegdheid te buiten gegaan die hem door artikel 108 van
de Grondwet wordt verleend.
Volgens de DVZ werd erin bijzondere modaliteiten voorzien voor de aanvragen tot verblijfsvergunning
om medische redenen, opdat die meteen zouden kunnen doorgestuurd worden naar de bevoegde
dienst en een voorrangsbehandeling krijgen.

48
49
50

AA07/02, Jaarverslag 2007, pp. 96-98.
Zie ook de tabel, p. 144.
Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
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Gezien de aanvragen rechtstreeks aan de DVZ
worden gericht, garandeert de aangetekende brief aan
de betrokken vreemdelingen het bewijs van indiening
en een vaste datum. Deze verplichting beschermt dus
de rechten van de aanvragers.
Bijgevolg is de sanctie van onontvankelijkheid bij
gebrek aan aangetekende brief niet enkel
ongrondwettelijk, maar ook niet in redelijkheid
verantwoord in het licht van het door het koninklijk
besluit nagestreefde doel.
De DVZ, die hierin de mening van de federale
Ombudsman deelt, meent dat een aanvraag tot
verblijfsvergunning om medische redenen die niet via
een aangetekend schrijven werd ingediend, maar die
toch terecht is gekomen, ontvankelijk moet verklaard
worden en door de DVZ behandeld.

Mevrouw Malombo dient in februari 2008 een
aanvraag tot verblijfsvergunning in om medische
redenen. Gezien ze tegen het einde van het jaar
2008 nog steeds geen nieuws heeft gekregen,
verzoekt zij de federale Ombudsman om
inlichtingen te nemen over haar dossier bij de
dienst
Vreemdelingenzaken.
De
dienst
Vreemdelingenzaken meldt aan de federale
Ombudsman dat de aanvraag van Mevrouw
Malombo op 29 januari 2009 onontvankelijk werd
verklaard omdat ze die per fax en niet per
aangetekend schrijven had ingediend, zoals vereist
in het koninklijk besluit. Mevrouw Malombo
verneemt dus een jaar na het indienen van haar
aanvraag dat die niet behandeld zal worden. Ze
heeft geen andere keuze dan een nieuwe
aanvraag in te dienen.

De DVZ is echter verplicht om de geldende reglementering toe te passen, en moet elke aanvraag tot
verblijfsvergunning om medische redenen die niet per aangetekende brief werd ingediend
onontvankelijk verklaren.
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De federale Ombudsman beveelt dan ook aan de sanctie van onontvankelijkheid op te heffen voor
een aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen, die niet per aangetekende zending,
werd ingediend.51

51

AA 09/04, pp. 142-143 en 146.
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3. Automatisme en automatisering
Gewoonlijk beogen standaardprocedures en automatisering een verhoogde efficiëntie van de
administratie.
Standaardprocedures maken het mogelijk om alle dossiers op identieke manier te verwerken en
dragen bij aan de gelijke behandeling van alle burgers. Dit automatisme mag echter niet dwingend
worden of leiden tot een starre en ontoegankelijke administratie.
De moderne technologie biedt heel wat mogelijkheden met het oog op de vereenvoudiging van
administratieve taken. Uitsluitend elektronische middelen gebruiken brengt echter de toegankelijkheid
van de administratie in het gedrang en vormt een bedreiging voor de gelijke behandeling van de
gebruikers.

Automatismen mogen niet leiden tot verstarring
De structuur van het Rijksregister mag niet bepalend zijn voor de behandeling van
een bijzonder gevallen
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Voor de verlenging van zijn verblijfstitel
moet een vreemdeling in principe een
internationaal erkend paspoort voorleggen.
De vereiste om zijn identiteit en
nationaliteit te bewijzen mag echter niet tot
gevolg hebben dat de vreemdeling die door
omstandigheden buiten zijn wil om
werkelijk geen paspoort kan voorleggen
plots in een onregelmatige situatie terecht
komt.
Zo heeft de federale Ombudsman
meerdere klachten gekregen van Kosovaren
die geen internationaal erkend paspoort
van hun autoriteiten konden verkrijgen.
België heeft in februari 2008 de eenzijdig
uitgeroepen onafhankelijkheid van Kosovo
erkend. Maar pas op 15 oktober 2008 –
onder meer als gevolg van een discussie op
internationaal niveau over het statuut van
Kosovo – beslisten de Beneluxlanden om
de Kosovaarse paspoorten te erkennen.
Tot
dan
kon
de
Kosovaarse
vertegenwoordiging in Brussel dan ook
geen erkende paspoorten aan zijn
onderdanen afleveren.

De heer Zaman uit Kosovo woont al meer dan 10 jaar in België.
Bij zijn aankomst in België heeft hij de Joegoslavische nationaliteit
die ook in het Rijksregister wordt vermeld. Sinds 2002 heeft de
heer Zaman een verblijfsrecht van onbeperkte duur. Hij moet zijn
verblijfstitel echter jaarlijks laten verlengen. Vlak voor het vervallen
van de geldigheidsduur van zijn verblijfstitel in augustus 2008 – en
de eerste keer sinds de erkenning van de onafhankelijkheid van
Kosovo – vraagt de heer Zaman, opnieuw een verlenging aan.
Net nu moet de stad Antwerpen hem uitleggen dat hij geen
verblijfstitel meer kan krijgen zolang hij geen geldig bewijs van
nationaliteit kan voorleggen. Joegoslavië bestaat immers niet meer
en het is dus technisch niet meer mogelijk om deze nationaliteit in
het Rijksregister te vermelden. Om de nationaliteit te veranderen
van “Joegoslavië” naar “Kosovo” eist de stad Antwerpen een
paspoort van Kosovo, maar de Kosovaarse vertegenwoordiging in
Brussel is nog niet in staat om Kosovaarse paspoorten uit te
reiken. De heer Zaman legt zijn vervallen paspoort uit Joegoslavië,
een geboortecertificaat van de Verenigde Naties en een
‘Certificate of residence’ voor om zijn identiteit en nationaliteit te
bewijzen. Dit volstaat echter volgens de Stad Antwerpen niet.
Omdat zijn verblijfstitel in december 2008 nog steeds niet is
hernieuwd, contacteert de heer Zaman de federale Ombudsman.
Hij is ten einde raad en zegt dat geen enkele werkgever hem
zonder verblijfstitel wil aanwerven. Na verschillende contacten van
de federale Ombudsman met de dienst Vreemdelingenzaken, de
FOD Binnenlandse Zaken en de Ombudsvrouw van de stad
Antwerpen kan de verblijfstitel uiteindelijk in februari 2009 aan de
heer Zaman worden uitgereikt.
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Dergelijke tijdelijke situatie mag natuurlijk geen reden zijn om de verlenging van een verblijfstitel te
weigeren. De betrokken vreemdelingen zijn immers niet voor de situatie verantwoordelijk. In die
omstandigheden moet een verblijfstitel kunnen afgegeven worden rekening houdend met de concrete
situatie, zonder per se de voorlegging van een geldig nationaal paspoort te eisen, zeker indien de
persoon in het verleden zijn identiteit en nationaliteit al bewezen heeft en alternatieve officiële
documenten voorlegt.
De algemene onderrichtingen betreffende het bijhouden van de bevolkingsregisters bepalen trouwens
dat wanneer de nationaliteit niet kan worden vastgesteld op het ogenblik van de inschrijving in de registers,
bij het informatiegegeven nationaliteit ‘onbepaald’ [moet] worden ingevoerd.
Meerdere Kosovaren die in Antwerpen gevestigd waren werden met dit probleem geconfronteerd.
De Stad Antwerpen had hierover dan ook al contact opgenomen met de dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken en met de FOD Buitenlandse Zaken.
De federale Ombudsman contacteerde op zijn beurt de Algemene Directie Instellingen en Bevolking
van de FOD Binnenlandse Zaken bevoegd voor de reglementering over de inschrijving van de burgers
in het bevolkingsregister en bevoegd voor de reglementering en structuur van het Rijksregister. De
Stad Antwerpen verklaarde zich akkoord met de door de federale Ombudsman voorgestelde
oplossing: als men meent dat de nationaliteit niet bewezen is, moet in de registers nog niet definitief
bewezen vermeld worden.

De FOD Binnenlandse Zaken had tot dan geen richtlijnen uitgevaardigd voor de gemeentebesturen en
er was geen coördinatie over welke documenten konden aanvaard worden om de nationaliteit van de
onderdanen van ex-Joegoslavië afkomstig van Kosovo vast te stellen.

Ook bij de aanmaak van een Kids-ID is het nodig rekening te houden met alle
bestaande gezinssituaties
De FOD Binnenlandse Zaken staat in voor de reglementering van de identiteitskaarten waaronder de
Kids-ID (de identiteitskaart voor kinderen) en is bevoegd voor het beheer en de structuur van het
Rijksregister waarin de gegevens van de natuurlijke personen vermeld worden.
De in te vullen velden bij de aanvraag van de Kids-ID
bleken echter niet afgestemd op kinderen van
homokoppels. Als er twee ouders vermeld moesten
worden, was het enkel mogelijk een naam in het veld
naam van de moeder en één naam in het veld naam
van de vader op te nemen.
Als het om een lesbisch koppel ging, was het
bijvoorbeeld niet mogelijk die velden in te vullen
zonder één van de ouders als vader van het kind te
vermelden. Op de Kids-ID zelf kwam wel enkel de
vermelding ouders voor.

Veerle en Marie hebben samen een minderjarige
dochter, Marta. Ze willen een Kids- ID aanvragen
voor Marta, maar de ambtenaar van de gemeente
deelt hen mee dat één van hen als “vader” in de
computer vermeld zal worden bij de aanmaak van
de Kids-ID. Dat willen ze niet en ze contacteren de
federale Ombudsman.
Na de tussenkomst van de federale Ombudsman
kunnen Veerle en Marie toch hun aanvraag om
een Kids-ID voor Marta indienen zonder dat één
van hen in de bestanden en op het document
nodig voor de aanmaak van de identiteitskaart als
vader vermeld wordt.

De FOD Binnenlandse Zaken was het echter met de
federale Ombudsman eens en zal het computerprogramma aanpassen en de velden vader en moeder
vervangen door ouders.
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De FOD Binnenlandse Zaken was op de hoogte van de problematiek betreffende het bewijs van de
nationaliteit voor de Kosovaren en van het standpunt van de Stad Antwerpen. Het is echter pas na de
tussenkomst van de federale Ombudsman dat het probleem van de niet verlenging van de verblijfstitel
van de Kosovaren werd opgelost zoals hierboven vermeld.
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Zo zal een vrouw er niet meer als vader van haar kind of een man niet meer als moeder van zijn kind in
vermeld worden.

De beoordeling van “gevaar voor de openbare orde” moet steeds op betrouwbare
en voldoende gedetailleerde feiten zijn gebaseerd
Een vreemdeling die een verblijfsvergunning aanvraagt, kan van de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
bij de FOD Binnenlandse zaken een negatieve beslissing krijgen als geoordeeld wordt dat hij een
gevaar is voor de openbare orde.
Als hij reeds in België verblijft dan wordt hij uitgewezen en moet hij terug naar zijn land van herkomst.
De DVZ moet dergelijke beslissing uiteraard afdoende motiveren en moet erover waken dat zij steeds
gebaseerd is op betrouwbare en voldoende gedetailleerde informatie.
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Als er een proces-verbaal is opgemaakt
tegen een vreemdeling, de inhoud van het
proces-verbaal niet gekend is en het
administratieve verslag van de controle die
aanleiding gaf tot het proces-verbaal niet
voldoende gedetailleerd is, mag het geheel
van deze gegevens niet automatisch leiden
tot het besluit dat de vreemdeling ernstige
feiten heeft gepleegd die rechtvaardigen dat
hij uitgesloten moet worden van een
mogelijke
regularisatie.
Een
louter
administratief verslag van de controle van
de vreemdeling, met enkel een summiere
en gestandaardiseerde omschrijving van de
gepleegde feiten en van de manier van
vaststelling ervan, is dus niet voldoende om
te besluiten dat de vreemdeling een gevaar
vormt voor de openbare orde.

In september 2005 komt de minderjarige Salim Ait Benhaddou
met een toeristenvisum naar België. Zijn oudere zus neemt hem
onder haar hoede. Hij vraagt een machtiging tot verblijf als
student, die op 6 juni 2006 wordt geweigerd Pas nadat hij
meerderjarig is geworden, dient hij eind maart 2009 via zijn
advocaat een regularisatieaanvraag in.
Vijf maanden later wordt Salim Ait Benhaddou aangehouden bij
een vechtpartij in een pretpark. Daarbij maakt de lokale politie
proces-verbaal op en bezorgt aan de dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ) een ‘administratief verslag van een controle van een
vreemdeling’, maar geen kopie van het proces-verbaal. Het verslag
vermeldt het nummer van het opgemaakte PV, het vermeldt
verder ″slagen en verwondingen″ zonder verdere specificatie, en
het voorgedrukte vakje ″heterdaad″ is aangekruist.
De heer Ait Benhaddou wordt opgesloten in het gesloten centrum
te Merksplas. Op 23 september 2009 neemt de DVZ een
negatieve beslissing over zijn regularisatieaanvraag. De beslissing
stelt ondermeer dat de heer Ait Benhaddou de openbare orde
heeft verstoord omdat hij het voorwerp uitmaakt van een procesverbaal voor slagen en verwondingen op heterdaad en dat hij
bijgevolg niet kan genieten van de in juli 2009 uitgevaardigde
criteria. De DVZ beslist om de heer Ait Benhaddou gedwongen te repatriëren naar zijn land van herkomst.
De DVZ heeft zijn beslissing in dit dossier niet met kennis van zaken genomen en de beslissing is niet afdoende
gemotiveerd. Er zijn immers onvoldoende objectieve en betrouwbare gegevens voorhanden om met recht en reden te
kunnen stellen dat de heer Ait Benhaddou een gevaar vormt voor de openbare orde. De federale Ombudsman heeft de
DVZ dan ook verzocht om de voorziene repatriëring op te schorten. Ondanks de bereidheid van de DVZ om op dit verzoek
in te gaan, besliste de heer Ait Benhaddou uiteindelijk om vrijwillig terug te keren.

Mag een diplomatieke post gebruik maken van een koerierbedrijf voor het
versturen van een document?
Over het algemeen kan een document dat wordt uitgegeven door een buitenlandse overheid niet
rechtstreeks in België gebruikt worden. Het moet worden gecontroleerd door de bevoegde Belgische
diplomatieke of consulaire post, die onder de verantwoordelijkheid valt van de Directie-generaal
Consulaire Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking.
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Deze procedure, die de legalisatie wordt genoemd, bestaat erin dat de oorsprong van het document
voor echt wordt verklaard en dat de bevoegdheid van de overheidsinstantie die het ondertekend
heeft, gecontroleerd wordt.
Zo zijn een geboorteakte, een huwelijksakte of een diploma die buiten België worden uitgereikt aan
een Belg of een vreemdeling, slechts na legalisatie geldig voor de Belgische overheid.
Wanneer de burger een document wil laten legaliseren, moet hij dat toesturen aan de bevoegde
Belgische diplomatieke of consulaire post. Sommige posten eisen dat dit gebeurt via een bepaald
koerierbedrijf.
Door beroep te doen op een koerierbedrijf wordt het versturen van de documenten geuniformiseerd,
maar deze procedure mag niet afwijken van het oorspronkelijke doel, namelijk de zaken eenvoudiger
maken voor de burger en toch de goede ontvangst van de zending veilig stellen.
Onderstaand voorbeeld illustreert het gebrek aan soepelheid waarvan een administratie blijk kan
geven.

De FOD Financiën mag de afzonderlijke aangiften bij feitelijke scheiding niet
zomaar automatisch samenvoegen zonder voorafgaande vraag naar bewijzen van
feitelijke scheiding
Wie feitelijk gescheiden is en apart zijn eigen aangifte indient, wacht soms een verrassing.
Indien de inschrijving van de ex-echtgenoten op een verschillend adres in het bevolkingsregister slechts
gebeurde in het kalenderjaar volgend op dat van de datum van feitelijke scheiding vermeld in de
belastingsaaangifte, dan meent de belastingadministratie deze afzonderlijke aangiftes opnieuw te
mogen samenvoegen en wordt een gezamenlijk aanslagbiljet met een gezamenlijke
belastingberekening naar elk van beiden gestuurd.
Volgens de belastingadministratie mag dat zelfs zonder de belastingplichtigen daarover voorafgaandelijk
te informeren.
Volgens de federale Ombudsman mag dat pas, als een aantal voorwaarden zijn nageleefd.
Eerst en vooral is er het wettelijke voorschrift dat de belastingadministratie een bericht van wijziging
moet sturen, zodra ze wijzigingen wil aanbrengen in de inkomsten en andere gegevens die de
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De heer Khaled Pavani, een Afghaan die in België woont, trouwt op de Afghaanse Ambassade in Teheran met
Mevrouw Souraya Rahimi, die eveneens van Afghaanse nationaliteit is, maar in Iran woont. Mevrouw Souraya Rahimi
beslist haar echtgenoot te vervoegen en dient een visumaanvraag voor gezinshereniging in bij de Belgische
Ambassade in Teheran.
Voordien echter moet het Hooggerechtshof van Kaboel in Afghanistan de huwelijksakte registreren en de akte dient
vervolgens te worden gelegaliseerd door de Belgische Ambassade in Pakistan. België heeft immers geen
diplomatieke vertegenwoordiging in Afghanistan en de Ambassade in Islamabad is bevoegd voor beide landen.
De Belgische abassade eist dat documenten worden opgesturd via FedEx. Het echtpaar doet echter een beroep
een andere firma om haar huwelijksakte te versturen. Terwijl de ambassade erkent het document goed te hebben
ontvangen, vraagt ze aan het echtpaar Pavani om de akte terug te halen en die dan opnieuw te verzenden via
FedEx, zodat de procedure gerespecteerd wordt.
De federale Ombudsman doet het nodige opdat de legalisatieprocedure wordt opgestart vanaf het moment dat het
document in het bezit is van de ambassade, ongeacht het koerierbedrijf dat aangesproken werd voor de verzending.
Uiteindelijk wordt de huwelijksakte van het echtpaar toch gelegaliseerd.
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belastingplichtige in de aangifte heeft vermeld.52 Het toevoegen van een belastingplichtige én een hele
kolom inkomsten aan een aangifte, moet beschouwd worden als een wijziging van de oorspronkelijke,
individuele aangifte(s).
Het bericht van wijziging zou moeten vermelden dat de voorgenomen samenvoeging gebeurt omdat
de belastingplichtigen nog geen volledig inkomstenjaar uit elkaar waren en nog moeten worden belast
volgens artikel 126 van het WIB92.53 Op die manier wordt aan het wettelijke voorschrift voldaan en
krijgen de belastingplichtigen de kans om in geval van betwisting de werkelijke datum van hun feitelijke
scheiding aan te tonen, vooraleer de aangiftes effectief zijn samengevoegd. Uiteraard moet ook iedere
andere wijziging aan de oorspronkelijke aangiftes worden vermeld, bijvoorbeeld daar waar bepaalde
bedragen worden aangepast. Komen deze wijzigingen niet overeen met de feitelijke situatie, dan
kunnen de belastingplichtigen reageren vooraleer de gezamenlijke aanslag wordt gevestigd.
Zo wordt een zorgvuldig onderzoek door de belastingadministratie mogelijk en kunnen de aparte
aangiftes, indien dit effectief nodig is, met kennis van zaken worden samengevoegd.
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In het belang van de rechtszekerheid moeten de belastingplichtigen ook tijdig op de hoogte worden
gebracht dat de bewijslast van de feitelijke scheiding op hun schouders rust. Op voorstel van de
federale Ombudsman zette de belastingadministratie in 2009 de volgende kantbemerking in de
Toelichting bij de aangifte: De in aanmerking te nemen datum van feitelijke scheiding is de datum vanaf
welke echtgenoten of wettelijk samenwonenden werkelijk en permanent een verschillende woonplaats
hebben. In de regel wordt de datum waarop één van hen op een ander adres in het bevolkingsregister wordt
ingeschreven als datum van feitelijke scheiding in aanmerking genomen, tenzij het bewijs wordt geleverd dat
de feitelijke scheiding op een andere datum plaatsvond.
Hiermee zijn echter niet alle problemen opgelost. Deze vermelding in de Toelichting stelt de fiscale
administratie met name niet vrij van de naleving van de wettelijke voorschriften wanneer zij een
aangifte wijzigt. Vandaar onze aanbeveling over het samenvoegen van de belastingaangiftes.
De federale Ombudsman beveelt de belastingadministratie aan om de feitelijk gescheiden
belastingplichtigen die apart een belastingaangifte indienen, uit te nodigen om de bewijzen van het
tijdstip van hun feitelijke scheiding aan de administratie voor te leggen, vooraleer de aparte
aangiftes zo nodig worden samengevoegd met het oog op één gezamenlijke aanslag.54

52

53

54

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 346, eerste lid:
Indien ze meent de inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte die
voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 of van ter uitvoering van artikel 312 genomen bepalingen,
dan wel schriftelijk heeft erkend, stelt de administratie hem bij een ter post aangetekende brief in kennis 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.
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 126, §§1 en 2:
§1. In geval van huwelijk of wettelijke samenwoning wordt een gemeenschappelijke aanslag op naam van de beide echtgenoten
gevestigd. Deze gemeenschappelijke aanslag belet niet dat het belastbare inkomen van elke echtgenoot afzonderlijk wordt
vastgesteld.
§2. In de volgende gevallen is § 1 niet van toepassing:
1° voor het jaar van het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning;
2° vanaf het jaar na dat waarin de feitelijke scheiding heeft plaatsgevonden, voor zover die scheiding in het belastbare tijdperk niet
ongedaan is gemaakt;
3° voor het jaar van de ontbinding van het huwelijk of van de scheiding van tafel en bed of van de beëindiging van de wettelijke
samenwoning;
4° wanneer een echtgenoot beroepsinkomsten heeft van meer dan 8.880,00 EUR (basisbedrag 6.700,00 EUR) die bij
overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten.
Voor het jaar waarin de wettelijk samenwonenden met elkaar in het huwelijk treden, blijft § 1 echter van toepassing tenzij de
verklaring van wettelijke samenwoning tijdens hetzelfde jaar is afgelegd.
In het geval bedoeld in het eerste lid, 2°, worden de twee aanslagen op naam van beide echtgenoten ingekohierd.
OA, 09/07, p. 149, 151 en 181-182.
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De FOD Financiën moet de fiscale voordelen verbonden aan
een attest zware handicap automatisch toepassen
België heeft in 2009 het VN-verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap
goedgekeurd. Daarmee heeft België zich ten opzichte van personen met een handicap geëngageerd
om hun rechten te verzekeren, rekening met hen te houden in het beleid en elke vorm van
discriminatie uit te schakelen.
De Staten die het verdrag ondertekend hebben, moeten bijvoorbeeld alles doen wat nodig is om het
geheel van de samenleving te sensibiliseren rond het begrip handicap en ervoor zorgen dat de
samenleving toegankelijk is voor personen met een handicap.
Komt dit engagement al ten volle tot uiting in het optreden van de fiscus?
Een belastingplichtige met een attest zware handicap krijgt de rechten in de belastingwetgeving waarop
hij aanspraak kan maken niet automatisch, hij moet ze uitdrukkelijk vragen en moet aan elke betrokken
belastingdienst afzonderlijk zijn attest voorleggen.
Uit een aantal concrete dossiers van 2009 blijkt dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat een persoon
met een handicap krijgt waarop hij recht heeft en dat dit niet automatisch gebeurt, noch bij de
personenbelasting, noch bij de verkeersbelasting.

Om aanspraak te maken op de verhoging van de belastingvrije som in de personenbelasting, moet op
de aangifte ieder jaar opnieuw een specifiek vakje worden aangevinkt. Het attest zware handicap moet
de belastingplichtige bij de papieren aangifte voegen of kan bij een Tax-on-webaangifte altijd worden
opgevraagd.
De federale Ombudsman ontving een aantal dossiers van belastingplichtigen of hun tussenpersonen
die soms gedurende jaren na elkaar waren vergeten de specifieke rubriek in de aangifte aan te kruisen.
Hoewel de zware handicap in de bestanden van de FOD Financiën geregistreerd stond, hadden de
betrokkenen in dat geval geen fiscaal voordeel gekregen.
Op vraag van de federale Ombudsman deed de administratie telkens alle rechtzettingen voor het
verleden die binnen de wettelijke rechtzettingstermijn mogelijk waren. Voor aanslagbiljetten die ouder
waren dan vijf jaar op het moment van de aanvraag om rechtzetting, was het fiscaal voordeel verjaard
en dus verloren.
Met die vaststelling startten wij een onderzoek dat bevestigde dat gegevens die al in de bestanden van
de FOD Financiën voorhanden waren, bij de berekening van de belasting niet in aanmerking werden
genomen, als de rubriek zware handicap niet in de aangifte was aangekruist.
Een geautomatiseerde toekenning van het fiscaal voordeel was in 2004 al gepland. Het Sectoraal
comité van de Sociale zekerheid verleende in zijn beraadslaging van 8 juni 2004 machtiging aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) om bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard te
bezorgen aan de FOD Financiën. Dit gebeurde om de belastingadministratie in staat te stellen de
verhoging(en) van de belastingvrije som automatisch toe te passen ten voordele van personen met
een handicap.
De KSZ stelt de fiscaal relevante informatie van de attesten zware handicap sinds 2004
geautomatiseerd ter beschikking van de FOD Financiën.
In 2009 richtte de federale Ombudsman het voorstel aan de FOD Financiën om die informatie om te
zetten in de toekenning van het fiscaal voordeel op het aanslagbiljet, ook wanneer de aangifte
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onvolledig was. Waarop de federale Ombudsman in juni 2009 het antwoord kreeg dat de
ICT-programma’s daarvoor zo snel mogelijk operationeel zouden worden gemaakt.
Twee maanden later werd de volgende nieuwe werkwijze getest en voor iedereen toegepast.
Vanaf inkomsten 2008, aanslagjaar 2009 loopt er specifiek voor de code zware handicap een
automatische controle op de bestanden. Daarbij wordt de informatie van de aangifte voor het vakje
zware handicap vergeleken met de code in de bestanden van de FOD Financiën op basis van de
informatie van de KSZ.
Bestaat er een geautomatiseerd attest, maar heeft de
belastingplichtige het vakje zware handicap op zijn
aangifte niet aangekruist, dan wordt de informatie
zware handicap automatisch in de aangiftecodes
opgenomen en omgezet in het fiscale voordeel op het
moment dat de taxatieambtenaar ze verwerkt.
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De dochter van mevrouw Devender heeft een zware
handicap. Zij wil zoveel mogelijk zelfstandig zijn en
maakt gebruik van het aanbod van de beschermde
werkplaats om haar belastingaangifte voor
aanslagjaar 2008 in te vullen. Wanneer het
aanslagbiljet bij mevrouw Devender in de bus valt,
kijkt zij het na, omdat zij de betalingen van haar
dochter opvolgt. Tot haar verbazing moet haar
De informatie die de FOD Financiën van de KSZ krijgt,
dochter voor het eerst sinds jaren belastingen betalen.
wordt vanaf aanslagjaar 2009 dus gebruikt in de zin van
Mevrouw Devender vergelijkt het aanslagbiljet met
dat van het vorige aanslagjaar, en ziet dat de
het Charter voor een klantvriendelijke overheid. Dat
verhoging van de belastingvrije som voor zware
Charter schrijft voor dat elke overheidsdienst
handicap niet op de recente aanslag is verrekend. Zij
maximaal gebruik moet maken van de gegevens die al
dient een klacht in bij de federale Ombudsman. Uit
bij andere overheidsdiensten beschikbaar zijn.55
het contact met het Controlekantoor blijkt dat de
code zware handicap niet was aangekruist op de papieren aangifte die in het dossier van haar dochter zit. Het
Controlekantoor gaat snel over tot een rechtzetting op basis van het attest zware handicap. Net als voor de voorgaande
aanslagjaren, moet de dochter van mevrouw Devender uiteindelijk voor aanslagjaar 2008 ook geen belastingen betalen.

Verkeersbelasting
Bij de aankoop van een nieuwe wagen, krijgt
iedere belastingplichtige vanaf de inschrijving van
het voertuig een uitnodiging tot betaling van de
belasting op de inverkeerstelling en de
verkeersbelasting.
Om aanspraak te maken op het recht op
vrijstelling moet op dat moment dan het attest
zware handicap aan de betrokken Gewestelijke
Directie, afdeling Speciale Taksen, worden
voorgelegd. De vrijstelling verkeersbelasting wordt
dan voor de daaropvolgende jaren voor die wagen
verder automatisch toegekend.
De vrijstelling gaat in vanaf de erkenningsdatum
van de zware handicap en niet pas vanaf de datum
van de vrijstellingsaanvraag. Die erkenningsdatum
staat uitdrukkelijk op het attest, dat verzoeker
moet voorleggen zodra hij erover beschikt.

55

Charter voor een klantvriendelijke overheid, artikel 12.

De heer Deltroy koopt een nieuwe wagen en krijgt in
januari 2009 een uitnodiging tot betalen van de
verkeersbelasting. Hij heeft nog geen attest zware
handicap. De erkenningsprocedure is immers nog niet
afgerond, maar hij dient toch alvast een aanvraag in tot
vrijstelling van verkeersbelasting. Een paar maanden later
voegt hij het attest zware handicap dat hij in mei 2009
van de Directie-generaal Personen met een handicap
heeft ontvangen bij zijn vrijstellingsaanvraag. De heer
Deltroy ontvangt de vrijstellingsbeslissing, maar is toch
enigszins verwonderd. De vrijstelling gaat pas in vanaf mei
2009, de datum waarop hij het attest zware handicap
heeft ontvangen en geldt niet voor het ganse jaar. Zou hij
dan toch nog een stuk verkeersbelasting moeten betalen?
Neen, zo blijkt. De zware handicap van de heer Deltroy is
immers erkend met ingang vanaf december 2008 en de
vrijstelling van verkeersbelasting volgt uit de erkenning van
de handicap vanaf die datum. Op vraag van de federale
Ombudsman krijgt de heer Deltroy een verbeterde
beslissing en moet hij geen verkeersbelasting betalen.

III. Analyse van de behandelde klachten
3. Automatisme en automatisering

Het gebruik van standaarddocumenten is een vorm van
automatisering
De dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) bij de FOD Mobiliteit en
Vervoer verstuurt gestandaardiseerde betalingsuitnodigingen voor commerciële
kentekenplaten
Houders van commerciële kentekenplaten (ook wel handelaarsplaten of Z-platen genoemd) kunnen
jaarlijks bij de DIV tegen betaling de geldigheidsduur verlengen van het bijhorende kentekenbewijs
voor één jaar.
De heer Willems, zaakvoerder van Garage
Willems, ontvangt in oktober 2009 van de DIV een
verzoek tot betaling van de vergoeding voor de
verlenging van commerciële kentekenplaten. Uit
het verzoek blijkt niet over welke kentekenplaten
het gaat. Wel bevindt zich onderaan de brief
een overschrijvingsformulier waarop het bedrag
€ 37,50 is ingevuld. De heer Willems verwondert
zich hierover omdat het bedrag overeenstemt met
de som van de verlenging van 3 commerciële
kentekenplaten (namelijk € 12,50 per plaat) en
hij slechts over één commerciële kentekenplaat
beschikt die hij bovendien al begin februari 2009
heeft betaald.
Na onderzoek blijkt dat het verzoek tot betaling
van € 37,50 helemaal niet bedoeld is voor de
verlenging van (drie) commerciële kentekenplaten,
maar wel een betalingsherinnering is voor de
aflevering van één duplicaat van zijn commerciële
kentekenplaat (waarvoor de prijs toevallig ook
€ 37,50 bedraagt) die verzoeker enkele maanden
voorheen heeft ontvangen, maar is vergeten te
betalen.

De DIV verstuurt diezelfde begeleidende brief echter
ook wanneer duplicaten van commerciële
kentekenplaten worden afgeleverd. Bij het opstellen
van de standaardbrief is geen rekening gehouden met
het feit dat de brief niet enkel gebruikt wordt voor de
betaling van verlengingen van commerciële
kentekenplaten, maar ook voor de betaling van duplicaten van de commerciële kentekenplaten. De
standaardvermelding dat het gaat om een verzoek tot betaling van de vergoeding voor de verlenging
van de commerciële kentekenplaten kan in dit laatste geval aanleiding geven tot verwarring.
Na tussenkomst van de federale Ombudsman kreeg de informaticadienst van de DIV de opdracht om
de nodige maatregelen te treffen om deze verwarring uit de wereld te helpen.

Systematisch dreigen met het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder
Wanneer een belastingplichtige zijn belastingen niet betaalt binnen de voorziene termijn, moet de
ontvanger van de Directe Belastingen van de Administratie van de invordering (AINV) van de FOD
Financiën de verschuldigde bedragen invorderen.
De mogelijkheid tot invordering is beperkt in de tijd. Voor de inkomstenbelasting kan die over vijf jaar
lopen. Net als in burgerlijke zaken kan de ontvanger de verjaring stuiten, waardoor een nieuwe
periode van vijf jaar begint te lopen. Wanneer de verjaringstermijn verstreken is, is de verjaring
verworven en is de belastingplichtige die zijn schulden niet heeft betaald, er van bevrijd.
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Zij kunnen zich hiervoor ofwel persoonlijk aanmelden
bij de plaatselijke loketten van de DIV (waar zij het
verschuldigde bedrag ter plaatse kunnen betalen of
ervoor kunnen kiezen om later per overschrijving te
betalen) ofwel kunnen zij de aanvraag per post
versturen. In beide gevallen wordt het nieuwe
kentekenbewijs per post opgezonden. Als geen
betaling ter plaatse is gebeurd, wordt het
kentekenbewijs met een begeleidende brief van de
DIV (een verzoek tot betaling) en een
overschrijvingsformulier voor het verschuldigde
bedrag, mee opgezonden naar de aanvrager. In de
begeleidende brief staat expliciet dat het een verzoek
tot betaling van de vergoeding voor de verlenging van
de commerciële kentekenplaten betreft.
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Wanneer een belastingschuld dreigt te verjaren, stuurt de ontvanger in principe aan de
belastingplichtige een verzoek tot verzaking van de looptijd van de verjaring, waarin gedreigd wordt
met een invordering via deurwaardersexploot. Dit is een standaardbrief.
In bepaalde omstandigheden kan de verjaringstermijn eveneens worden geschorst.
Volgens artikel 443ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB92) wordt de
verjaring van de invordering van de belastingen geschorst indien tegen de belasting een administratief
beroep of een rechtsvordering wordt ingesteld.
De Ontvangkantoren directe belastingen worden in principe op de hoogte gebracht van het indienen
van een administratief beroep of een rechtsgeding. Het IT-programma dat de diensten op dit ogenblik
gebruiken, laat niet toe om deze informatie te integreren, laat staan te actualiseren, in die mate dat een
aanslag waarvan de verjaring opgeschort is niettemin in het IT-programma kan weergegeven worden
als mogelijks binnenkort verjaard zijnde.
Hieruit volgt dat een aantal ontvangers de
standaardbrief sturen naar belastingplichtigen die een
bezwaarschrift hebben ingediend of gerechtelijke
stappen hebben ondernomen tegen hun aanslag
waardoor de verjaring in principe is geschorst.
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Het feit dat het IT-programma nog niet werd
aangepast roept op zich al vragen op. De toekomstige
IT-toepassingen van de Administratie van de
invordering (AINV) zouden die functie toch moeten
bevatten. Inmiddels blijft het onaanvaardbaar dat de
administratie dat soort dreigementen gebruikt om de
verzaking aan een verjaring te krijgen, waarvan de
opschorting verworven is door het toepassen van een
wettelijke bepaling.
De federale Ombudsman die meerdere klachten
kreeg ter zake, heeft de Administratie van de
invordering verzocht af te zien van deze praktijk.

De heer Albin is samen met zijn ouders, broers en
zussen mede-eigenaar van een huis. De familie
betwist echter de onroerende voorheffing bij de
Gewestelijke Directie van de Directe belastingen.
Zoals vermeld in artikel 443ter van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen uit 1992, wordt door
de klacht de verjaring automatisch opgeschort.
Het ontvangkantoor richt aan de ouders toch een
verzoek tot verzaking aan de op de verjaring
verlopen termijn, samen met de dreiging van een
deurwaardersbevel. Hierop beslist de heer Albin
contact op te nemen met de federale
Ombudsman. Hij is van mening dat het
ontvangkantoor druk uitoefent op de zwakste,
namelijk de oudste mede-eigenaars.
Na de tussenkomst van de federale Ombudsman
laat het ontvangkantoor meteen de dreiging met
de deurwaarder achterwege en deelt aan de
federale Ombudsman mee, dat het verzoek aan
de ouders van de heer Albin eerder dan aan de
andere mede-eigenaars werd gericht omdat het
aanslagbiljet op hun naam stond.

In afwachting van de aanpassing van de
informaticatoepassing verbonden de centrale diensten
van de AINV er zich toe een nieuw standaarddocument uit te werken, waarin niet langer met het
inschakelen van een deurwaarder wordt gedreigd in de gevallen waar artikel 443ter WIB van
toepassing is.
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Automatisering komt de toegankelijkheid niet altijd ten goede
Internet als enig middel om een alarmsysteem aan te geven
Om de politiediensten de mogelijkheid te geven efficiënter en gerichter op te treden, bepaalt een
koninklijk besluit van 25 april 200756 dat alle alarmsystemen voortaan geregistreerd moeten worden in
een centrale databank, waartoe alle politiezones toegang hebben.
Het koninklijk besluit bepaalt dat de minister van Binnenlandse Zaken binnen de administratie een
meldpunt alarmsystemen zal aanduiden, waar alle vereiste gegevens moeten worden bezorgd. De
minister moet ook de datum bepalen waarop de melding van de alarmsystemen voor het eerst dient
te gebeuren. Er wordt een periode van minstens zes maanden voorzien voordat de gebruikers de
eerste melding dienen te verrichten.
Indien het alarmsysteem beheerd wordt door een alarmcentrale, staat deze laatste in voor de
registratie. Alle andere gebruikers van alarmsystemen staan zelf in voor het doorgeven van de vereiste
gegevens aan het meldpunt.
De heer Emile Loscar heeft een alarmsysteem. Hij
wil de richtlijnen volgen op de website van de
Algemene Directie Veiligheid en Preventie en
wenst zijn alarmsysteem dan ook te melden.
Gezien hij geen privétoegang tot het internet heeft,
richt hij zich tot de diensten van zijn gemeente,
waar hij vraagt om in zijn naam het nodige te
doen. De administratie weigert hem te helpen,
zodat de heer Loscar zijn aangifte niet kan doen.
De heer Loscar is van mening dat het aan de
overheid is om alternatieven te voorzien voor die
burgers die geen toegang hebben tot het internet.

Niet alleen voorziet de voorgestelde procedure geen
enkele andere manier van aangifte dan de elektronische, bovendien is er noch voor de opgelegde
aangiftetermijn, noch voor de procedure een reglementaire basis.
Als gevolg van diverse opmerkingen van de Raad van State over het aanvankelijke ontwerp van
ministerieel besluit, heeft de regering beslist om het koninklijk besluit van 25 april 2007 te wijzigen.
Volgens de administratie zal het koninklijk besluit gewijzigd zijn voor 1 maart 2010.
De federale Ombudsman heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie dan ook verzocht om
de informatie op het internet aan de huidige stand van de reglementering aan te passen. Alle
verwijzingen naar het verplichte karakter van de aangifte van de alarmsystemen en naar de termijn
waarbinnen de aangifte moet gebeuren, dienen dus verwijderd te worden, zolang de reglementering
ter zake niet van kracht wordt.
De federale Ombudsman heeft de administratie er ook op gewezen dat een uitsluitend elektronische
aangifteprocedure zeker niet beantwoordt aan de vereisten van een administratie die toegankelijk is
voor het publiek en die een gelijke behandeling van alle gebruikers voorstaat. Op dit ogenblik heeft
zowat 30 % van de bevolking nog geen toegang tot het internet. Onder hen die wel over internet
beschikken zijn er heel wat burgers die de nieuwe technologie onvoldoende beheersen om via deze
weg hun administratieve verplichtingen te vervullen, althans niet zonder hulp. Er is dus nood aan
alternatieve aangifteprocedures of adequate begeleidende maatregelen.

56

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer
van alarmcentrales.
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Zonder dat er een ministerieel besluit was genomen,
werd het publiek door de Algemene Directie
Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse
zaken – via een persbericht en een brochure – al op
de hoogte gebracht van het feit dat deze nieuwe
verplichting op 1 september 2009 in werking zou
treden. Elke gebruiker van een alarmsysteem werd
verzocht zijn aangifte te doen tegen uiterlijk 1 maart
2010. Dat kan enkel elektronisch gebeuren, via de
website www.police-on-web.be.

III. Analyse van de behandelde klachten
3. Automatisme en automatisering

De online-inschrijving voor het taalexamen
Kandidaten voor een taalexamen kunnen zich online inschrijven via de website van Selor.
Ook hier mag de automatisering er natuurlijk niet toe leiden dat een examen voor een aantal mensen
ontoegankelijk wordt.
Bij het promoten van het online inschrijven mag Selor niet uit het oog verliezen dat er nog heel wat
mensen zijn die geen e-mailadres of zelfs geen computer hebben. Deze mensen moeten nog altijd de
mogelijkheid hebben om zich op een andere manier in te schrijven (via brief of fax).
Mevrouw Michaux is werkloos en wenst zich kandidaat te stellen voor een baan bij het gemeentebestuur van een
faciliteitengemeente. Daarom wil zij als Nederlandstalige zo snel mogelijk deelnemen aan het taalexamen Frans bij
Selor. Zij informeert telefonisch naar de inschrijvingsprocedure. Selor raadt haar aan om zich rechtstreeks in te
schrijven via de website van Selor. Een andere mogelijkheid zou niet bestaan. Zij staat hiermee voor een bijna
onoverkomelijk probleem. Als werkzoekende heeft ze te weinig financiële middelen om een PC te kopen en een
internetaansluiting kan ze zich al helemaal niet veroorloven. Mevrouw Michaux contacteert hierop de federale
Ombudsman. Selor laat dan aan de federale Ombudsman weten dat kandidaten die zich niet online kunnen
inschrijven, dit nog altijd per brief kunnen doen. Mevrouw Michaux ontvangt kort daarop van Selor het hiervoor
verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier met De Post.

Sinds begin 2009 is de elektronische aangifte verplicht voor een aantal cruciale
gegevens voor de heffing van de directe belastingen en de BTW
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Niets dan voordelen zou dat bieden: zekerheid over de indieningsdatum, flexibiliteit om op gelijk welke
dag of gelijk welk moment de aangifte elektronisch in te dienen, geen problemen met documenten die
verloren gaan, enz.
Op de website van de FOD Financiën moeten de aangifte bedrijfsvoorheffing via de toepassing
FINPROF en de BTW-aangifte via INTERVAT worden ingediend. Beide toepassingen gebruiken als
identificatiemiddel zowel de elektronische identiteitskaart samen met een kaartlezer, als een digitaal
certificaat (tegen betaling).
De toegang tot Belcotax on web voor de indiening van de inkomstenfiches verloopt via het portaal van
de FOD Sociale Zekerheid.

❖ De inkomstenfiches
De elektronische indiening van de inkomstenfiches in 2009 bleek complex en stroef te verlopen. De
toegang tot Belcotax on web verloopt om veiligheidsredenen via het portaal van de FOD Sociale
Zekerheid. De gebruikers van de toepassing die beschikken over een KBO-ondernemingsnummer
moeten zich eerst en vooral registreren via www.socialezekerheid.be. Hiervoor hebben zij een
gebruikersnaam, een paswoord en een elektronische handtekening nodig.
De grote meerderheid van de belcotaxproblemen in maart en april 2009 had betrekking op de
authentificatie- en loginprocedure van de toepassing.
De burgers die een beroep deden op de hulpkanalen wilden een onmiddellijke en concrete oplossing
voor het probleem waarmee zij op hun computer geconfronteerd werden.
De federale Ombudsman kwam vooral tussen om de antwoordtermijn te versnellen of om te vragen
dat de FOD Financiën het antwoord zou verduidelijken.
De FOD Financiën beloofde beterschap en een betere begeleiding van de gebruikers door het
vereenvoudigen van de informatie over de indieningsprocedure en onderzoekt de mogelijkheid om de
online hulp bij de invoerschermen te verbeteren.

III. Analyse van de behandelde klachten
3. Automatisme en automatisering

Eind 2009 stelde de federale Ombudsman vast dat de procedure om frequente fouten op te lossen in
de FAQ en in de antwoorden van de FOD Financiën beter wordt uitgelegd en dat ook het algemene
contactcenter van de FOD Financiën de rol van eerstelijnshulp bij deze problemen heeft opgenomen.

❖ De aangifte in de bedrijfsvoorheffing
Omdat de uiterste indieningsdatum bijna was verstreken en velen er nog niet in geslaagd waren hun
fiches elektronisch in te dienen, deden heel wat werkgevers een beroep op de federale Ombudsman.
Het systeem bleek technisch nog niet helemaal op punt te staan, maar soms bleken ook de gebruikers
gewoon nog niet vertrouwd te zijn met de nieuwe toepassing.
De federale Ombudsman ging er bij zijn tussenkomsten van uit dat de FOD Financiën een zo groot
mogelijke toegankelijkheid moest garanderen.
In de beginfase ging de FOD Financiën in op onze vraag om voor een aantal klagers toch nog een
papieren aangifte te aanvaarden waarbij verschillende diensten van de FOD Financiën de gegevens
overzetten in het elektronische systeem.
Zodra de gebruikers vertrouwd waren met de toepassing, en verzoekers enkel nog wat uitstel, maar
geen uitzondering op de elektronische indiening meer vroegen, bleek telkens dat de fiscus de
limietdata voor de indiening soepel toepaste.
De FOD Financiën gaf immers de voorkeur aan wat later ingediende elektronische fiches dan aan op
tijd en – als noodoplossing – toch nog op papier ingediende fiches.
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De elektronische BTW-aangifte kende een aantal hardnekkige kinderziekten. Zo slaagden heel wat
kwartaalaangevers, vooral bij de eerste BTW-aangifte, maar ook nog bij de tweede, er niet in om de
aangifte naar behoren elektronisch te ondertekenen.
De Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) en de FOD Financiën
konden de praktische moeilijkheden die de BTW-aangevers ondervonden in de meeste gevallen
oplossen en tegen eind 2009 bleek duidelijk dat de meeste standaardproblemen voor het indienen van
de elektronische BTW-aangifte waren verholpen, maar niet allemaal.
Tegen eind 2009 bleek bijvoorbeeld dat de software van de FOD Financiën die moest worden
gedownload voor het indienen van de BTW-aangifte niet helemaal bestand was tegen updates van het
systeem van de gebruiker en daardoor overschreven werd.
De heer Elsaers, een kleine zelfstandige, wil zijn aangifte bedrijfsvoorheffing elektronisch indienen. De aangiftefiche
kan hij perfect indienen en hij krijgt de melding “Validatie geslaagd”. Daarna volgt de boodschap: “U moet deze
aangifte nog doorsturen om ze effectief in te dienen.” Tot daar geen probleem.
Hij klikt op “Verzenden” en dan verschijnt de boodschap dat zijn ID-kaart moet worden gelezen. Hij ziet het lampje
branden van de kaartlezer, maar daarna gebeurt er niets meer. De heer Elsaers denkt dat de indiening niet gelukt is
en wil herbeginnen. Hij gaat terug naar de startpagina en krijgt de foutmelding “dubbele submit” wat betekent dat
hij de aangifte twee keer wil indienen. Maar hij heeft geen bevestiging van de eerste indiening gekregen.
Hij dient een klacht in bij de federale Ombudsman en meldt dat hij twee keer meer dan een half uur aan de
helpdesklijn hing, maar alleen de bezettoon hoorde.
Op zijn e-mailvragen had hij van info.finprof@minfin.fed.be al het volgende antwoord gekregen: “Dergelijk probleem
kan volgens onze ervaring bij andere gebruikers ook nog veroorzaakt worden door een filtering op niveau van de
firewall of Proxy-server (in één geval was dit een html-plugin op de firewall, in een ander geval het intrusion detection
system).
Kunt u uw netwerkbeheerder hierover contacteren?” (sic)
In zijn eenmanszaak heeft de heer Elsaers geen netwerkbeheerder of systeemanalist in dienst...
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De federale Ombudsman laat hem weten dat de FOD Financiën voor die ene keer zijn papieren aangifte nog zal
aanvaarden tot hij een oplossing heeft gevonden voor het probleem.
Drie dagen later, op de valreep voor de indieningsdatum van de BTW-aangifte voor het eerste kwartaal … laat de
heer Elsaers de federale Ombudsman weten:
“Heb al meerdere malen een poging ondernomen om de BTW-aangifte in te dienen voor het eerst kwartaal, maar
dit lukt NIET!! (sic)(…)Voor deze foutmelding kan ik geen passende oplossing in de FAQ vinden.(…)De betaling heb
ik al uitgevoerd!” Zijn eerste kwartaalaangifte dient de heer Elsaers in op papier. Met alle begeleiding en de
antwoorden van info.intervat@minfin.fed.be, lukt het indienen van de BTW-aangifte voor het tweede kwartaal wel.

Gelijke behandeling
De voorbeelden in dit hoofdstuk tonen aan in welke mate het streven naar doeltreffendheid en
rationalisering ingaat tegen de kwaliteit van de dienstverlening en de verwachtingen van de burger:
standaardisering van de informatie tot in het uiterste, dusdanig dat het ongeschikt wordt,
onpersoonlijke en geautomatiseerde communicatie, beperkte toegang tot sommige
communicatiekanalen.
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De ontwikkeling van de elektronische kanalen voor een toenemend aantal administratieve
formaliteiten past in de evolutie van de maatschappij. Het kan er echter niet toe leiden dat sommige
categorieën van burgers uitgesloten worden en geen toegang meer hebben tot de administratie,
waardoor de toegankelijkheid van de overheid en de gelijke behandeling van alle gebruikers in het
gedrang komen.
Reeds in 2004 heeft het Arbitragehof57, dat zich moest uitspreken over de afschaffing van de
“papieren” uitgave van het Belgisch Staatblad ten behoeve van de terbeschikkingstelling van het publiek
die via de internetsite van het Bestuur van het Belgisch Staatblad gebeurt, rekening gehouden met de
digitale kloof binnen de bevolking om te beschouwen dat bij gebrek aan adequate begeleidende
maatregelen, de aangevochten maatregel de gelijke behandeling van alle gebruikers niet respecteert,
voor zover hij geen rekening had gehouden met het feit dat niet iedereen gelijke toegang heeft tot
informaticatechnieken.
Hoewel de digitale kloof in vijf jaar verkleind is, zal het echter nog tijd vergen vooraleer die volledig
gedicht is. Een belangrijk deel van de bevolking heeft nog geen toegang tot het internet of te weinig
voorkennis om het te gebruiken. Geen enkele burger mag ertoe verplicht worden om reglementaire
stappen uitsluitend via elektronische kanalen te moeten uitvoeren. De administratie moet ofwel het
behoud van alternatieve kanalen, ofwel begeleidende maatregelen voorzien.
De federale Ombudsman beveelt de federale overheid aan om adequate begeleidende maatregelen
te voorzien voor alle administratieve procedures die steunen op de nieuwe
communicatietechnologieën, ter behoud van een gelijke behandeling van alle gebruikers.58

57
58

Arbitragehof arrest nr. 106/2004 van 16 juni 2004.
AA 09/01, pp. 139-140 en 144.
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Een administratie dient alle aanvragen te behandelen binnen de termijnen die door de wet of de
reglementering worden bepaald.
Soms is er in de reglementering geen termijn voorzien. In dat geval moet de administratie een
beslissing nemen binnen een redelijke termijn. De inschatting van wat redelijk genoemd mag worden
hangt af van de concrete situatie. Het is in de eerste plaats een feitenkwestie.
Met het Charter voor een klantvriendelijke overheid heeft de federale overheid zich ertoe verbonden
om de vragen van burgers en ondernemingen in principe binnen een termijn van vier maanden te
behandelen. Deze termijn kan op acht maanden worden gebracht voor een ingewikkeld dossier. Daar
wordt de gebruiker dan over ingelicht.
Indien de overheidsdienst niet in staat is om een vraag binnen de drie weken te beantwoorden, dan
moet de dienst een ontvangstmelding sturen.

Wat zijn de redenen voor het overschrijden van de redelijke
termijn?

Een veroordeelde gedetineerde mag op elk moment van zijn strafuitvoering een uitgaansvergunning
vragen om familiale, medische of juridische redenen. De vergunning wordt voor maximaal 16 uur
afgeleverd.
Vanaf het jaar dat voorafgaat aan de datum waarop hij tot voorwaardelijke invrijheidstelling kan
worden toegelaten, kan de veroordeelde ook om penitentiair verlof vragen om zijn sociale
re-integratie te bevorderen. Dit verlof is beperkt tot driemaal 36 uur per trimester.
In beide gevallen moet de gedetineerde een schriftelijke aanvraag indienen. De gevangenisdirecteur
stelt dan een met redenen omkleed advies op voordat de Directie Detentiebeheer (DDB) van het
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie zich uitspreekt over het verzoek
tot uitgaansvergunning of penitentiair verlof.
De wetgeving59 legt aan de directeur geen termijn op om zijn advies uit te brengen.
Indien het advies van de directeur positief is, beschikt de DDB over 14 werkdagen om een beslissing te
nemen. Indien er binnen deze termijn geen beslissing genomen werd, worden de vergunning of het
verlof ambtshalve toegekend.
Ingeval van een negatief advies van de directeur echter, legt de wet geen beslissingstermijn op aan de
DDB.
Voor wat de uitgaansvergunning betreft, beveelt de ministeriële omzendbrief van 7 februari 2007
betreffende de wet van 17 mei 2006 aan de gevangenisdirecteur aan te handelen binnen een tijdsbestek
dat rekening houdt met de gebeurtenis die aan de basis van het verzoek tot uitgaansvergunning ligt.

59

Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.
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Ingevolge de werkoverlast kunnen niet alle aanvragen voor een uitgaansvergunning
of penitentiair verlof tijdig worden behandeld
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De federale Ombudsman stelt echter vast dat de
gevangenisadministratie in bepaalde gevallen het
verzoek tot uitgaansvergunning of penitentiair verlof
meerdere maanden na het verzoek nog weigert,
terwijl de datum waarvoor de gedetineerde een
vergunning had gevraagd, al lang voorbij is.

De heer Benoı̂t Martin zit al meer dan 25 jaar zijn
gevangenisstraf uit. Het aanvraagformulier voor de
uitgaansvergunning vermeldt dat het verzoek
uiterlijk twee dagen voor de gewenste uitgaansdag
moet ingediend worden. Hij dient zijn verzoek drie
weken voordien in, maar de gevangenisdirecteur
brengt pas twee maanden later advies uit. Na vele
maanden wachten verwerpt de Directie
Detentiebeheer zijn verzoeken. Hetzelfde scenario
speelt zich meermaals af. De heer Martin is ervan
overtuigd dat de gevangenisadministratie het ‘op
hem persoonlijk gemunt heeft’.

De DDB heeft aan de federale Ombudsman laten
weten dat ze echt te lijden heeft aan werkoverlast,
waardoor niet alle verzoeken voor een
uitgaansvergunning of penitentiair verlof binnen een
redelijke termijn behandeld kunnen worden. Om te
vermijden dat een gedetineerde van wie de DDB kennis heeft van ernstige tegenaanwijzingen voor de
uitgaansvergunning daar toch kan van genieten doordat de termijn overschreden is, wordt de voorrang
gegeven aan de verzoeken die een positief advies kregen van de gevangenisdirecteur. De verzoeken
die een negatief advies kregen worden dan zo snel mogelijk behandeld.
De DDB is zich terdege bewust van het onbegrip en de opstandigheid die een laattijdig of slecht
gemotiveerde beslissing bij de gedetineerden kunnen opwekken. De DDB is zich ook bewust van de
problemen van de penitentiaire ambtenaren ten overstaan van een dergelijke situatie.
Binnen de DDB wordt er extra personeel voorzien, evenals de invoering van een stageperiode voor
nieuwe gevangenisdirecteurs, zodat er zo snel mogelijk aan deze toestand verholpen kan worden.
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Een tekort aan personeel vertraagt de tussenkomst van de DAVO
Wanneer een ouder of een ex-echtgenoot het onderhoudsgeld voor de kinderen of zijn voormalige
partner niet betaalt, kunnen deze laatsten in een financieel precaire situatie terechtkomen.
De dienst Alimentatievorderingen (DAVO) van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën heeft als opdracht, gezinnen te helpen die wachten
op achterstallig onderhoudsgeld.60
De DAVO gaat in naam van de onderhoudsgerechtigde over tot het invorderen van het achterstallig
en toekomstig onderhoudsgeld, vrijwillig of door gedwongen invordering. Bovendien mag de DAVO
sinds 1 oktober 2005 ook voorschotten op het onderhoudsgeld voor kinderen betalen, indien het
inkomen van de onderhoudsgerechtigde ouder een bepaald plafond niet overschrijdt.
De DAVO, waarop vaak pas in laatste instantie een beroep wordt gedaan, vormt voor die gezinnen de
laatste hoop om de betaling van de verschuldigde alimentatie te krijgen, en het financiële evenwicht in
het gezin te herstellen.
Deze doelstelling komt echter in het gedrang door de onredelijk lange behandelingstermijnen van
sommige kantoren van de DAVO.
Gezien het betalen van voorschotten op het onderhoudsgeld voorrang dient te krijgen, is het vooral
het invorderen van de achterstallige alimentatie dat vertraging oploopt. De aanvraag van burgers die
niet aan de voorwaarden voldoen om voorschotten te krijgen, wordt dus niet altijd binnen de
gewenste termijn behandeld.
Deze toestand is voornamelijk te wijten aan personeelstekort.

60

Wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën.
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Bij de oprichting van de DAVO werd de behoefte aan
personeel geraamd op 220 medewerkers. Einde 2008
telde de dienst nog altijd maar een honderdtal
ambtenaren. In zijn verslag 2008 geeft de
Evaluatiecommissie van de DAVO toe, dat het huidige
personeelsbestand niet afdoende is.61
In de huidige context zal een verbetering van de
toestand vooral afhangen van een interne
reorganisatie.
Vanaf april 2010 zal de DAVO overgaan tot een
herstructurering, waarbij het aantal lokale kantoren tot
op de helft zal worden teruggebracht. Elk kantoor
krijgt een front office voor het directe contact met de
burger en een back office dat instaat voor het
dossierbeheer. Volgens een analyse uit december
2008 van de werklast in de DAVO-kantoren, zou
deze nieuwe organisatie van de DAVO moeten
resulteren in een efficiëntere behandeling van de
aanvragen.

In 2006 dient Mevrouw Valéry bij de DAVO een
aanvraag in voor het invorderen van achterstallig
onderhoudsgeld
dat
haar
ex-echtgenoot
verschuldigd is voor de kinderen die ze samen
hebben en dat zowat € 5 000,00 bedraagt.
Gezien de ex-man van Mevrouw Valéry geniet van
een procedure van collectieve schuldregeling tot in
juni 2008, kan de DAVO geen invordering tegen
hem instellen. In juni 2008 deelt Mevrouw aan de
DAVO mee, dat de Beslagrechter overgegaan is
tot de herroeping van de procedure van collectieve
schuldregeling en zij vraagt om over te gaan tot
beslag. In maart 2009 – zowat een jaar na haar
aanvraag – geeft het plaatselijke kantoor van
Mevrouw Valéry, dat bevoegd is voor de aanvraag
tot interventie, het dossier door aan het
plaatselijke kantoor van haar voormalige
echtgenoot,
dat
bevoegd
is
om
de
invorderingsprocedure op te starten. Gezien dit
kantoor door slechts één ambtenaar bemand
wordt, en gezien de werklast waarmee hij
geconfronteerd wordt, kan hij deze aanvraag niet
snel afhandelen. In december 2009 wacht
Mevrouw Valéry nog steeds op de betaling van het
achterstallige onderhoudsgeld…
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Dat de behandeling van een aanvraag voor een visum kort verblijf soms lang duurt, is niet altijd de
verantwoordelijkheid van de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken. Er
kunnen verschillende oorzaken zijn voor de lange behandelingstermijn.
Een aanvraag voor een visum moet worden ingediend op de Belgische vertegenwoordiging in het land
van herkomst. Behalve in de gevallen waar deze vertegenwoordiging het visum ambtshalve kan
toekennen, wordt de aanvraag overgemaakt aan de DVZ die beslist of het visum al dan niet wordt
toegekend.
De beslissing wordt dan weer meegedeeld aan de aanvrager via de vertegenwoordiging. Als het visum
toegekend is, mag de aanvrager naar België komen.
De DVZ behandelt deze aanvragen normaal binnen een gemiddelde termijn die op zijn website
vermeld wordt. Op 1 oktober 2009 bedroeg die termijn 7 à 17 dagen. De termijn begint te lopen
vanaf de ontvangst door de DVZ van de elektronische aangifte of van de documenten die door de
consulaire of diplomatieke vertegenwoordiging van de FOD Buitenlandse Zaken via diplomatieke post
worden verstuurd.
In sommige landen is er geen Belgische consulaire of diplomatieke vertegenwoordiging. Dan is meestal
een ambassade in een buurland bevoegd. De indiening van de visumaanvraag kan hierdoor worden
bemoeilijkt omdat de aanvrager zich in sommige gevallen naar een verafgelegen ambassade moet
verplaatsen om de aanvraag in te dienen, om eventueel bijkomende documenten voor te leggen of om
het visum af te halen.
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Bovendien is het soms moeilijk voor de visumaanvrager om met de ambassade te communiceren en
omgekeerd. De ambassade moet er uiteraard alles aan doen opdat de volledige behandelingstermijn
door die omstandigheden niet onnodig zou uitlopen.
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De heer Victor James dient op 1 september 2008 een visumaanvraag in met het oog op samenwoonst in ons land
in het kader van een duurzame relatie met zijn Belgische partner, mevrouw De Meulenaere, en hun dochtertje. Hij is
eerder dat jaar al drie maanden in België geweest en is vóór het verstrijken van zijn visum naar Sierra Leone
teruggekeerd. In Sierra Leone is geen Belgische diplomatieke vertegenwoordiging. Hij reist samen met mevrouw De
Meulenaere naar Ivoorkust, naar de ambassade van België in Abidjan. Bij de visumaanvraag op de ambassade
meldt men hem dat het niet nodig is een medisch attest voor te leggen.
Op 12 oktober 2008 weigert de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) het visum omdat het medisch attest ontbreekt,
er geen attest van celibaat werd voorgelegd voor de beide partners, en het attest van tenlasteneming vanwege de
garant, mevrouw De Meulenare, niet helemaal juist is. Omdat dit laatste een fout is van de gemeente waar
mevrouw De Meulenare woont, en er onjuiste informatie zou zijn verstrekt voor wat het voorleggen van het medisch
attest betreft, komt de federale Ombudsman tussen bij de DVZ met de vraag de weigering te herzien op
voorwaarde dat de ontbrekende documenten worden voorgelegd. De DVZ kent het visum op 13 januari 2009 toe,
op voorwaarde dat er nog een attest van celibaat van de aanvrager en een medisch attest wordt voorgelegd. Door
de jarenlange oorlog in Sierra Leone, zijn de registers van de burgerlijke stand vernietigd en kan de heer James enkel
een affidavit (of een feitenverklaring op eer) voorleggen. Na bevestiging door de ambassade, aanvaardt de DVZ dit
document in plaats van een attest van celibaat. Het medisch attest dat hij nog moet voorleggen moet normaal
worden afgeleverd door een arts die door de bevoegde ambassade erkend en aangeduid is. Als de heer James
opnieuw naar Abidjan zou moeten reizen vanuit Sierra Leone, zou dat aanzienlijke extra kosten met zich
meebrengen. Na een tussenkomst van de federale Ombudsman bij de FOD Buitenlandse Zaken, staat de
ambassade in Abidjan toe dat de heer James dit onderzoek ondergaat in Conakry in buurland Guinée, waarna hij
het attest moet laten legaliseren op het Ereconsulaat van België te Conakry. Omdat dit allerminst vlot verloopt, kan
de heer James pas op 9 februari 2009 zijn gelegaliseerd attest samen met zijn reispas opsturen naar Abidjan. In de
laatste week van maart 2009 krijgt hij zijn visum toegestuurd. De behandeling van de aanvraag heeft zeven
maanden geduurd.

Hoe kunnen lange behandelingstermijnen ingekort worden?
Een betere coördinatie tussen de diensten van de FOD Financiën zou de
terugbetalingstermijn van de belastingen kunnen inkorten
In principe moet de burger de terugbetaling van de belasting waar hij recht op heeft, ontvangen binnen
de twee maanden volgend op de maand waarin hij met het aanslagbiljet over de terugbetaling wordt
ingelicht.
Onder bepaalde omstandigheden, de belastingsadministratie spreekt van speciale gevallen, is er echter
een langere termijn nodig vooraleer er terugbetaald wordt.
In sommige gevallen moet de belastingsadministratie de burger immers om bijkomende inlichtingen
vragen. Dat is bijvoorbeeld zo, wanneer het bankrekeningnummer van de belastingplichtige gewijzigd
werd, ingeval van een feitelijke scheiding, van beslag, of ingeval de belastingplichtige overleden is,
waardoor de bedragen aan de erfgenamen moeten worden terugbetaald.
Deze dossiers vergen de tussenkomst van twee diensten van de Administratie van de Invordering en
de tussenkomst van de Administratie van de Thesaurie. Het dossier dat werd voorbereid door het
ontvangkantoor van de Directe Belastingen wordt doorgestuurd naar de Gewestelijke Directie
Invorderingen, die het op haar beurt doorstuurt naar de Administratie van de Thesaurie. Daar wordt
dan overgegaan tot de terugbetaling van de belasting aan de belastingplichtige.
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Het hoge aantal dossiers speciale gevallen voor het aanslagjaar 2008 heeft bij de voormelde diensten
vertraging bij de behandeling en werkoverlast veroorzaakt. Vele belastingplichtigen die moeilijkheden
hadden om informatie te krijgen over de stand van zaken van hun dossier, dienden een klacht in bij de
federale Ombudsman.
De ontvangkantoren van de Directe Belastingen konden over het algemeen geen uitbetalingsdatum
meedelen aan de begunstigden. De verschillende betrokken diensten wisselen wel informatie uit naar
aanleiding van concrete gevallen, maar er is een gebrek aan structurele communicatie over de stand
van zaken van de dossiers zodat aan de burger daarover geen correcte informatie kan worden
bezorgd.
Het traject van die dossiers zou trouwens vereenvoudigd moeten kunnen worden.
Bijgevolg beveelt de federale Ombudsman de FOD Financiën aan om de volgende maatregelen te
nemen in verband met de belastingteruggaven die niet volgens de standaardprocedure verlopen
(speciale gevallen):
- de belastingteruggave versnellen door een efficiënte coördinatie tussen de betrokken diensten;
- de belastingplichtige beter informeren over de evolutie van zijn dossier, in elke fase van de
procedure en in het bijzonder over de betalingsdatum;
- hiervoor een contactpersoon aanduiden;
- op korte termijn de gevolgde procedure voor deze belastingteruggaven kritisch doorlichten.62

Op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer staat de missie van de dienst Voertuigen: waken
over de verkeersveiligheid en de bescherming van het milieu.
Een van de kerntaken die de dienst Voertuigen in dit verband uitvoert, is het behandelen van
aanvragen voor officiële goedkeuring van voertuigen (homologaties en validaties).
De federale Ombudsman kreeg in 2009 heel wat klachten over de veel te lange behandelingstermijn
van de aanvragen tot validatie voor motorvoertuigen die al ingeschreven waren in het buitenland63 of
van de aanvragen tot homologatie van een welbepaald voertuig64 in vergelijking met wat aanvankelijk
werd meegedeeld. In de praktijk bleken de behandelingstermijnen soms zelfs meerdere maanden te
bedragen.
In de tweede helft van 2009 stelde de federale Ombudsman een significante stijging van het aantal
klachten vast. Opvallend veel klachten kwamen van auto- en motorhandelaars.
Tijdens een werkvergadering in december 2009 erkende de dienst Voertuigen de grote achterstand bij
de behandeling van de aanvragen tot homologatie of validatie van de voertuigen en legde uit dat dit te
wijten was aan een nieuw informaticasysteem dat in gebruik was genomen.
Ook de taakverdeling was gewijzigd. Vroeger werd de behandeling van een dossier aan een
welbepaalde dossierbehandelaar met een eigen specialisatie per type voertuig toevertrouwd
(motorfiets, mobilhome, aanhangwagen, …) waarvan de technische aspecten dienden te worden

62
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OA 09/06, pp. 149, 151 en 180.
De administratie valideert het nationale inschrijvings- of eenvormigheidsattest dat werd afgeleverd door een Lidstaat van de
Europese Unie of door een verdragsluitend land van het Akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte
(Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein).
De homologatie bewijst dat het voertuig voldoet aan de technische en veiligheidsvoorschriften die vereist zijn om in België te
mogen rijden.
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onderzocht. Bij de nieuwe manier van dossierbehandeling was er een opsplitsing in enerzijds een
administratieve afhandeling en anderzijds een onderzoek van de technische aspecten dat door 12
personeelsleden wordt uitgevoerd zonder specialisatie per voertuig.
De overstap naar deze nieuwe werkwijze bleek in de
praktijk geen succes en zorgde volgens de
administratie ook voor vertraging. De beslissing werd
genomen om deze opdracht vanaf 1 januari 2010 toe
te vertrouwen aan de dienst voor Inschrijving van de
Voertuigen (DIV).
In de nieuwsbrief van de FOD Mobiliteit en Vervoer
stond eind december 2009:
Op 1 januari 2010 wordt het organogram van het
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid
aangepast. Eén van de voornaamste vernieuwingen is
dat de huidige DIV niet alleen verantwoordelijk zal zijn
voor de inschrijving van voertuigen, maar ook voor de
homologatie ervan. Daardoor zullen de krachten worden
gebundeld en zal op termijn de dienstverlening aan de
klant worden verbeterd.
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Als gevolg van de lange behandeltermijnen trachtten
degenen die een validatie of homologatieaanvraag
hadden ingediend de dienst Voertuigen – vaak
tevergeefs – telefonisch te bereiken om te infomeren
naar de stand van de behandeling van hun aanvraag.
De dossierbehandelaars bleken moeilijk bereikbaar
omdat er prioriteit werd gegeven aan de
dossierbehandeling zelf en ze ook vaak moesten
langsgaan bij voertuigfabrikanten om prototypen te
controleren.
De problemen met betrekking tot de moeilijke
telefonische bereikbaarheid waren bij de dienst
Voertuigen zelf welgekend.
Om de telefonische bereikbaarheid te vergroten werd
een telefooncarrousel opgestart waarbij medewerkers
via een beurtrolsysteem telefonisch vragen zullen
beantwoorden.

De heer Philip is een Britse onderdaan die naar
België komt en op 19 mei 2008 zijn motorfiets
laat overkomen die in het Verenigd Koninkrijk
ingeschreven was. De douanediensten verzoeken
hem om contact op te nemen met de dienst
Voertuigen om een validatiebewijs te krijgen en
een sticker die hij moet aanbrengen op zijn
aanvraag tot inschrijving. Die dag nog stuurt hij zijn
dossier via e-mail naar de dienst Voertuigen door.
Gezien hij één maand zonder antwoord blijft,
neemt hij contact op met de administratie om
meer te vernemen over de stand van zaken in zijn
dossier. Een ambtenaar vraagt hem om de nodige
documenten terug op te sturen, wat hij meteen
doet. Twee maanden later heeft de heer Philip nog
steeds geen nieuws gekregen van de dienst
Voertuigen en hij beslist een klacht in te dienen bij
de Klachtenbalie van de FOD Mobiliteit en
Vervoer. Zijn klacht blijft zonder gevolg.
Op 5 juni 2009 – meer dan een jaar na zijn
aanvraag – krijgt de heer Philip een fotokopie van
het Britse inschrijvingsbewijs van zijn motorfiets,
waarop de vermelding van het vermogen van de
motorfiets gemarkeerd is, gevolgd door een
vraagteken. Bij de brief zit ook een nota die
vermeldt dat de heer Philip een heffing moet
betalen. Hij stuurt aan de dienst Voertuigen dan
ook het attest van de constructeur over het
vermogen van zijn motorfiets en het bewijs dat hij
de heffing heeft betaald.
Midden september 2009 heeft de heer Philip nog
steeds geen attest van validatie gekregen en hij
beslist om de federale Ombudsman aan te
spreken.
De federale Ombudsman informeert bij de dienst
Voertuigen naar de stand van het dossier van de
heer Philip en op 1 december 2009, stuurt de
administratie hem uiteindelijk het attest en de
sticker die hij nodig heeft om zijn motorfiets in te
schrijven.

De burger informeren over de behandelingsduur van zijn
aanvraag
Een werknemer die niet de sociale voordelen geniet waarop hij volgens de sociale
zekerheidswetgeving recht heeft (jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen, kinderbijslag, enz.) kan zich
richten tot de Directie-generaal van de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid.
De Sociale Inspectie heeft als opdracht toe te zien op de correcte toepassing van de wetgeving inzake
sociale zekerheid voor werknemers.
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De administratie preciseert dat de behandelingsduur
van een dossier afhankelijk is van heel wat externe
factoren. Om eventuele nalatigheden van de
werkgever vast te kunnen stellen, dient de Sociale
Inspectie bij de werkgever een onderzoek te doen.
De duur van dat onderzoek is onder meer afhankelijk
van de complexiteit van het dossier, van het aantal
betrokken werknemers en van de werklast van de
betrokken regionale dienst.
Het Charter voor een klantvriendelijke overheid,
goedgekeurd in de Ministerraad van 23 juni 2006,
bepaalt echter:
Elke overheidsdienst stuurt binnen de 15 dagen na het
ontvangen van een aanvraag van een burger of een
onderneming 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.

De heer Bertels dient begin augustus 2005 bij de
Sociale Inspectie een klacht in tegen zijn werkgever
over een probleem met de betaling van het
vakantiegeld. Een maand later ontvangt de heer
Bertels een ontvangstmelding waarin hij er enkel
op gewezen wordt dat hij, indien hij de zaken wil
versnellen, steeds de mogelijkheid heeft een
gerechtelijke procedure te starten. Omdat hij geen
verder bericht ontvangt, neemt de heer Bertels in
december 2005 opnieuw contact op met de
Sociale Inspectie. Hij krijgt geen enkele reactie.
Wanneer een brief van maart 2006 hetzelfde lot
beschoren blijkt, neemt de heer Bertels ten einde
raad contact op met de federale Ombudsman. Hij
heeft geen enkel idee of zijn klacht inderdaad in
onderzoek is en wanneer dit onderzoek in principe
zal zijn afgerond. Aan de federale Ombudsman
verduidelijkt de Sociale Inspectie dat de
gemiddelde behandelingsduur van een klacht 6
maanden tot 1 jaar bedraagt. In augustus 2006
informeert de federale Ombudsman dan ook
opnieuw naar de stand van zaken en korte tijd
later deelt de Sociale Inspectie de heer Bertels het
resultaat mee van haar onderzoek. Hoewel het
probleem van de heer Bertels daarmee is opgelost,
dringt de federale Ombudsman er naar aanleiding
van deze zaak bij de Sociale Inspectie op aan om
de indieners van een klacht voortaan beter te
informeren
over
de
vermoedelijke
behandelingsduur.

Voor ingewikkelde dossiers streeft de dienst naar een
behandelingstermijn van maximum acht maanden. In
dergelijke gevallen moet na vier maanden een voorlopig antwoord worden gegeven, dat tevens de
behandelingstermijn preciseert.65
Bij klachten over de betaling van het vakantiegeld stuurt de Sociale Inspectie sinds kort – en op
verzoek van de federale Ombudsman – een ontvangstmelding aan de werknemer, waarin gemeld
wordt dat de inspectie zich een eerste termijn van drie maanden toekent om te proberen de
betwisting op te lossen met de werkgever.
Indien deze eerste administratieve poging geen resultaat geeft, gaat de inspectie over tot een
onderzoek (dat verder gaat dan enkel het aspect van het vakantiegeld) en wordt de werknemer
hierover schriftelijk op de hoogte gebracht. De Sociale Inspectie behoudt zich in dit geval de
mogelijkheid voor om het onderzoek te voeren binnen de verjaringstermijn van drie jaar.
De Sociale Inspectie gaf bovendien gevolg aan het verzoek van de federale Ombudsman om op de
ontvangstmelding de gegevens te vermelden van de sociale inspecteur die belast is met het dossier.

65

Artikel 4. Wij benadrukken onderlijnend.
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De werknemer die een klacht indient bij de Sociale
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dat echter geen precieze behandeltermijn vermeldt.
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Niet alleen bij administratieve beslissingen maar ook voor de
uitvoering van rechterlijke uitspraken moet een redelijke
termijn in acht worden genomen
Wanneer de rechter een werkgever
veroordeelt
tot
de
betaling
van
achterstallige sociale zekerheidsbijdragen,
getuigt het van behoorlijk bestuur dat de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
het vonnis binnen een redelijke termijn laat
betekenen.

In 1999 wordt de BVBA Moonrise veroordeeld tot de betaling van
€ 30 000,00 aan sociale zekerheidsbijdragen. De invordering van
de hoofdsom sleept vele jaren aan waardoor het bedrag aan
intresten oploopt tot € 25 000,00. De hoofdsom wordt uiteindelijk
pas volledig terugbetaald begin februari 2009. Volgens de BVBA
Moonrise is de RSZ pas in de loop van juli 2007 met de
invordering gestart. De BVBA Moonrise meent dan ook dat er
elementen voorhanden zijn om af te zien van de invordering van
interesten en neemt hierover contact op met de federale Ombudsman. De RSZ geeft behalve de lange afwezigheid van de
dossierbeheerder geen reden waarom een vonnis van eind 1999 pas in april 2007 is betekend en beslist uiteindelijk dat de
werkgever voor de periode waarin de RSZ het dossier heeft laten liggen geen intresten moet betalen.
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5. Een proactieve administratie
Klachten voorkomen behoort ook tot de opdrachten van de administratie.
De administratie moet op de verwachtingen en bekommernissen van het publiek anticiperen om later
eventuele moeilijkheden te vermijden. Slechts reageren als een kwestie omslaat in een probleem,
resulteert in beperkte en laattijdige oplossingen.
Proactief werken vergt natuurlijk de nodige voorbereiding. Een administratieve dienst die verhuist
bijvoorbeeld, moet het probleem van bereikbaarheid, als gevolg van de verhuizing, snel kunnen
oplossen.
Soms krijgen overheidinstanties te maken met een groter aantal aanvragen dan verwacht. De massale
toestroom van dossiers kan resulteren in een langere behandeltermijn van de aanvragen. In een
dergelijk geval moet de administratie de burger tenminste daarover informeren.
Wanneer de toestroom van nieuwe aanvragen te voorspellen is – of het nu gaat om de
inwerkingtreding van een nieuwe wetgeving of om de invoering van een nieuwe administratieve
praktijk – moet de administratie klaar zijn om de situatie het hoofd te bieden.
Een daadwerkelijke cultuur van dienstverlening impliceert een proactieve ingesteldheid van de
administratie, met eerbiediging van de rechten van de burger, van de wet en van de reglementering.

De federale Ombudsman werd in januari 2009 overstelpt met klachten van burgers die er niet in
slaagden om telefonisch of per e-mail de Directie-generaal Personen met een handicap (DGPH) bij
de FOD Sociale Zekerheid te contacteren. Ook de federale Ombudsman ondervond grote
moeilijkheden om van de DGPH informatie te krijgen in klachtendossiers.
De moeilijke bereikbaarheid in januari was te wijten
aan de verhuis van de DGPH rond de jaarwisseling
2008-2009 van de Zwarte Lievevrouwestraat naar de
Kruidtuinlaan in Brussel.
Na een kalmere periode volgde er in de tweede helft
van juni 2009 opnieuw een toename van het aantal
klachten over de moeilijke bereikbaarheid van de
DGPH, zowel telefonisch als per e-mail.
Hierbij bezorgde de DGPH de volgende toelichting.

Mevrouw Ickx heeft een vraag over haar
tegemoetkoming aan personen met een handicap
en probeert telefonisch contact op te nemen met
het callcenter van de Directie-generaal Personen
met een handicap (DGPH). Al haar pogingen in de
tweede helft van juni 2009 zijn vruchteloos. Ook
na meer dan een uur wachten slaagt mevrouw
Ickx er niet in om een medewerker van de DGPH
aan de lijn te krijgen. Hierop stuurt zij een e-mail
naar de dienst maar krijgt haar e-mail terug met
de boodschap dat hij niet kan worden besteld
omdat de mailbox van de DGPH zijn
maximumcapaciteit heeft bereikt. Uiteindelijk
contacteert mevrouw Ickx dan maar de federale
Ombudsman…

In de periode van 15 juni tot 29 juni 2009 heeft de
DGPH bijna 50 000 herinneringen verstuurd aan
personen met een handicap. Voor elk dossier waarin
een vraag om inlichtingen, nodig voor de afhandeling
van het dossier, meer dan 100 dagen onbeantwoord was gebleven, werd een rappel verstuurd.

Deze massaoperatie werd op het getouw gezet omdat er al sinds maart 2008 geen herinneringen
meer verstuurd waren. Die achterstand had verschillende oorzaken: herstructureringen binnen de
uitvoeringsdiensten van de DGPH, de invoering van nieuwe procedures en informaticatoepassingen,
het werken met een digitaal dossier en ten slotte de al vermelde verhuis van de diensten rond de
jaarwisseling.
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Een speciaal telefoonnummer voorbehouden aan de bestemmelingen van de herinneringen moest de
massaal verwachte reacties enigszins opvangen. Gedurende een aantal weken was dit nummer
permanent bemand door drie personen per taalrol. Dat bleek echter niet voldoende.
De DGPH realiseerde zich achteraf dat er fouten gemaakt waren bij de inhaaloperatie. In het bijzonder
de configuratie van de herinneringsbrieven liet te wensen over. Zo vermeldde de herinneringsbrief niet
alleen het speciale telefoonnummer, maar ook het nummer van het contactcenter. Hierdoor werd ook
het contactcenter zeer snel overspoeld door telefonische oproepen.
De DGPH had ook herinneringsbrieven verstuurd voor dossiers waarvoor dit eigenlijk niet meer nodig
was.
Verder had de moeilijke telefonische bereikbaarheid een aantal mensen ertoe aangezet om een e-mail
te sturen. Dit had dan weer tot gevolg dat de mailbox die hierop niet berekend was, vol was geraakt.
De DGPH verhoogde ondertussen de capaciteit van zijn mailbox.
De DGPH tracht in de toekomst beter te anticiperen op toegankelijkheidsproblemen die veroorzaakt
kunnen worden door een verhuis of een massale rappeloperatie.
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Een overrompeling bij de FOD Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie door de forfaitaire verminderingen
voor energie
In januari 2010 waren er voor de jaren 2008 en 2009 samen 1 176 937 aanvragen ingediend voor de
forfaitaire vermindering voor energie, waarvan er op dat ogenblik nog 329 185 in behandeling waren.
In de tweede helft van 2009 ontving de federale Ombudsman een groot aantal klachten over die
forfaitaire vermindering. Al snel bleek daaruit dat de administratie niet voorbereid was op de toevloed
aan aanvragen.
De procedure die de aanvrager moest volgen, leek eenvoudig.
Op het ogenblik van de jaarlijkse energieafrekening ontving elk Belgisch gezin dat niet al het sociaal
tarief voor aardgas of elektriciteit genoot, automatisch een aanvraagformulier via zijn
energieleverancier. Dit formulier moest behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend naar de FOD
Economie, KMO, Middenstand en Energie worden gestuurd, binnen 60 dagen na ontvangst. De premie
zou dan ongeveer vier maanden later betaald worden op de rekening van de aanvrager.
Bij de behandeling van de klachten kwam er echter een ganse reeks problemen aan het licht. Zij
hadden betrekking op de behandelingstermijn van de aanvragen, de bereikbaarheid van de dienst bij
vragen om inlichtingen, de rechtszekerheid, de klantvriendelijkheid, de informatie die door de
administratie werd verstrekt en de motivering van de beslissingen.

Behandelingstermijn
Op de website van de administratie, in de informatiebrochure over de forfaitaire vermindering voor
energie en in de toelichting bij het aanvraagformulier werd aangekondigd dat de premie zou worden
overgeschreven op het rekeningnummer van de aanvrager binnen een termijn van ongeveer vier
maanden na ontvangst van de aanvraag, indien men aan alle voorwaarden voldeed. De meeste
klachten hadden betrekking op de lange wachttijd vooraleer de premie werd uitbetaald. Die was soms
meer dan het dubbele van de aangekondigde termijn.
Door het grote aantal aanvragen kon de administratie haar belofte om de korting binnen vier maanden
te storten in de praktijk niet waarmaken.
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Later kwam daar nog een budgettair probleem bovenop. Het oorspronkelijk voorziene totaalbudget
van 53 miljoen euro was verspreid over vier financiële rekeningen, waarvan de eerste (ongeveer 26
miljoen euro) eind juli praktisch volledig was opgebruikt. Alvorens er nieuwe betalingen konden
plaatsvinden moest er aldus een andere financiële rekening worden aangesproken. Hiervoor was
echter het akkoord vereist van de inspectie van Financiën en van de bevoegde minister. In afwachting
van deze akkoorden konden er in de periode tussen augustus en december 2009 geen uitbetalingen
gebeuren.
Uit het antwoord op een parlementaire vraag66 bleek bovendien dat het budget ontoereikend zou zijn
om alle aanvragen af te handelen.
De federale Ombudsman deed het voorstel om aanvragers wier dossier niet binnen vier maanden kon
worden afgewerkt, een voorlopig antwoord te bezorgen waarin de verzoeker zou worden
geı̈nformeerd over de verwachte behandelingsduur. De administratie wenste daar niet op in te gaan
omdat dit volgens haar in de praktijk onhaalbaar was en onvermijdelijk zou leiden tot een nog grotere
achterstand.
De administratie ging er wel mee akkoord via haar website de verzoekers op de hoogte te brengen
van de vertraging. Gezien de ernst van de situatie drong de federale Ombudsman erop aan dat de
administratie daarnaast ook een persbericht zou verspreiden. Ook hierop ging de administratie helaas
niet in omdat zij van mening was dat de pers er al voldoende over bericht had.

Bereikbaarheid van de dienst
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Het contactcenter stond als enig aanspreekpunt vermeld zowel op de aanvraagformulieren, als op de
website en op de negatieve beslissingen die werden verstuurd. De combinatie van de toevloed aan
aanvragen en het uitblijven van de betalingen zorgde ervoor dat het contactcenter van de FOD
Economie overstelpt werd met telefonische oproepen. Hierdoor ontstonden onaanvaardbare lange
wachttijden.

Rechtszekerheid
Een aantal aanvragers klaagde er over dat de administratie geen rekening had gehouden met hun
gezinssamenstelling zoals die bestond op het ogenblik van hun aanvraag. Zij liepen de premie mis
omdat de inkomsten van het gezin te hoog waren.
De administratie bevestigde dat zij zich voor haar beslissingen in de praktijk baseerde op de
gezinssamenstelling zoals die bestond op de datum van de controle. Die controle zou in de meeste
gevallen twee tot vier weken na de aanvraagdatum gebeurd zijn. Soms werd die termijn echter
overschreden.
Uiteraard was de kans reëel dat de gezinssamenstelling intussen gewijzigd was. Hoe langer de termijn
tussen de aanvraag en de controle, hoe groter het risico. Zo kon het zijn dat de aanvrager
alleenstaande was op de datum van de aanvraag maar samenwoonde op het moment van de controle.
Het is echter de gezinssamenstelling op het ogenblik van de aanvraag die determinerend is voor de in
aanmerking te nemen inkomsten. De samengevoegde inkomsten van het gezin zijn het determinerend
element voor de toekenning of de weigering van de premie.
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Integraal verslag, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 16086 van 10 november 2009 (Georges
Gilkinet), “De betaling van de forfaitaire korting op de verwarmingsbrandstoffen.”, CRIV 52 COM 692, p. 22 e.v.
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Daarnaast klaagden de mensen ook over de telefonische onbereikbaarheid van het contactcenter van
de FOD Economie.
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De administratie aanvaardde het voorstel van de federale Ombudsman om in die gevallen een nieuwe
beslissing te nemen rekening houdend met de gezinssamenstelling op de datum van aanvraag.

Klantvriendelijkheid - Het Charter voor een klantvriendelijke overheid
De FOD wilde de verwerking van de aanvragen zo veel mogelijk automatiseren. Er werd in alle stadia
van de behandeling met standaardbrieven gewerkt: bij onvolledige aanvragen, bij verkeerd ingevulde
aanvragen, bij weigeringsbeslissingen…
Daardoor respecteerde de FOD Economie het Charter voor een klantvriendelijke overheid67 niet, en
dit op verschillende punten.
Zo stuurde de administratie geen ontvangstmelding binnen de 15 dagen na ontvangst van de aanvraag
voor de energiepremie, indien de aanvraag niet binnen de drie weken kon worden behandeld.
De briefwisseling over de energiepremie vermeldde geen contactpersoon die informatie over de
individuele dossiers kon bezorgen, Enkel een algemeen telefoonnummer van het contactcenter van de
FOD Economie werd in de brieven opgenomen. Het contactcenter kon eventueel doorverwijzen naar
twee backoffice medewerkers. Indien de overheid ervoor kiest te werken met een contactcenter,
moet zij ervoor zorgen dat dit voldoende bemand is en voldoende ondersteund wordt door de
backoffice.
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Negatieve beslissingen vermeldden geen beroepsmogelijkheden of instanties bij wie beroep kon
worden ingesteld. Ook de vorm en termijn waarin dergelijk beroep moet worden ingesteld, werden
niet meegedeeld.
Door het grote aantal aanvragen dat dagelijks binnenkwam, was het volgens de administratie praktisch
en technisch gezien niet haalbaar om in te gaan op ons voorstel om onmiddellijk een ontvangstbewijs
te versturen.
De administratie verbond er zich wel toe om op de weigeringsbeslissingen de beroepsmogelijkheden
te vermelden.

Informatieverstrekking
De informatie op het aanvraagformulier over de berekeningswijze van het jaarlijks belastbaar netto
gezinsinkomen, gaf aanleiding tot misverstanden.
Het inkomen van de aanvrager was een van de elementen die in aanmerking werden genomen bij het
bepalen of men in aanmerking kwam voor de energiekorting. Voor de aanvragen 2008 mocht het
jaarlijks belastbaar netto gezinsinkomen van het aanslagjaar 2007 (inkomstenjaar 2006) niet hoger zijn
dan € 23 282,00. Voor de aanvragen 2009 was dat € 26 000,00. Vanaf 1 juli 2009 werden de
inkomsten van het aanslagjaar 2008, inkomstenjaar 2007 in rekening genomen.
Om het jaarlijks belastbaar inkomen te berekenen moest men het gezamenlijk belastbaar inkomen en
– indien dit van toepassing was – de afzonderlijke belastbare inkomsten (zoals vervroegd vakantiegeld
en achterstallen) van elke persoon die op het adres van de aanvrager was gedomicilieerd, samentellen.
Dit was echter niet duidelijk vermeld op het aanvraagformulier. Hierdoor waren een aantal verzoekers
misleid. Hoewel zij in werkelijkheid het inkomensplafond hadden overschreden, meenden zij – op basis
van hun berekening – toch in aanmerking te komen voor de energiepremie.
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Einde juni 2009 dient het gepensioneerde echtpaar Paul een aanvraag in tot forfaitaire vermindering voor hun
energiefactuur. Zij dachten dat ze voldeden aan de voorwaarden om de premie te krijgen, gezien hun
gezinsinkomen € 22 135,50 bedraagt en dus niet hoger ligt dan € 26 000,00, zoals aangegeven op het formulier.
De Algemene Directie Energie verwerpt hun aanvraag. De administratie beweert dat het huidige netto-inkomen van
het gezin hoger is dan het grensbedrag, want het gezamenlijk belastbare inkomen en het afzonderlijk belastbare
inkomen dienen te worden samengeteld. In 2006 kregen de heer en mevrouw Paul achterstallig pensioengeld voor
de periode van 1997 tot 2006, nadat een betwisting met de Rijksdienst voor Pensioenen in hun voordeel werd
beslecht. De achterstallen bedragen € 17 452,52, hun netto belastbaar inkomen voor het jaar 2006 overschrijdt
dus het toegelaten plafond.
Het echtpaar Paul dat afgaat op de inlichtingen op het aanvraagformulier, wist niet dat er ook rekening diende
gehouden te worden met de afzonderlijk belastbare inkomsten, nl. hun achterstallige pensioenen. Indien het
echtpaar hiervan op de hoogte was geweest, zouden ze hun aanvraag na 30 juni 2009 hebben ingediend, op basis
van hun inkomsten van 2007 die het bedrag van € 26 000,00 niet overschreden. Het echtpaar is van mening dat
het formulier hen op het verkeerde pad heeft gezet. Ze vragen dus aan de Algemene Directie Energie hen een
vermindering toe te kennen, gezien hun inkomsten van 2007 lager liggen dan het vastgelegde plafond. De
administratie wijzigt echter haar standpunt niet. Het koppel schrijft meermaals naar de administratie, maar
tevergeefs. Ze zijn ontredderd en nemen contact op met de federale Ombudsman.
De federale Ombudsman bevestigt dat Mijnheer en Mevrouw Paul het voordeel van de forfaitaire vermindering kwijt
zijn door de slechte informatie op het formulier van de FOD Economie. Hij laat er geen twijfel over bestaan dat,
indien ze correct geı̈nformeerd waren, zij hadden ingezien dat ze er belang bij hadden hun aanvraag na 1 juli 2009
in te dienen en niet voor 30 juni 2009. Gezien de termijn van zestig dagen na ontvangst van het formulier inmiddels
verstreken was, kan het echtpaar Paul niet langer een aanvraag indienen op basis van hun inkomsten van 2007.
De FOD Economie betwist niet dat de oorzaak van de vergissing van het echtpaar Paul bij de FOD ligt. Op verzoek
van de federale Ombudsman wordt er onderzocht hoe de situatie rechtgezet kan worden.
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Een aantal klachten had betrekking op de gebrekkige motivering van de negatieve beslissingen.
Tijdens een werkvergadering met de FOD Economie vernam de federale Ombudsman dat aan de
aanvragers nooit de concrete feitelijke elementen werden meegedeeld die tot de weigering hadden
geleid omdat de FOD zelf niet over deze informatie beschikt. De FOD Economie kon of mocht de
controle op de toekenningsvoorwaarden immers niet zelf uitvoeren.
De FOD Economie kreeg bijvoorbeeld geen toegang tot de individuele inkomensgegevens. Die
werden door de FOD Financiën onderzocht. Van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontving
de FOD Economie enkel ja of nee als antwoord op de vraag of de aanvrager al dan niet al een toelage
had ontvangen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. (Enkel de aanvrager zonder toelage heeft
recht op de energiekorting).
Deze
manier
van
werken
was
overeengekomen met de privacycommissie,
die bepaalde dat, rekening houdend met
het proportionaliteitsbeginsel, de FOD
Economie voldoende had aan een positief
of negatief antwoord bijvoorbeeld over het
al dan niet overschrijden van de
inkomensgrens.

Mevrouw Hermans dient haar aanvraag voor de energiekorting
voor 2008 tijdig in. Ruim een half jaar later krijgt zij een negatieve
beslissing.
In een standaardbrief deelt de administratie haar mee dat zij geen
recht heeft op de forfaitaire vermindering voor energie omdat na
consultatie van de gegevens bij de FOD Financiën is gebleken dat
haar netto belastbaar gezinsinkomen van 2006 hoger ligt dan het
grensbedrag van € 23 282,00 om aanspraak te maken op de
premie. De administratie deelt geen inkomensgegevens mee.
Mevrouw Hermans begrijpt het niet en bezorgt de FOD Economie een kopie van haar aanslagbiljet, dat aantoont dat haar
inkomen ruim onder het inkomensplafond zit. Zij vraagt de administratie om haar dossier opnieuw te bekijken. Ongeveer
een week later antwoordt de administratie dat zij bij haar standpunt blijft.
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De motivering van de beslissing is echter weinig verhelderend: de administratie herneemt in haar brief het gezamenlijke en
het afzonderlijke belastbare inkomen van mevrouw Hermans en komt na een optelsom uit op het totaal van € 17 157,74.
Zij besluit haar brief met de merkwaardige stelling dat omdat voormelde som hoger is dan € 23 282,00, mevrouw
Hermans niet in aanmerking komt voor de energiekorting voor 2008.
Op vraag van de federale Ombudsman wordt het dossier nogmaals bekeken.
Nu laat de administratie weten dat er meerdere personen op het adres van Mevrouw Hermans zijn gedomicilieerd.
Mevrouw Hermans erkent dat zij twee inwonende kinderen heeft waarvan er één al een eigen inkomen geniet. Na
samentelling van de inkomens van alle gezinsleden blijkt het grensbedrag van € 23 282,00 effectief overschreden.
De weigeringbeslissing is dus terecht, maar de motivering is duidelijk ontoereikend.

Soms zijn verre verplaatsingen nodig om een visum voor België
te bemachtigen
Heeft een vreemdeling een visum nodig om zijn
familie of vrienden in België te komen bezoeken, dan
moet hij een visum kort verblijf aanvragen bij de
Belgische diplomatieke of consulaire post van de FOD
Buitenlandse Zaken die bevoegd is voor het land
waar hij woont. Met dergelijk visum kan men
maximum 90 dagen in België blijven.
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Het aanvragen en verkrijgen van een visum is zeker
geen formaliteit.
De visumaanvrager moet bij zijn aanvraag een hele
reeks documenten voegen. Hij moet aantonen wat
het doel is van zijn reis, bijvoorbeeld aan de hand van
een uitnodigingsbrief van de persoon die hij in België
zal bezoeken. Hij moet ook aantonen dat hij
voldoende financiële middelen heeft en dat er geen
gevaar is dat hij na het verstrijken van zijn visum in
België zal blijven.
Heel wat Belgische diplomatieke en consulaire posten
eisen dat de aanvrager zich op het aangegeven uur en
dag persoonlijk naar de diplomatieke post begeeft om
er zijn aanvraag in te dienen. Afhankelijk van de
grootte van het gebied waarvoor de post bevoegd is
en van de woonplaats van de aanvrager, is de
aanvrager daardoor soms verplicht om verre
verplaatsingen te doen.
Soms zijn er bij één visumaanvraag zelfs meerdere
verplaatsingen naar de ambassade nodig, een maal
voor het indienen van de aanvraag zelf en nog eens
voor het bezorgen van bijkomende documenten.
Naar aanleiding van de vele klachten over het feit dat
men telkens verre afstanden moest afleggen, werd
voor de Belgische ambassade te Bangkok een nieuw
systeem
ingevoerd.
Voortaan
kunnen
de
visumaanvragers
alle
documenten
via
een

De Thaise mevrouw Ming wil haar Belgische vriend
mijnheer Neyens komen bezoeken. Hij stelt zich
garant voor haar. De Belgische ambassade in
Thailand is gevestigd in Bangkok. Mevrouw Ming
woont op 700 km van Bangkok en heeft vóór ze
naar Bangkok vertrekt zorgvuldig alle documenten
verzameld die volgens de informatie op de website
nodig zijn. Bij de indiening van haar aanvraag eist de
diplomatieke post echter nog een “attest van
samenstelling van gezin” van haar Belgische vriend,
die de akte van tenlasteneming voor haar
ondertekend had. Gelukkig gaat de diplomatieke
post ermee akkoord dat de heer Neyens dit attest
rechtstreeks per mail overmaakt. Hierdoor kan
mevrouw Ming een nieuwe verplaatsing naar de
Belgische ambassade vermijden. Het visum wordt
toegekend en Mevrouw Ming gaat terug naar de
ambassade met de gebruikelijke bijkomende
documenten, namelijk een vliegtuigticket heen en
terug en het bewijs van een verzekering
gezondheidszorgen. De ambassade deelt haar mee
dat zij tijd nodig heeft om de bijkomende
documenten te onderzoeken en het visum dus niet
onmiddellijk kan afgeven. Mevrouw Ming moet de
dag nadien terugkomen. Zij is dus verplicht om de
reis opnieuw te maken ofwel om te overnachten in
Bangkok. Na tussenkomst van de federale
Ombudsman erkent de FOD Buitenlandse Zaken
dat de diplomatieke post de documenten in een
dergelijk geval onmiddellijk moet onderzoeken (het
zijn immers standaard gevraagde documenten) en
het visum afgeven waardoor een bijkomende
verplaatsing of overnachting vermeden wordt. De
administratieve praktijk voor het afgeven van visa op
de ambassade van België te Bangkok wordt dan ook
gewijzigd. Als het visum kan afgegeven worden na
voorlegging van de bijkomende documenten en de
aanvrager bezorgt die documenten in de
voormiddag, dan zal de ambassade het visum
voortaan ook dezelfde dag (in de namiddag)
afgeven.
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koerierbedrijf aan de ambassade overmaken. Enkel voor de indiening van de aanvraag moeten zij zich
nog persoonlijk naar de ambassade begeven.
De procedure voor het verkrijgen van een visum is hierdoor sterk vereenvoudigd. Zo zorgt de FOD
Buitenlandse Zaken ervoor dat de aanvragers, lange verplaatsingen naar de ambassade voortaan tot
een minimum kunnen beperken.

Door proactief te willen werken mag de administratie niet
handelen ten nadele van de burger
Proactief werken mag geen belemmering vormen om een – voorlopige –
verblijfstitel uit te reiken
Als gevolg van de instructie van de Staatssecretaris Migratie- en asielbeleid van juli 2009 betreffende de
toepassing van het oude artikel 9, alinea 3 en artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, heeft de dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken de behandeling herzien van de
verblijfsaanvragen om medische redenen, gebaseerd op artikel 9ter van voornoemde wet.

Indien de aanvraag aan de criteria beantwoordt,
bezorgt de DVZ de vreemdeling onmiddellijk een
verblijfsvergunning zonder de aanvraag op medische
gronden te onderzoeken. Deze praktijk komt er dus
op neer dat de DVZ de ontvankelijkheid van de
aanvraag om medische redenen slechts controleert
en, indien die vastgesteld is, een attest van
immatriculatie (oranje kaart) uitreikt nadat de
toepassing van de regularisatiecriteria van juli 2009
werd uitgesloten.

De heer Aimé Diallo heeft in maart 2009 een
aanvraag om machtiging tot verblijf om medische
redenen ingediend op basis van artikel 9ter. Op
het einde van de maand juli 2009, vier maanden
dus na het indienen van de aanvraag, heeft de
dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) nog geen
enkele instructie gegeven over het uitreiken van
een attest van immatriculatie. De heer Diallo zou
kunnen
genieten
van
de
nieuwe
regularisatiecriteria en de DVZ wil dus eerst
nagaan of hij niet geregulariseerd kan worden op
basis van die criteria.

De administratie meent dat ze tijd zou verliezen door
instructies te geven met het oog op het afleveren van een oranje kaart aan iemand die rechtstreeks
aanspraak kan maken op een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.
Deze keuze is begrijpelijk en in veel gevallen in het voordeel van de betrokken personen, maar vereist
wel dat het voorafgaand onderzoek snel gebeurt. Indien de betrokkene er bovendien op aandringt dat
zijn aanvraag behandeld wordt in het kader van artikel 9ter, mag de administratie dat onderzoek zeker
niet op de lange baan schuiven. Anders ontneemt de DVZ de indiener van een ontvankelijke aanvraag
het in de reglementering voorzien recht op een voorlopige verblijfstitel.
De DVZ heeft bijkomende middelen ingezet om een lijst op te maken van de aanvragers die
beantwoorden aan de regularisatierichtlijnen van de Staatsecretaris. Er zal een inhaaloperatie gebeuren
tijdens de eerste drie maanden van 2010 om de vertraging in te lopen die deze strategische keuze zou
teweeggebracht hebben bij het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de aanvragen om machtiging
tot verblijf, ingediend op basis van artikel 9ter.
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Deze instructies werden vernietigd door de Raad van State (zie arrest nr.198.769 van 11 december 2009).
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In de mate dat veel mensen die een aanvraag tot verblijfsvergunning om medische redenen hadden
ingediend nu wellicht konden genieten van een regularisatie van hun verblijf in het licht van de nieuwe
instructie, besliste de administratie om de aanvragen aan een voorafgaand onderzoek te onderwerpen
op basis van de regularisatiecriteria vermeld in de instructie van juli 2009.68
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Proactief werken betekent niet dat de administratie de werkwijze mag kiezen die
het minst gunstig is voor de burger
Een persoon met een buitenlandse nationaliteit die niet als vluchteling erkend kan worden, maar wiens
situatie om andere redenen een internationale bescherming vergt, kan het statuut van subsidiaire
bescherming genieten.69
Volgens artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, dat van kracht werd op 1 juni 2007, kan zo iemand bij
de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken een aanvraag om machtiging
tot verblijf in België indienen om medische redenen, indien hij of zij een ernstig gezondheidsrisico loopt
bij terugkeer naar het land van herkomst.
Indien de DVZ de aanvraag ontvankelijk verklaart, krijgt de vreemdeling een attest van immatriculatie
(oranje kaart)70 waarmee hij wettig op het grondgebied mag verblijven terwijl zijn aanvraag wordt
onderzocht.
Voor de hervorming van de Vreemdelingenwet kon al een machtiging tot verblijf om medische
redenen worden aangevraagd, maar die diende te gebeuren in het kader van het oude artikel 9, alinea
3 dat geen enkele garantie bood op een bijzondere procedure voor aanvragen op basis van medische
redenen. Daardoor hebben sommige vreemdelingen, die al een aanvraag hadden ingediend op basis
van het oude artikel 9, alinea 3, en die nog geen beslissing hadden gekregen, hun aanvraag opnieuw
ingediend na 1 juni 2007, op basis van artikel 9ter.
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Uit de klachten bleek dat in die gevallen, de DVZ de nieuwe op basis van artikel 9ter ingediende
aanvraag onontvankelijk verklaarde, die dezelfde medische elementen aanvoerde als de eerste
aanvraag, die nog steeds in behandeling was.
De administratie verwees naar paragraaf 3 van artikel 9ter die bepaalt: De minister of zijn gemachtigde
verklaart de ingeroepen elementen onontvankelijk ... wanneer de ingeroepen elementen ter ondersteuning
van de aanvraag tot machtiging tot verblijf in het Rijk al werden ingeroepen in het kader van een vorige
aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in het Rijk op grond van de huidige bepaling.
Buiten het feit dat deze praktijk gebaseerd is op een verkeerde lezing van det wet, gaat zij, om meer
dan één reden ten koste van de vreemdeling.
Volgens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 10 mei 2006 tot wijziging van de
Vreemdelingenwet71, was het de bedoeling van de wetgever om opeenvolgende procedures die door
vreemdelingen op verschillende rechtsgronden worden opgestart, om toch maar een verblijfsvergunning te
bekomen, op een juridisch verantwoorde wijze te ontmoedigen.
Hierbij wordt het volgende benadrukt. Artikel 9ter, § 2, nieuw, voorziet dan ook dat elementen die
ingeroepen worden in het kader van artikel 9 ter, nieuw, van de wet, die reeds ingeroepen werden bij andere
procedures, niet weerhouden zullen worden. Het gaat om dezelfde elementen die hierboven reeds
besproken werden bij artikel 9bis, nieuw, van de wet. Een vreemdeling die eerst tevergeefs een aanvraag
indient op grond van artikel 9bis, nieuw, van de wet en daarna een aanvraag indient op grond van artikel
9ter, nieuw, van de wet, wordt ook ontmoedigd (wij onderlijnen).
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Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en
staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende
bescherming.
Koninklijk besluit van 17 mei 2007, artikel 7, §2, alinea 2.
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en het verwijderen van vreemdelingen., Parl. Doc. 51 2478/001, Kamer, 4de zitting van de 51ste zittingsperiode 2005-2006,
10 mei 2006, p. 36.
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Paragraaf 3 van artikel 9ter beoogt dus duidelijk die elementen die al verworpen werden in het kader
van een vroegere aanvraag en niet de elementen die worden ingeroepen in een aanvraag waarover de
DVZ nog geen uitspraak heeft gedaan.
Niet enkel is de interpretatie van paragraaf 3 van artikel 9ter door de administratie dus niet conform de
bedoeling van de Wetgever, ze is ook niet in redelijkheid verantwoord, gezien ze de vreemdeling het
voordeel ontzegt van de nieuwe reglementering betreffende de subsidiaire bescherming en de
daarmee gepaard gaande garanties, terwijl deze garanties net in het Belgisch recht dienden te worden
opgenomen ter omzetting van de Europese richtlijn betreffende de minimumnormen inzake
internationale bescherming.
Het is misschien begrijpelijk dat de DVZ om redenen van efficiëntie de toename wil vermijden van
lopende aanvragen die gebaseerd zijn op dezelfde elementen, maar de DVZ moet dan wel opteren
voor een werkwijze die geen afbreuk doet aan de rechten van de betrokkenen.
De afbreuk aan die rechten wordt nog verergerd door de onredelijke lange behandeltermijnen van de
aanvragen tot verblijfsvergunning om medische redenen, ingevolge het tekort aan artsen bij de DVZ.72
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De DVZ heeft uiteindelijk rekening gehouden met deze argumenten en zal voortaan geen aanvraag
meer onontvankelijk verklaren die gebaseerd is op artikel 9ter, uitsluitend omdat de aangevoerde
medische elementen reeds werden ingeroepen in een nog lopende aanvraag, gebaseerd op het oude
artikel 9, alinea 3. Indien de betrokkene niet om een andere reden een verblijfsvergunning kan krijgen,
zal de DVZ overgaan tot het onderzoek van de medische aanvraag in het kader van het nieuwe artikel
9ter.

72

Jaarverslag 2008, p. 74.
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6. Coördinatie tussen verschillende overheidsdiensten

6. Coördinatie tussen verschillende
overheidsdiensten
Soms moet een vraag van de burger worden behandeld door verschillende administratieve diensten. In
een dergelijk geval moeten deze efficiënt samenwerken.
Om efficiënt te zijn, is er nood aan coördinatie door een harmonisering van de procedures en een
snelle en correcte uitwisseling van informatie.
De ene overheidsdienst mag zich niet verschuilen achter de verantwoordelijkheid van een andere om
zijn eigen stilzitten te rechtvaardigen, maar moet integendeel alles in het werk stellen om de
medewerking van die andere dienst te verkrijgen, met het oog op een degelijke verdere behandeling
van het dossier…

De tussenkomst van de federale Ombudsman brengt soms een
gebrekkige communicatie tussen de administratieve diensten
aan het licht
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Wanneer de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken aan een
vreemdeling een verblijfsvergunning toekent, is het de gemeentelijke administratie die de verblijfstitel
uitreikt.
Voordat een verblijfstitel voor onbepaalde duur wordt uitgereikt, gaat de dienst vreemdelingen van de
gemeente na of de vreemdeling een gerechtelijke voorgeschiedenis heeft, of eventueel vervolgd
wordt. Daartoe vraagt de dienst vreemdelingen de dienst strafregister van de gemeente om de nodige
informatie.
Uit een klacht die in september 2008 werd ingediend bleek er een coördinatieprobleem te bestaan in
de toekenningsprocedure van de verblijfstitels door de Stad Brussel.
Sinds juli 2008 weigerde de dienst strafregister van de Stad Brussel om aan de dienst vreemdelingen
van de stad enige informatie door te geven over de gerechtelijke antecedenten van een vreemdeling,
stellende dat dergelijke inlichtingen wettelijk enkel mochten worden meegedeeld aan de
Politiediensten.
Daardoor werden de instructies van de DVZ aan de Stad Brussel om een verblijfstitel van onbepaalde
duur uit te reiken niet langer uitgevoerd, zonder dat de DVZ hierover werd ingelicht.
Pas na de tussenkomst van de federale Ombudsman werd de administratie op de hoogte gebracht van
het probleem.
De DVZ heeft zijn dienst Controle van de Gemeenten dan ook de opdracht gegeven, een oplossing
uit te werken met de Stad Brussel, zodat verholpen kon worden aan het communicatieprobleem
tussen de twee stedelijke diensten.
Uiteindelijk besliste de Stad Brussel om binnen de dienst strafregister een telefoonlijn te installeren, die
uitsluitend gebruikt kan worden door de ambtenaren van de dienst vreemdelingen en de
politiediensten. De lijn staat onder toezicht van een jurist en is bestemd voor het uitwisselen van
informatie uit het strafregister.
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De heer Balthazar Fola is de vader van een Belgisch kind en heeft een tijdelijke verblijfsvergunning die einde april
2008 verloopt. Zoals vereist vraagt hij zes weken voordien een verlenging aan en dient ook een aanvraag in voor
een verblijfsvergunning van onbeperkte duur. Hij voldoet nu immers aan alle nodige voorwaarden om die te krijgen.
Gezien hij einde mei 2008 nog geen beslissing gekregen heeft, heeft hij niet langer een geldige verblijfstitel. De DVZ
deelt aan de federale Ombudsman mee, dat de Stad Brussel, waar de heer Fola zijn aanvraag heeft ingediend, niet
alle documenten heeft doorgestuurd die hij daar had ingediend. De DVZ stemt erin toe, dat de heer Fola
onmiddellijk de ontbrekende stukken doorstuurt en beslist op 14 juli 2008 om hem een verblijfsvergunning toe te
kennen van onbeperkte duur.
In september 2008 komt de heer Fola echter bij de federale Ombudsman terug: hij heeft nog steeds zijn nieuwe
verblijfstitel niet gekregen en de Stad Brussel zegt de instructie van de DVZ van 14 juli 2008 niet te hebben
gekregen. Bovendien wil de heer Fola einde november 2008 naar het buitenland afreizen. Op verzoek van de
federale Ombudsman neemt de DVZ contact op met de Stad Brussel. Deze laatste heeft wel degelijk de beslissing
van de DVZ ontvangen, maar wacht op de controle van de gerechtelijke antecedenten van de heer Fola. De dienst
strafregister van de Stad Brussel roept een juridische belemmering in, die de stad zou beletten de informatie in
kwestie te bezorgen aan de stedelijke dienst vreemdelingen, die dan ook de verblijfstitel van onbeperkte duur niet
kan uitreiken. In afwachting van een oplossing geeft de DVZ aan de Stad Brussel de instructie om de verblijfstitel van
de heer Fola meteen met drie maanden te verlengen. Uit schrik dat hij zijn verblijfstitel niet tijdig krijgt, had de heer
Fola echter zijn voor november 2008 geplande reis geannuleerd. Op 4 december 2008 of vier maanden na de
beslissing van de DVZ en meer dan zes maanden na het verloop van zijn verblijfstitel krijgt de heer Fola van de Stad
Brussel uiteindelijk een verblijfstitel voor onbeperkte duur.

Feitelijk maar nog niet officieel gescheiden belastingplichtigen die in 2007 apart gingen wonen, moesten
volgens de standaardprocedure elk een exemplaar ontvangen van het gemeenschappelijke aanslagbiljet
voor de inkomsten van 2007 (aanslagjaar 2008).
Door lacunes in de gegevensbestanden vóór het drukken van de aanslagbiljetten voor aanslagjaar
2008, kreeg slechts één van beide belastingplichtigen het gemeenschappelijke aanslagbiljet van het jaar
waarin ze uit elkaar gingen. De federale Ombudsman ontving daarover een dertigtal gelijklopende
klachten. Uiteindelijk bleek uit de instructies gericht aan de Ontvangkantoren, dat het ging om een
systematisch terugkerende fout.
De federale Ombudsman probeerde de precieze oorzaak van het probleem te achterhalen. De
ontvangst van een aanslagbiljet op het juiste adres, is immers bepalend voor de betaaltermijn of de
termijn om een bezwaar in te dienen, enz.
De ICT-diensten van de FOD Financiën lieten weten dat de oorzaak voor het versturen naar slechts
één adres te vinden was in de batchprogramma’s73 voor het inladen van gegevens in de databases
voor de aanslagbiljetten.
De toepassing van die batchprogramma’s leidde er onverwacht toe dat latere aanpassingen,
bijvoorbeeld een nieuw adres of rekeningnummer, niet aanvaard werden.
Correcties en updates van de buitendiensten raakten zodoende niet verwerkt in het uiteindelijke
aanslagbiljet. Daardoor werd het gemeenschappelijke aanslagbiljet van feitelijk gescheiden partners
maar naar één adres gestuurd en was er slechts één rekeningnummer gekend voor de
belastingteruggave.
De ICT-diensten van de FOD Financiën garandeerden de federale Ombudsman dat de
batchprogramma’s vanaf aanslagjaar 2009 rekening zouden houden met informatie en correcties van
de buitendiensten, waaronder dus ook recente adreswijzigingen in het Rijksregister.
73

Batchprogramma’s zijn programma’s die een lijst van taken automatisch uitvoeren.
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De overeenstemming tussen de gegevens van het Rijksregister
en de databanken van de FOD Financiën
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Mevrouw Pallard vraagt zich begin juni 2009 af waarom ze haar aanslagbiljet voor het aanslagjaar 2008 nog niet
heeft ontvangen. Zij wint informatie in bij haar Ontvangkantoor, dat laat weten dat het aanslagbiljet al lang is
verstuurd naar haar ex-echtgenoot. Hij heeft intussen ook het volledige bedrag van de teruggave op zijn
rekeningnummer uitbetaald gekregen.
Mevrouw Pallard is kwaad. Zij heeft haar keuze voor de vereffening van de teruggave niet kunnen meedelen aan
haar Ontvangkantoor en uit de berekening van het aandeel van elk in de teruggave, blijkt dat mevrouw Pallard recht
heeft op € 1 548,00. In september 2009 stelt zij de belastingadministratie in gebreke. De FOD Financiën vraagt
daarop de terugbetaling van het bedrag aan haar ex-echtgenoot, maar dat levert niets op.
De fiscus besluit daarom tot de schadeloosstelling over te gaan voor de informaticafout die heeft geleid tot een
onrechtmatige uitbetaling en mevrouw Pallard krijgt in november 2009 haar aandeel in de teruggave uitbetaald met
interesten.

Verwarring over de documenten vereist ter ondersteuning van
een aanvraag voor een visum kort verblijf
De federale Ombudsman krijgt regelmatig klachten over beslissingen tot weigering van een visum kort
verblijf, genomen door de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken op
basis van die de via e-mail door de diplomatieke of consulaire post van de FOD Buitenlandse Zaken
bezorgde inlichtingen.
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Om te weten welke documenten nodig zijn ter staving van een visumaanvraag voor kort verblijf, kan
de aanvrager de algemene website van de FOD Buitenlandse Zaken raadplegen ofwel de website van
de Belgische diplomatieke of consulaire post waar hij een visum aanvraagt.
Sommige diplomatieke of consulaire posten publiceren een gedetailleerde lijst van alle vereiste
documenten in functie van het soort visum dat wordt aangevraagd, terwijl de website van de FOD
Buitenlandse Zaken beknopter is.
Behalve voor de gevallen waarin de diplomatieke of consulaire posten ambtshalve een visum kort
verblijf mogen toekennen, moeten ze de aanvragen doorgeven aan de DVZ, die dan beslist. Het
verzenden van de aanvragen gebeurt enkel elektronisch. De DVZ beschikt niet over de documenten
die de visumaanvrager heeft ingediend om zijn aanvraag te ondersteunen, maar beslist op basis van het
door de diplomatieke of consulaire post opgestelde verslag, dat de lijst met de ontvangen documenten
bevat en het advies van de post over de visumaanvraag.
Het gebeurt dat de DVZ een visumaanvraag verwerpt omdat de aanvrager bepaalde documenten niet
heeft bezorgd, terwijl de website van de diplomatieke of consulaire post of de website van de FOD
Buitenlandse zaken die documenten niet vermelden en de diplomatieke post er niet heeft om
gevraagd bij de aanvrager. Een instructie van september 2008 stelt nochtans dat de posten de
visumaanvrager om de stukken vragen die belangrijk zijn voor het dossier, voordat dit aan de DVZ
wordt doorgegeven.
Ook als de DVZ door de federale Ombudsman werd ingelicht over de oorzaak van de vergissing of
het misverstand over de aard van de documenten die bezorgd moesten worden, weigerde de dienst
meestal zijn beslissing te herzien, zelfs indien hij inmiddels de goede documenten ontving. De DVZ
achtte zich niet verantwoordelijk voor het rechtzetten van een vergissing of een misverstand dat toe te
schrijven was aan de FOD Buitenlandse Zaken. De DVZ vroeg de betrokkene om een nieuwe
aanvraag in te dienen. Dit leidde voor de aanvrager tot bijkomende administratieve lasten, een
bijkomende wachttijd en extra kosten.
De federale Ombudsman meent echter dat de visumaanvrager niet moet opdraaien voor de gevolgen
van de coördinatieproblemen veroorzaakt door een procedure waarbij twee administraties betrokken
zijn en die berust op de elektronische transmissie van de aanvraag tussen de twee diensten.
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Juffrouw Melliti vraagt een visum kort verblijf aan bij de Belgische Ambassade in Tunis, om een bezoek te brengen
aan een tante van vaderszijde, die gehuwd is met de heer Bouafif. De heer Bouafif verbindt zich ertoe het verblijf
van zijn aangetrouwde nicht ten laste te nemen. Hij heeft al zijn oudste zoon ten laste, die student is. Om haar
visumaanvraag te ondersteunen bezorgt juffrouw Melliti het bewijs van haar familieband met de heer Bouafif.
De dienst Vreemdelingenzaken wijst de aanvraag af en geeft als reden dat de heer Bouafif niet solvabel genoeg is.
Het bewezen inkomen van de heer Bouafif beantwoordt nochtans aan het bedrag voor een familiebezoek dat
vermeld staat op de website van de Belgische Ambassade in Tunis. Omdat de heer Bouafif en zijn nicht slechts
verwanten in de 3de graad zijn, beschouwt de dienst Vreemdelingenzaken het bezoek echter niet als een familie-,
maar als een vriendenbezoek, waarvoor het voor de borg vereiste inkomen hoger ligt. Indien de heer Bouafif het
bewijs had bezorgd dat hij kinderbijslag krijgt voor zijn zoon, dan zouden zijn inkomsten wellicht voldoende geweest
zijn voor het betalen van de kosten van een vriendenbezoek en zou de tenlasteneming waarschijnlijk zijn aanvaard.
De info die op de website van de Belgische Ambassade in Tunis maakt een onderscheid tussen de bedragen die
vereist zijn voor een familiebezoek en de bedragen vereist voor een vriendenbezoek. Er wordt echter niet vermeld
dat een verwantschap in de derde graad niet volstaat om het bezoek als een familiebezoek te beschouwen.
Er wordt voorts evenmin gepreciseerd dat bij het beoordelen van de inkomsten rekening gehouden wordt met de
kinderbijslag die de garant krijgt voor kinderen ten laste. Die informatie staat dan weer wel op de website van de
FOD Buitenlandse Zaken.
Omdat ze hun familieband bewezen hebben, hebben juffrouw Melliti en de heer Bouafif daar redelijkerwijze uit
geconcludeerd dat zij onder de categorie ‘familiebezoek’ vielen. De federale Ombudsman bezorgt de dienst
Vreemdelingenzaken het betalingsbewijs van de kinderbijslag en brengt hen op de hoogte van de lacunes op de
website van de Ambassade in Tunis. De dienst Vreemdelingenzaken weigert nochtans zijn beslissing te herzien. De
FOD Buitenlandse Zaken stemt ermee in dat juffrouw Melliti een nieuwe aanvraag indient, zonder dat ze opnieuw
consulaire taksen hoeft te betalen…

De DVZ heeft zich bovendien bereid verklaard om een weigeringsbeslissing voor een visum te herzien,
wanneer uit het onderzoek van de federale Ombudsman blijkt, dat de weigering berust op vergissing
of een misverstand te wijten aan de diplomatieke of consulaire post.
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In september 2009 heeft de federale Ombudsman met de DVZ en de FOD Buitenlandse Zaken
vergaderd over dit probleem. De DVZ en de FOD Buitenlandse Zaken hebben zich toen geengageerd
om er samen voor te zorgen dat visumaanvragers betere inlichtingen krijgen over de documenten die
nodig zijn voor een toeristenvisum of een visum voor familiebezoek.
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7. Beoordelingsbevoegdheid van de
administratie
De administratie werkt in een wettelijk kader. Wanneer de reglementering aan de administratie geen
appreciatiemarge toestaat in de uitoefening van haar opdrachten, heeft zij slechts een gebonden
bevoegdheid en moet ze zich beperken tot het nagaan of aan de wettelijke voorwaarden voor haar
actie voldaan werd.
Op een aantal domeinen echter kent de wetgeving de administratie een appreciatiebevoegdheid toe
in de concrete uitoefening van haar taken.
In dergelijke gevallen beschikt de administratie over een discretionaire bevoegdheid. Dan beslist de
administratie in functie van haar beoordeling van de elementen van het dossier welk gevolg gegeven
wordt aan de aanvraag van de burger.
Dit wil niet zeggen dat de administratie arbitrair mag optreden. De uitoefening van de discretionaire
bevoegdheid blijft onderworpen aan het wettelijkheidsbeginsel en aan de ombudsnormen, in het
bijzonder de rechtszekerheid en het gewettigd vertrouwen, alsook de vereiste van redelijkheid en
evenredigheid… In dit kader is een afdoende motivering van essentieel belang.
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De beoordelingbevoegdheid van de administratie moet worden
toegepast met respect voor de rechtszekerheid en het
vertrouwen
Artikel 9 van de Vreemdelingenwet stelt dat elke aanvraag om machtiging tot verblijf om humanitaire
redenen in principe moet worden ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die
bevoegd is voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland.
De vreemdeling mag echter de aanvraag indienen van op het Belgisch grondgebied, op voorwaarde
dat hij kan aantonen dat buitengewone omstandigheden het onmogelijk of zeer moeilijk maken om
naar zijn land van herkomst terug te keren om daar een verblijfsvergunning aan te vragen via een
visum.
Wanneer een in België verblijvende vreemdeling een aanvraag tot machtiging om verblijf indient
omwille van humanitaire redenen, gaat de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD
Binnenlandse Zaken over tot twee controles. Eerst wordt er nagegaan of de betrokkene aanspraak
kan maken op uitzonderlijke omstandigheden, waardoor hij zijn aanvraag in België kan indienen. Als die
voorwaarde vervuld is, controleert de administratie of de in de aanvraag aangehaalde elementen een
voldoende reden vormen om een verblijfsvergunning toe te kennen.
De DVZ beschikt over een uitgebreide appreciatiebevoegdheid bij het behandelen van die aanvragen.
De bevoegdheid wordt echter wel omkaderd door de ombudsnormen, zoals de rechtszekerheid en
het gewettigd vertrouwen.
De rechtszekerheid garandeert een gelijke en objectieve behandeling van de burger. Zij beperkt de
administratieve vrijheid en sluit arbitraire beslissingen uit. Rechtszekerheid impliceert onder meer dat
de burger de juridische gevolgen van zijn gedrag en handelingen op voorhand kan inschatten. Hij moet
kunnen vertrouwen op een zekere standvastigheid van de regelgeving en van de administratieve
praktijken.
Het vertrouwen onderstelt dat de administratie de gerechtvaardigde verwachtingen nakomt, die zij
door haar vaste gedragslijn, toezeggingen of vroegere beslissingen bij de burger heeft gewerkt.
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De beoordeling van het medische attest dient te gebeuren
door de geneesheer-ambtenaar
Artikel 9ter van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die lijdt aan een ziekte, die een reëel
risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of
vernederende behandeling bij terugkeer naar zijn land van herkomst, bij de dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken een machtiging tot verblijf kan
aanvragen.
Opdat de aanvraag ontvankelijk zou zijn, dient de vreemdeling er alle nuttige inlichtingen aan toe te
voegen betreffende zijn ziekte. Daartoe preciseert artikel 7, §1, van het koninklijk besluit van 17 mei
200774 dat de aanvraag vergezeld moet gaan van een medisch attest en van enige andere dienstige
informatie of enig ander dienstig stuk met betrekking tot de ziekte, waarover de vreemdeling beschikt.
De inschatting echter van het risico dat door de ziekte wordt teweeggebracht en van de
mogelijkheden tot behandeling in het land van herkomst, maakt deel uit van het onderzoek naar de
gegrondheid van de aanvraag en valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van een geneesheer,
ambtenaar bij de DVZ of door de DVZ aangesteld.

74

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 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.
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In 2002 vraagt Mevrouw Grace Matombo Mujafu een machtiging tot verblijf om humanitaire redenen. In haar
aanvraag vermeldt zij onder meer dat ze een zuster heeft die wettelijk in België verblijft en dat zij, spijts heel wat
zoekwerk, elk spoor bijster is van haar andere familieleden. Haar aanvraag wordt door de dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) geweigerd. De administratie is van mening dat Mevrouw Matombo Mujafu geen
aanspraak kan maken op uitzonderlijke omstandigheden die haar zouden beletten de aanvraag in te dienen vanuit
haar land van herkomst. Ze dient een beroep in bij de Raad van State die, vier jaar later, de beslissing vernietigt
omdat ze niet correct gemotiveerd was.
De DVZ neemt dus een nieuwe beslissing, waarin ze deze keer toegeeft dat Mevrouw Matombo Mujafu
uitzonderlijke omstandigheden doet gelden, waardoor ze haar aanvraag vanuit België kan indienen. Deze keer wordt
haar aanvraag geweigerd omdat de DVZ meent dat de aangehaalde elementen onvoldoende zijn om haar een
verblijfsvergunning toe te kennen. De administratie beweert ondermeer dat Mevrouw Matombo Mujafu de
familieband met haar zuster in België niet heeft bewezen, noch de stappen die zij zogezegd heeft ondernomen om
haar andere familieleden terug te vinden.
Mevrouw Matombo Mujafu dient meteen een nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf in, en voegt er de stukken
aan toe die gevraagd worden door de dienst Vreemdelingenzaken. In februari 2009 echter verklaart de DVZ haar
aanvraag opnieuw onontvankelijk, omdat de elementen die zij aanbrengt geen uitzonderlijke omstandigheden zijn
die haar toestaan haar aanvraag van op Belgisch grondgebied in te dienen.
De federale Ombudsman is van mening dat de DVZ niet rechtvaardigt hoe haar situatie gewijzigd zou kunnen zijn
sinds oktober 2006. De elementen die toen erkend werden als uitzonderlijke omstandigheden zijn identiek aan die
in haar aanvraag van 2009. De positie van de DVZ vormt een duidelijke schending van de rechtszekerheid en van
het gewettigde vertrouwen. Het is namelijk zo, dat de DVZ in het verleden heeft toegegeven dat het voor Mevrouw
Matombo Mujafu bijzonder moeilijk was om naar haar land van herkomst terug te gaan om er een visumaanvraag
voor België in te dienen. Deze kon dus rechtmatig denken dat haar nieuwe aanvraag ontvankelijk is.
De federale Ombudsman stelt aan de DVZ voor om haar beslissing van onontvankelijkheid van februari 2009 in te
trekken en de aanvraag om machtiging tot verblijf van Mevrouw Matombo Mujafu te gronde te behandelen. De
DVZ aanvaardt het voorstel en onderzoekt de aanvraag ten gronde.

III. Analyse van de behandelde klachten
7. Beoordelingsbevoegdheid van de administratie

Blijkt echter dat de discussie over de
gezondheidstoestand van de vreemdeling soms al
wordt ingezet tijdens het onderzoek naar de
ontvankelijkheid, wanneer de DVZ meent dat het
medische attest dat de betrokkene bezorgd heeft
onvoldoende is om de ernst van zijn toestand aan te
tonen. Zo besloot de DVZ in bepaalde gevallen tot
de onontvankelijkheid van de aanvraag, omwille van
het feit dat de medische stukken die de aanvraag
vergezelden de gezondheidstoestand van de
aanvrager niet afdoende zouden bewijzen.
Volgens de federale Ombudsman moet de aanvraag
voor een verblijfsvergunning ontvankelijk verklaard
worden voor zover zij vergezeld gaat van een medisch
attest dat stelt dat de betrokkene een ernstig medisch
risico loopt ingeval die naar zijn land van herkomst
terugkeert.
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De beoordeling van de inhoud van het medische
attest over de ernst van de ziekte, de mogelijke risico’s
ingeval van terugkeer naar het land van herkomst en
de mogelijkheden tot behandeling in dat land, moet
overgelaten worden aan een geneesheer-ambtenaar
en heeft betrekking op de grond van de aanvraag en
niet de ontvankelijkheid.75
De DVZ kan dus niet zomaar een aanvraag om
machtiging tot verblijf om medische redenen
onontvankelijk
verklaren
omdat
de
dienst
bijvoorbeeld meent dat de ziekte niet ernstig is of dat
de ingeroepen medische toestand niet voldoende
gepreciseerd werd.

De heer Jean-Baptiste Bangui dient een aanvraag
in om machtiging tot verblijf voor medische
redenen. De aanvraag is vergezeld van een
medisch attest van zijn psychiater en bevat een
beschrijving van de aard en de ernst van zijn
ziekte, van de geplande behandeling (onder de
vorm van psychotherapie) en van het gelopen
risico ingeval van terugkeer naar zijn land van
herkomst. De dienst Vreemdelingenzaken
verklaart de aanvraag onontvankelijk want de heer
Bangui zou slechts gedeeltelijke informatie over
zijn ziekte bezorgd hebben. De dienst
Vreemdelingenzaken is van mening dat het
bijgeleverde medische attest niet preciseert of een
behandeling met medicijnen noodzakelijk is. Terwijl
volgens de dienst Vreemdelingenzaken, deze
informatie onontbeerlijk is om de mogelijkheid te
beoordelen van een behandeling van de ziekte in
het land van herkomst.
De federale Ombudsman stelt vast dat het
medische attest afdoende informatie bevat over
de aard van de ziekte en de risico’s bij terugkeer.
De dienst Vreemdelingenzaken mag de aanvraag
dus niet onontvankelijk verklaren. De federale
Ombudsman stelt voor om de aanvraag van de
heer Bangui ontvankelijk te verklaren en de
beoordeling van het risico bij terugkeer naar het
land
van
herkomst
en
van
de
behandelingsmogelijkheden in dat land aan de
geneesheer-ambtenaar over te laten. De dienst
Vreemdelingenzaken geeft toe dat de motivering
van haar beslissing niet adequaat is en stemt
ermee in de beslissing in te trekken.

De DVZ heeft toegegeven dat de beoordeling van de inhoud van het medische attest onder de
bevoegdheid valt van de geneesheer-ambtenaar en in het stadium van het onderzoek naar de
ontvankelijkheid van de aanvraag dus niet mag worden toevertrouwd aan de administratieve diensten.

Wanneer wordt in de sociale zekerheid een afbetalingsplan
toegestaan?
De overgrote meerderheid van de burgers is én belastingplichtig én sociaal verzekerd. In beide
hoedanigheden kan de burger schulden hebben bij de overheid en dus ook problemen ondervinden
om deze schulden tijdig te betalen. Gelukkig bestaan er afbetalingsplannen. Niet alleen voor de betaling
van de verschuldigde belastingen kan een afbetalingsplan worden toegekend, ook wanneer van een
sociaal verzekerde onterecht uitbetaalde sociale zekerheidsuitkeringen worden teruggevorderd, kan
deze een afbetalingsplan krijgen.
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Zie in die zin ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, arrest nr. 22.756, 5 februari 2009.
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Terwijl er in de fiscaliteit geen wettelijke voorschriften
bestaan rond gespreide betaling van schulden is dit wel
het geval in de sociale zekerheid. Het Handvest van de
Sociaal Verzekerde bepaalt dat de beslissingen tot
terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen
de mogelijkheid moeten bevatten om een met
redenen omkleed voorstel tot terugbetaling in schijven
voor te leggen.76

76

Wet van 11 april 1995 tot invoering van het ″handvest″ van de sociaal verzekerde, artikel 15, eerste lid, 6°.
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De heer Vanwinkel moet aan de RVA de
werkloosheidsuitkeringen terugbetalen die hij
onterecht heeft ontvangen. Hij bevindt zich echter in
een financieel zeer precaire situatie. Hij heeft
namelijk diverse andere schulden en start met
budgetbeheer door het OCMW. Daarom vraagt en
krijgt de heer Vanwinkel van de RVA een
afbetalingsplan. Vanaf november 2007 zal hij
gedurende 12 maanden € 50,00 per maand
betalen. Na afloop kan hij eventueel een nieuw
Zo kan een werkloze aan de directeur van zijn
afbetalingplan aanvragen voor het resterende saldo.
werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor
De heer Vanwinkel betaalt zeer stipt elke maand
Arbeidsvoorziening (RVA) een gemotiveerd voorstel
€ 50,00 tot hij in maart 2009 een brief van de RVA
tot gespreide afbetaling voorleggen, indien zijn
ontvangt waarin zijn maandelijkse afbetalingen
financiële toestand hem niet toelaat het
worden aangepast. Hij moet drie maal € 100,00,
teruggevorderde bedrag in één keer terug te betalen.
dan drie maal € 200,00 en vervolgens zes maal
€ 300,00 betalen. Voor het dan nog resterende saldo
Elke directeur van een werkloosheidsbureau beschikt
van € 2 750,00 kan eventueel een nieuw
in dit verband over een zekere beoordelingsvrijheid
afbetalingsplan
worden aangevraagd.
om te bepalen of hij betalingsfaciliteiten toestaat en, zo
De heer Vanwinkel, vraagt de tussenkomst van de
ja, welke. Zijn beslissing moet echter redelijk zijn in die
federale Ombudsman omdat hij de aanpassing van
zin dat hij onder meer moet rekening houden met de
het plan onredelijk vindt. Hij was jaren dakloos en
omvang van de schuld en de financiële situatie van de
leverde inspanningen om werk te vinden, om zijn
werkloze.
schulden stipt af te betalen en zijn leven weer op de
rails te krijgen. Hij meent dan ook recht te hebben op het verder zetten van het door hem stipt nageleefde oorspronkelijke
afbetalingsplan.
De RVA wijst de federale Ombudsman erop dat van in het begin afgesproken was dat het afbetalingsplan na 12 maanden
opnieuw geëvalueerd zou worden in functie van de situatie van de heer Vanwinkel. Verder verduidelijkt de RVA dat de heer
Vanwinkel de onterecht betaalde werkloosheidsuitkeringen verkreeg op basis van bedrieglijke verklaringen. Ook dit gegeven
wil de RVA in rekening brengen bij het bepalen van de afbetalingsmodaliteiten die kunnen worden toegestaan. Op basis
van deze elementen is het verder zetten van het afbetalingsplan met een betaling van € 50,00 per maand onvoldoende
voor de RVA.
Omdat de RVA toch rekening wil houden met de hachelijke situatie waarin de heer Vanwinkel zich nog steeds bevindt, past
de dienst het afbetalingsplan aan. In het nieuwe plan moet hij 6 maal € 100,00 betalen, gevolgd door 6 maal € 150,00,
waarna hij voor het resterende saldo van € 3 950,00, opnieuw een afbetalingsplan kan aanvragen. De heer Vanwinkel
krijgt zo de mogelijkheid zijn afbetalingen beter te spreiden en kan met dit voorstel vrede nemen.
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8. Het personeel bij de federale overheid
De federale Ombudsman is ook bevoegd voor het behandelen van klachten van personeelsleden van
de federale overheidsdiensten die verband houden met hun tewerkstelling.
De klachten kunnen betrekking hebben op de selectieprocedures voor de aanwerving van ambtenaren
door de federale administratie, op de organisatie van de opleidingen, en meer in het algemeen op alle
grieven rond het verloop van de carrière van de ambtenaar en de uitoefening van zijn functies.
In deze context neemt de federale Ombudsman ondermeer kennis van klachten over de werking van
het Selectiebureau van de federale overheid (Selor) en het Opleidingsinstituut van de Federale
Overheid (OFO), over de personeelsdiensten van de verschillende federale administraties, en over de
FOD Personeel en Organisatie zelf.

De aanwerving via SELOR, het Selectiebureau van de federale
overheid
Gelijke kansen bij de aanwerving via Selor
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Op zijn website garandeert Selor een objectieve
selectieprocedure.
Huidskleur,
geslacht,
geloofsovertuiging of handicap spelen geen enkele rol bij
het evalueren van competenties.

De heer Willems heeft dyslexie. Hij is niet
geslaagd voor een taalexamen Frans bij Selor en
vindt dat Selor onvoldoende rekening heeft
gehouden met zijn handicap. Hij heeft wel extra
tijd gekregen voor het computergestuurde examen
Zo kunnen personen met een handicap rekenen op een
maar dat volstaat niet volgens hem. Hij wil enkel
een mondeling examen afleggen maar daarmee
aangepaste selectieprocedure zodat bij het afleggen van
gaat Selor dan weer niet akkoord. Hij schrijft zich
de testen hun handicap hun slaagkansen niet
nogmaals in voor hetzelfde examen Frans en
hypothekeert.
vraagt opnieuw een aanpassing wegens dyslexie.
De aanpassing gebeurt in functie van de handicap en de
Hij neemt ook contact op met de federale
Ombudsman omdat hij niet weet of hij deze keer
test. Voorbeelden van aanpassingen zijn: extra tijd geven
een aanpassing zal krijgen en, zo ja, welke dat zal
aan de kandidaat, mondeling afnemen van schriftelijke
zijn. Selor laat de federale Ombudsman weten dat
testen, een tolk gebarentaal inschakelen, aangepaste
de problematiek opnieuw bekeken wordt naar
computers voorzien, enz.
aanleiding van de klacht. Bij dit onderzoek stelt
Selor vast dat kandidaten met dyslexie zwakker
De kandidaat moet bij zijn inschrijving vermelden dat hij
blijven scoren op bepaalde oefeningen van de
een aanpassing wil en, zo mogelijk, een attest van de
computergestuurde test zelfs indien zij hiervoor
handicap bijvoegen. Selor doet op basis hiervan een
extra tijd krijgen. Om hieraan tegemoet te komen
voorstel tot aanpassing. Over hoever die aanpassing
beslist Selor om in de toekomst niet alleen extra
moet gaan, kan discussie ontstaan…
tijd toe te kennen maar ook om de test te laten
verbeteren door een expert op het gebied van
dyslexie om de typische ″dyslexiefouten″ eruit te halen. Selor wil niet ingaan op de vraag om enkel een mondelinge test af
te nemen omdat dan niet alle vereiste competenties gemeten kunnen worden. Selor brengt de heer Willems vooraf op de
hoogte van de nieuwe aanpassing. Hij neemt opnieuw deel aan de taaltest en slaagt.
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De kandidaten voor de taalexamens hoeven hun identiteitskaart niet meer af te
geven tijdens de test
Het slagen voor een taalexamen is soms één van de voorwaarden voor een betrekking of een
promotie binnen het openbaar ambt. De examens omvatten meestal een schriftelijke proef of
computertest.
Bij het afnemen van deze testen vraagt Selor de kandidaat om zijn identiteitskaart af te geven aan de
ingang van het examenlokaal. Na het examen wordt de identiteitskaart terugbezorgd.
Een kandidaat die meermaals aan de proeven had deelgenomen, betwistte de wettelijkheid van deze
praktijk. Hij was van mening dat de identiteitscontrole niet tot gevolg mocht hebben dat hij gedurende
het gehele examen niet in het bezit was van zijn identiteitskaart.
Selor rechtvaardigde deze praktijk door te verwijzen naar een gebrek aan toezichthoudend personeel
tijdens de geı̈nformatiseerde taalproeven.
De federale Ombudsman vroeg het advies van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de
FOD Binnenlandse Zaken, om te bepalen of die praktijk wettelijk is.
De FOD Binnenlandse Zaken antwoordde dat, in het licht van de regels die van toepassing zijn voor
de politiediensten, Selor de kandidaten hun identiteitskaart niet kan ontnemen tijdens de hele duur van
het examen, omdat die tijdspanne duidelijk langer is dan de tijd die nodig is om hun identiteit te
controleren.

Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO)
verzorgt de opleiding van de federale ambtenaren
De gecertificeerde opleidingen die worden georganiseerd door het Opleidingsinstituut van de
Federale Overheid (OFO) en de testen die deze opleidingen afsluiten, zorgden in 2009 voor heel wat
klachten. Zowel het verloop van de opleiding en van de test, als de resultaten en het inzien van het
dossier door de kandidaat, gaven aanleiding tot klachten vanwege de deelnemers.
Sinds 2007 heeft het OFO een interne klachtendienst opgericht om de klachten van de deelnemers te
behandelen. Het gevolg dat aan de klachten gegeven wordt, vinden de betrokkenen niet altijd
voldoende.

De toegang tot het examendossier
De weigering om inzage te verlenen in het OFO-examendossier vergde in 2008 al de tussenkomst van
de federale Ombudsman.77
De ambtenaren die vroegen om na het examen hun resultaten in te kijken en om een kopie van de
vragen te krijgen, verkregen inzage in het volledige dossier, maar het OFO weigerde om een kopie van
de vragenlijsten te geven.

77

Jaarverslag 2008, pp. 48-49.
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Sinds juli 2009 hoeven de kandidaten voor een geı̈nformatiseerd taalexamen enkel hun identiteitskaart
of hun rijbewijs te tonen aan de ingang van het examenlokaal, zodat hun identiteit gecontroleerd kan
worden. Tijdens het examen zelf mogen de kandidaten hun identiteitskaart bij zich houden.
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De administratie rechtvaardigde deze weigering door
te wijzen op de kosten voor het ontwikkelen van de
testen, en verwees hierbij impliciet naar één van de
uitzonderingen opgenomen in de wet van 11 april
1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, die
de bescherming van een federaal economisch of
financieel belang beoogt. Indien, aldus het OFO, de
deelnemers een kopie kregen van de examenvragen,
zou het niet lang duren vooraleer de vragen gekend
zouden zijn bij de toekomstige kandidaten en zou de
administratie verplicht zijn om nieuwe vragen op te
maken.
De federale Ombudsman wees het OFO er echter
op dat het recht op toegang tot bestuursdocumenten
zowel het recht omvat om de documenten in te
kijken als om er een kopie van te krijgen. De
uitzondering ter bescherming van een federaal
economisch of financieel belang kon niet systematisch
en impliciet worden aangevoerd om elke kopie te
weigeren; een weigering diende voor elk examen naar
behoren en concreet te worden gemotiveerd.
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De heer Marcus, ambtenaar bij de FOD Financiën,
neemt deel aan een test na de gecertificeerde
opleiding die hij gevolgd heeft. Na de test richt hij
zich tot het Opleidingsinstituut van de Federale
Overheid om meer inlichtingen te krijgen over de
test. Daar hij geen antwoord krijgt, stuurt de heer
Marcus een tweede brief, waarin hij het OFO
verzoekt om hem de volledige vragenlijst van de
test te bezorgen als bestuursdocument. Hij baseert
zich hiervoor op de bepalingen van de wet van 11
april 1994 op de openbaarheid van bestuur. Ook
die brief blijft onbeantwoord. Enkele maanden
later krijgt hij een brief van het OFO waarin hij
verneemt dat hij gezakt is voor de test, waarop hij
vastbesloten is om toegang te krijgen tot zijn
volledig dossier. Sinds de ‘Bepalingen met
betrekking tot de organisatie van de
gecertificeerde opleidingen’ van kracht werden,
aanvaardt het OFO dat kandidaten aan wie
vroeger de toegang tot hun dossier werd
geweigerd, deze nu kunnen krijgen in toepassing
van de Bepalingen van 24 april 2009. De federale
Ombudsman neemt contact op met het OFO, dat
de heer Marcus de toelating geeft om een kopie
van het examendossier te komen halen.

Het OFO heeft zijn beleid herzien en op heeft op 24
april 2009 nieuwe bepalingen aangenomen met betrekking tot de organisatie van de gecertificeerde
opleidingen.78 Deze bepalingen bevatten onder meer regels over het inkijken van de dossiers en geven
de deelnemers aan een gecertificeerde opleiding voortaan het daadwerkelijke en volledige
toegangsrecht tot hun dossier en de examenvragenlijst, alsook het recht op een kopie.

Het klachtenbeheer
Wanneer een ambtenaar deelneemt aan een test georganiseerd door het OFO en hij opmerkingen
wenst te formuleren over die test, dan kan hij een klacht indienen bij het OFO.
Als reactie op de klacht werd er echter alleen een bewijs van ontvangst verzonden. De betrokkene
kreeg geen verdere informatie over het eventuele gevolg dat de administratie aan de klacht zou geven,
behalve in enkele uitzonderlijke gevallen waar de klacht een impact had op de individuele beslissing
(geslaagd of niet geslaagd) die in het dossier van betrokkene genomen werd.
Er kwamen heel wat klachten over dit gebrek aan opvolging.
De Bepalingen met betrekking tot de organisatie van de gecertificeerde opleidingen79 stellen dat het
klachtenbeheer enkel gericht is op het verbeteren van het proces van de gecertificeerde opleidingen.
Het is in geen geval een beroepsprocedure tegen de beslissing die de test afsluit.
Het OFO antwoordt dan ook niet op de klachten waarin de testresultaten betwist worden.
De administratie weigert dus rekening te houden met elk willig beroep. Indien de kandidaat de
resultaten van zijn test wil betwisten, kan dat enkel via het indienen van een verzoekschrift tot
nietigverklaring bij de Raad van State.
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Belgisch Staatsblad, 4 mei 2009.
Punt 7.
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Als de administratie dergelijke brief toch beantwoordt – al is het maar om het eerste resultaat van de
deelnemer te bevestigen – dan zou dat antwoord kunnen worden beschouwd als een nieuwe
beslissing die een nieuwe beroepstermijn opent bij de Raad van State. Dit zou als gevolg hebben dat
de deelnemers over een verschillende beroepstermijn bij de Raad van State zouden beschikken,
naargelang ze hun resultaat al dan niet betwisten.
De federale Ombudsman meent dan ook dat de klachten over het feit dat het OFO geen gevolg geeft
aan klachten die eigenlijk betwistingen zijn van de testresultaten, niet gegrond zijn.
Het ontvangstbewijs dat de indieners van een klacht ontvangen, vermeldt nu duidelijk dat er niet
gereageerd zal worden op klachten over het resultaat van een test. De administratie heeft er zich
echter wel toe verbonden, gevolg te geven aan klachten over andere aspecten van de gecertificeerde
opleidingen, zoals het verloop van de opleidingen of van de testen.

Andere klachten van overheidspersoneel
Het gaat hier om klachten van personeelsleden over het optreden van hun eigen administratie of van
de FOD Personeel en Organisatie in de individuele relatie tussen personeel en administratie.

De werkgever moet de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen tijdig invullen
De heer Kortjans werkt bij de FOD Justitie. Op 19 december
2005 vraagt hij bij zijn personeelsdienst volledige
loopbaanonderbreking aan voor een periode van drie maanden, te
beginnen op 1 april 2006. Negen maanden later – als zijn
loopbaanonderbreking trouwens al meer dan drie maanden voorbij
is – ontvangt hij het ingevulde C61-formulier “Aanvraag voor
Onderbrekingsuitkeringen Loopbaanonderbreking” van de
De
ambtenaar
moet
de
personeelsdienst dat hij rond 18 september aan de RVA bezorgt.
onderbrekingsuitkeringen aanvragen uiterlijk
Op 27 september 2006 stuurt de RVA het formulier terug omdat
binnen de twee maanden na het begin van
de aanvraag te laat is ingediend, te weten na 31 mei 2006. De
zijn loopbaanonderbreking. Indien het
heer Kortjans kan de aanvraag wel opnieuw indienen mits
aanvraagformulier de RVA bereikt buiten
mededeling van een gegronde reden voor de laattijdigheid van de
deze termijn, gaat het recht op
werkgever. Op die manier kan de RVA hem alsnog
onderbrekingsuitkeringen pas in vanaf de
onderbrekingsuitkeringen toekennen voor de periode vanaf 18
datum van verzending.
april 2006 tot 30 juni 2006. De RVA past, in overeenstemming
met een interne richtlijn in geval van laattijdigheid te wijten aan de
De werkgever moet het C61-formulier
werkgever, een gedoogtermijn van maximaal vijf maanden toe.
waarmee de aanvraag bij de RVA wordt
Voor de periode van 1 april 2006 tot 17 april 2006 is er echter
ingediend dan ook tijdig invullen.
geen regularisatie op het niveau van de RVA mogelijk en ontvangt
de heer Kortjans dan ook geen onderbrekingsuitkeringen. Hij contacteert de federale Ombudsman omdat het verlies aan
uitkeringen volgens hem enkel aan de onzorgvuldigheid van de personeelsdienst te wijten is. De federale Ombudsman kan
de FOD Justitie ervan overtuigen om de heer Kortjans te vergoeden voor het geleden verlies. Op 22 augustus 2008 betaalt
de FOD Justitie hem het bedrag uit dat overeenstemt met de gemiste onderbrekingsuitkeringen.

De toegang tot een intern auditdossier
Het recht op het raadplegen van een bestuursdocument van een federale administratieve overheid en op
het ontvangen van een afschrift van het document bestaat erin dat eenieder, volgens de voorwaarden
bepaald in deze wet, elk bestuursdocument ter plaatse kan inzien, dienomtrent uitleg kan krijgen en
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Ambtenaren
die
hun
loopbaan
onderbreken hebben in principe recht op
onderbrekingsuitkeringen. Zij moeten die
wel tijdig aanvragen bij de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA).
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mededeling in afschrift ervan kan ontvangen. Voor documenten van persoonlijke aard is vereist dat de
verzoeker van een belang doet blijken.80
Op de principiële openbaarheid van bestuur heeft de wet een beperkt aantal uitzonderingen voorzien.
Wanneer een administratie de inzage weigert zonder een van de wettelijke uitzonderingsgronden in te
roepen, schendt zij de rechtsregels.
De federale Ombudsman ontving klachten over de weigering tot inzage van interne auditverslagen.
Zelfs indien de administratie van mening is dat een (audit-)verslag ‘slechts’ een beleidsvoorbereidend
document is, dan nog kan de inzage ervan in principe niet geweigerd worden.
De term bestuursdocument dient breed te worden opgevat. Het betreft alle beschikbare informatie, welke
ook de informatiedrager is: schriftelijke stukken, geluids- of beeldopnamen, met inbegrip van de gegevens
vervat in de geautomatiseerde informatieverwerking. Verslagen, studies, zelfs van niet-ambtelijke
adviescommissies, sommige notulen, processen-verbaal, statistieken, administratieve richtlijnen,
omzendbrieven, contracten en vergunningen, registers van openbaar onderzoek, examencohiers, films, foto’s
enz. waarover een overheid beschikt, zijn in regel openbaar, behoudens wanneer een uitzonderingsgrond
moet worden toegepast.81
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De Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten benadrukte trouwens in een van zijn
adviezen dat: artikel 32 van de Grondwet en de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van
bestuur uitgaan van een principiële openbaarheid van alle bestuursdocumenten. De openbaarheid moet of
kan maar geweigerd worden wanneer een uitzonderingsgrond op grond van artikel 6, §1 - §3 wordt
ingeroepen en in concreto en op pertinente wijze kan worden gemotiveerd.
De heer Bosmans, ambtenaar bij de FOD Financiën, wil het auditverslag inzien dat is opgesteld over de manier
waarop zijn dienst twee fiscale dossiers heeft behandeld. Er wordt echter geen gevolg gegeven aan zijn aanvraag tot
inzage. Daarom dient hij een verzoek tot heroverweging in bij de administratie die het dossier onder zich heeft.
Tegelijkertijd vraagt hij aan de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten om een advies uit te brengen.
De Commissie bevestigt dat de openbaarheid van bestuursdocumenten niet kan geweigerd worden behoudens de in
de wet voorziene uitzonderingen en dat het de administratie is die een of meerdere (wettelijk voorziene)
uitzonderingen moet inroepen. Omdat de administratie geen gevolg geeft aan het advies van de Commissie,
contacteert de heer Bosmans de federale Ombudsman. De FOD gaat echter niet in op de vraag van de federale
Ombudsman om hetzij de inzage toe te staan, hetzij de wettelijke uitzonderingsgrond mee te delen op grond
waarvan de FOD de inzage meent te moeten weigeren. Pas als er een tuchtprocedure tegen de heer Bosmans
wordt opgestart, krijgt hij de inzage van het auditverslag, nu echter in het kader van de uitoefening van zijn recht op
verdediging.
De heer Lipkens, die ook ambtenaar is bij FOD Financiën, heeft de inzage gevraagd in een ander auditverslag.
De administratie antwoordt dat zij de stukken aan het parket heeft overgemaakt en dat om die reden de inzage
wordt geweigerd. De heer Lipkens neemt daar geen genoegen mee en vraagt aan de federale Ombudsman om bij
de FOD Financiën tussen te komen. In dit specifieke geval kon de ombudsman echter niet tussenkomen.
De administratie is namelijk in bepaalde gevallen verplicht om de inzage te weigeren. Zo bepaalt de wet
betreffende de openbaarheid van bestuur onder meer: “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: (…)
de opsporing of vervolging van strafbare feiten”(…)82. In het dossier van de heer Lipkens wordt de weigering van de
inzage afdoende gemotiveerd op grond van een in de wet voorziene uitzondering. Het dossier bevindt zich immers al
bij het parket.

80
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Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, artikel 4.
Herziening van de Grondwet. Voorstel van de Regering tot invoeging van een artikel 24ter in de Grondwet betreffende de
openbaarheid van bestuur, Parl. Doc. 48 839/001, Kamer, 2de zitting van de 48ste zittingsperiode 1992-1993, 30 september
1992, p. 5.
Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, artikel 6, §1, 5°.
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Weigering compensatietoelage voor niet-opgenomen vakantiedagen
Het ‘verlofbesluit’ voor de federale ambtenaren bepaalt: Indien de ambtenaar zonder vooropzeg de
hoedanigheid van ambtenaar verliest en hij door zijn vertrek met onmiddellijke ingang zijn volledig jaarlijks
vakantieverlof of een deel ervan niet heeft kunnen nemen, dan heeft hij eveneens recht op een
compensatietoelage.83
Verder staat in het koninklijk besluit houdende het statuut van het rijkspersoneel: De hoedanigheid van
ambtenaar kan ambtshalve en zonder vooropzeg worden ontnomen wanneer de medische ongeschiktheid
behoorlijk werd vastgesteld.84
De FOD Personeel en Organisatie meende uit de samenlezing van deze twee bepalingen te moeten
afleiden dat enkel de pensioencommissie de medische (on)geschiktheid van een ambtenaar behoorlijk
kan vaststellen. Om die reden werd de compensatietoelage geweigerd aan ambtenaren die
gepensioneerd worden om medische redenen, zonder voor de pensioencommissie te verschijnen.
De reden waarom er in bepaalde gevallen geen beslissing van de pensioencommissie nodig is bij een
pensionering na een afwezigheid wegens ziekte, is te vinden in de wet van 5 augustus 1978 houdende
economische en budgettaire hervormingen die bepaalt: Het personeel dat de leeftijd van 60 jaar heeft
bereikt, wordt ambtshalve in ruste gesteld de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij, zonder dat
hij definitief ongeschikt is bevonden, sedert zijn zestigste verjaardag, hetzij door verlof, hetzij door
disponibiliteit, hetzij door beide, 365 dagen afwezigheid wegens ziekte telt.85

De federale Ombudsman vestigde er de aandacht van de administratie op dat het de uitdrukkelijke
bedoeling van de wetgever was om aan de ambtenaren die ambtshalve in ruste werden gesteld
dezelfde rechten toe te kennen als aan hen waarvan de medische ongeschiktheid door de
pensioencommissie werd vastgesteld.
Het recht op compensatietoelage kan voor deze gevallen bijgevolg niet afhankelijk gemaakt worden
van vaststellingen door de pensioencommissie. De FOD Personeel en Organisatie paste vervolgens
zijn standpunt aan.
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Koninklijk besluit van 19 november 1998 (verlofbesluit), artikel 12, §2, alinea 2.
Koninklijk besluit van 2 oktober 1937, artikel 112, §3, 4°.
Wet van 5 augustus 1978, artikel 83, §3, eerste lid.
Wet van 5 augustus 1978, artikel 83, §5.
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De wet stelt echter uitdrukkelijk dat: de inrustestellingen van ambtswege, (…) worden gelijkgesteld met
inrustestelling wegens lichamelijke ongeschiktheid.86
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9. Klachten over het regeringsbeleid en
informatievragen
De sinds 1 oktober 2008 geboden mogelijkheid om de federale Ombudsman gratis te bellen op het
groene nummer 0800 99 962 leidde in de loop van 2009 niet alleen tot een stijging van het aantal
klachten maar ook tot een stijging van het aantal telefonische vragen om informatie of oriëntatie. Ook
schriftelijk bleef de burger informeren naar de dienst die hem zou kunnen helpen, zonder dat er
onmiddellijk sprake was van een klacht.
Ook als gevolg van de financiële crisis is het aantal vragen toegenomen. Vele burgers, ondernemingen
en zelfstandigen in moeilijkheden nemen contact op met de federale Ombudsman op zoek naar
informatie die hen kan helpen.
Een goed uitgebouwd centraal informatiepunt waar mensen met allerhande vragen terecht kunnen,
blijft dan ook een noodzaak. Onze aanbeveling van 2007 terzake blijft meer dan ooit relevant.87
Naast de informatievragen getuigen ook vele klachten, zelfs al zijn ze onontvankelijk, van het kritische
gevoel dat de burgers hebben tegenover sommige reglementeringen.
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De federale Ombudsman stelt vast dat meer en betere
informatie nodig was…
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… over de invoering van de groene lening
In maart 2009 heeft de regering een nieuwe maatregel ingevoerd die het uitvoeren van
energiebesparende werken diende te vergemakkelijken: de groene lening.88
Via deze maatregel kan elke eigenaar die een lening wenst af te sluiten om energiebesparende werken
uit te voeren, onder bepaalde voorwaarden genieten van een intrestbonificatie van 1,5% op die lening.
De bonificatie mag over meerdere aanslagjaren worden gespreid en werkt met terugwerkende kracht
voor alle leningen die vanaf 1 januari 2009 werden aangegaan.
Sinds februari 2009 verspreidde de FOD Financiën een brochure over deze nieuwe maatregel. Daarin
stond vermeld dat de groene lening en de fiscale voordelen van toepassing waren voor leningen die
werden aangegaan vanaf 1 januari 2009. Op dat ogenblik echter waren de koninklijke besluiten die
nodig zijn voor de uitvoering van de maatregel nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen.
Particulieren die een groene lening wensten aan te gaan, kregen dan ook een nul op het rekwest
vanwege de banken die niet over voldoende informatie beschikten om dit soort leningen toe te staan.
De federale Ombudsman kreeg hierover vele klachten, zowel van particulieren als van bankfilialen.
Op 9 juli 2009 vroeg de federale Ombudsman aan de staatssecretaris voor Modernisering van de
Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude om maatregelen te nemen die
tegemoet konden komen aan deze prangende vraag om informatie, in afwachting dat de betreffende
Koninklijke besluiten werden gepubliceerd.
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AA07/01, Jaarverslag 2007, pp. 116-117.
Economische Herstelwet van 27 maart 2009.
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In de tweede helft van de maand juli werden de koninklijke besluiten gepubliceerd89 en verspreidde de
FOD Financiën een persbericht met alle nuttige informatie voor wie wenst te genieten van de groene
lening.

… over de maatregelen die op verschillende beleidsniveaus bestaan rond
energiebesparende investeringen
De federale wetgever is de laatste jaren zeer actief geweest op het vlak van de invoering van
belastingverminderingen in de personenbelasting voor een aantal limitatief opgesomde
energiebesparende maatregelen.
De toekenning van de belastingvermindering van 40% voor de vervanging en het onderhoud van een
oude verwarmingsketel, de plaatsing van hoogrendementsglas, zonneboilers, zonnepanelen, enz.,
kadert inderdaad in de bevoegdheid van de federale overheid om belastingen te heffen en
belastingvoordelen toe te kennen.
Naast de federale belastingvermindering, bestaan er ook premies voor energiebesparende
investeringen op andere beleidsniveaus.
Over deze maatregelen wordt dan ook door de gewesten, provincies en gemeenten informatie
gegeven, bijv. in Vlaanderen op de website www.energiesparen.be.

Het doelpubliek voor elk van deze specifieke
maatregelen bleek niet altijd in staat om de impact en
de voordelen ervan in te schatten, op tijd te reageren
en dan ook de juiste keuze te maken.
De federale belastingvermindering – het woord zegt
het zelf – is gericht op de burger die belastingen
betaalt. Wie geen belastingen betaalt, kan geen
belastingvermindering
krijgen.
De
Vlaamse
energiepremie is er dan weer voor belastingplichtigen
die om een of andere reden niet ten volle kunnen
genieten van de federale belastingvermindering. Men
moet het alleen maar weten.

Mevrouw De Vos vervangt in 2008 haar oude
stookketel. Ze rekent op de tussenkomst van de
overheid bij de grote kost die ze doet. Als
gepensioneerde kan ze die goed gebruiken. Eind
mei 2009 brengt ze alles in orde om haar aangifte
in de personenbelasting in te dienen. Ze neemt er
ook haar factuur van de nieuwe condenserende
ketel bij. Ze laat haar aangifte invullen door een
fiscaal adviseur en krijgt te horen dat ze geen
fiscaal voordeel kan genieten voor de nieuwe ketel
omdat na de berekening blijkt dat ze geen
belastingen verschuldigd is en dus ook geen
belastingvermindering kan genieten. Mevrouw De
Vos moet een aanvraag indienen om een premie
te krijgen van de Vlaamse overheid. Maar … de
aanvraag voor de Vlaamse energiepremie voor een
factuur van 2008, moest zijn ingediend vóór eind
februari 2009. Mevrouw De Vos valt uit de boot.

… over de federale portaalsite
Doordat de federale portaalsite wel informeert over een veelheid aan thematisch gegroepeerde
onderwerpen maar geen postadres opgeeft en al evenmin een e-mailadres, een telefoonnummer of
een contactformulier dat de burger zou kunnen gebruiken wanneer de op de portaalsite aangeboden

89

Het handelt om twee koninklijke besluiten van 12 juli 2009. Het een werd in het Belgische Staatsblad op 17 juli 2009
gepubliceerd, het ander op 31 juli. Het koninklijk besluit dat op 17 juli gepubliceerd werd, bevat namelijk de formule van het
attest dat de belastingplichtige ter beschikking van de FOD Financiën moet houden, om van de belastingvermindering op de
interesten van de groene lening te genieten. Het koninklijk besluit van 31 juli 2009 bevat alle bepalingen en voorwaarden
zodat zulk een groene lening recht geeft op intrestbonifactie.
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In 2009 ontving de federale Ombudsman heel wat
ongegronde klachten van burgers die investeringen
hadden gedaan waarvoor uiteindelijk geen
belastingvermindering of premie kon worden genoten
omdat zij verschillende maatregelen hadden verward.
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informatie niet volstaat, kwamen de burgers op zoek naar bijkomende informatie bij de ombudsman
terecht. Ook op de websites van een aantal federale administraties ontbreekt een contactpersoon of
-adres. Ook daar verloopt de oriëntatie van burgers naar de juiste dienst niet altijd even gemakkelijk.
Om de kloof tussen burgers met toegang tot het internet en burgers zonder deze toegang niet te
vergroten, blijft het in elk geval belangrijk dat er ook een informatie- en oriëntatiepunt is dat de burger
telefonisch kan contacteren.
Twee administraties die lovenswaardige inspanningen deden om de telefonische informatieverstrekking
aan de burger te verbeteren, waren de FOD Economie, die het Contactcenter verder uitbouwde, en
de FOD Financiën die aan zonetarief telefonisch antwoordt op eenvoudige vragen.

... over de inwerkingtreding van de Ombudsdienst voor de energie
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Consumentenproblemen en meer in het bijzonder klachten over energieleveranciers bleven in 2009
een belangrijke plaats innemen. Voor een algemene oriëntatie van burgers met energieklachten
verwezen we naar het Contactcenter van de FOD Economie. Burgers met klachten over facturatie of
over de gedragscode van leveranciers werd voorgesteld een klacht in te dienen bij de Algemene
Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. De berichtgeving in de media begin
september over de aanstelling van het Nederlandstalige lid van het college van ombudsmannen voor
de energie zorgde in de tweede helft van 2009 voor onbegrip bij de ontevreden burger. Immers, in
afwachting van de aanstelling van het Franstalig lid van het college kon de Ombudsdienst voor de
energie nog niet van start gaan. De publicatie van een overgangsregeling in de wet van 30 december
2009 houdende diverse bepalingen loste dit probleem op zodat deze Ombudsdienst in januari 2010
de eerste klachten kon beginnen ontvangen.

De fiscus en het co-ouderschap
Wanneer de administratie de wet correct toepast, kan het gebeuren dat die wet niet als neutraal ten
aanzien van de samenlevingskeuzes van de belastingplichtige overkomt.
Voor kinderen die fiscaal ten laste zijn, kent de wetgeving aan de ouders een aantal fiscale voordelen
toe. Eén ervan is de verhoging van de belastingvrije som. Sinds aanslagjaar 2001 is het mogelijk dit
fiscaal voordeel te verdelen onder de ouders die niet meer samenwonen maar hun kind in gelijk mate
huisvesten.
De wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting beoogde een
fiscaalneutrale behandeling van de samenlevingsvormen waarvoor de belastingplichtigen hadden
gekozen. Die neutraliteit is in de praktijk echter niet volledig gegarandeert. Zo kunnen vragen gesteld
worden bij de onmogelijkheid om het fiscale voordeel voor kinderen ten laste en de aftrek van
onderhoudsuitkeringen te combineren.
De wet van 4 mei 1999 vulde het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB92) aan met het
artikel 132bis, waardoor ouders die niet meer samenwonen maar die samen het ouderlijk gezag
uitoefenen over hun kind en hun kind in gelijke mate huisvesten, de toeslag op de belastingvrije som
wegens kind ten laste onder elkaar kunnen verdelen.
Een aantal ouders klaagde erover dat het niet mogelijk was om de aftrek van onderhoudsuitkeringen
met de toeslag op de belastingvrije som te combineren. Het ging om ouders die voor hun kind
alimentatie betalen om hun onderhoudsplicht na te leven voor de periode waarin het kind bij de
andere ouder gehuisvest is.
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Artikel 132bis, alinea 8, van het WIB92 sluit inderdaad de combinatie van die twee voordelen uit, maar
de wetgever heeft nooit uitgelegd waarom die combinatie onmogelijk is, met name bij
co-ouderschap.90
Volgens de algemene regel zijn onderhoudsuitkeringen enkel aftrekbaar, wanneer de
onderhoudsgerechtigden geen deel uitmaken van het gezin van de onderhoudsplichtige. Door deze
regel kunnen ouders de kosten voor onderhoud en opvoeding van hun inwonende kinderen niet
fiscaal aftrekken. De wetgever meent dan ook dat de co-ouder niet meer voldoet aan de voorwaarden
om de onderhoudsuitkering af te trekken, zodra hij de helft van de belastingvrije som ontvangt,
aangezien het duidelijk is dat het kind deel uitmaakt van zijn gezin, ook al is dat maar halftijds.
Deze historische onmogelijkheid om de aftrek van onderhoudsuitkeringen en de verhoging van de
belastingvrije som te combineren roept heel wat vragen op in geval van co-ouderschap, de
verblijfsregeling die bij voorkeur wordt toegepast sinds de wet van 18 juli 2006.
De onderhoudsplichtige streeft vanzelfsprekend naar fiscale optimalisatie en zal dus eerder de
onderhoudsuitkeringen aftrekken en de helft van de verhoging van de belastingvrije som afstaan.
Op die manier krijgt de andere co-ouder de volledige verhoging. Toch rijst terecht de vraag of het
verbod om beide fiscale voordelen te combineren de standaardregel moet blijven bij co-ouderschap.
De onderhoudsuitkering is bij gelijkmatige huisvesting immers beperkt en bedoeld om in de behoeften
van het kind te voorzien voor de periode waarin het kind buiten het gezin van de onderhoudsplichtige
verblijft.
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Geen enkele motivering kan worden teruggevonden in de voorbereidende werken van de wet van 4 mei 1999 of van de wet
van 27 december 2006 die de toekenningsprocedure regelde.
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1. Inleiding
In dit deel wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de federale overheidsdiensten (FOD’s) en
de programmatorische overheidsdiensten (POD’s), met inbegrip van de wetenschappelijke instellingen,
evenals de federale parastatale instellingen, en tenslotte, de privéorganisaties belast met een openbare
dienstverlening. De cijfers in dit deel geven de toestand weer van de dossiers op 31 december 2009.
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 over de toepassing van hun statuut verwijzen
we naar Deel II (Algemene cijfers).91
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, ook bevoegd om
zijn of haar optreden te beoordelen naar aanleiding van een klacht. Dit is de reden waarom in dit deel
bij de analyse van de klachten van bepaalde overheidsdiensten de categorie ‘minister(s)’ of
‘staatssecretaris(sen)’ eveneens voorkomt.
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De cijfers geven per administratie het aantal behandelde klachten weer, datum 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. 21-35.
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2. Statistieken

2.1. FOD Kanselarij van de Eerste Minister

1
1
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31

1

Opleidingsinstituut van de Federale
Overheid

19

111 130

5

TOTAAL

37

127 164

7

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 127 klachten
Nederlands
29 klachten

1

2

8

6

11

4

6

14
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1

1

0

4

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

Opgeschorte klachten
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3
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3
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Redelijke termijn
Actieve informatieverstrekking
TOTAAL

Aantal 2009
8
5
1
1
1
16

Frans
95 klachten

Duits / andere
3 klachten

Het aanzienlijke aantal afgesloten dossiers met niet geslaagde poging tot bemiddeling is grotendeels te
wijten aan de beslissing van het OFO om niet meer te reageren op de vragen om toelichting van de
federale Ombudsman betreffende de gecertificeerde opleidingen. In 82 door de federale Ombudsman
onderzochte dossiers meldde het OFO dat een beroep bij de Raad van State was ingediend over de
opleiding waarvan sprake in de klachten en dat het rechtstreeks aan dit administratief rechtscollege zou
antwoorden. Dit ondanks het feit dat dit beroep niet was ingediend door de 82 klagers. Gelet op deze
houding van het OFO bleef de bemiddelingspoging van de federale Ombudsman in deze dossiers
vruchteloos.
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2.2. FOD Personeel en Organisatie
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0

3

0

1

1

0

0

0

1

1

0

4

0

1

IV. Cijfers per administratie

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

Opgeschorte klachten
tijdens 2009
Totaal

Poging tot
bemiddeling

0

0

0

2

Belgisch Staatsblad

1

1

2

0

0

0

2

Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie

2

3

5

0

0

0

5

53

72

125

Directoraat-generaal Wetgeving,
Fundamentele Rechten en Vrijheden

9

7

Andere

2
68

Directoraat-generaal Penitentiaire
Inrichtingen

TOTAAL

7

Totaal

Totaal

2

Niet geslaagd

1

Geslaagd

1

7

18

5

5

23

53

16

0

2

3

3

1

6

10

0

2

0

1

0

1

2

0

84

152

7

21

8

25

61

7

0

0

0

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 84 klachten
Nederlands
69 klachten

Frans
15 klachten

Ombudsnormen
Overeenstemming met rechtsregels
Redelijke termijn
Zorgvuldigheid
Passieve informatieverstrekking
TOTAAL

Aantal 2009
5
1
1
1
8

8

0

2

2

70

89
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Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Totaal

Herstel geweigerd

Klachten 2009

Justitiehuizen

Herstel

FOD Justitie

Klachten < 2009

Gedeeltelijk herstel

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2009

Klachten in onderzoek
tijdens 2009

2.4. FOD Justitie

IV. Cijfers per administratie

1

Minister van Migratie- en Asielbeleid

1

Commissie voor Regularisatie

1

Algemene directie van de Civiele Veiligheid

2

1

3

1

Algemene directie Instellingen en Bevolking

23

37

60

4

3

10

13

Algemene directie Vreemdelingenzaken
Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen

0

1

10

0

0

0

1

1

0

1

2

0

1

3

0

1

5

11

8

6

30

30

0

4

0

2

6

7

325

257

108

427

1117

2

0

4

6

3

0

0

1
1

1

0

Andere

1

1

0

Totaal: 968 klachten
Nederlands
371 klachten

Frans
565 klachten

Duits / andere
32 klachten

10

15

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

1

1

10

Totaal

0

Vaste commissie voor Taaltoezicht

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal

Opgeschorte klachten
tijdens 2009
0

2

300

Totaal

1

9

772 968 1740

Poging tot
bemiddeling

1

13

0

6

TOTAAL

Niet geslaagd

0

1

9

Geslaagd

Ongegrond
0

1

293

Totaal

Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

1

738 912 1650
3

Gedeeltelijk herstel

Herstel

Totaal

Minister van Binnenlandse Zaken

Algemene directie Veiligheids- en
Preventiebeleid

JAARVERSLAG 2009

Klachten 2009

Gegrond

116

Klachten < 2009

FOD Binnenlandse Zaken

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2009

Klachten in onderzoek
tijdens 2009

2.5. FOD Binnenlandse Zaken

335

8

105

3

0
272

113

3

0

0

0

116

441

1164

8

8

525

568

IV. Cijfers per administratie

Toepassing van de ombudsnormen
6 5 41
Redelijke termijn

38
264

39
58

264

Redelijkheid en evenredigheid

58

Zorgvuldigheid

39

Overeenstemming met rechtsregels

38

Afdoende motivering

33

Gelijkheid

15

Passieve informatieverstrekking

10

Efficiënte coördinatie

6

Rechtszekerheid

5

Vertrouwen

4

Hoffelijkheid

1

Totaal: 473

117
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33

10
15

IV. Cijfers per administratie

1

Directie-generaal Consulaire Zaken

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

Opgeschorte klachten
tijdens 2009
Totaal

Ongegrond

Poging tot
bemiddeling
Totaal

1

Niet geslaagd

Protocol en Veiligheid

Geslaagd

1

Totaal

Herstel

1

Herstel onmogelijk

Totaal

1

Herstel geweigerd

Klachten 2009

Minister van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Gedeeltelijk herstel

Gegrond

JAARVERSLAG 2009

118

Klachten < 2009

FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2009

Klachten in onderzoek
tijdens 2009

2.6. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

1

0

1

0

0

0

0

1

99

101

75

125 200

Directie-generaal
Ontwikkelingssamenwerking

2

2

0

0

0

2

Andere

1

2

0

0

0

2

TOTAAL

78

1

128 206

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 128 klachten
Nederlands
64 klachten

Frans
61 klachten

Duits / andere
3 klachten

28

29

1

0

1

5

5

34

35

27

27

17

17

17

0

17

21

21

100

0

106

IV. Cijfers per administratie

Toepassing van de ombudsnormen

2

3
4

23
6
7

23

Redelijke termijn

7

Passieve informatieverstrekking

6

Actieve informatieverstrekking

4

Overeenstemming met rechtsregels

3

Efficiënte coördinatie

2

Hoffelijkheid

2

Redelijkheid en evenredigheid

1

Afdoende toegankelijkheid

1

Totaal: 49
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2

Zorgvuldigheid

11

JAARVERSLAG 2009

Ministerie van Defensie

Administratief en Technisch Secretariaat

120
1

Algemene directie Imago en Public Relations

Andere
1
1
2

TOTAAL
2
3
5

1
1
0
0
0
1

1
0
0
0
1

1
1
0
0
0
1

0
0
0
1
1

0
1
4

0

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL
0
0
0
0

Aantal 2009
2
1
0
3
0
0
0

Totaal

Niet geslaagd

Geslaagd

Totaal

Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

Herstel

Totaal

Centrale dienst voor Sociale en Culturele
Actie
Klachten 2009

Klachten < 2009

0
0

Totaal

Geen oordeel

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond

Gegrond

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

Opgeschorte klachten
tijdens 2009

Afgesloten klachten
tijdens 2009

Klachten in onderzoek
tijdens 2009

IV. Cijfers per administratie

2.7. Ministerie van Defensie

IV. Cijfers per administratie

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

Opgeschorte klachten
tijdens 2009
Totaal

Totaal

Poging tot
bemiddeling

Staatssecretaris van Financiën

2

2

2

2

0

2

0

Algemeen secretariaat

2

2

1

1

0

1

1

2

4

0

4

0

Administratie van fiscale zaken

2

Algemene administratie van de fiscaliteit

127

490 617

102

Algemene administratie van de inning en de
invordering

110

414 524

58

33

2

121 179

24

Algemene administratie van de douane en
accijnzen

14

Algemene administratie van de
patrimoniumdocumentatie

58

Algemene administratie van de thesaurie

10

Contactcenter
Andere

0

TOTAAL

19

84

94

10

3

3

1

7

7

321 1144 1465

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 1144 klachten
Nederlands
639 klachten

Frans
491 klachten

Duits / andere
14 klachten

200

5

4
3

1

1
1

6

4

5

0

4

111

194

66

1

67

81

453

61

125

98

6

104

87

377

147

2

10

7

7

5

24

9

26

40

20

20

24

110

11

7

31

31

16

65

29

1

1

1

1

3

0

0

0

0

1

1

1

2

5

215

381

223

8

231

214

1041

3

2

5

161

67

419
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Niet geslaagd

Geslaagd

Ongegrond
Totaal

Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

Herstel

Totaal

Klachten 2009

Klachten < 2009

FOD Financiën

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2009

Klachten in onderzoek
tijdens 2009

2.8. FOD Financiën

IV. Cijfers per administratie

Toepassing van de ombudsnormen

9

8

8 7

11

4 1
2
65

13
27
38

63

Redelijke termijn

65

Zorgvuldigheid

63

Overeenstemming met rechtsregels

38

Passieve informatieverstrekking

27

Actieve informatieverstrekking

13

Afdoende toegankelijkheid

11

Efficiënte coördinatie

9

Redelijkheid en evenredigheid

8

Vertrouwen

8

Rechtszekerheid

7

Hoffelijkheid

4

Afdoende motivering

2

Hoorplicht

1

Totaal: 256
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IV. Cijfers per administratie

1

0

2

8

Algemene directie Toezicht op het Welzijn
op het Werk

2

2

Administratie van de Algemene Diensten en
de Communicatie

1

1

1

7

13

2

Algemene directie Toezicht op de Sociale
Wetten

TOTAAL

6

6

1

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

1

0

0

0

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

Opgeschorte klachten
tijdens 2009
Totaal

Poging tot
bemiddeling

0

0

0

1

2

5

3

0

0

1

1

1

1

0

1

0

3

Aantal 2009
6
1
0
7

Ombudsnormen
Redelijke termijn
Passieve informatieverstrekking
TOTAAL

1

0

2

2

0

Aantal 2009
1
1
2

0

0

0

3

8

0

5

123
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1

1

Totaal

Algemene directie Individuele
Arbeidsbetrekkingen

Niet geslaagd

0

Totaal

1

Geslaagd

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

Totaal

1

Herstel

Klachten 2009

Klachten < 2009

Algemene directie Collectieve
Arbeidsbetrekkingen

FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal
Overleg

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2009

Klachten in onderzoek
tijdens 2009

2.9. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

IV. Cijfers per administratie

JAARVERSLAG 2009

124

124 295 419

69

1

2

70

33
3

Directie-generaal Zelfstandigen

3

2

5

0

Directie-generaal Oorlogsslachtoffers

4

1

5

0

Directie-generaal Sociale Inspectie

3

1

4

Andere

1

TOTAAL

Totaal: 301 klachten
Nederlands
215 klachten

Frans
85 klachten

Duits / andere
1 klacht

1

138 301 439

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal

2

72

0

0

1

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

Opgeschorte klachten
tijdens 2009
0
56

Totaal

Totaal

Poging tot
bemiddeling
Niet geslaagd

Ongegrond
1

Geslaagd

1

Totaal

5

Herstel onmogelijk

2

Herstel geweigerd

Herstel

3

Gedeeltelijk herstel

Totaal

Gegrond
Directie-generaal Personen met een
handicap

Klachten 2009

Directie-generaal Sociaal Beleid

Klachten < 2009

FOD Sociale Zekerheid

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2009

Klachten in onderzoek
tijdens 2009

2.10. FOD Sociale Zekerheid

56

3
19

178

2
17

224

0

3

2

1

1

4

2

0

2

2

0

0

0

1

73

1

38

57

0

57

19

187

17

235

IV. Cijfers per administratie

Toepassing van de ombudsnormen

7
34

13

Overeenstemming met rechtsregels

34

Redelijke termijn

17

Zorgvuldigheid

13

Afdoende toegankelijkheid

7

Passieve informatieverstrekking

3

Actieve informatieverstrekking

2

Efficiënte coördinatie

1

Vertrouwen

1

Redelijkheid en evenredigheid

1

17
Totaal: 79
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3

11
21

IV. Cijfers per administratie

2

4

0

2

Directoraat-generaal Bescherming
Volksgezondheid: Leefmilieu

1

1

0

1

MEDEX

9

14

23

3

3

3

3

16

50

66

3

3

6

7

0

0

32

1

3

1

0

1

0

3

1

Totaal: 50 klachten
Nederlands
13 klachten

Frans
37 klachten

Aantal 2009
1
1
1
1
4

Totaal

3

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal

Ombudsnormen
Overeenstemming met rechtsregels
Redelijke termijn
Zorgvuldigheid
Passieve informatieverstrekking
TOTAAL

6

0

0

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

Opgeschorte klachten
tijdens 2009

2

0

Totaal

Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding

TOTAAL

3

Poging tot
bemiddeling

38

Geslaagd

34

Totaal

4

Niet geslaagd

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Totaal

Gedeeltelijk herstel

Klachten 2009

Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg
en Crisisbeheer

Herstel

FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de
Voedselketen en
Leefmilieu

Klachten < 2009

JAARVERSLAG 2009

126

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2009

Klachten in onderzoek
tijdens 2009

2.11. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu

3

2

11

1

11

7

5

21

1

44

IV. Cijfers per administratie

1

2

3

Directie-generaal Economisch Potentieel

2

1

Directie-generaal Statistiek en Economische
Informatie

1

68

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

Opgeschorte klachten
tijdens 2009
0

1

1

0

8

110

20

Totaal

Poging tot
bemiddeling
Niet geslaagd

Geslaagd

Ongegrond
Totaal
0
68

29

5

5

1

1

1

1

3

0

3

0

2

0

2

1

1

0

1

0

1

0

2

2

0

1

1

1

1

2

0

3

3

1

8

3

0

1

3

0

Directie-generaal Controle en Bemiddeling

3

8

11

2

2

2

Directie-generaal KMO-Beleid

2

1

3

1

1

1

Psychologencommissie

2

2

1

1

0

1

1

Beroepsinstituut van de vastgoedmakelaars

1

1

0

0

0

1

Andere

2

2

0

0

2

2

0

10

13

132

TOTAAL

12

146 158

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 146 klachten
Nederlands
105 klachten

Frans
41 klachten

72

1

0

0

73

36

10

0

0

26
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Directie-generaal Regulering en Organisatie
van de Markten

Directie-generaal Kwaliteit en Veiligheid

127 130

Totaal

3

Herstel onmogelijk

Gegrond
Directie-generaal Energie

Herstel geweigerd

1

Gedeeltelijk herstel

1

Herstel

Totaal

Stafdienst Informatie- en
Communicatietechnologie (ICT)

Klachten 2009

Klachten < 2009

FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2009

Klachten in onderzoek
tijdens 2009

2.12. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

IV. Cijfers per administratie

Toepassing van de ombudsnormen
2 21
5

42

62

Redelijke termijn

62

Actieve informatieverstrekking

47

Passieve informatieverstrekking

42

Zorgvuldigheid

5

Afdoende motivering

2

Afdoende toegankelijkheid

2

Hoffelijkheid

1

Totaal: 161

47

Merk op dat het aantal klachten over de Directie-generaal Energie opmerkelijk steeg. Dit betreft
klachten over de toekenning van de forfaitaire energiekorting.92
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92

pp. 82 e.v.

IV. Cijfers per administratie

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

Opgeschorte klachten
tijdens 2009
0

3

4

2

0

1

0

Directie-generaal Mobiliteit en
Verkeersveiligheid

17

74

91

7

7

11

20

20

12

50

41

Dienst Inschrijvingen Voertuigen

17

67

84

6

6

15

13

13

28

62

22

Directie-generaal Vervoer te Land

1

1

0

1

0

1

0

Directie-generaal Maritiem Vervoer

2

2

0

1

0

1

1

5

0

1

2

Directie-generaal Luchtvaart

2

3

5

Andere

1

2

3

TOTAAL

40

153 193

1

14

1

0

0

0

1

0

1

14

30

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 153 klachten
Nederlands
121 klachten

Frans
32 klachten

Ombudsnormen
Zorgvuldigheid
Redelijke termijn
Passieve informatieverstrekking
Actieve informatieverstrekking
TOTAAL

Aantal 2009
5
4
3
2
14

1

3

0
34

0

34

46

124

0

69
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0

Totaal

1

Geen oordeel

1

Stafdienst Informatie- en
Communicatietechnologie (ICT)

1

Totaal

0

Niet geslaagd

6

Totaal

3

Geslaagd

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

Totaal

3

Herstel

Klachten 2009

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Klachten < 2009

FOD Mobiliteit en
Vervoer

Poging tot
bemiddeling

Afgesloten klachten
tijdens 2009

Klachten in onderzoek
tijdens 2009

2.13. FOD Mobiliteit en Vervoer

IV. Cijfers per administratie

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

Opgeschorte klachten
tijdens 2009
Totaal

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

0

0

0

1

Koninklijk instituut voor het
kunstpatrimonium

1

1

0

0

0

1

Totaal

Totaal

1

Niet geslaagd

1

Geslaagd

Totaal

Koninklijke musea voor kunst en
geschiedenis

POD’s

Herstel

Klachten 2009

Klachten < 2009

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2009

Klachten in onderzoek
tijdens 2009

2.14. De Programmatorische overheidsdiensten

POD Wetenschapsbeleid
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POD Maatschappelijke Integratie
Dienst Juridisch Advies

2

Andere

0

1

1

TOTAAL

2

3

5

2

2

0

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

0

0

0

0

1

0

1

Aantal 2009
3
0
0
3

0
0

0

0

1
0

1

0
0

4

IV. Cijfers per administratie

10

13

Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (HZIV)

1

1

2

0

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)

1

5

6

0

2

Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

20

19

39

2

2

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers (RKW)

36

41

77

5

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

13

26

39

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

10

24

34

Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
(DOSZ)

1

3

Controledienst voor de Ziekenfondsen en
de Landsbonden van Ziekenfondsen
Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden
(HVKZ)

1

4

Totaal
4

1

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

Opgeschorte klachten
tijdens 2009
1

5

1

9

0

2

7

3

3

0

0

2

3

3

5

1

8

5

5

7

22

2

15

5

11

17

17

8

41

5

31

7

7

5

3

4

5

21

3

15

3

3

7

7

7

3

20

4

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

2

0

0

0

2

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

89 176 265

9

Fonds tot Vergoeding van de in geval van
Sluiting van Ondernemingen Ontslagen
Werknemers (FSO)

2

2

1

10

67

1

1

1

35

51

6

6

10

7

Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ)

14

26

40

1

1

13

2

213 377 590

38

39

130

72

0

1

27

42

0

16

0

1

27

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
(HVW)

TOTAAL

1

Poging tot
bemiddeling
1

1

2

146

14

1

12

2

107

2

0

8

12

36

15

2

5

21

19

74

85

328

26

235
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3

3

Totaal

Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ)

0

Totaal

15

Geslaagd

7

Niet geslaagd

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Totaal

Gedeeltelijk herstel

Klachten 2009

8

Herstel

Klachten < 2009

Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)

Sociale parastatalen

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2009

Klachten in onderzoek
tijdens 2009

2.15. De sociale parastatalen

IV. Cijfers per administratie

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 377 klachten
Nederlands
221 klachten

Frans
154 klachten

Duits / andere
2 klachten

Toepassing van de ombudsnormen

3

132

11

1

4
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18
7

Overeenstemming met rechtsregels

18

Zorgvuldigheid

10

Redelijke termijn

7

Efficiënte coördinatie

4

Passieve informatieverstrekking

3

Actieve informatieverstrekking

1

Afdoende toegankelijkheid

1

Afdoende motivering

1
Totaal: 45

10

IV. Cijfers per administratie

Nationale Loterij

2

2

0

Participatiefonds

3

3

0

0

Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen

1

1

0

0

1

0

1

Fedasil

14

14

Federaal Agentschap Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten

1

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen

3

5

8

Andere

3

2

5

12

30

42

TOTAAL

Totaal

1

1

2

3

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

0

0

0

1

2

0

1

2

0

0

0

1

1

2

12

0

0

0

1

2

0

3

5

1

4

0

1

3

3

Aantal 2009
1
1
1
3

1

0
4

0

4

3

14

2
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2

0
1

1

1

0

Aantal 2009
18
12
0
30

Ombudsnormen
Overeenstemming met rechtsregels
Vertrouwen
Redelijke termijn
TOTAAL

2

1

1

1

0

3

27
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Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen

2

1

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

Opgeschorte klachten
tijdens 2009

2

2

Totaal

1

1

Niet geslaagd

1

Geslaagd

Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie (BIPT)

0

Totaal

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond

5

Herstel onmogelijk

2

Herstel geweigerd

Totaal

3

Gedeeltelijk herstel

Klachten 2009

Regie der Gebouwen

Herstel

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

Klachten < 2009

Gegrond

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2009

Klachten in onderzoek
tijdens 2009

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

IV. Cijfers per administratie

0

1

1

1

1

7

8

1

4

0

1

3

4

19

40

59

2

2

7

7

7

1

2

3

1

1

1

1

1

9

19

25

25

3

12

17

10

13

5

1

1

1

1

2

32

73

72

1

Rijexamencentra

2

Keuringsstations
CIMIRe

Arbeidsongevallenverzekeraars

1

0

Kinderbijslagfondsen

57

65 122

8

Ziekenfondsen

46

52

98

3

Uitgiftebedrijven dienstencheques

19

72

91

9

Fondsen voor Bestaanszekerheid

5

2

7

1

Andere

6

11

17

TOTAAL

183 302 491

1

1

1
28

1

0

3

42

1

31

3

0

2

4

1

2

7

1

0

4

0

0

Saldo klachten in
onderzoek na 2009

5

2

13

Opgeschorte klachten
tijdens 2009

3

Ondernemingsloketten

Totaal

2

3

Totaal

2

74

Niet geslaagd

1

44

Geslaagd

Totaal
0

30

Geen oordeel

Ongegrond
Herstel onmogelijk

3

Sociale Verzekeringsfondsen

Herstel geweigerd

12

Herstel

12

Totaal

13

Klachten 2009

4

Klachten < 2009

1

Private organisaties
belast met een openbare
dienstverlening

Vakbonden (in functie van
uitbetalingsinstelling inzake werkloosheid)

Gedeeltelijk herstel

Gegrond
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Poging tot
bemiddeling

Afgesloten klachten
tijdens 2009

Klachten in onderzoek
tijdens 2009

2.17. Private organisaties belast met een openbare
dienstverlening

9

25

1

33

3

0

21

74

48

17

13

45

5

5

33

0

1

3

1

3

2

5

9

1

8

72

71

248

8

235

5

48
58

IV. Cijfers per administratie

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 302 klachten
Nederlands
209 klachten

Frans
89 klachten

Duits / andere
4 klachten

Toepassing van de ombudsnormen

1

13

6

Zorgvuldigheid

13

Overeenstemming met rechtsregels

12

Redelijke termijn

6

Passieve informatieverstrekking

2

Vertrouwen

1

Rechtszekerheid

1

Efficiënte coördinatie

1

Totaal: 36

12
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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 ombudsmannen.93 (hierna ‘de Wet’).
Er zijn twee soorten aanbevelingen
a) De aanbevelingen aan het Parlement (AA)94: 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.
b) De aanbevelingen aan de administratie (OA)95: 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.

2. Aanbevelingen aan het Parlement
139
AA 09/01: adequate begeleidende maatregelen voorzien voor alle administratieve procedures die
steunen op de nieuwe communicatietechnologieën, ter behoud van een gelijke behandeling van alle
gebruikers.96
Het streven naar doeltreffendheid en rationalisering gaat in tegen de kwaliteit van de dienstverlening
en de verwachtingen van de burger: standaardisering van de informatie tot in het uiterste, dusdanig dat
het ongeschikt wordt, onpersoonlijke en geautomatiseerde communicatie, beperkte toegang tot
sommige communicatiekanalen.
De ontwikkeling van de elektronische kanalen voor een toenemend aantal administratieve
formaliteiten past in de evolutie van de maatschappij. Het kan er echter niet toe leiden dat sommige
categorieën van burgers uitgesloten worden en geen toegang meer hebben tot de administratie,
waardoor de toegankelijkheid van de overheid en de gelijke behandeling van alle gebruikers in het
gedrang komen.
Reeds in 2004 heeft het Arbitragehof97, dat zich moest uitspreken over de afschaffing van de
“papieren” uitgave van het Belgisch Staatblad ten behoeve van de terbeschikkingstelling van het publiek
die via de internetsite van het Bestuur van het Belgisch Staatblad gebeurt, rekening gehouden met de
digitale kloof binnen de bevolking om te beschouwen dat bij gebrek aan adequate begeleidende
maatregelen, de aangevochten maatregel de gelijke behandeling van alle gebruikers niet respecteert,
voor zover hij geen rekening had gehouden met het feit dat niet iedereen gelijke toegang heeft tot
informaticatechnieken.

93
94
95
96
97

pp. 161-164.
Tot nu toe algemene aanbevelingen genoemd.
Tot nu toe officiële aanbevelingen genoemd.
pp. 72 en 144.
Arbitragehof arrest nr. 106/2004 van 16 juni 2004.

JAARVERSLAG 2009

Overkoepelende aanbeveling 2009

V. Aanbevelingen

Hoewel de digitale kloof in vijf jaar verkleind is, zal het echter nog tijd vergen vooraleer die volledig
gedicht is. Een belangrijk deel van de bevolking heeft nog geen toegang tot het internet of te weinig
voorkennis om het te gebruiken. Geen enkele burger mag ertoe verplicht worden om reglementaire
stappen uitsluitend via elektronische kanalen te moeten uitvoeren. De administratie moet ofwel het
behoud van alternatieve kanalen, ofwel begeleidende maatregelen voorzien.

Thematische aanbevelingen 2009
AA 09/02: een einde stellen aan de discriminatie tussen werklozen voortvloeiend uit het feit dat
een werkloze wiens loontrekkende partner slechts een beperkt inkomen heeft, beschouwd wordt
als samenwonend met gezinslast, terwijl de werkloze wiens partner zelfstandige is, ambtshalve
beschouwd wordt als samenwonend zonder gezinslast, ongeacht de omvang van het (eventueel
beperkte) inkomen van de zelfstandige partner. Vanaf het tweede jaar werkloosheid leidt dit
onderscheid tot een aanzienlijk verschil in het bedrag van de uitgekeerde werkloosheidstoelage.98
Tijdens de eerste periode van zijn werkloosheid (= eerste jaar) heeft een werkloze ongeacht zijn
gezinssituatie recht op een uitkering van 60% van zijn laatste loon (beperkt tot respectievelijk de
hoogste loongrens van € 2 206,46 gedurende de eerste zes maanden en de intermediaire loongrens
van € 2 056,46 gedurende de volgende zes maanden).

JAARVERSLAG 2009

140

Vanaf het tweede jaar werkloosheid wordt rekening gehouden met de gezinssituatie. Een
samenwonende met gezinslast blijft ook na zijn eerste jaar werkloosheid uitkeringen ontvangen a rato
van 60% van zijn laatste loon (beperkt tot de basisloongrens van € 1 921,71). Een samenwonende
zonder gezinslast ontvangt vanaf het tweede jaar nog slechts 40% van zijn laatste loon (beperkt tot de
basisloongrens van € 1 921,71) om vervolgens (in functie van zijn beroepsverleden) nog slechts recht
te hebben op de forfaitaire uitkering (€ 447,20 per maand).
Als werkloze met gezinslast wordt beschouwd de werkloze die samenwoont met een partner, die
noch over een beroepsinkomen, noch over een vervangingsinkomen beschikt.
Artikel 60, lid 2, van het ministerieel besluit van 26 november 199199 houdende toepassingsregelen
van de werkloosheidsreglementering bepaalt echter dat niet als een beroepsinkomen wordt
beschouwd: het inkomen van de partner100 waarvan door de werkloze aangifte is gedaan, dat
voortvloeit uit een loontrekkende activiteit en normaal gemiddeld per maand niet meer dan € 612,00
bruto bedraagt (geı̈ndexeerd bedrag).
Een werkloze wiens partner een inkomen als loontrekkende geniet, wordt bijgevolg beschouwd als
samenwonend met gezinslast en blijft gedurende de volledige werkloosheidsperiode verder 60%. van
zijn laatste loon (vanaf het tweede jaar beperkt tot de basisloongrens van € 1 921,71) ontvangen voor
zover dit inkomen van zijn partner onder de gestelde loongrens van € 612,00 blijft en hij er aangifte
van deed.

98
99

100

pp. 52 en 147.
In afwijking van het eerste lid wordt het inkomen van de echtgen(o)t(e) voor de toepassing van artikel 110, § 1, eerste lid, 1°, van
het Koninklijk Besluit evenwel niet als een beroepsinkomen beschouwd indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldaan is :
1° de werknemer doet aangifte van dit inkomen van zijn echtgeno(o)t(e) bij zijn uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van de
uitoefening van deze beroepsactiviteit ;
2° dit inkomen vloeit voort uit arbeid in loondienst ;
3° het brutobedrag van dit inkomen bedraagt normaal gemiddeld per maand niet meer dan 502,05 EUR en de echtgeno(o)t(e)
geniet voor de beschouwde maand geen vervangingsinkomen, behalve indien dit toegekend wordt ingevolge arbeidsongeschiktheid of
ingevolge tijdelijke werkloosheid in de tewerkstelling met een inkomen dat in toepassing van deze bepaling niet als een
beroepsinkomen wordt beschouwd en voor zover het brutobedrag van dit vervangingsinkomen, verhoogd met het inkomen uit de
arbeid in loondienst, de voormelde grens niet overschrijdt.
Op basis van artikel 110, §1, lid 2, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering wordt voor toepassing van deze artikelen met echtgeno(o)t(e) gelijkgesteld, de persoon die
met de werknemer een feitelijk gezin vormt en financieel te zijnen laste is.

V. Aanbevelingen

Een werkloze wiens partner een inkomen uit zelfstandige activiteit geniet, wordt ambtshalve als
samenwonend zonder gezinslast beschouwd en ontvangt ongeacht de (eventueel zeer geringe)
omvang van dat inkomen, na het eerste jaar nog slechts werkloosheidsuitkeringen die berekend
worden op 40% van zijn laatste loon beperkt tot de basisloongrens (€ 1 921,71) en die vervolgens
verder kunnen verminderd worden tot de forfaitaire uitkering (€ 447,20).
Het is discriminerend dat louter de aard van het beroepsinkomen van zijn partner kan bepalen of een
werkloze beschouwd wordt als samenwonend met of zonder gezinslast en dus (vanaf het tweede jaar
werkloosheid) ook bepalend is voor het bedrag van de uitkeringen waarop hij recht heeft.
De werkloze partner van een zelfstandige moet kunnen genieten van dezelfde afwijking die thans geldt
voor de partner van een loontrekkende (van wie het beroepsinkomen normaal gemiddeld per maand
niet meer dan € 612,00 bruto bedraagt) om zodoende ook na het eerste jaar werkloosheid verder
werkloosheidsuitkeringen als ‘samenwonende met gezinslast’ te ontvangen. Dat hierdoor voor de
administratie controleproblemen kunnen ontstaan en eventueel ook problemen van terugvordering,
kan hier geen afbreuk aan doen.
De federale Ombudsman beveelt dan ook aan om artikel 60, lid 2, van het ministerieel besluit van
26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering aan te passen
om de discriminatie die eruit voortvloeit, weg te werken.

Artikel 5, 2°, van de wet van 10 juli 1931 bepaalt dat de notariële bevoegdheid der diplomatieke agenten
alsmede der agenten van het consulair korps die [...] met het notarisambt worden bekleed zich uitstrekt [...]
tot de huwelijkscontracten betreffende een Belgische onderdaan en een vreemde vrouw.
Op basis van dit artikel weigert de FOD Buitenlandse Zaken een huwelijkscontract tussen een
Belgische vrouw en een buitenlandse man te verlijden in Belgische ambassades en consulaten die
beschikken over notariële bevoegdheid, terwijl dit voor een Belgische man wel gebeurt.
De FOD Buitenlandse Zaken past hetzelfde beginsel toe op toekomstige echtgenoten van hetzelfde
geslacht in het geval één van hen de Belgische nationaliteit niet bezit.
Volgens artikel 5, 6°, van de voornoemde wet, kan de toekomstige buitenlandse echtgenoot zich wel
laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde voorzien van een bijzondere en authentieke
volmacht, en dit met het oog op het verlijden van het huwelijkscontract door een Belgische notaris.
Hoewel de wetgever de wet van 10 juli 1931 meermaals heeft gewijzigd, heeft hij het niet nodig
geoordeeld om het bewuste artikel te wijzigen, terwijl het duidelijk niet strookt met het gelijkheids- en
non-discriminatiebeginsel, de interne rechtsorde en met diverse bepalingen van Internationaal Recht.
De FOD Buitenlandse Zaken werkt aan een voorontwerp van een consulair wetboek, dat op termijn
zou moeten uitmonden in een volledige herziening van de bevoegdheden op burgerlijk vlak van de
ambassades en consulaten. Hierop kan echter niet gewacht worden en deze discriminatie moet
onverwijld opgeheven worden.
Dit kan op een eenvoudige manier door de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire agenten in
notariële zaken vastgelegd in artikel 5, 2°, van de wet van 10 juli 1931, zodanig te wijzigen dat de
discriminatie die uit deze bepaling voortvloeit, uit de wet verdwijnt.

101

pp. 52 en 146.
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AA 09/03: inzake huwelijkscontracten de bestaande discriminatie opheffen door het wettelijk
mogelijk te maken dat elke Belgische onderdaan zonder onderscheid van geslacht en ongeacht het
geslacht van zijn of haar toekomstige huwelijkspartner een huwelijkscontract kan laten verlijden
door een Belgische diplomatieke post met notariële bevoegdheid.101

V. Aanbevelingen

AA 09/04: de sanctie van onontvankelijkheid opheffen voor een aanvraag om machtiging tot verblijf
om medische redenen die niet per aangetekende zending werd ingediend.
Het gaat om de aanvraag ingediend op basis van het artikel 9ter van de wet van 15 december
1980.102
Artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 mei 2007103 dat artikel 9ter van de wet van 15 december
1980 uitvoert, bepaalt dat dergelijke aanvraag per aangetekend schrijven moet gebeuren en dit op
straffe van onontvankelijkheid:
§1. De aanvraag van de machtiging tot verblijf, bedoeld in artikel 9ter, §1, van de wet, moet ingediend
worden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de gemachtigde van de minister. De
aanvraag gaat vergezeld van de volgende documenten en inlichtingen:
[…]
§2. Onverminderd artikel 9ter, §3, van de wet, verklaart de gemachtigde van de minister de aanvraag
onontvankelijk indien de in §1 vermelde documenten en inlichtingen niet of slechts gedeeltelijk bij de
inleidende aanvraag werden gevoegd, of indien deze aanvraag niet werd ingediend door middel van een
aangetekend schrijven. […]
De dienst Vreemdelingenzaken verklaart dus onontvankelijk elke aanvraag om machtiging tot verblijf
op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 die niet per aangetekend schrijven is
ingediend.
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De gevallen van ontvankelijkheid worden nochtans geregeld in de wet. In dat verband bepaalt artikel
9ter, § 3, van de wet van 15 december 1980 enkel dat de elementen ingeroepen ter ondersteuning
van de aanvraag onontvankelijk verklaard worden als zij al werden ingeroepen in het kader van een
vorige aanvraag om machtiging tot verblijf, of als ze al werden (of hadden moeten worden) ingeroepen
ter ondersteuning van een asielaanvraag.104
Door te bepalen dat de aanvraag om machtiging tot verblijf moet worden ingediend per aangetekende
zending, handelt de Koning binnen de grenzen van zijn verordenende bevoegdheid. Door te bepalen
dat de gemachtigde van de minister de aanvraag onontvankelijk verklaart indien zij niet werd ingediend
per aangetekend schrijven, voert het koninklijk besluit een nieuwe sanctie van onontvankelijkheid in die
niet voorzien is door artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. De Koning is met andere
woorden zijn verordenende bevoegdheid te buiten gegaan die hem wordt toegekend door artikel 108
van de Grondwet.105 Als gevolg hiervan is de nieuwe sanctie van onontvankelijkheid ongrondwettelijk.
Waarom moet de aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter trouwens per
aangetekend schrijven gebeuren? Volgens de dienst Vreemdelingenzaken is de enige bedoeling hiervan
de rechten van de aanvrager te waarborgen. Omdat een dergelijke aanvraag niet wordt ingediend via
het gemeentebestuur, geeft de formaliteit van de aangetekende zending aan de aanvrager het bewijs
van indiening van de aanvraag en van de precieze datum ervan. Bovendien moet, nog steeds volgens
de dienst Vreemdelingenzaken, de aangetekende zending garanderen dat de aanvraag onmiddellijk aan
de bevoegde dienst worden overgemaakt en wordt aldus een prioritaire behandeling verzekerd.
De dienst Vreemdelingenzaken is het ermee eens dat de sanctie van onontvankelijkheid niet
beantwoordt aan de doelstelling van de indiening per aangetekend schrijven en dat deze sanctie ook
niet nodig is. Behalve de dwingende reglementering bestaan er geen redenen waarom de dienst
Vreemdelingenzaken een aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen, niet zou kunnen

102
103

104
105

pp. 59 en 146.
Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Artikel 9ter verwijst naar de onontvankelijkheidsgronden voorzien in artikel 9bis van de wet van 15 december 1980.
De Koning maakt de verordeningen en neemt de besluiten die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn, zonder ooit de wetten
zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen.

V. Aanbevelingen

behandelen die niet per aangetekende zending werd ingediend maar wel degelijk in ontvangst werd
genomen of is toegekomen. De administratie is echter verplicht zich aan het koninklijk besluit: te
houden; zij moet elke aanvraag om machtiging tot verblijf om medische redenen die niet per
aangetekende zending werd ingediend, onontvankelijk verklaren.
De federale Ombudsman stelt niet alleen vast dat de sanctie van onontvankelijkheid verbonden aan
het feit dat een aanvraag gebaseerd op artikel 9ter niet per aangetekende zending werd ingediend
ongrondwettelijk is omdat ze de grenzen van de verordenende bevoegdheid van de Koning
overschrijdt, maar ook dat deze sanctie niet in redelijkheid gerechtvaardigd is in het licht van het door
het koninklijk besluit beoogde doel.
De federale Ombudsman beveelt dan ook aan om deze sanctie van onontvankelijkheid bedoeld in
artikel 7, §2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de
uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, op te heffen door de woorden of als deze aanvraag niet werd ingediend door middel van
een aangetekende zending te schrappen.
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Parl. St. Kamer, Doc 52 1129/001.
Parl. St. Kamer, Doc. 52 0709/001.

06/07 Vrijstelling van verkeersbelasting op
ceremoniewagens: de woorden ‘ter gelegenheid van
plechtigheden’ schrappen in artikel 15, §2, 2°, van het
koninklijk besluit van 8 juli 1970.
07/02 Artikel 366 van het Wetboek van
inkomstenbelastingen 92 wijzigen zodat een
bezwaarschrift ingediend bij een dienst betrokken bij
de vestiging of invordering van de betwiste belasting
ook als geldig ingediend kan worden beschouwd en
ambtshalve doorgestuurd kan worden aan de
bevoegde directeur.

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.
09/01 Adequate begeleidende maatregelen voorzien voor
alle administratieve procedures die steunen op de
nieuwe communicatietechnologieën, ter behoud
van een gelijke behandeling van alle gebruikers.
Aanbevelingen betreffende de FOD Financiën
02/03 De fiscale werkloosheidsval.

Hangend

Hangend

FOD
Financiën

FOD
Financiën

Nieuw

Overkoepelend

Hangend

Hangend

Overkoepelend

FOD
Financiën

Hangend

Hangend

Status

Overkoepelend

Overkoepelend

Onderwerp

Opvolging

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 22 april 2008 tot wijziging van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 92 wat betreft het indienen van een
schriftelijk bezwaarschrift.

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.107
Deze aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.

Zie pp. 72 en 139-140.

Voorstel van resolutie van 30 april 2008 betreffende de oprichting van
een centraal informatiepunt en de bijbehorende informatielijn.106

De in 2009 ontvangen klachten 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.
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Overkoepelende aanbevelingen
97/11 Betwisting tussen twee besturen over wie bepaalde
achterstallige kosten die onbetwistbaar verschuldigd
zijn, ten laste zal nemen.

AA
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24 november 2008

26 april 2007

Commissie
Verzoekschriften

V. Aanbevelingen

Overzicht van de aanbevelingen aan het Parlement

110

109

108
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Parl. St. Kamer, Doc 52 0676/001.
De instructies van 19 juli 2009 werden door de Raad van State vernietigd (zie arrest nr. 198.769, van 11 december 2009).
p. 152.

Deze aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.

Op 29 maart 2009 en op 19 juli 2009 ontving de dienst
Vreemdelingenzaken instructies over de situaties die een machtiging
tot verblijf om humanitaire redenen kunnen verantwoorden.109
Deze instructies werden op de website gepubliceerd.
Deze aanbeveling wordt opgevolgd met de dienst
Vreemdelingenzaken (zie OA 06/03 en 06/04).110

Hangend

FOD
Financiën

Aanbevelingen betreffende de FOD’s Justitie, Binnenlandse Zaken (BiZa) en Buitenlandse Zaken (BuZa)
01/01 Een grotere transparantie en een grotere
FOD BiZa
Gedeeltelijk
rechtszekerheid in de toepassing door de dienst
ingewilligd
Vreemdelingenzaken van de wet van 15 december
1980 en het uitvoeringsbesluit van die wet.
03/01 Behandelingstermijn van de in België ingediende
FOD BiZa
Hangend
dossiers voorgelegd aan de dienst
Vreemdelingenzaken.
06/08 De nodige maatregelen nemen die waarborgen dat
FOD Justitie
Hangend
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.

Een koninklijk besluit ter uitvoering is in voorbereiding bij de FOD
Financiën.

Hangend

FOD
Financiën

07/04 Artikel 375 van het Wetboek van
inkomstenbelastingen 92 wijzigen zodat de directeur
der directe belastingen de mogelijkheid heeft om
een beslissing op een bezwaarschrift in te trekken.
08/01 Uitvoering geven aan artikel 394, §4, van het
Wetboek van 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.

- Wetsvoorstel van 3 september 2008 tot wijziging van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 92 wat het indienen van een
bezwaarschrift betreft.
- Wetsvoorstel van 3 november 2008 tot wijziging van artikel 366
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 92.

Opvolging

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.108
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.

Status

Hangend

Onderwerp

FOD
Financiën

Benaming

07/03 Artikel 371 van het Wet van inkomstenbelastingen
92 wijzigen zodat de verzendingsdatum van het
bezwaarschrift geldt als datum van indiening.

AA

26 april 2007

29 april 2009

24 november 2008

24 november 2008
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Hangend

Nieuw

Nieuw

FOD Justitie

FOD BuZa

FOD BiZa

Hangend

Status

08/03 Richtlijnen uitvaardigen die een uniforme toepassing
van artikel 31 van het 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
inschrijving, op basis van die akte, in het bevolkings-,
vreemdelingen- of wachtregister.
09/03 Inzake huwelijkscontracten de bestaande
discriminatie opheffen door het wettelijk mogelijk te
maken dat elke Belgische onderdaan zonder
onderscheid van geslacht en ongeacht het geslacht
van zijn of haar toekomstige huwelijkspartner een
huwelijkscontract kan laten verlijden door een
Belgische diplomatieke post, met notariële
bevoegdheid.
09/04 De sanctie van onontvankelijkheid opheffen voor
een aanvraag om machtiging tot verblijf om
medische redenen die niet per aangetekende
zending werd ingediend.
Het gaat om de aanvraag ingediend op basis van het
artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

Onderwerp
FOD BiZa
FOD Justitie

Benaming

Opvolging

Zie pp. 59 en 142-143.

Zie pp. 52 en 141.

Deze aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.

Deze aanbeveling blijft actueel.
De Raad van State heeft in twee arresten (192.125 van 1 april 2009
en 3409 van 9 oktober 2008) bevestigd dat artikel 27 van het IPR
Wetboek aan elke overheid de bevoegdheid geeft om een
buitenlandse authentieke akte te erkennen of om de erkenning ervan
te weigeren. De beslissing van de eerst gevatte administratieve
overheid heeft dus geen gezag van gewijsde. De Raad van State heeft
ook bevestigd dat de RVV zich wettelijk onbevoegd kon verklaren om
over de erkenning van een huwelijksakte te beslissen omdat deze
betwisting onder de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg
valt.
In een mededeling die op 13 juli 2009 op het intranet van de
gemeenten werd gepubliceerd, heeft de dienst Vreemdelingenzaken
de gemeentebesturen erop gewezen dat zij niet mogen weigeren een
aanvraag tot gezinshereniging in aanmerking te nemen, omdat zij
twijfels hebben over de geldigheid van het huwelijk wanneer de
persoon het bewijs van de bloed- of aanverwantschapsband of van
het partnerschap overlegt door middel van een gelegaliseerd officieel
document. Deze mededeling heeft echter geen reglementaire waarde.
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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.

AA
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29 april 2009

29 april 2009

Commissie
Verzoekschriften
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Benaming

Onderwerp

09/02 De discriminatie tussen werklozen wegwerken die
erin bestaat dat een werkloze wiens loontrekkende
partner slechts een beperkt inkomen heeft,
ambtshalve beschouwd wordt als samenwonend
met gezinslast, terwijl de werkloze wiens partner
zelfstandige is, beschouwd wordt als samenwonend
zonder gezinslast, ongeacht de (eventueel beperkte)
omvang van het inkomen van de zelfstandige
partner. Vanaf het tweede jaar werkloosheid leidt
dit onderscheid tot een aanzienlijk verschil in het
bedrag van de uitkeringen waarop de werkloze
recht heeft.

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.

RVA

FOD Sociale
Zekerheid

Aanbevelingen betreffende de andere federale administratieve overheden
06/02 Artikel 24, §2, van het koninklijk besluit van 22 mei
FOD Sociale
2003 betreffende de procedure voor de
Zekerheid
behandeling 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
de zelfstandigen om ondanks de verjaring toch nog
Zekerheid
aanvullende sociale bijdragen te betalen en de
procedure hiervoor vastleggen.

AA

26 april 2007

Als gevolg van een koninklijk besluit van 29 juni 2007 is het voor
arbeidsongeschikte zelfstandigen mogelijk om vrijwilligerswerk te
verrichten. Voor arbeidsongeschikte ambtenaren wordt nog
onderzocht op welke manier hen deze mogelijkheid zou kunnen
worden geboden.
Een ontwerp van koninklijk besluit voorziet om Medex te belasten
met de opdracht toevertrouwd aan de adviserende geneesheren zoals
bepaald in artikel 15 van de wet van 3 juli 2005.
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Nieuw

pp. 52 en 140-141.

26 april 2007

In maart 2009 werd een aangepaste en geactualiseerde versie van de
twee ontwerpen van koninklijk besluit die al dateren van 2007, aan de
minister van Zelfstandigen voorgelegd. Hieraan werd nog geen verder
gevolg gegeven.

Hangend

Hangend

26 april 2007

Commissie
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Deze aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.

Opvolging

Hangend

Status
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3. Aanbevelingen aan de administratie 111
Aanbevelingen 2009
Fedasil
OA 09/01: De federale Ombudsman beveelt Fedasil aan onmiddellijk een einde te maken aan zijn
huidige praktijk die erin bestaat opvang te weigeren aan minderjarigen in staat van behoefte die illegaal
met hun ouders op het grondgebied verblijven.

Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
OA 09/02: De Belgische Staat moet alle begunstigden van de opvangwet, zonder discriminatie, te allen
tijde en in alle omstandigheden een opvang verzekeren die in overeenstemming is met de
grondrechten en de menselijke waardigheid.

148

Aangezien het opvangnetwerk momenteel verzadigd is, moeten onmiddellijk de nodige maatregelen
genomen worden – voldoende mensen en materiële middelen vrijmaken of een adequate wettelijke
voorziening treffen – opdat Fedasil te allen tijde zijn opdracht tot opvang correct zou kunnen uitvoeren
voor alle begunstigden van de opvangwet.

JAARVERSLAG 2009

In afwachting dat deze maatregelen het verwachte affect sorteren, kan de Staat zich niet verschuilen
achter de verzadiging van het opvangnetwerk om bepaalde begunstigden de opvang te ontzeggen.
De Staat moet er voor instaan dat, wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, het wettelijk
afwijkend mechanisme dat voor asielaanvragers voorzien is in de opvangwet ten volle effect sorteert,
en dit om te garanderen dat elke begunstigde van de opvang de bijstand krijgt die nodig is om in zijn
fundamentele behoeften te kunnen voorzien.

Eerste minister belast met de coördinatie van het migratie- en asielbeleid en
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.
OA 09/03: De federale Staat moet aan alle personen die recht hebben op materiële opvang
onmiddellijk een huisvesting aanbieden die toelaat om in hun fundamentele behoeften te voorzien. De
vereisten van de wet, de fundamentele rechten en het behoorlijk bestuur, verplichten de federale
overheden ertoe doeltreffend samen te werken om dat doel te bereiken.

FOD Binnenlandse Zaken – Directoraat-generaal Instellingen en Bevolking
OA 09/04: De federale Ombudsman beveelt aan om geen kiezers die op de Belgische kiezerslijst staan
van deze kiezerslijst te doen schrappen, enkel en alleen omdat zij ook op een kiezerslijst van een
lidstaat van de EU voorkomen, mogelijkheid die niet voorzien is door de Belgische kieswetgeving.

111

Voor de volledige tekst van de aanbevelingen, zie Bijlage 3, pp. 166-183.

V. Aanbevelingen

FOD Justitie – Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
OA 09/05: De federale Ombudsman beveelt aan om de celafdeling in de Strafinrichting te Merksplas
buiten gebruik te stellen omdat deze ongeschikt is om er gedetineerden in onder te brengen.

FOD Financiën
OA 09/06: De federale Ombudsman beveelt de Federale Overheidsdienst Financiën aan om de
volgende maatregelen te nemen in verband met de belastingteruggaven die niet volgens de
standaardprocedure verlopen (speciale gevallen):
- de belastingteruggave versnellen door een efficiënte coördinatie tussen de betrokken diensten;
- de belastingplichtige beter informeren over de evolutie van zijn dossier, in elke fase van de
procedure en in het bijzonder over de betalingsdatum;
- hiervoor een contactpersoon aanduiden;
- op korte termijn de gevolgde procedure voor deze belastingteruggaven kritisch doorlichten.
OA 09/07: De belastingadministratie moet de feitelijk gescheiden belastingplichtigen die apart een
belastingaangifte indienen, uitnodigen om de bewijzen van het tijdstip van hun feitelijke scheiding aan
de administratie voor te leggen, vooraleer de aparte aangiftes worden samengevoegd tot één
gezamenlijke aanslag.

OA 09/08: De federale Ombudsman beveelt aan de onontvankelijkheidsbeslissing van 28 januari 2009
omtrent de aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend op 18 maart 2008 door mevrouw X112 in te
trekken en deze aanvraag ten gronde te behandelen.

112

Artikel 15 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen stelt dat de identiteit van de klager en
van de personeelsleden van de administratieve overheden niet mag worden vermeld in de verslagen.
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FOD Binnenlandse Zaken – Algemene directie van vreemdelingenzaken

OA

Benaming
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FOD
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De FOD Financiën bereidt een administratieve omzendbrief voor met als doel het
onderzoek van de bezwaarschriften inzake onroerende voorheffing te versnellen, met
name door een betere samenwerking tussen de diensten van de onroerende
voorheffing en de diensten van het Kadaster.

Als antwoord op een parlementaire vraag, antwoordde de minister van Financiën dat de
voorrang gegeven aan de behandeling van de bewaarschriften tegen het bedrag van het
kadastraal inkomen leidde tot een daling van 51,5 % van de nog te behandelen
bezwaren. Gezien de bijzondere situatie van de gewestelijke directie van het Kadaster te
Brussel dient deze werkwijze niet te worden getransponeerd naar de overige
gewestelijke directies van het kadaster.

Als antwoord op een parlementaire vraag113, antwoordde de minister van Financiën dat
sinds 1 juni 2009 in het raam van het plan van aanpak BRU-CELLS, de hergroepering
van de buitendiensten van Brussel-Hoofdstad een pool ‘Geschillen’ omvat die specifiek
belast is met de behandeling van het administratief contentieux. Deze herstructurering
hield in dat een aantal personeelsleden werden aangeduid om uitsluitend de
bezwaarschriften tegen het bedrag van het kadastraal inkomen te behandelen. Sindsdien
worden alle nieuw ingediende bezwaarschriften afgehandeld binnen de termijnen
vooropgesteld door de federale Ombudsman (4 à 8 maanden).

Administratieve circulaire van 14 februari 2007 – Ci.RH.241/580.919.

Opvolging

Vr. en Antw., Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 110 van 17 december 2009 (Xavier Baeselen), “Kadastraal inkomen. – Termijn voor de behandeling
van de aanvragen.”, Bull. nr. 92 van 1 februari 2010, pp. 48 e.v.

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 overheid, met name binnen 4 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.

Ingewilligd

Status
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Aanbevelingen betreffende de FOD Financiën
06/11 Om de gelijke behandeling van alle belastingplichtigen
te waarborgen en de heersende rechtsonzekerheid
weg te nemen beveelt de federale Ombudsman aan
om het gewijzigde standpunt inzake artikel 169
WIB92 kenbaar te maken aan alle lokale
belastingdiensten. Wanneer een belastingplichtige
geen enkel voordeel haalt uit een
schuldsaldoverzekering, kan hij ook niet belast worden
op het fictieve inkomen van het uitgekeerde kapitaal.
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 binnen 4 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.
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.
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Opvolging van de aanbevelingen 2006-2009

OA

Benaming

06/02 De federale Ombudsman beveelt aan de dienst
Vreemdelingenzaken aan om, op vraag van de
gebruikers, de termijn aan te duiden waarbinnen een
beslissing over een aanvraag over machtiging tot
verblijf kan verwacht worden.
Geweigerd
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FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken
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Hangend

Hangend

FOD
Financiën
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09/07 De belastingadministratie moet de feitelijk gescheiden
FOD
belastingplichtigen die apart een belastingaangifte
Financiën
indienen, uitnodigen om de bewijzen van het tijdstip
van hun feitelijke scheiding aan de administratie voor
te leggen, vooraleer de aparte aangiftes worden
samengevoegd tot één gezamenlijke aanslag
Aanbevelingen betreffende de FOD’s Justitie, Binnenlandse Zaken (BiZa) en Buitenlandse Zaken
06/01 De federale Ombudsman beveelt aan om een
FOD BiZa
ontvangstbewijs af te geven bij elke aanvraag om
dienst
machtiging tot verblijf.
Vreemdelingenzaken

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.
09/06 De federale Ombudsman beveelt de FOD Financiën
aan om de volgende maatregelen te nemen in
verband met de belastingteruggaven die niet volgens
de standaardprocedure verlopen (speciale gevallen):
- de belastingteruggave versnellen door een efficiënte
coördinatie tussen de betrokken diensten;
- de belastingplichtige beter informeren over de
evolutie van zijn dossier, in elke fase van de
procedure en in het bijzonder over de
betalingsdatum;
- hiervoor een contactpersoon aanduiden;
- op korte termijn de gevolgde procedure voor deze
belastingteruggaven kritisch doorlichten.

Opvolging

De dienst Vreemdelingenzaken voert aan dat ingevolge enerzijds het groot aantal
regularisatieaanvragen en anderzijds de ingewikkeldheid van deze dossiers, de Helpdesk
niet in staat is om informatie te geven over de behandelingstermijn.

Voor wat de aanvragen om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de
Vreemdelingenwet betreft, bepaalt de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende de
wijzigingen in de reglementering betreffende het verblijf van vreemdelingen dat het
gemeentebestuur aan de vreemdeling een ontvangstmelding van zijn aanvraag (bijlage 3)
aflevert, na controle va zijn verblijfplaats.
De aanvragen om medische redenen overeenkomstig artikel 9ter van de
Vreemdelingenwet worden voortaan in overeenstemming met artikel 7 van het
koninklijk besluit van 17 mei 2007 onmiddellijk per aangetekend schrijven bij de dienst
Vreemdelingenzaken ingediend.

Zie pp. 64, 149 en 180.

Zie pp. 77, 149 en 180.

Deze aanbeveling wordt opgevolgd samen met de centrale administratie van Fiscale
Zaken.
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FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

06/06 De federale Ombudsman beveelt aan dat de dienst
Vreemdelingenzaken, vooraleer hij een bevel om het
grondgebied te verlaten betekent, de hangende
aanvraag om machtiging tot verblijf behandelt.

Jaarverslag 2008, p. 72.

FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

06/05 De federale Ombudsman beveelt aan om alle nodige
maatregelen te treffen om te garanderen dat de
dienst Vreemdelingenzaken een beslissing neemt over
de vraag tot verlenging of vernieuwing van een
tijdelijke verblijfstitel voor het verstrijken van de
vervaldatum.

114

FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

06/04 De federale Ombudsman beveelt aan dat de dienst
Vreemdelingenzaken een plan met deadlines
aanneemt voor het inhalen van de achterstand van
het Bureau Artikel 9, lid 3 - humanitair.

Onderwerp
FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

Benaming

06/03 De federale Ombudsman beveelt aan om de
aanvragen om machtiging tot verblijf te behandelen
binnen de redelijke termijn, zoals voorzien in artikel 4
van het Charter voor een klantvriendelijke overheid,
met name binnen 4 tot 8 maanden, in voorkomend
geval, te verlengen met de termijn die de betrokkene
of een andere overheid nodig had om de door de
dienst Vreemdelingenzaken gevraagde informatie, die
nodig is om een beslissing te nemen, te verschaffen.

OA

Gedeeltelijk
ingewilligd

Gedeeltelijk
ingewilligd

Hangend

Hangend

Status

JAARVERSLAG 2009

Opvolging

De dienst Vreemdelingenzaken betekent geen bevel meer om het grondgebied te
verlaten na afloop van de asielprocedure indien de vreemdeling voor de afwijzing van
zijn asielaanvraag een aanvraag heeft ingediend:
- voor medische redenen, op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet;
- om machtiging tot verblijf om humanitaire redenen op basis van artikel 9bis en die
gegrond is ofwel op de onredelijk lange behandelingstermijn van zijn asielprocedure of
op een schending van artikelen 3 of 8 EVRM.
In deze twee gevallen onderzoekt de dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag om
machtiging tot verblijf vooraleer hij in voorkomend geval, een bevel om het
grondgebied te verlaten, betekent.

In maart 2006 had de dienst Humanitaire Regularisaties nog een te behandelen saldo
van 25 448 aanvragen om machtiging tot verblijf. In november 2008 was het aantal te
behandelen dossiers tot 15 500 gedaald. Bovendien waren op 31 december 2009
ongeveer 4 000 aanvragen hangende, ingediend op basis van het oude artikel 9, lid 3
van de Vreemdelingenwet. Het gaat vooral om aanvragen om medische redenen die
niet kunnen worden behandeld wegens het tekort aan geneesheren.114
Artikel 33 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van Vreemdelingen werd gewijzigd
door een koninklijk besluit van 27 april 2007 om de vreemdelingen te verplichten hun
aanvraag om hernieuwing of verlenging van hun verblijfstitel eerder in te dienen, met
name tussen de 45ste en de 30ste dag voor de vervaldatum van hun verblijfsvergunning.
Sindsdien stelt de federale Ombudsman geen structurele vertragingen meer vast bij de
verlenging van de verblijfsvergunningen.
De vertragingen die af en toe nog worden vastgesteld zijn meestal te wijten aan
specifieke omstandigheden (vakantieperiodes, vergissingen in de doorverzending door
de gemeente, vergissingen in het coderen door de dienst Vreemdelingenzaken, enz.).
Het belangrijkste nog resterende probleem is verbonden met het feit dat de fout vaak
pas wordt vastgesteld op het moment dat de vergunning vervalt, wanneer de betrokken
persoon zich ongerust maakt over het uitblijven van een beslissing. Hij is dan niet in
staat om te bewijzen of en wanneer hij zich heeft aangeboden bij de gemeente en met
welke documenten.
De dienst Vreemdelingenzaken zal de logistieke inspanningen verder zetten maar,
wegens de kostprijs, is het uitgesloten om op korte termijn een netwerk te creëren
voor elektronische gegevensuitwisseling met de gemeentebesturen om het risico op
vergissingen te beperken en de behandeling van de aanvragen te bespoedigen.

Deze aanbeveling wordt opgevolgd met de dienst Vreemdelingenzaken. Op 31
december 2009 waren bij de dienst Humanitaire Regularisaties 23 500 aanvragen in
onderzoek, en dit zonder rekening te houden met ongeveer 10 000 brieven die nog
niet waren doorgenomen. Deze toename is grotendeels te wijten aan de publicatie, in
maart en juli 2009, van de nieuwe instructies betreffende de situaties die aanleiding
kunnen geven tot de toekenning van een machtiging tot verblijf voor humanitaire
redenen.
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FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

08/01 De federale Ombudsman beveelt aan om aan de
gemeentebesturen de nodige instructies te geven
voor de verlenging - automatisch en conform de
rondzendbrief van 21 juni 2007 - van de attesten van
immatriculatie van de hongerstakers in de
Koningsstraat en in Vorst, in afwachting van een
gemotiveerde beslissing van de DVZ over hun
aanvragen om machtiging tot verblijf om medische
redenen.

08/02 De federale Ombudsman beveelt aan om 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.

Status

Ingewilligd

Geweigerd

Ingewilligd

Ingewilligd

Gedeeltelijk
ingewilligd

Opvolging

Vanaf nu moet elke vreemdeling die een machtiging tot verblijf wil krijgen op basis van
medische redenen, zelfs indien dit in het kader van een hongerstaking is, een aanvraag
9ter indienen om een immatriculatieattest te kunnen krijgen als de aanvraag wordt
toegekend.

De dienst Vreemdelingenzaken heeft aan de federale Ombudsman meegedeeld dat de
Minister van Migratie- en Asielbeleid deze aanbeveling weigerde te volgen.

Het koninklijk besluit van 18 januari 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25
maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische
identiteitskaart (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2008) bepaalt in welke gevallen een
identiteitskaart geannuleerd mag worden. Dit koninklijk besluit voert dus een wettelijke
basis in voor de annulering van de bestaande identiteitskaarten.

Een interne nota van 30 augustus 2007 definieert de gevallen waarin een beslissing van
de FOD Binnenlandse zaken over een betwisting over de bepaling van de
hoofdverblijfplaats terugwerkende kracht mag hebben.
Wanneer de betwisting gaat over een schrapping van ambtswege, heeft de beslissing
terugwerkende kracht op voorwaarde dat uit het onderzoek blijkt dat de betrokkene
werkelijk zijn hoofdverblijfplaats had op het adres waar hij beweerde te verblijven.
Wanneer de betwisting een weigering van inschrijving betrof, kan de inschrijving met
terugwerkende kracht gebeuren op de datum van de effectieve betrekking van de
nieuwe woning op voorwaarde dat de betrokkene in staat is deze datum te bewijzen
aan de hand van voldoende bewijskrachtige stukken of gegevens.

De dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt voortaan de ontvankelijkheid van de
aanvragen om machtiging tot verblijf van de staatlozen geval per geval. Indien een
regularisatie niet mogelijk is op basis van een ander criterium, onderzoekt de dienst
Vreemdelingenzaken de concrete onmogelijkheid tot terugkeer naar een ander land in
het licht van artikel 3 EVRM.115 Het regeerakkoord van 18 maart 2008 voorziet
bovendien in de inrichting van een toekenningsprocedure van het statuut van staatloze
door het Commissariaat generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen die vergezeld
gaat van een tijdelijk verblijfsrecht gedurende het onderzoek van de aanvraag.

JAARVERSLAG 2009

V. & A., Kamer, 4de zitting van 52de zittingsperiode 2009-2010, vraag nr 95 van 9 oktober 2009 (Nathalie Muylle), “Toekenning van een leefloon aan staatlozen”, DO 2008200910381, Bull. nr B083 van
3 november 2009, p. 282

FOD BiZa
Instellingen
en Bevolking

06/09 De federale Ombudsman beveelt aan om tijdens de
overgangsfase van de gewone identiteitskaarten naar
de elektronische identiteitskaarten, zolang er geen
uitdrukkelijke juridische basis is, geen identiteitskaarten
die nog geldig zijn te annuleren om de enkele reden
dat de titularis geen gevolg heeft gegeven aan de
oproep om de identiteitskaart voor het verstrijken
van de geldigheidsduur te laten vervangen.

115

FOD BiZa
Instellingen
en Bevolking

Onderwerp

06/08 De federale Ombudsman beveelt aan om de
beslissing van de FOD Binnenlandse Zaken, waarin
een geschil beslecht wordt over moeilijkheden en/of
betwistingen betreffende de bepaling van de
hoofdverblijfplaats, te laten terugwerken tot op de
datum van de aanvraag tot inschrijving in het
bevolkingsregister of tot een datum zo dicht mogelijk
bij de datum van de effectieve betrekking van de
woning.

Benaming
FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

OA

06/07 De federale Ombudsman beveelt aan om een
tijdelijke verblijfstitel af te geven aan de staatlozen, die
wachten op een beslissing over hun aanvraag om
machtiging tot verblijf.
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Hangend

Gedeeltelijk
ingewilligd

FOD BiZa
Instellingen en Bevolking

FOD Justitie
Penitentiaire Inrichtingen

117

Opvolging

Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen heeft instructies gegeven om zo snel
mogelijk op elke verdieping van de celafdeling twee cellen om te bouwen tot toilet- en
doucheruimtes, die door een aanpassing van het regime van de celafdeling overdag
toegankelijk zijn.

Zie pp. 50, 148 en 176-178.

De instructies van 29 maart 2009 aan de dienst Vreemdelingenzaken in verband met de
toepassing van het oude artikel 9, alinea 3 en het artikel 9bis van de wet van 15
december 1980 voorzien voortaan dat een ouder van een Belgisch kind met wie deze
een reële en effectieve familiale band onderhoudt, zich in een dringende humanitaire
situatie bevindt die het recht op een verblijfstitel verantwoordt. De dienst
Vreemdelingenzaken dient dus de band die het kind onderhoudt met zijn Belgische
ouder niet meer te onderzoeken.117

De instructies van 29 maart en 19 juli 2009 aan de dienst Vreemdelingenzaken
preciseren de situaties die een machtiging tot verblijf omwille van humanitaire redenen
verantwoorden. De dienst Vreemdelingenzaken heeft deze instructies op zijn webstek
bekendgemaakt. Na de annulatie van de instructies van 19 juli 2009 door de Raad van
State, werden deze echter van de webstek gehaald. De huidige richtlijnen van de
Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid zijn niet openbaar.

p. 145.
Deze instructies vormen eveneens een oplossing in het geval van de burgers van Equatoriaal Guinee waarvan het kind de Belgische nationaliteit heeft verworven door de toepassing van artikel 10,
eerste alinea, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en waarvan de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk was verklaard (cfr. Jaarverslag 2004, p. 42). De Minister van Migratie- en
Asielbeleid heeft bevestigd in de commissie van Binnenlandse Zaken van de Kamer van 6 mei 2009 dat de instructies van 29 maart 2009 eveneens deze mogelijkheid voor ogen hadden. (Integraal
Verslag, de Kamer, 3e zitting van de 52e legislatuur 2008-2009, vraag nr. 12474 van 6 mei 2009 (Karine Lalieux) over “de families bestaande uit Braziliaanse ouders en Belgische kinderen”, Doc. Nr
CRIV 52 COM 547.

Ingewilligd

FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

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.
09/04 De federale Ombudsman beveelt aan om geen
kiezers die op de Belgische kiezerslijst staan van deze
kiezerslijst te doen schrappen, enkel en alleen omdat
zij ook op een kiezerslijst van een lidstaat van de EU
voorkomen, mogelijkheid waarin niet voorzien is door
de Belgische kieswetgeving.
09/05 De federale Ombudsman beveelt aan om de
celafdeling in de Strafinrichting te Merksplas buiten
gebruik te stellen omdat deze ongeschikt is om er
gedetineerden in onder te brengen.
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116

Status
Gedeeltelijk
ingewilligd

FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

Benaming

Onderwerp

OA

08/03 De federale Ombudsman beveelt aan om 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 01/01,116 die een grotere
transparantie en een grotere rechtszekerheid
beoogde in de toepassing van de wet van 15
december 1980 door de DVZ.

JAARVERSLAG 2009
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OA

Benaming
FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

Onderwerp

118

Status

Ingewilligd

Ingewilligd

Ingewilligd

Ingewilligd

Opvolging

De RKW is in november 2008 op de aanbeveling ingegaan en de betrokken dossiers
werden geregulariseerd.

De RSZ verklaarde zich akkoord om de aanbeveling toe te passen in afwachting van
een verduidelijking van de wettekst. Onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 55
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 is voortaan ook voor de specifieke
sanctie voor de CO2-bijdrage de vrijstelling of vermindering mogelijk

De staatssecretaris van het Gezin en de Personen met een Handicap, heeft midden
2007 aan de DGPH instructie gegeven om de aanbeveling toe te passen.

Mevrouw X heeft een tijdelijke verblijfstitel gekregen wegens van de ernst van haar
gezondheidsproblemen.

JAARVERSLAG 2009

Bij toepassing van artikel 15 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen [...] mag de identiteit van de klager en van de personeelsleden van de administratieve overheden niet
worden vermeld in deze verslagen.

Aanbevelingen betreffende de FOD Sociale Zekerheid
06/10 Om de gelijke behandeling van alle rechthebbenden
FOD
te waarborgen en om te vermijden dat zij in bepaalde
Sociale Zekerheid
gevallen bijkomende stappen moeten zetten, beveelt
de Federale ombudsman aan om ambtshalve en dus
zonder dat hierom uitdrukkelijk moet worden
gevraagd, verwijlintresten te storten wanneer een
rechterlijke uitspraak de beslissing over het recht op
tegemoetkomingen aan personen met een handicap
hervormt.
Aanbevelingen betreffende de andere federale administratieve overheden
07/01 De federale Ombudsman beveelt de RSZ aan, in
RSZ
verband met de toepassing van de specifieke sanctie
voor de CO2- bijdrage, om bij analogie de algemene
regeling aangaande de vrijstelling (of vermindering)
van de burgerlijke sancties toe te passen en, in het
bijzonder, de artikelen54ter en 55 van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 voor de
(mandatarissen van) werkgevers die argumenten
inroepen die een laattijdige aangifte (of betaling) van
de CO2-bijdrage rechtvaardigen of uitleggen.
07/02 De federale Ombudsman beveelt aan om artikel 17
RKW
van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het
Handvest van de sociaal verzekerde toe te passen op
nieuwe beslissingen (in de zin van artikel 17) inzake
kinderbijslag die dateren van voor 1 oktober 2006 en
die tot gevolg hebben dat het recht op de prestatie
kleiner was dan het aanvankelijk toegekende recht.

09/08 De federale Ombudsman beveelt aan de
onontvankelijkheidsbeslissing van 28 januari 2009 over
de aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend op
18 maart 2008 door mevrouw X118 in te trekken en
deze aanvraag te gronde te behandelen.
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09/02 De Belgische Staat moet alle begunstigden van de
opvangwet, zonder discriminatie, te allen tijde en in
alle omstandigheden een opvang verzekeren die in
overeenstemming is met de grondrechten en de
menselijke waardigheid. Aangezien het
opvangnetwerk momenteel verzadigd is, moeten
onmiddellijk de nodige maatregelen genomen worden
– voldoende mensen en materiële middelen
vrijmaken of een adequate wettelijke voorziening
treffen – opdat Fedasil te allen tijde zijn opdracht tot
opvang correct zou kunnen uitvoeren voor alle
begunstigden van de opvangwet. In afwachting dat
deze maatregelen het verwachte effect sorteren, kan
de Staat zich niet verschuilen achter de verzadiging
van het opvangnetwerk om bepaalde begunstigden
de opvang te ontzeggen. De Staat moet er voor
instaan dat, wanneer er sprake is van bijzondere
omstandigheden, het wettelijk afwijkend mechanisme
dat voor asielaanvragers voorzien is in de opvangwet
ten volle effect sorteert, en dit om te garanderen dat
elke begunstigde van de opvang de bijstand krijgt die
nodig is om in zijn fundamentele behoeften te kunnen
voorzien.
Staatssecretaris voor
Maatschappelijke Integratie
en Armoedebestrijding

Fedasil

09/01 De federale Ombudsman beveelt Fedasil aan
onmiddellijk een einde te maken aan zijn huidige
praktijk die erin bestaat opvang te weigeren aan
minderjarigen in staat van behoefte die illegaal met
hun ouders op het grondgebied verblijven.

Onderwerp
Selor

Benaming

07/03 De federale Ombudsman beveelt aan om, in
afwachting van een eventuele aanpassing van artikel
20, §1 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001, de
kandidaten die waren ingeschreven voor een
taalproef, niet uit te sluiten van deelname aan latere
taalproeven gedurende een termijn van een jaar,
wanneer zij Selor voorafgaand verwittigden van hun
afwezigheid op de taalproef zonder enige bijkomende
motivering achteraf. Bijkomend beveelt de federale
Ombudsman aan om de uitsluiting van deelname aan
taalproeven gedurende een jaar ongedaan te maken
die werd opgelegd aan kandidaten die Selor
voorafgaand hadden verwittigd van hun nietdeelname maar hun afwezigheid achteraf niet hadden
gemotiveerd.

OA

Hangend

Hangend

Ingewilligd

Status

JAARVERSLAG 2009

Opvolging

De Staatsecretaris gaf Fedasil de opdracht om voorstellen uit te werken tot aanpassing
van de Opvangwet met als doel een specifiek opvangtraject uit te werken voor de
minderjarigen in staat van behoefte die met hun gezin illegaal op het grondgebied
verblijven.
Daarnaast worden een aantal operationele maatregelen genomen om zo snel mogelijk
nieuwe opvangplaatsen te creëren en opvang te kunnen garanderen aan alle
begunstigden van deze wet.
Op 24 september 2009 bezorgde de federale Ombudsman hierover een tussentijds
verslag aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Fedasil stelt dat het bij gebrek aan voldoende beschikbare plaatsen in de concrete
onmogelijkheid is om deze doelgroep huisvesting te verschaffen.
In individuele dossiers, geeft Fedasil niettemin wel uitvoering aan de aanbeveling van de
federale Ombudsman.
Op 24 september 2009 bezorgde de federale Ombudsman hierover een tussentijds
verslag aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Selor heeft in 2007 zijn praktijk aangepast:
- kandidaten die Selor ten laatste de dag voor de taaltest waarvoor zij werden
uitgenodigd, hebben verwittigd via e-mail, brief of fax worden niet langer voor een jaar
uitgesloten;
- kandidaten die Selor niet hebben verwittigd, maar die binnen vijf werkdagen na de dag
van het examen de reden van hun afwezigheid door middel van een gemotiveerde brief
of attest meedelen, worden evenmin voor een jaar uitgesloten.
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OA

Benaming

09/03 De federale Staat moet aan alle personen die recht
hebben op materiële opvang onmiddellijk een
huisvesting aanbieden die toelaat om in hun
fundamentele behoeften te voorzien. De vereisten
van de wet, de fundamentele rechten en het
behoorlijk bestuur, verplichten de federale overheden
ertoe doeltreffend samen te werken om dat doel te
bereiken.

Onderwerp

Status
Hangend

JAARVERSLAG 2009

Eerste minister belast met
de coördinatie van het
migratie- en asielbeleid en
Staatssecretaris voor
Maatschappelijke Integratie
en Armoedebestrijding

Opvolging
De Eerste Minister antwoordt dat hij zich bewust is van de dringende nood aan
bijkomende opvangplaatsen. Ondanks de vele maatregelen die de vorige maanden
werden genomen en de bijkomende middelen die werden voorzien, stelt het probleem
zich nog steeds scherp. De Eerste Minister spreekt de verschillende betrokkenen binnen
de regering hierop aan en steunt de bevoegde Staatssecretaris voor Maatschappelijke
Integratie en Armoedebestrijding die verder op zoek gaat naar oplossingen op kortere
en langere termijn.
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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 119
HOOFDSTUK I. - De federale ombudsmannen.
Art. 1. Er zijn twee federale ombudsmannen, de ene Nederlandstalig, de andere Franstalig, die als taak hebben:
1) klachten te onderzoeken over de werking van de federale administratieve overheden;
2) op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers onderzoek in te stellen naar de werking van de
federale administratieve diensten die ze aanwijst;
3) op basis van de bevindingen gedaan bij de uitvoering van de opdrachten bedoeld in 1° en 2°, aanbevelingen te
doen en verslag uit te brengen overeenkomstig de artikelen 14, derde lid, en 15, 1e lid.
De ombudsmannen oefenen hun taken uit ten aanzien van de federale administratieve overheden zoals bedoeld
in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, met uitzondering van de administratieve
overheden die door een bijzondere wettelijke bepaling met een eigen ombudsman zijn begiftigd.
Indien het ambt van ombudsman door een vrouw wordt bekleed, wordt deze aangeduid als ombudsvrouw.
De ombudsmannen treden op als college.
Art. 2. De bepalingen van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli
1966, zijn van toepassing op de ombudsmannen en het personeel dat hun bijstaat. Zij worden beschouwd als
diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt.

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

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

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.
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.
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HOOFDSTUK II. - De klachten.
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Art. 8. Iedere belanghebbende kan schriftelijk of mondeling bij de ombudsmannen een klacht indienen met
betrekking tot de handelingen of de werking van de administratieve overheden.
De belanghebbende moet vooraf contact zoeken met die overheden teneinde genoegdoening te verkrijgen.
Art. 9. De ombudsmannen kunnen weigeren een klacht te behandelen wanneer:
1) de identiteit van de klager niet gekend is;
2) de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar vóór het indienen van de klacht hebben
voorgedaan.
De ombudsmannen weigeren een klacht te behandelen wanneer:
1) de klacht kennelijk ongegrond is;
2) de klager kennelijk ten aanzien van de betrokken administratieve overheid geen enkele poging ondernam om
genoegdoening te verkrijgen;
3) de klacht in wezen dezelfde is als een eerder door de ombudsmannen afgewezen klacht en ze geen nieuwe
feiten bevatten.
Wanneer de klacht een federale, gewestelijke, gemeenschaps- of andere administratieve overheid betreft die
krachtens een wettelijke regeling over een eigen ombudsman beschikt, sturen de ombudsmannen de klacht
onverwijld naar deze laatste door.
Art. 10. De ombudsmannen delen de klager onverwijld hun beslissing mee om de klacht al dan niet te
behandelen of ze aan een andere ombudsman door te zenden. De weigering om een klacht te behandelen
wordt gemotiveerd.
De ombudsmannen stellen de administratieve overheid in kennis van de klacht die zij voornemens zijn te
onderzoeken.
Art. 11. De ombudsmannen kunnen ambtenaren of diensten waaraan zij in het kader van hun opdracht vragen
richten, een dwingende termijn opleggen voor het beantwoorden van deze vragen.
Zij mogen tevens ter plaatse alle vaststellingen doen en zich alle bescheiden of inlichtingen doen meedelen die zij
nodig achten en alle betrokken personen horen.

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

De personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd,
worden van hun plicht tot geheimhouding ontheven in het raam van het door de ombudsmannen ingestelde
onderzoek.
De ombudsmannen kunnen zich door deskundigen laten bijstaan.
Art. 12. Indien de ombudsmannen in de uitoefening van hun ambt een feit vaststellen dat een misdaad of een
wanbedrijf kan opleveren, stellen zij overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering de procureur
des Konings ervan in kennis.
Indien zij in de uitoefening van hun ambt een feit vaststellen dat een tuchtvergrijp kan opleveren, verwittigen zij
daarvan de bevoegde administratieve overheid.
Art. 13. Het onderzoek van een klacht wordt opgeschort wanneer omtrent de feiten een beroep bij de
rechtbank of een georganiseerd administratief beroep wordt ingesteld. De administratieve overheid stelt de
ombudsmannen in kennis van het ingestelde beroep.
In dat geval brengen de ombudsmannen de klager onverwijld op de hoogte van de opschorting van de
behandeling van zijn klacht.
De indiening en het onderzoek van een klacht schorsen noch stuiten de termijnen voor het instellen van
beroepen bij de rechtbank of van georganiseerde administratieve beroepen.
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.
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Art. 15. Elk jaar en uiterlijk op 31 maart richten de ombudsmannen een verslag over hun activiteiten tot de
Kamer van volksvertegenwoordigers. Zij kunnen bovendien driemaandelijkse tussentijdse verslagen uitbrengen,
indien zij het nuttig achten. Deze verslagen bevatten de aanbevelingen die de ombudsmannen nodig achten en
vermelden de eventuele moeilijkheden die zij ondervinden bij de uitoefening van hun ambt.
De identiteit van de klager en van de personeelsleden van de administratieve overheden mag niet worden
vermeld in deze verslagen.
De verslagen worden openbaar gemaakt door de Kamer van volksvertegenwoordigers.
De ombudsmannen kunnen te allen tijde door de Kamer worden gehoord, hetzij op hun verzoek, hetzij op
verzoek van de Kamer.

HOOFDSTUK IV. - Diverse bepalingen.
Art. 16. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de ombudsmannen en hun personeelsleden.
Art. 17. De ombudsmannen stellen een huishoudelijk reglement vast.
Dit huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Na het advies van de ombudsmannen te hebben ingewonnen, kan de Kamer van volksvertegenwoordigers het
huishoudelijk reglement wijzigen. Het advies wordt geacht gunstig te zijn, indien het niet is uitgebracht binnen 60
dagen na het verzoek.
Art. 18. Onverminderd de bevoegdheid van de Kamer van volksvertegenwoordigers om – bijgestaan door het
Rekenhof – de gedetailleerde begrotingsvoorstellen van de federale ombudsmannen te onderzoeken en hun
begroting goed te keuren alsook de uitvoering ervan te controleren en de gedetailleerde rekeningen te verifiëren
en goed te keuren, worden de kredieten voor deze begroting uitgetrokken als dotatie op de algemene
uitgavenbegroting van het Rijk.
De federale ombudsmannen hanteren voor hun begrotingen en rekeningen een schema dat vergelijkbaar is met
het schema van de begroting en rekeningen van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
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HOOFDSTUK III. - De verslagen van de ombudsmannen.

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

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.
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.
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.
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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.

Bijlagen
2 – Charter voor een klantvriendelijke overheid

Bijlage 2 – Charter voor een klantvriendelijke overheid 120
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 te gronde.

4.

Elke overheidsdienst stuurt binnen de 15 dagen na het ontvangen van een aanvraag van een burger, een
onderneming of een vereniging een ontvangstmelding, tenzij de aanvraag kan worden afgehandeld binnen
een termijn van drie weken.
De aanvraag behandelt ze binnen een redelijke termijn. Deze termijn mag in principe een maximumtermijn
van vier maanden niet overschrijden.
Voor ingewikkelde dossiers streeft de dienst naar de behandelingstermijn van maximum acht maanden. In
dergelijke gevallen moet na vier maanden een voorlopig antwoord worden gegeven, dat tevens de
behandelingstermijn preciseert.

5.

Elke overheidsdienst die een (aan)vraag van een burger, een onderneming of een vereniging ontvangt die
eigenlijk niet voor haar is bestemd, stuurt deze door naar de correcte overheidsdienst en brengt de burger,
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 dien
aard zijn dat een elektronische communicatie niet wenselijk is. Aangetekende zendingen worden enkel
gebruikt indien dit echt noodzakelijk is of wanneer dit wettelijk zo is bepaald.

10. Elke overheidsdienst waarbij burgers of ondernemingen betalingen moeten verrichten, voorziet hiertoe
moderne betaalmiddelen waaronder overschrijvingen. Voor betalingen aan het loket wordt gestreefd naar
elektronische betaalvormen.
11. Elke overheidsdienst centraliseert de verplichtingen die aan ondernemingen worden opgelegd zoveel als
mogelijk bij de unieke ondernemingsloketten.
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 - In 2009 aan de administratie gerichte aanbevelingen

Bijlage 3 - In 2009 aan de administratie gerichte aanbevelingen
Fedasil
OA 09/01, 29 juli 2009: De Federale ombudsman beveelt Fedasil aan onmiddellijk een einde te maken aan zijn
huidige praktijk die erin bestaat opvang te weigeren aan minderjarigen in staat van behoefte die illegaal met
hun ouders op het grondgebied verblijven.

De feiten
In juli 2009 heeft een Bosnisch gezin (ouders met twee kinderen) de tussenkomst van de federale Ombudsman
gevraagd. Na de definitieve verwerping van hun asielaanvraag, kon het lokaal opvanginitiatief (LOI) dat het gezin
huisvest, het gezin wettelijk niet langer opvangen en de Vederechter heeft het gezin tot ten laatste 1 augustus
2009 de tijd gegeven om de woning te verlaten. Fedasil heeft geweigerd om dit gezin op te vangen en roept
hiervoor overmacht in. Fedasil heeft het gezin ook niet op een wachtlijst gezet en heeft verder aan het gezin
meegedeeld dat het geen zin heeft zich aan te melden bij de dienst Dispatching om opgevangen te worden in
een open centrum. Dit gezin dreigde dus vanaf 1 augustus 2009 zonder enige bijstand “op straat” terecht te
komen.
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Uit de ingezamelde gegevens blijkt dat Fedasil vanaf eind april 2009 een aantal keer geweigerd heeft om
materiële opvang in een open centrum te verzekeren aan gezinnen met “minderjarigen die illegaal met hun ouders
op het grondgebied verblijven en van wie de staat van behoeftigheid door een openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn is vastgesteld, wanneer de ouders niet in staat zijn om hun onderhoudsplicht na te komen 121”. De opvangwet
stelt dat aan die gezinnen de materiële hulp toegekend wordt in de federale opvangcentra. Het opvangnetwerk is
echter (over)verzadigd en er zijn (bijna) geen opvangplaatsen vrij. Die situatie maakt volgens Fedasil overmacht
uit waardoor Fedasil de personen niet langer kan opvangen die materiële hulp vragen krachtens het koninklijk
besluit van 24 juni 2004 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten voor het verlenen van materiële hulp
aan de minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft.
In juli 2009 is de opvangcapaciteit van Fedasil nog altijd ontoereikend, ondanks een reeks maatregelen (de
overbezetting van de federale centra, het opstarten van noodopvang, huisvesting in hotels, het versnellen van de
uitstroom van bepaalde categorieën bewoners, de opening van 850 tijdelijke opvangplaatsen, het toekennen van
financiële hulp aan de personen die hun asielaanvraag onder de oude procedure hebben ingediend, het
beëindigen van de opvang van onderdanen van nieuwe EU-staten, enz.).
Fedasil kent die mensen thans slechts een opvangplaats toe wanneer een (uitvoerbare) rechterlijke beslissing
Fedasil veroordeelt tot het verlenen van opvang122. Fedasil heeft in dezelfde zin aanvaard het gezin dat de hulp
van de federale Ombudsman inriep een opvangplaats aan te bieden.

Uiteenzetting
In een arrest van 22 juli 2003 vonniste het Arbitragehof dat de wetsbepaling die de maatschappelijke
dienstverlening door de OCMW’s beperkt tot dringende medische zorgen123 een schending uitmaakte van de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang gelezen met de artikelen 2, 3, 24.1, 26 en 27 van het Verdrag
inzake de Rechten van het Kind. De weerhouden schending bestaat volgens het Hof in zoverre dat de
maatschappelijke dienstverlening ook geweigerd werd aan minderjarigen wiens ouders illegaal op het
grondgebied verblijven terwijl de bevoegde overheden hebben vastgesteld dat de ouders hun onderhoudsplicht
niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen, het vaststaat dat de aanvraag betrekking heeft op
onontbeerlijke uitgaven voor de ontwikkeling van het kind ten voordele van wie die dienstverlening wordt
aangevraagd en het OCMW zich ervan vergewist dat de dienstverlening uitsluitend zal dienen om die uitgaven te
dekken.
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Artikel 60 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van
vreemdelingen, hierna “de opvangwet”.
Meerdere beschikkingen van de arbeidsrechtbank van Brussel bij hoogdringendheid gewezen op eenzijdig verzoekschrift
veroordelen Fedasil tot het (blijven) opvangen van personen aan wie de opvang geweigerd was…
Artikel 57, §2 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976.
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Artikel 2 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt dat de Staten die partij zijn bij dit Verdrag, de in
het Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid eerbiedigen en waarborgen
zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere
overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere
omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder of wettige voogd. 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 omstandigheden of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen
van de ouders, wettige voogden of familieleden van het kind. »
Volgens artikel 3 van het Verdrag moeten « de belangen van het kind » de eerste overweging vormen bij alle
maatregelen betreffende kinderen.
Artikel 24.1 van hetzelfde Verdrag bepaalt dat de Staten die partij zijn, het recht van het kind op het genot van
de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het herstel
van de gezondheid [erkennen]. De Staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen enkel kind zijn of
haar recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden.
Artikel 26.1 van hetzelfde Verdrag bepaalt dat de Staten die partij zijn, voor ieder kind het recht erkennen de
voordelen te genieten van voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van sociale verzekering, en de
nodige maatregelen nemen om de algehele verwezenlijking van dit recht te bewerkstelligen in overeenstemming
met hun nationale recht.
Ten slotte bepalen de paragrafen 1 tot 3 van artikel 27 van datzelfde Verdrag :

De Belgische wetgever reageerde op het arrest van het Arbitragehof door het recht op opvang te bevestigen,
eerst d.m.v. het koninklijk besluit van 24 juni 2004 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten voor het
verlenen van materiële hulp aan de minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft, vervolgens
in de organieke wet op de OCMW’s124 en in de opvangwet125. Betrokken gezinnen hebben recht op huisvesting,
voedsel, toegang tot zorgen enz. die beantwoorden aan de vereisten van een correcte minimale levensstandaard,
net zoals de andere categorieën van begunstigden van de opvangwet.
Fedasil roept de concrete onmogelijkheid om een opvangplaats te vinden in een federaal open centrum.
Los van de vraag of de voorwaarden voor overmacht vervuld zijn – die vraag wordt momenteel behandeld door
de hoven en rechtbanken – is het onaanvaardbaar dat een Staat deze toestand inroept om zijn eigen inertie te
dekken wanneer het gaat over de bescherming van grondrechten, en in het bijzonder over de rechten van het
kind.
Zoals het Arbitragehof opmerkte, legt het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan de Belgische staat een
bijzondere verplichting op tot bescherming van (minderjarige) kinderen, en derhalve van hun ouders, op wie in
de eerste plaats de verantwoordelijkheid rust om ervoor te zorgen dat de levensomstandigheden aanwezig zijn
die nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind.
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Artikel 57, §2 werd gewijzigd door de wet van 27 december 2005: de taak van het OCMW wordt beperkt tot het vaststellen
van de staat van behoeftigheid doordat de ouders hun onderhoudsplicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen,
wanneer het gaat om een vreemdeling jonger dan 18 jaar die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft. De maatschappelijke
hulp wordt beperkt tot de materiële hulp die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind en wordt uitsluitend
verstrekt in een federaal opvangcentrum overeenkomstig de voorwaarden en nadere regels bepaald door de Koning. De
aanwezigheid in het opvangcentrum van de ouders of van de personen die het ouderlijk gezag over het kind daadwerkelijk
uitoefenen, wordt gewaarborgd.)
Artikel, 6, §2 : het recht op materiële hulp geldt eveneens voor de personen bedoeld in artikel 60 van deze wet.
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« 1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een levensstandaard die toereikend is voor de
lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het kind.
2. De ouder(s) of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind, hebben de primaire verantwoordelijkheid voor het
waarborgen, naar vermogen en binnen de grenzen van hun financiële mogelijkheden, van de levensomstandigheden die
nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind.
3. De Staten die partij zijn, nemen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden en met de middelen die hun
ten dienste staan, passende maatregelen om ouders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind te helpen dit
recht te verwezenlijken, en voorzien, indien de behoefte daaraan bestaat, in programma’s voor materiële bijstand en
ondersteuning, met name wat betreft voeding, kleding en huisvesting. »
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Voorts stelt artikel 8 van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden dat éénieder recht heeft op de eerbiediging van zijn familie- en gezinsleven. Artikel 3
van hetzelfde verdrag verbiedt onmenselijke of vernederende behandelingen.
De weigering om gezinnen in illegaal verblijf op te vangen (hen louter “op straat achterlaten”) is strijdig met de
opvangwet en de internationale normen. Er bestaat geen rechtvaardigingsgrond voor de loutere weigering om
deze gezinnen op te vangen. Het tijdelijk niet in staat zijn om aan die kinderen de verplichte bijstand te verlenen
in de vorm die door de Belgische wetgever werd gekozen (opvang van het gezin in een federaal open centrum),
rechtvaardigt niet dat er geen enkele vorm van bijstand wordt aangeboden, in het bijzonder wat de huisvesting,
het voedsel, de kleding en de medische zorgen betreft. Fedasil moet, in voorkomend geval, bijstand aanbieden in
een andere vorm dan degene die in de Belgische wet vastligt en die voldoet aan de vereisten van de bijzondere
bescherming van kinderen die vastliggen in hogere internationale rechtsnormen.
In de huidige stand van de wetgeving behoort het noch Fedasil noch de voogdijminister toe om een categorie
van begunstigden het recht op opvang te ontzeggen om het tekort aan opvangplaatsen aan te pakken. De
beslissing om geen illegale families met kinderen wiens staat van behoefte door een OCMW werd vastgesteld
meer op te vangen maakt een machtsoverschrijding uit en voert een discriminatie in tussen de begunstigden van
de opvangwet.
Fedasil moet onmiddellijk een einde maken aan het weigeren van opvang aan minderjarigen in staat van behoefte
die met hun ouder illegaal op het grondgebied verblijven.

Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
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OA 09/02, 31 juli 2009: De Belgische Staat moet alle begunstigden van de opvangwet, zonder discriminatie, te
allen tijde en in alle omstandigheden een opvang verzekeren die in overeenstemming is met de grondrechten
en de menselijke waardigheid. Aangezien het opvangnetwerk momenteel verzadigd is, moeten onmiddellijk
de nodige maatregelen genomen worden – voldoende mensen en materiële middelen vrijmaken of een
adequate wettelijke voorziening treffen – opdat Fedasil te allen tijde zijn opdracht tot opvang correct zou
kunnen uitvoeren voor alle begunstigden van de opvangwet. In afwachting dat deze maatregelen het
verwachte effect sorteren, kan de Staat zich niet verschuilen achter de verzadiging van het opvangnetwerk
om bepaalde begunstigden de opvang te ontzeggen. De Staat moet er voor instaan dat, wanneer er sprake is
van bijzondere omstandigheden, het wettelijk afwijkend mechanisme dat voor asielaanvragers voorzien is in
de opvangwet ten volle effect sorteert, en dit om te garanderen dat elke begunstigde van de opvang de
bijstand krijgt die nodig is om in zijn fundamentele behoeften te kunnen voorzien.

De feiten
De federale Ombudsman werd ertoe gebracht om een onderzoek in te stellen naar de weigering om bepaalde
personen op te vangen wegens de verzadiging van het opvangnetwerk van asielzoekers en andere categorieën
van begunstigden. In juli 2009 heeft een Bosnisch gezin (ouders met twee kinderen) de tussenkomst van de
federale Ombudsman gevraagd. Na de definitieve verwerping van hun asielaanvraag, kon het lokaal
opvanginitiatief (LOI) dat het gezin huisvest, het gezin wettelijk niet langer opvangen en de Vederechter heeft het
gezin tot ten laatste 1 augustus 2009 de tijd gegeven om de woning te verlaten. Fedasil heeft geweigerd om dit
gezin op te vangen en roept hiervoor overmacht in. Fedasil heeft het gezin ook niet op een wachtlijst gezet en
heeft verder aan het gezin meegedeeld dat het geen zin heeft zich aan te melden bij de dienst Dispatching om
opgevangen te worden in een open centrum. Dit gezin dreigde dus vanaf 1 augustus 2009 zonder enige bijstand
“op straat” terecht te komen. Gevolg gevend aan de tussenkomst van de federale Ombudsman heeft Fedasil het
gezin op 28 juli 2009 opgevangen in een van zijn centra.
Uit de ingezamelde gegevens blijkt dat Fedasil vanaf eind april 2009 een aantal keer geweigerd heeft om
materiële opvang in een open centrum te verzekeren aan gezinnen met “minderjarigen die illegaal met hun ouders
op het grondgebied verblijven en van wie de staat van behoeftigheid door een openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn is vastgesteld, wanneer de ouders niet in staat zijn om hun onderhoudsplicht na te komen126 ”. De opvangwet
stelt dat aan die gezinnen de materiële hulp toegekend wordt in de federale opvangcentra. Het opvangnetwerk is
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Artikel 60 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van
vreemdelingen, hierna “de opvangwet”.
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echter (over)verzadigd en er zijn (bijna) geen opvangplaatsen vrij. Die situatie maakt volgens Fedasil overmacht
uit waardoor Fedasil de personen niet langer kan opvangen die materiële hulp vragen krachtens het koninklijk
besluit van 24 juni 2004 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten voor het verlenen van materiële hulp
aan de minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft.
In juli 2009 is de opvangcapaciteit van Fedasil nog altijd ontoereikend, ondanks een reeks maatregelen (de
overbezetting van de federale centra, het opstarten van noodopvang, huisvesting in hotels, het versnellen van de
uitstroom van bepaalde categorieën bewoners, de opening van 850 tijdelijke opvangplaatsen, het toekennen van
financiële hulp aan de personen die hun asielaanvraag onder de oude procedure hebben ingediend, het
beëindigen van de opvang voor de onderdanen van nieuwe EU-staten, enz.).
Intussen worden de andere categorieën begunstigden (asielzoekers voor het grootste deel) ook geconfronteerd
met de verzadiging van het netwerk. Wanneer de dienst Dispatching geen vrije plaats vindt voor die mensen
worden ook zij op straat gelaten. Fedasil ging zo ver om zijn dienst Dispatching te sluiten tussen 8 en 13 juli 2009.
De toestand deed zich in de maand juli vier keer voor, namelijk op 8, 9, 10 en 22 juli 2009, en betrof in het totaal
97 personen.
In de eerste drie gevallen hebben de betrokkenen uiteindelijk een opvangplaats in het netwerk gekregen als
gevolg van collectieve gerechtelijke procedures. In het laatste geval hebben de 20 betrokkenen een opvangplaats
gekregen de dag nadat ze zich aangeboden hadden.

Uiteenzetting
A. De minderjarigen in staat van behoefte die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven

A.2. Artikel 2 van het Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt dat de Staten die partij zijn bij dit Verdrag,
de in het Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid eerbiedigen en waarborgen
zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere
overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere
omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder of wettige voogd. 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 omstandigheden of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen
van de ouders, wettige voogden of familieleden van het kind.
Volgens artikel 3 van het Verdrag moeten « de belangen van het kind » de eerste overweging vormen bij alle
maatregelen betreffende kinderen.
Artikel 24.1 van hetzelfde Verdrag bepaalt dat de Staten die partij zijn, het recht van het kind op het genot van
de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het herstel
van de gezondheid [erkennen]. De Staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen enkel kind zijn of
haar recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden.
Artikel 26.1 van hetzelfde Verdrag bepaalt dat de Staten die partij zijn, voor ieder kind het recht erkennen de
voordelen te genieten van voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van sociale verzekering, en de
nodige maatregelen nemen om de algehele verwezenlijking van dit recht te bewerkstelligen in overeenstemming
met hun nationale recht.
Ten slotte bepalen de paragrafen 1 tot 3 van artikel 27 van datzelfde Verdrag :
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Artikel 57, §2 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976.

169
JAARVERSLAG 2009

A.1. In een arrest van 22 juli 2003 vonniste het Arbitragehof dat de wetsbepaling die de maatschappelijke
dienstverlening door de OCMW’s beperkt tot dringende medische zorgen127 een schending uitmaakte van de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang gelezen met de artikelen 2, 3, 24.1, 26 en 27 van het Verdrag
inzake de Rechtten van het Kind. De weerhouden schending bestaat volgens het Hof in zoverre dat de
maatschappelijke dienstverlening ook geweigerd werd aan minderjarigen wiens ouders illegaal op het
grondgebied verblijven terwijl bevoegde overheden hebben vastgesteld dat de ouders hun onderhoudsplicht niet
nakomen of niet in staat zijn die na te komen, dat vaststaat dat de aanvraag betrekking heeft op onontbeerlijke
uitgaven voor de ontwikkeling van het kind ten voordele van wie die dienstverlening wordt aangevraagd en het
OCMW zich ervan vergewist dat de dienstverlening uitsluitend zal dienen om die uitgaven te dekken.
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« 1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een levensstandaard die toereikend is voor de
lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het kind.
2. De ouder(s) of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind, hebben de primaire verantwoordelijkheid voor het
waarborgen, naar vermogen en binnen de grenzen van hun financiële mogelijkheden, van de levensomstandigheden die
nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind.
3. De Staten die partij zijn, nemen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden en met de middelen die hun
ten dienste staan, passende maatregelen om ouders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind te helpen dit
recht te verwezenlijken, en voorzien, indien de behoefte daaraan bestaat, in programma’s voor materiële bijstand en
ondersteuning, met name wat betreft voeding, kleding en huisvesting. »
A.3. De Belgische wetgever reageerde op het arrest van het Arbitragehof door een recht op opvang te
bevestigen, eerst d.m.v. het koninklijk besluit van 24 juni 2004 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten
voor het verlenen van materiële hulp aan de minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft,
vervolgens in de organieke wet op de OCMW’s128 en in de opvangwet129. Betrokken gezinnen hebben recht op
huisvesting, voedsel, toegang tot zorgen enz. die beantwoorden aan de vereisten van een minimale
levensstandaard, zoals de andere categorieën van begunstigden van de opvangwet.
A.4. Fedasil roept de concrete onmogelijkheid in om een opvangplaats te vinden in een federaal open centrum.
Los van de vraag of de voorwaarden voor overmacht vervuld zijn – die vraag wordt momenteel behandeld door
de hoven en rechtbanken – is het onaanvaardbaar dat een Staat deze toestand inroept om zijn eigen inertie te
dekken wanneer het gaat om de bescherming van grondrechten, en in het bijzonder om de rechten van het kind.
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Zoals het Arbitragehof opmerkte, legt het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan de Belgische staat een
bijzondere beschermingsplicht op ten opzichte van (minderjarige) kinderen, en dus hun ouders, op wie in de
eerste plaats de verantwoordelijkheid rust om ervoor te zorgen dat de levensomstandigheden aanwezig zijn die
nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind.
Voorts stelt artikel 8 van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden dat éénieder recht heeft op de eerbiediging van zijn familie- en gezinsleven. Artikel 3
van hetzelfde verdrag verbiedt onmenselijke of vernederende behandelingen.
A.5. De weigering om gezinnen in illegaal verblijf op te vangen (hen louter “op straat achterlaten”) is strijdig met
de opvangwet en die internationale normen. Er bestaat geen rechtvaardigingsgrond voor de loutere weigering
van opvang van gezinnen. Het tijdelijk niet in staat zijn om de bijstand te bieden aan die kinderen in de vorm die
door de Belgische wetgever werd gekozen (opvang van het gezin in een federaal open centrum), rechtvaardigt
niet dat er geen enkele vorm van bijstand wordt aangeboden, in het bijzonder wat de huisvesting, het voedsel, de
kleding en de medische zorgen betreft. Fedasil moet, in voorkomend geval, bijstand aanbieden in een andere
vorm dan degene die in de Belgische wet vastligt en die voldoet aan de vereisten van de bijzondere bescherming
van kinderen die vastliggen in hogere internationale rechtsnormen.
A.6. Vanzelfsprekend mag de weerhouden oplossing niet tot gevolg hebben dat andere begunstigden van de
opvang zonder menswaardige opvang komen te staan. In de huidige stand van de wetgeving behoort het noch
Fedasil noch de voogdijminister toe om een categorie van begunstigden het recht op opvang te ontzeggen om
het tekort aan opvangplaatsen aan te pakken. De beslissing om geen illegale families met kinderen wiens staat van
behoefte door een OCMW werd vastgesteld meer op te vangen maakt een machtsoverschrijding uit en voert
een discriminatie in tussen de begunstigden van de opvangwet.
Op 29 juli 2009 heeft de federale Ombudsman aan Fedasil een officiële aanbeveling gedaan waarin hij Fedasil
vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan zijn huidige praktijk die erin bestaat opvang te weigeren aan
minderjarigen in staat van behoefte die illegaal met hun ouders op het grondgebied verblijven.
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Artikel 57, §2 werd gewijzigd door de wet van 27 december 2005: de taak van het OCMW wordt beperkt tot het vaststellen
van de staat van behoeftigheid doordat de ouders hun onderhoudsplicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen,
wanneer het gaat om een vreemdeling jonger dan 18 jaar die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft. De maatschappelijke
hulp wordt beperkt tot de materiële hulp die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind en wordt uitsluitend
verstrekt in een federaal opvangcentrum overeenkomstig de voorwaarden en nadere regels bepaald door de Koning. De
aanwezigheid in het opvangcentrum van de ouders of van de personen die het ouderlijk gezag over het kind daadwerkelijk
uitoefenen, wordt gewaarborgd.)
Artikel, 6, §2 : het recht op materiële hulp geldt eveneens voor de personen bedoeld in artikel 60 van deze wet.
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B. De asielzoekers
B.1. De Europese Richtlijn van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van
asielzoekers in de lidstaten kadert in het opzet om een gemeenschappelijk Europese asielregeling uit te werken
die gestoeld is op een volledige en niet-restrictieve toepassing van het Verdrag van Genève betreffende de status
van vluchtelingen van 28 juli 1951130. Door voor de opvang van asielzoekers minimumnormen vast te leggen
voor een levensstandaard die volstaat om hun gezondheid te verzekeren en bestaansmiddelen te waarborgen,
wil de richtlijn de garantie bieden dat de menselijke waardigheid ten volle wordt geëerbiedigd.
De richtlijn bepaalt dat wanneer de hulp in natura131 wordt verstrekt, de huisvesting kan gebeuren in
opvangcentra die een toereikend huisvestingsniveau bieden en/of in particuliere huizen, appartementen, hotels of
andere voor de huisvesting van asielzoekers aangepaste ruimten. De Belgische opvangwet vertaalt die
verplichting als een opvang in twee stappen, eerst in een open centrum en vervolgens eventueel in een lokaal
opvanginitiatief (LOI). De richtlijn stelt dat de asielzoekers aanspraak moeten kunnen maken op materiële opvang
vanaf het ogenblik dat zij hun asielaanvraag indienen. Wanneer de beschikbare huisvestingscapaciteit tijdelijk
uitgeput is, mogen de lidstaten voor een zo kort mogelijke redelijke termijn afwijken van de normale
opvangvoorzieningen132. Ook die afwijkende voorzieningen moeten in elk geval de basisbehoeften dekken.
Het niet aanbieden van bijstand is derhalve strijdig met de Europese Richtlijn en de internationale normen ter
bescherming van kandidaat vluchtelingen.

B.3. In april 2009 heeft Fedasil die bepaling gedurende een paar dagen toegepast maar is daar op vraag van de
voogdijminister onmiddellijk mee gestopt. De hiervoor opgegeven reden is het vermijden van een aanzuigeffect
dat verbonden is aan het verlenen van financiële hulp aan net aangekomen asielzoekers.
Sindsdien neemt Fedasil formeel geen beslissing van niet-toewijzing meer. Toen het agentschap in juli 2009 vier
keren geen opvangplaats kon vinden voor de asielaanvragers die zich bij zijn dienst Dispatching aanboden, heeft
het zich ertoe beperkt de facto geen plaats van inschrijving toe te kennen zonder aan de betrokkenen ook maar
de minste informatie te verstrekken over de wettelijke gevolgen van deze niet-toewijzing.
In dergelijke omstandigheden blijven de asielzoekers die geen juridische procedure aanspannen, verstoken van
enige adequate informatie die hen instaat stelt zich tot een OCMW te wenden om bijstand te krijgen.
Die houding is niet alleen onwettig maar ook strijdig met de vereisten van administratieve transparantie. Ze
draagt bij tot het ontstaan van een breuk in het gewettigd vertrouwen dat mensen in de overheid moeten
kunnen stellen.

Besluit
In een rechtsstaat mag de last van de verzadiging van het opvangnetwerk niet gelegd worden bij de begunstigden
van de opvang, in ’t bijzonder de meest kwetsbaren onder hen, noch bij de opvanginstanties. De effectieve
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Aangevuld bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.
In tegenstelling tot een financiële tegemoetkoming.
De wetgever maakte van deze mogelijkheid gebruik om de noodopvang te regelen in atikel 18 van de Opvangwet.
Artikelen 10 en 56, §2, 3° van de opvangwet.
Artikel 11, §3 in fine van de opvangwet.
Gedr. St., Kamer, 2005-2006, nr. 51 2565/001, 23-24.
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B.2. Fedasil heeft de opdracht om de materiële bijstand te verlenen en daartoe een verplichte plaats van
inschrijving aan de asielzoekers toe te wijzen (de code 207)133, in principe een open centrum. De opvangwet134
geeft Fedasil evenwel de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden geen verplichte plaats van inschrijving
toe te wijzen. Uit de memorie van toelichting135 bij de wet blijkt dat de verzadiging van het opvangnetwerk
inderdaad kan beschouwd worden als een bijzondere omstandigheid die het niet toewijzen van een verplichte
plaats van inschrijving mogelijk maakt. Volgens dezelfde memorie van toelichting wordt de bevoegdheid voor de
toekenning van steun in dat geval vastgesteld overeenkomstig artikel 2, §5 van de OCMW wet van 2 april 1965
dat bepaalt dat het OCMW bevoegd is van de gemeente waar de persoon die steun behoeft, is ingeschreven in
het wachtregister of het vreemdelingenregister. Bij gebrek aan adres en aan de code 207 worden de net
aangekomen asielaanvragers ingeschreven op het adres van de dienst Vreemdelingenzaken in 1000 Brussel. Het
OCMW van Brussel is dus bevoegd
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uitoefening van het recht op opvang in overeenstemming met de grondrechten en de menselijke waardigheid
mag niet afhangen van het instellen van een rechterlijke procedure of van een politieke beslissing van de
Regering, noch van de tijd die nodig is voor de implementatie van dergelijke beslissing.
Er bestaat een wettelijk mechanisme dat waarborgt dat – ook in bijzondere omstandigheden zoals de verzadiging
van het ″primaire opvangnetwerk″ – de asielaanvragers de bijstand krijgen die nodig is om een leven te leiden in
overeenstemming met de menselijke waardigheid. Dit mechanisme moet ten volle effect sorteren wanneer
Fedasil niet in staat is om een opvangplaats toe te wijzen.
De begunstigden van de opvang waarvoor geen alternatief voorhanden is voor de materiële opvang in een
centrum moeten in alle omstandigheden opgevangen worden.

Eerste Minister en Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en
Armoedebestrijding
OA 09/03, 10 december 2009: De federale Staat moet aan alle personen die recht hebben op materiële
opvang onmiddellijk een huisvesting aanbieden die toelaat om in hun fundamentele behoeften te voorzien. De
vereisten van de wet, de fundamentele rechten en het behoorlijk bestuur, verplichten de federale overheden
ertoe doeltreffend samen te werken om dat doel te bereiken.

De feiten
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1. Een Congolese familie asielzoekers (een moeder en drie kinderen tussen 7 en 17 jaar oud) wordt sinds 20
dagen door Fedasil in een kamer in een Brussels hotel gehuisvest. De familie, die in september 2009 in België
aankwam, klaagt ondermeer over een gebrek aan maatschappelijke begeleiding en medische zorgen, over
onaangepaste voeding136, over de kosten van de noodzakelijke verplaatsingen die niet (altijd) worden vergoed,
het problematische schoolbezoek van de kinderen… Hoewel het onderzoek van deze concrete klacht nog niet
afgesloten is, blijkt uit de verkregen informatie dat de door deze familie gesignaleerde problemen geen
uitzondering zijn. Zo verbleven in september 2009 meer dan 1200 asielzoekers in een hotel in omstandigheden
die niet in overeenstemming zijn met de Opvangwet137.
2. Een Russische familie (vader, moeder en een dochtertje van twee jaar oud) die op 23 oktober 2009 een
asielaanvraag indient, ontvangt van Fedasil een attest waarin gesteld wordt dat met toepassing van de Opvangwet
geen verplichte plaats van inschrijving wordt toegewezen138 en dat de familie aanspraak kan maken op
maatschappelijke dienstverlening door het OCMW van de plaats van inschrijving in het wacht- of het
vreemdelingenregister. Op 28 oktober contacteert de familie een OCMW. Ze krijgt een ontvangstbewijs van
haar aanvraag en de belofte dat het OCMW telefonisch contact zal opnemen als het iets zou kunnen doen. De
familie krijgt geen enkele onmiddellijke hulp. Bijna twee weken later wacht ze nog steeds op nieuws. ’s Nachts
kan de familie telkens voor enkele dagen terecht bij mensen die haar vrijwillig onderdak bieden, overdag verblijft
ze op straat of in het Brusselse Noordstation, het dochtertje heeft last van een erge hoest…
3. Een alleenstaande moeder, afkomstig uit Sierra Leone, die met haar zoontje van nauwelijks acht maanden oud
illegaal in het land verblijft, vraagt Fedasil om opvang in een centrum op basis van de door het OCMW
vastgestelde staat van behoefte van haar kind. Fedasil weigert de aanvraag omdat de centra volzet zijn en het
Agentschap bijgevolg niet meer in staat is om opvang te verlenen aan minderjarigen in staat van behoefte die
illegaal met hun ouders op het grondgebied verblijven.
Zonder terug te komen op zijn principiële weigering om deze categorie van personen opvang te verlenen,
aanvaardt Fedasil uiteindelijk toch om in dit individuele geval gevolg te geven aan de aanbeveling van de federale
Ombudsman. Fedasil komt zo zijn belofte na om een aanbeveling van de ombudsman te beschouwen als
evenwaardig aan een veroordeling door een rechter.
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Pas 48 uur na haar aankomst in het hotel ontving de familie voor het eerst maaltijdcheques ter waarde van € 6 per persoon
per dag; er is geen mogelijkheid om zelf te koken, een warme maaltijd is quasi onbetaalbaar.
Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen,
B.S., 7 mei 2007.
Artikel 11, §3 van de Opvangwet.
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Uiteenzetting
Deze drie klachten illustreren de antwoorden die Fedasil geeft op de vragen om opvang die het ontvangt
waanneer het in de onmogelijkheid verkeert om een opvangplaats binnen het netwerk toe te wijzen.

A. De noodopvang
A.1. De Europese Opvangrichtlijn139 bepaalt in welke gevallen de lidstaten bij wijze van uitzondering voor een zo
kort mogelijke redelijke termijn kunnen afwijken van de gewone regels inzake materiële opvangvoorzieningen140.
Dit kan ondermeer wanneer de gewoonlijk beschikbare huisvestingscapaciteit tijdelijk uitgeput is.
A.2. Gebruikmakend van deze mogelijkheid heeft de wetgever bepaald 141 dat wanneer de normaal beschikbare
opvangcapaciteit tijdelijk uitgeput is, de begunstigde van de opvang voor een periode van maximum 10 dagen
mag gehuisvest worden in een noodopvangstructuur.
Tijdens de noodopvang zijn een aantal bepalingen van de opvangwet niet van toepassing. Er moet echter wel
uitdrukkelijk worden voorzien in de fundamentele noden van de bewoners. Deze omvatten onder meer:
- voedsel
- huisvesting
- toegang tot sanitaire uitrusting
- volledige medische begeleiding142.
De bewoner die in een noodopvangstructuur gehuisvest wordt, heeft eveneens recht op beperkte
maatschappelijke begeleiding. Deze omvat “ten minste de informatie en de nodige steun bij de vereiste stappen,
onder andere de dringende, in het kader van de asielprocedure”143.

Zoniet is deze opvang onwettelijk en doet hij afbreuk aan de fundamentele rechten van de bewoners.

B. De beslissing tot niet toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving.
B.1. De Europese Opvangrichtlijn144 bepaalt uitdrukkelijk dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat voor
asielzoekers materiële opvangvoorzieningen beschikbaar zijn wanneer zij hun asielverzoek indienen. Het principe
van recht op materiële opvang is een basisprincipe geworden van de Opvangwet die stelt145 dat het recht op
materiële hulp geldt voor elke asielzoeker vanaf de indiening van zijn asielaanvraag en van kracht is gedurende de
hele asielprocedure. Fedasil heeft de opdracht om de materiële bijstand te verlenen en daartoe een verplichte
plaats van inschrijving (de code 207)146, in principe een open opvangcentrum147, aan de asielzoekers toe te
wijzen.
139

140

141
142
143
144
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Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in
de lidstaten.
Art. 14.8 Bij wijze van uitzondering mogen de lidstaten andere dan de in dit artikel genoemde regels inzake materiële
opvangvoorzieningen vaststellen voor een zo kort mogelijke redelijke termijn, indien:
- een eerste raming van de specifieke behoeften van de asielzoekers vereist is;
- de in dit artikel genoemde materiële opvangvoorzieningen in een bepaald geografisch gebied niet voorhanden zijn;
- de gewoonlijk beschikbare huisvestingscapaciteit tijdelijk uitgeput is;
- de asielzoekers in een bewaringscentrum verblijven of zich in grenslokalen bevinden die zij niet mogen verlaten.
Deze afwijkende voorzieningen moeten in elk geval de basisbehoeften dekken.
Artikel 18 van de Opvangwet.
Artikel 23 tot 29 van de Opvangwet.
Gedr. St., Kamer, 2005-2006, nr. 2565/001, 29.
Artikel 13.1 van de Europese Opvangrichtlijn.
Artikel 6, §1 van de Opvangwet.
Artikelen 10 en 56, §2, 3° van de Opvangwet.
Artikel 11, §1 van de Opvangwet.
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A.3. Het is duidelijk dat de opvangmodaliteiten die worden aangeboden aan de personen gehuisvest in de hotels
niet dezelfde zijn als de normale opvangmodaliteiten die worden aangeboden in een open opvangcentrum.
Aangezien de opvang van de asielzoekers in hotels het gevolg is van een gebrek aan plaatsen in het
opvangnetwerk, is het inderdaad wettelijk mogelijk om hen in het kader van de noodopvang slechts een
beperkte diensverlening aan te bieden. De huisvesting in een hotel mag dan echter niet langer dan 10 dagen
duren. Er moet bovendien worden voorzien in de hierboven vermelde fundamentele noden van de bewoners.
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B.2. Hoewel de Opvangwet148 Fedasil inderdaad de mogelijkheid biedt om in bijzondere omstandigheden geen
verplichte plaats van inschrijving toe te wijzen en uit de memorie van toelichting149 bij de wet blijkt dat de
verzadiging van het opvangnetwerk als een dergelijke bijzondere omstandigheid kan worden beschouwd, is het
duidelijk dat het niet toewijzen van een verplichte plaats van inschrijving slechts een uiterste maatregel kan zijn.
Een dergelijke beslissing druist immers in tegen een basisprincipe van de Opvangwet die voorziet in materiële
opvang gedurende de hele procedure.
Indien Fedasil zich genoodzaakt ziet deze noodmaatregel toe te passen en geen verplichte plaats van inschrijving
toewijst, is het verplicht de betrokken asielzoekers een attest te bezorgen waarmee zij zich kunnen wenden tot
een OCMW. Het zonder meer niet toekennen door de Staat van enige vorm van bijstand zou immers strijdig
zijn met de Europese Opvangrichtlijn150 op basis waarvan de basisbehoeften van de asielzoekers te allen tijde
moeten gedekt zijn, alsook met de internationale normen ter bescherming van de rechten van de mens151 in het
bijzonder met het bindende Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden152 en met het eveneens bindende Verdrag inzake de Rechten van het Kind153.
Voor de asielzoekers aan wie geen verplichte plaats van inschrijving werd toegewezen, wordt de bevoegdheid
voor de toekenning van steun inderdaad bepaald overeenkomstig de OCMW wetgeving154 die stelt dat het
OCMW bevoegd is van de gemeente waar de persoon die steun behoeft, is ingeschreven in het wachtregister of
het vreemdelingenregister. Bij gebrek aan een code 207 en aan een eventueel ander adres worden de net
aangekomen asielaanvragers ingeschreven op het adres van de dienst Vreemdelingenzaken in 1000 Brussel. In die
gevallen is het OCMW van Brussel de facto bevoegd.
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B.3. Uit het onderzoek van de federale Ombudsman blijkt echter dat zelfs indien Fedasil een attest uitreikt
waaruit blijkt dat geen verplichte plaats van inschrijving werd toegewezen en waarmee de betrokkene zich tot
een OCMW kan wenden, een onmiddellijk, valabel alternatief voor de materiële hulp niet gegarandeerd is. De
familie waarnaar bij de bespreking van de feiten werd verwezen, werd met haar dochtertje van 2 jaar de straat
opgestuurd met enkel een ontvangstmelding waarop vermeld stond dat haar aanvraag om hulp binnen de 30
dagen zou worden onderzocht.
Verschillende informatiebronnen (berichten in de pers en op de website van ondermeer de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten) vermelden bovendien dat sommige OCMW’s die een hulpvraag van een niettoegewezen asielzoeker ontvangen, systematisch hun bevoegdheid afwijzen en dat sommige zelfs stellen niet op
dergelijke hulpvragen te zullen ingaan.
Wanneer de wetgever in een mechanisme voorziet dat moet waarborgen dat ook in bijzondere
omstandigheden – zoals de verzadiging van het primaire opvangnetwerk – de asielzoekers de bijstand krijgen die
nodig is om een leven te leiden in overeenstemming met de menselijke waardigheid, dan moet de Staat er ook
op toezien dat de OCMW’s hun verantwoordelijkheden opnemen en over voldoende middelen daartoe
beschikken. Zoniet komt de Staat alsnog tekort aan zijn nationale en internationale verplichtingen aangezien aan
de betrokken asielzoekers de facto geen enkele vorm van bijstand wordt verleend.
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149
150
151

152

153
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Artikel 11, §3 in fine van de Opvangwet.
Gedr. St., Kamer, 2005-2006, nr. 51 2565/001, 23-24.
Artikel 14.8 in fine van de Europese Opvangrichtlijn.
Artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bepaalt uitdrukkelijk dat ieder recht heeft op een
levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen
voeding, kleding, huisvesting, geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten.
Artikel 3 van het EVRM: Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende
behandelingen of bestraffingen.
Artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag : 1.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. 2. De staten die partij zijn, verbinden zich
ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of voor haar welzijn, rekening houdend
met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind
zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuur maatregelen. 3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de
instellingen, diensten en voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen
aan de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde nomen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het
aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.
Artikel 2, §5 van de Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn.
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C. De weigering om opvang te verlenen aan minderjarigen in staat van behoefte die met hun
ouders illegaal op het grondgebied verblijven.
In zijn aanbeveling van 29 juli 2009 aan Fedasil, in zijn aanbeveling van 31 juli 2009 aan de Staatssecretaris voor
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding en in zijn tussentijds verslag van 24 september 2009 aan de
Kamer van volksvertegenwoordigers lichtte de federale Ombudsman reeds uitgebreid toe waarom de weigering
van opvang aan deze doelgroep tegelijk een vorm is van machtsoverschrijding, een discriminatie en een inbreuk
op het fundamentele kinderrecht om te leven in omstandigheden die beantwoorden aan de menselijke
waardigheid.
Desondanks blijft Fedasil weigeren om opvang te verlenen aan families met minderjarige kinderen in staat van
behoefte die illegaal in het land verblijven, tenzij het wordt veroordeeld door de rechtbank of na een individuele
aanbeveling van de federale Ombudsman.

Stand van zaken betreffende de verzadiging van het netwerk
Het opvangnetwerk blijft verzadigd ondanks de maatregelen die sinds meer dan een jaar worden genomen.
Hoewel de Ministerraad van 11 september 2009 vroeg dat de nodige inspanningen zouden worden geleverd
door alle leden van de Regering zodat sites die eigendom zijn van de Staat, bestemd zouden worden, zij het zelfs
maar gedeeltelijk, voor de opvang van asielzoekers voor het einde van 2009, bleek geen enkele van de
voorgestelde sites onmiddellijk beschikbaar.

Het overleg tussen de Eerste Minister, de Minister van Defensie en de Staatssecretaris voor Maatschappelijke
Integratie, met betrekking tot de andere mogelijke sites, met name de kazernes, waartoe werd beslist door de
Ministerraad van 20 november 2009, heeft tot nu toe evenmin geleid tot concrete resultaten.
Tot op heden werd er geen enkel gezamenlijk interventieplan opgesteld om onmiddellijk tegemoet te kunnen
komen aan de nood aan opvang voor de asielzoekers.
In deze omstandigheden blijft het voor Fedasil structureel onmogelijk om zijn wettelijke opdracht uit te voeren
aangezien de toestroom van asielzoekers groter is dan het aantal onmiddellijk beschikbare plaatsen.

Besluit
Aangezien het verlenen van materiële hulp gedurende de hele asielprocedure een van de basisprincipes is van de
opvangwet, moet de federale Staat ervoor zorgen dat er voldoende opvangcapaciteit beschikbaar is en het
beroep op het wettelijk afwijkend mechanisme voor asielzoekers, uitzondering blijft.
Indien dit mechanisme toch wordt toegepast moet de federale Staat erop toezien dat de OCMW’s hun
verantwoordelijkheden opnemen en over de nodige middelen daartoe beschikken. Er moet met name op
toegezien worden dat de betrokken asielzoekers onmiddellijk vanaf de indiening van hun aanvraag de nodige
bijstand ontvangen, zoniet komt de Belgische Staat tekort aan zijn nationale en internationale verplichtingen.
Nu de opvangcrisis blijft aanslepen en, met de winter voor de deur, er elke dag opnieuw asielzoekers en
behoeftige illegale families met minderjarige kinderen op straat terecht komen, moet de federale Staat meteen
de nodige maatregelen nemen om met onmiddellijke ingang een opvangplaats te garanderen aan alle
begunstigden van de Opvangwet. Bovendien moeten de modaliteiten van de aangeboden opvang in
overeenstemming zijn met de grondrechten en de menselijke waardigheid.
Om tegemoet te komen aan de vereisten van de wet, de fundamentele rechten en het behoorlijk bestuur, moet
de federale Regering doeltreffend samenwerken om te beschikken over een permanent interventieplan dat
toelaat onmiddellijk overheidsgebouwen ter beschikking te stellen voor de opvang van asielzoekers zodra het
opvangnetwerk verzadigd is.
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De vraag om dringend overheidsgebouwen ter beschikking te stellen voor de huisvesting van asielzoekers aan
wie Fedasil geen opvang meer kan verlenen, die de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie op 3
november 2009 richtte aan de ministers bevoegd voor de Civiele Bescherming, voor Defensie en voor de Regie
der Gebouwen, heeft tot op heden enkel geleid tot de identificatie van plaatsen die op korte, middellange of
lange termijn kunnen worden ingericht.
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FOD Binnenlandse Zaken
OA 09/04, 23 december 2009: De federale Ombudsman beveelt aan om geen kiezers die op de Belgische
kiezerslijst staan van deze kiezerslijst te doen schrappen, enkel en alleen omdat zij ook op een kiezerslijst van
een lidstaat van de EU voorkomen, mogelijkheid die niet voorzien is door de Belgische kieswetgeving.

Uiteenzetting
1. Verscheidene burgers, die een kiesbrief hadden ontvangen om deel te nemen aan de verkiezingen van 7 juni
2009 voor het Vlaams Parlement en voor het Europees Parlement contacteerden de federale Ombudsman
omdat de voorzitter van het stembureau hen als kiezer geweigerd had, omdat hun naam voorkwam op de
kiezerslijst van een andere EU-lidstaat.
Zo contacteerde een Belg, die om professionele redenen in Frankrijk was gaan wonen, de federale Ombudsman.
Hij deelde mee dat hij zich in Frankrijk nooit heeft opgegeven om er aan de Europese verkiezingen als kiezer deel
te nemen. Hij had zich enkel voor de Franse plaatselijke verkiezingen als kiezer opgegeven. Na enkele jaren heeft
hij Frankrijk verlaten en kwam hij terug in België wonen. Toen hij op 7 juni 2009 zijn stem wou uitbrengen,
weigerde de Voorzitter van het stembureau hem toe te laten als kiezer vermits zijn naam voorkwam op een lijst
van de FOD Binnenlandse Zaken met instructie om hem als kiezer te weigeren.
2. De FOD Binnenlandse Zaken bevestigde dat de stembureaus op zijn instructie handelden.
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3. Het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement wordt geregeld door de
Richtlijn 93/109/EG van 6 december 1993 van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling van de wijze van
uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, ten behoeve van
de burgers van de Unie die verblijven in een huidige of toekomstige lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn
(Europees Publicatieblad, L329, van 30 december 1993).
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4. De wet van 11 april 1994 tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het
Europees Parlement zet deze richtlijn om.
5. De filosofie van de richtlijn bestaat erin om de Europese burgers die in een andere lidstaat verblijven dan het
land waarvan zij de nationaliteit hebben, aan te zetten om te stemmen in het land waar zij verblijven.
Om te vermijden dat bepaalde personen meerdere stemmen zouden uitbrengen voor de verkiezingen van het
Europees Parlement, stelt de richtlijn een procedure vast om gegevens betreffende de kiezerslijsten uit te
wisselen tussen de verschillende lidstaten.
Artikel 13 van de vermelde Richtlijn bepaalt het volgende: “De Lid-Staten wisselen de voor de toepassing van artikel
4155 vereiste gegevens uit. Hiertoe zendt de Lid-Staat van verblijf, op basis van de in de artikelen 9 en 10 bedoelde
formele verklaring, binnen een redelijke termijn vóór de verkiezingen, de Lid-Staat van herkomst de gegevens toe
betreffende de onderdanen van deze laatste Lid-Staat die zijn ingeschreven op de kiezerslijst of die zich kandidaat
hebben gesteld. Overeenkomstig zijn nationale wetgeving neemt de Lid-Staat van herkomst de nodige maatregelen om
te voorkomen dat zijn onderdanen in meer dan een Lid-Staat hun actief en passief kiesrecht uitoefenen”.
6. De FOD Binnenlandse Zaken deelde mee dat hij van 20 van de 26 lidstaten van de Europese Unie, de officiële
lijst gekregen heeft van de Belgische onderdanen die ingeschreven waren om te stemmen voor de
kandidatenlijsten die voorgesteld werden in het land van verblijf, ter gelegenheid van de verkiezing van het
Europees Parlement van 7 juni 2009. Er waren 43.105 Belgen ingeschreven op de lijsten van de andere lidstaten
van de Europese Unie.
De FOD Binnenlandse Zaken stelde vast dat 3.300 Belgen die ingeschreven waren op de nationale kiezerslijsten,
ook voorkwamen op de lijsten die hij ontvangen had van de andere lidstaten.
7. Bij brief van 5 juni 2009, twee dagen voor de verkiezingen, zond de FOD Binnenlandse Zaken de lijst van deze
personen door aan de gemeenten, met instructie om hen van de kiezerslijst te schrappen, opdat het voor hen
niet mogelijk zou zijn om hun stemrecht tweemaal uit te oefenen. De voorzitter deelde aan wie zich aanbood
om te voldoen aan zijn stemplicht mee dat deze persoon zijn stem niet kon uitbrengen. De FOD Binnenlandse
Zaken kon niet meedelen over hoeveel personen het precies gaat.

155

Onder meer het vermijden dat een persoon dubbel zou stemmen.
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8. Bij nazicht tijdens en na de verkiezingen, is gebleken dat de lijsten die door de andere lidstaten werden
overgemaakt niet altijd actueel waren. Personen die niet meer op het grondgebied van de lidstaat verbleven,
stonden nog op de lijst van deze lidstaat.
Deze personen waren al teruggekeerd naar België en stonden geldig vermeld in het bevolkingregister in een
Belgische gemeente. Zij zijn in België stemgerechtigd voor zowel de verkiezing van het Europees Parlement als
voor de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen.
De personen die de federale Ombudsman contacteerden bleken er niet van op de hoogte dat zij zich, in
beginsel, bij hun vertrek uit de lidstaat van de kiezerlijst hadden moeten laten schrappen en de lidstaat waar zij
voordien verbleven hadden, had blijkbaar niet de nodige controles uitgevoerd om vast te stellen dat deze Belgen
niet meer aan de voorwaarden voor het actief stemrecht voldeden.
In heel wat lidstaten impliceert de kiezerslijst niet automatisch dat erin opgenomen personen effectief hun
stemrecht zullen uitoefenen. Zij hebben enkel de mogelijkheid om aldaar hun stem uit te brengen. Dit kan
verklaren dat sommigen niet de nodige stappen hebben ondernomen om zich van de lijst te laten schrappen.

Artikel 13 van de vermelde Richtlijn 93/109/EG bepaalt dat de lidstaten de lijsten binnen een redelijke termijn
voor de verkiezingen moeten toezenden. Elke lidstaat dient overeenkomstig zijn nationale wetgeving de nodige
maatregelen te nemen om te voorkomen dat zijn onderdanen in meer dan een lidstaat hun actief en passief
kiesrecht uitoefenen.
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Er is geen bepaling in het Belgisch recht die voorziet dat een persoon die in het bevolkingsregister is ingeschreven
en vermeld staat op de kiezerslijst, kan uitgesloten worden van het recht om als kiezer deel te nemen aan de
verkiezingen omdat zijn naam op een lijst van kiezers van een andere lidstaat vermeld is. De voorwaarden om als
kiezer deel te nemen aan de verkiezingen zijn vervat in artikel 1, §1, van de wet van 23 maart 1989 betreffende
de verkiezingen van het Europese Parlement. De voorwaarde van inschrijving in het bevolkingsregister dient
vervuld te zijn de dag waarop de kiezerslijsten worden opgemaakt.
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9. De federale Ombudsman stelt vast dat de oorsprong van het probleem niet aan de FOD Binnenlandse Zaken
te wijten is maar het gevolg is van, onder meer, foute gegevens op de lijsten van de andere lidstaten en dubbele
inschrijvingen door de burgers. De FOD Binnenlandse Zaken had echter niet, zoals nu gebeurd is, zonder enige
controle of nazicht opdracht mogen geven om de personen, die hun oproepingsbrief hadden ontvangen, ter
plaatse de dag van de verkiezingen te verhinderen om hun stem uit te brengen. Aangezien de kiezerslijsten in
België worden opgesteld op basis van de inschrijvingen in het bevolkingsregister, had de FOD Binnenlandse
Zaken de juistheid en onder meer de actualiteit van de gegevens van de lijsten van andere lidstaten eerst moeten
nagaan.

Enkel het dubbel stemmen wordt verboden. Wie dubbel stemt maakt zich schuldig aan een misdrijf dat bestraft
wordt met een correctionele gevangenisstraf van acht tot vijftien dagen en met een geldboete van 26 tot 200
euro.
10. Doordat de Europese verkiezingen in België gelijktijdig met de verkiezingen van de Gemeenschaps- en de
Gewestparlementen worden georganiseerd en er maar één kiezerslijst is voor de twee verkiezingen, werden de
kiezers die voorkwamen op de aan België toegezonden buitenlandse lijsten, eveneens geschrapt van de lijst voor
de regionale verkiezingen. Ook voor deze verkiezingen is er geen bepaling in het Belgisch recht die voorziet dat
het stemrecht van een kiezer voor de Gemeenschaps- en Gewestverkiezingen kan worden ontzegd omdat zijn
naam voorkomt op een lijst van kiezers van een andere lidstaat. Elke Belg die in het bevolkingsregisters is
ingeschreven op de dag van het opstellen van de lijsten en aan de andere kiesbevoegdheidsvoorwaarden
voldoet, heeft het recht en de verplichting om te stemmen156.

156

Indien de persoon geschrapt wordt uit het bevolkingsregister tussen het opmaken van kiezerslijst en de dag van de
verkiezingen, wordt hij geschrapt van de kiezerslijst.
Artikel 2 en 6 van Code de l’élection du Parlement Wallon ;
Artikel 2 en 6 van het Wetboek voor de verkiezing van het Vlaams Parlement;
Artikel 25 van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
Artikel 3 van de wet tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het
Vlaams Parlement verkozen worden;
Artikel 3 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt
verkozen;
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Het objectief van de vermelde richtlijn 93/109/EG is het vermijden van dubbel stemmen voor de verkiezingen
van het Europees Parlement. De instructie van de FOD Binnenlandse Zaken mocht niet tot gevolg hebben die
kiezers van de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen uit te sluiten.
11. De FOD Binnenlandse Zaken antwoordde de federale Ombudsman dat bij een volgende vergadering van de
ad hoc Europese werkgroep over de hervorming van de Richtlijn 93/109/EG, de Belgische vertegenwoordiging zal
vragen om de uitwisseling van de gegevens tussen de lidstaten aan te passen.
12. Het voornemen van de FOD Binnenlandse Zaken om aan de Belgische vertegenwoordiging van de ad hoc
Europese werkgroep over de hervorming van de Richtlijn 93/109/EG te vragen om dit systeem aan te passen, is
onvoldoende om het probleem ten gronde op te lossen voor de toekomst. Het probleem situeert zich niet
alleen op het Europees niveau. Het gaat ook over de verkiezing voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen
en het is niet zeker of en wanneer het systeem voorzien in de Richtlijn 93/109/EG zal aangepast worden.
13. Het was trouwens voorzienbaar dat er een probleem zou ontstaan omdat er in het verleden al problemen
waren met de juistheid van de gegevens van de lijsten die de lidstaten uitwisselen157.
14. Het deelnemen als kiezer aan verkiezingen is een fundamenteel recht en tegelijk een verplichting. De FOD
Binnenlandse Zaken dient te vermijden dat een persoon die vermeld staat op een lijst van een andere lidstaat
voor de Europese verkiezingen en op de Belgische kiezerslijst vermeld is, automatisch uitgesloten wordt voor de
verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. Ook automatische uitsluiting voor de verkiezingen
van het Europees Parlement dient vermeden te worden.
15. De federale Ombudsman beveelt de FOD Binnenlandse Zaken aan om geen kiezers die op de Belgische
kiezerslijst staan van deze kiezerslijst te doen schrappen, enkel en alleen omdat zij ook op een kiezerslijst van een
lidstaat van de EU voorkomen, mogelijkheid die niet voorzien is door de Belgische kieswetgeving.
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Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
OA 09/05, 23 december 2009: De federale Ombudsman beveelt aan om de celafdeling in de Strafinrichting te
Merksplas buiten gebruik te stellen omdat deze ongeschikt is om er gedetineerden in onder te brengen.

Uiteenzetting
1. Verscheidene gedetineerden contacteerden de federale Ombudsman aangaande de detentieomstandigheden
in de celafdeling van de Strafinrichting te Merksplas (SIM).
2. De SIM is gevestigd in een reeks zeer oude gebouwen die dateren uit de jaren 1820. Oorspronkelijk werden
er landlopers opgesloten.
De SIM bestaat uit verscheidene afzonderlijke vleugels, de zogenaamde paviljoenen. Ieder paviljoen is in feite een
gevangenis op zich.
Deze aanbeveling handelt over één van deze paviljoenen, namelijk de “celafdeling”158.
3. De SIM herbergt enkel een mannelijke bevolking bestaande uit ongeveer 440 veroordeelden en ongeveer 270
geı̈nterneerden.

157

158

Zo is er het voorstel voor een richtlijn van de Raad van 12 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG van de Raad
van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor
het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan
zijn waarin de Commissie voorstelt om de Richtlijn 93/109/EG te wijzigen omdat vastgesteld werd dat het huidige systeem
van informatie uitwisseling tussen de lidstaten om dubbele stemming en dubbele kandidatuur te vermijden, dat wil zeggen dat
men bij eenzelfde verkiezing in meer dan een lidstaat zijn stem uitbrengt of kandidaat is, onvolmaakt is gebleken. Het
voorstelt stelt uitdrukkelijk dat de lidstaten van herkomst bijvoorbeeld onvoldoende gegevens ontvangen om de betrokken
personen in hun nationale registers te kunnen identificeren en bijgevolg om de nodige maatregelen te nemen om te
voorkomen dat burgers hun actief en passief kiesrecht tweemaal uitoefenen, of dat de gegevens te laat worden ontvangen
om nog te kunnen worden verwerkt, omdat er geen gemeenschappelijke termijn voor het toezenden van informatie is
vastgelegd.
Dit houdt uiteraard niet in dat de federale Ombudsman geen opmerkingen zou hebben over de andere afdelingen. Het
betekent enkel dat de federale Ombudsman over deze celafdeling klachten ontvangen heeft en die onderzocht heeft.
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4. De celafdeling wordt gebruikt om er de inkomende gedetineerden op te sluiten, in afwachting van hun
overplaatsing naar de andere afdelingen van de SIM. Ook de gedetineerden met een tuchtsanctie worden
opgesloten in de celafdeling.
5. De celafdeling bestaat uit 64 cellen van 3.20 meter op 2.70 meter en 5 cellen van 3.20 meter op 2 meter.
De gevangenisdirectie erkent dat de cellen bestemd zijn om er slechts één gedetineerde in onder te brengen
maar stelt dat zij, ingevolge de overbevolking, vele van de 64 cellen van 3.20 op 2.70 meter moet gebruiken om
er twee gedetineerden in onder te brengen.
6. Tijdens het bezoek van de federale Ombudsman op 30 november 2009, waren er 101 gedetineerden
opgesloten in de celafdeling, wat neerkomt op 32 cellen met twee gedetineerden per cel.
De gedetineerden verblijven er volgens schattingen van de gevangenisdirectie gemiddeld een maand tot een
maand en half vooraleer zij naar een ander deel van de strafinrichting worden overgebracht159. Een aantal
gedetineerden verblijft er echter heel wat langer.
7. De gevangenisdirectie bevestigde wat de federale Ombudsman ook de visu vaststelde. Er zijn geen sanitaire
voorzieningen in de cellen en er is evenmin stromend water. De gedetineerden krijgen nu elk hun septische
emmer160. Vroeger was het een emmer per cel. De emmers worden tweemaal per 24 uur opgehaald en
gereinigd. Op het binnenplein zijn, gedurende twee maal anderhalf uur per dag tijdens de wandeling, vier
toiletten voor ongeveer honderd mensen beschikbaar.
De penitentiaire beambten bedelen meerdere malen per dag water aan de gedetineerden. De gedetineerde
kunnen één maal per dag, behalve op zon- en feestdagen, douchen.

De overbevolking, de te kleine verouderde cellen, het gebrek aan sanitair en stromend water in de cel, de grote
tijd die de gedetineerden in deze cellen moeten doorbrengen en het niet of onvoldoende bestaan van
activiteiten, maken de detentieomstandigheden onaanvaardbaar en mensonterend.
9. Het Comité ter Preventie van Foltering (CPT) legde minimumnormen vast voor de cellen van strafinrichtingen.
Een gedetineerde dient 6 m2 verblijfsruimte in een cel te hebben. De oppervlakte van de cellen waarin twee
gedetineerden opgesloten worden in de celafdeling bedraagt 8, 64 m2 zodat het uitgesloten is dat twee
gedetineerden in een dergelijke kleine cel worden opgesloten.
10. Volgens de gevangenisdirectie zijn er renovatieplannen en plannen om een bijkomende afdeling bij de SIM te
bouwen. Deze plannen worden als reden opgegeven om nu geen werken aan de celafdeling te laten uitvoeren.
De federale Ombudsman stelde evenwel vast dat de opgegeven renovatieplannen voor de bestaande gebouwen
van de SIM en de plannen om een nieuwe vleugel op te richten en de celafdeling buiten werking te stellen, nog
maar in een ontwerpstadium zijn.
De uitvoering van de mogelijke werken, waarvan het nog niet zeker is dat zij effectief zullen plaatsvinden, zal
meerdere jaren in beslag nemen. De FOD Justitie kan geen zekerheid geven over de datum waarop de
celafdeling niet meer in gebruik zal zijn.
11. Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen overweegt een tussentijdse noodoplossing die er zou
kunnen in bestaan om op elke verdieping minstens twee toiletten met stromend water te voorzien. Dit moet
dan ook gepaard gaan met een ander regime op de celafdeling waardoor de gedetineerden toegang verkrijgen
tot de sanitaire voorzieningen.
De gevangenisdirectie had echter al praktische bezwaren ingeroepen tegen deze oplossing omdat de celafdeling
een gesloten regime is.
De tijdelijke noodoplossing zou vermijden dat ingevolge de sluiting van de celafdeling de overbevolking in de
andere vleugels nog zou toenemen.

159

160

De termijn voor overplaatsing naar een andere afdeling is de laatste jaren gevoelig langer geworden. In februari 2005 bedroeg
de verblijfsduur in de celafdeling gemiddeld 14 dagen tot één maand.
Het CPT stelt in “Les Normes du CPT” dat : « L’accès , au moment voulu, à des toilettes convenables et le maintien des bonnes
conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain. A cet égard le CPT doit souligner qu’il n’apprécie
pas la pratique, constatée dans certains pays, de prisonniers devant satisfaire leur besoins naturels en utilisant des seaux (…)».
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8. De gedetineerden verblijven veelal 21 uur per dag in hun cel. Behalve in bijzondere omstandigheden kunnen zij
enkel tijdens de wandeling in de voor- en namiddag gedurende één uur en dertig minuten uit hun cel.

Bijlagen
3 - In 2009 aan de administratie gerichte aanbevelingen

De federale Ombudsman is van oordeel dat deze tijdelijke maatregel in ieder geval een onontbeerlijke en
minimale voorwaarde is om een einde te stellen aan de nu bestaande mensonterende toestand.
12. In de huidige omstandigheden voldoet de celafdeling niet aan de vereisten om er gedetineerden in
menswaardige omstandigheden in onder te brengen.

FOD Financiën
OA 09/06, 23 december 2009: De federale Ombudsman beveelt de FOD Financiën aan om de volgende
maatregelen te nemen in verband met de belastingteruggaven die niet volgens de standaardprocedure
verlopen (speciale gevallen) :
- de belastingteruggave versnellen door een efficiënte coördinatie tussen de betrokken diensten;
- de belastingplichtige beter informeren over de evolutie van zijn dossier, in elke fase van de procedure en in
het bijzonder over de betalingsdatum;
- hiervoor een contactpersoon aanduiden;
- op korte termijn de gevolgde procedure voor deze belastingteruggaven kritisch doorlichten.

Uiteenzetting :
- In 2009 was er een significante toename van het aantal klachten over belastingteruggaven die niet volgens de
standaardprocedure verlopen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijziging van het nummer van de bankrekening,
feitelijke scheiding, erfenissen, beslag, overdracht, enz. Het gaat om dossiers waarin de administratie vaak
bijkomende informatie moet vragen. De fiscale administratie noemt dit speciale gevallen.
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- Voor die speciale gevallen zijn drie diensten betrokken bij de belastingteruggave: twee diensten van de fiscale
administratie én de administratie van de Thesaurie. Het Ontvangkantoor bereidt het dossier voor en legt het
vervolgens voor aan de Gewestelijke directie Invordering. Deze stuurt het op haar beurt naar de administratie
van de Thesaurie voor betaling.
Enkel het ontvangkantoor heeft rechtstreeks contact met het publiek.
- Het groot aantal speciale gevallen voor het aanslagjaar 2008 heeft ertoe geleid dat de gewone behandeltermijn
langer geworden is en zorgde voor een overbelasting bij zowel de Gewestelijke directies Invordering als de
administratie van de Thesaurie. De administratie erkent inderdaad een aanzienlijke toename van het aantal
speciale gevallen in het bijzonder omwille van een gebrek in de informaticatoepassing met betrekking tot de
bankrekeningnummers.
- De Ontvangkantoren kunnen nooit een vooropgestelde betalingsdatum meedelen aan de belastingplichtige
ook al hebben zij partiële informatie over het dossier. De betrokken diensten wisselen wel informatie uit ’ad
hoc’, maar niets wijst erop dat ze op structurele wijze met elkaar communiceren over de vooruitgang in een
dossier met het oog op het beter informeren van de gerechtigde.
- De noodzaak om drie diensten bij de dossiers speciale gevallen te betrekken, in het bijzonder de Gewestelijke
directie Invordering, is niet aangetoond. De federale Ombudsman beveelt daarom aan om op korte termijn de
betalingsprocedure voor de speciale gevallen kritisch door te lichten. De administratie heeft er zich reeds toe
verbonden om te onderzoeken welke stappen in de procedure voor tijdverlies zorgen.
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FOD Financiën
OA 09/07, 23 december 2009: De belastingadministratie moet de feitelijk gescheiden belastingplichtigen die
apart een belastingaangifte indienen, uitnodigen om de bewijzen van het tijdstip van hun feitelijke scheiding
aan de administratie voor te leggen, vooraleer de aparte aangiftes worden samengevoegd tot één
gezamenlijke aanslag.

De feiten
Wanneer gehuwde of wettelijk samenwonende belastingplichtigen uit elkaar gaan (feitelijke scheiding), heeft dit
een aantal fiscale gevolgen. Zo wordt er nog een gemeenschappelijke aanslag gevestigd op de inkomsten van het
jaar waarin de feitelijke scheiding plaats heeft161. Voor de jaren erna moeten er in principe twee afzonderlijke
aanslagen worden gevestigd. Maar in de praktijk blijkt dat niet altijd zo te gaan.
Het gebeurt dat de administratie op eigen initiatief twee apart ingediende aangiftes in de personenbelasting
samenvoegt en een gezamenlijke aanslag vestigt. Dit komt regelmatig voor wanneer de administratie als datum
van feitelijke scheiding enkel de datum in aanmerking neemt waarop de twee belastingplichtigen op een
verschillend adres in het bevolkingsregister staan ingeschreven, ook al zijn zij in een eerder kalenderjaar feitelijk
gescheiden.
Bovendien worden feitelijk gescheiden belastingplichtigen niet ingelicht over de samenvoeging van de apart
ingediende aangiftes. Zij ondervinden de gevolgen van deze werkwijze pas op het moment dat zij de
gezamenlijke aanslag ontvangen.
Deze situatie leidt tot heel wat klachten bij de federale Ombudsman.

De feitelijke scheiding is, de uitdrukking zegt het zelf, een feitelijke toestand. Zij kan bewezen worden met alle
rechtsmiddelen, met uitzondering van de eed. De belastingadministratie heeft bijgevolg niet het recht om, louter
op basis van een controle van de datum van inschrijving op een ander adres in het bevolkingsregister, twee apart
ingediende aangiftes zonder meer samen te voegen tot een gezamenlijke aanslag.
Het toevoegen van de aangifte van één belastingplichtige aan die van een andere, komt immers neer op het
wijzigen van inkomsten en andere gegevens van de aangifte, zoals verwoord in de fiscale wetgeving162. Artikel 126,
§2, 2° waaruit volgt dat een gezamenlijke aanslag wordt gevestigd voor de inkomsten van het jaar waarin de
feitelijke scheiding plaats heeft, bevrijdt de belastingadministratie niet van de wettelijke verplichting om artikel 346
WIB 92 te respecteren in de betekenis die de rechtsleer en de rechtspraak gewoonlijk aan artikel 346 WIB 92
geven163.
De huidige administratieve praktijk, gekenmerkt door het ontbreken van informatie aan de belastingplichtige,
druist in tegen meerdere ombudsnormen:
- Overeenstemming met de rechtsregels: de verplichting in artikel 346 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen
1992 om bij elke wijziging van gegevens van de aangifte een Bericht van wijziging te sturen;
- Zorgvuldigheid: vóór de apart ingediende aangiftes met kennis van zaken kunnen worden samengevoegd, moet
een zorgvuldig onderzoek gebeuren;
- Rechtszekerheid: de administratie die de aparte aangiftes samenvoegt, moet de belastingplichtigen vooraf

161

162

163

tenzij de scheiding van tafel en bed, de echtscheiding of de beëindiging van de wettelijke samenwoning nog tijdens hetzelfde
jaar plaatsvinden
Artikel 346 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 luidt als volgt:
Indien ze meent de inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte die
voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 of van ter uitvoering van artikel 312 genomen bepalingen,
dan wel schriftelijk heeft erkend, stelt de administratie hem bij een ter post aangetekende brief in kennis 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.
Gent, arrest van het Hof van Beroep van 4 februari 2003:
De Administratie moest voorafgaandelijk een bericht van wijziging sturen, alvorens de aanslag op de gezamenlijke inkomsten te
vestigen. Nu de rectificatieprocedure een substantiële formaliteit betreft, moet de aanslag worden vernietigd.
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inlichten zodat zij weten welke gevolgen de administratie verbindt aan de aparte aangiftes en dat de bewijslast
van van het tijdstip van de feitelijke scheiding op hun schouders rust;
- Hoorplicht: de belastingplichtige heeft het recht om zijn opmerkingen mondeling of schriftelijk te doen kennen
om zijn rechten te vrijwaren.
Vooraleer zij een gezamenlijke aanslag op basis van twee apart ingediende aangiftes vestigt, moet de administratie
de werkelijke datum van feitelijke scheiding vastleggen op basis van een onderzoek waarbij de belastingplichtigen
worden uitgenodigd om de bewijzen van de feitelijke scheiding voor te leggen en zo nodig worden gehoord.

Dienst Vreemdelingenzaken
OA 09/08, 24 december 2009: de federale Ombudsman beveelt aan de onontvankelijkheidsbeslissing van 28
januari 2009 omtrent de aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend op 18 maart 2008 door mevrouw X in
te trekken en deze aanvraag ten gronde te behandelen.
1. Mevrouw X diende bij de federale Ombudsman een klacht in over de beslissing van de dienst
Vreemdelingenzaken van 29 januari 2009 waardoor haar aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk werd
verklaard.
2. Mevrouw X komt op 19 november 1998 naar België en diende er een asielaanvraag in als Angolese
onderdaan. Op 7 september 2004 weigert het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
de erkenning als vluchteling zonder haar Angolese nationaliteit in vraag te stellen. Op 16 juni 2005 krijgt zij een
machtiging tot verblijf van onbepaalde duur op basis van een lange asielprocedure.
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3. Deze machtiging tot verblijf wordt op 27 december 2006 ingetrokken omdat zij een Congolees paspoort
voorlegt (DRC). Bij de intrekking is, behalve haar nationaliteit, geen enkel element van de identiteit van mevrouw
X in twijfel getrokken. Zij heeft bovendien tijdens al haar procedures met de Belgische Staat verklaard dat zij in
Kinshasa is geboren.
4. In maart 2008 dient mevrouw X een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 9ter van de
wet van 15 december 1980. Volgens het standaard medisch attest ingevuld door Dr. Y, neuroloog in ziekenhuis
Z te Brussel, zijn de gezondheidsrisico’s van Mevrouw X levensbedreigend en onvoorspelbaar. Bovendien is het
reizen haar definitief verboden.
5. Deze aanvraag wordt op 28 januari 2009 onontvankelijk verklaard omdat zij niet vergezeld ging van een kopie
van een identiteitsdocument.
6. De federale Ombudsman richtte op 31 juli 2009 een voorstel aan de dienst Vreemdelingenzaken om de
onontvankelijkheidbeslissing van 29 januari 2009 in te trekken en de aanvraag opnieuw te onderzoeken.
7. Op 23 oktober 2009 brengt de dienst Vreemdelingenzaken de federale Ombudsman op de hoogte dat hij de
onontvankelijkheidsbeslissing handhaaft. De dienst Vreemdelingenzaken verwijt mevrouw X dat zij, in het kader
van haar asielaanvraag en van haar eerste aanvraag om machtiging tot verblijf, valse verklaringen heeft afgelegd
die de afloop van haar procedures hebben beı̈nvloed en gewogen hebben op de beslissing om haar een
machtiging tot verblijf van onbepaalde duur toe te kennen.
8. De dienst Vreemdelingenzaken heeft in dezelfde brief benadrukt dat de echtheid van het Congolees paspoort
dat mevrouw X heeft voorgelegd niet ter discussie staat.
9. De federale Ombudsman stelt vast dat artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 in § 1 vereist dat de
vreemdeling beschikt over een identiteitsdocument om een aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen.
10. De dienst Vreemdelingenzaken heeft een kopie van het Congolees paspoort dat werd voorgelegd door
mevrouw X in zijn bezit. Hij kan dus niet beslissen om het bestaan van een paspoort dat werd uitgereikt door de
Congolese autoriteiten en waarvan hij de authenticiteit in dezelfde brief niet in vraag stelt te ontkennen, zelfs als
mevrouw X tegelijkertijd ook op een andere nationaliteit aanspraak maakt. Mevrouw X beschikt over een
identiteitsdocument en voldoet aldus aan de voorwaarden van artikel 9ter. Door zich te beperken tot de
vaststelling dat de aanvraag van mevrouw X niet vergezeld ging van een identiteitsdocument, motiveert de dienst
Vreemdelingenzaken zijn beslissing niet op een wettige wijze.
11. Om de intrekking van de verblijfsvergunning toegekend in juni 2005 op basis van het oude artikel 9, lid 3 van
de wet van 15 december 1980 te motiveren, wordt ingeroepen dat mevrouw X valse verklaringen over haar
Angolese nationaliteit heeft afgelegd. In de veronderstelling dat dit effectief zo zou zijn – hetgeen niet op
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overtuigende wijze is vastgesteld – dan nog vormen deze verklaringen niet één van de in artikel 55/4 limitatief
opgesomde handelingen die overeenkomstig artikel 9ter, § 4 de uitsluiting van de subsidiaire bescherming
mogelijk maken.
12. Bovendien hebben de twijfels over de nationaliteit van de betrokkene, ontstaan door het voorleggen van dit
Congolees paspoort, een ongerechtvaardigde weerslag op de behandeling van de aanvraag artikel 9ter door de
dienst Vreemdelingenzaken. Noch Congo (DRC) noch Angola blijken te beschikken over een gezondheidszorg
aangepast aan de essentiële medische noden van mevrouw X. De hygiënische omstandigheden in deze twee
landen en de onmogelijkheid voor mevrouw X om te reizen maken dat zij recht heeft op de subsidiaire
bescherming voorzien in artikel 15 b van de richtlijn 2004/83 CE.
13. De onontvankelijkheidsbeslissing van 28 januari 2009 is bijgevolg niet afdoende gemotiveerd en is niet in
overeenstemming met de rechtsregels.
14. Bovendien moet er voortaan rekening worden gehouden met het arrest nr 193/2009 van 26 november
2009 van het Grondwettelijk Hof dat bepaalt dat artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980 de artikelen 10
en 11 van de Grondwet schendt doordat het niet toestaat dat de aanvragers van subsidiaire bescherming die zich
beroepen op hun gezondheidstoestand, hun identiteit en hun nationaliteit op een andere manier aantonen dan
door het overleggen van een identiteitsdocument.
15. In dit opzicht trekt de federale Ombudsman er de aandacht op dat de nationaliteit van mevrouw X nooit in
vraag is gesteld in het kader van de verschillende beslissingen tijdens haar asielprocedure.
16. De federale Ombudsman beveelt de dienst Vreemdelingenzaken dan ook aan de
onontvankelijkheidsbeslissing van 28 januari 2009 omtrent de aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend op
18 maart 2008 door mevrouw X in te trekken en deze aanvraag ten gronde te behandelen.
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2009
12 januari 2009:
20 januari 2009:
5 februari 2009:
20 februari 2009:
4 maart 2009:

11 maart 2009:
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25 maart 2009:
27 maart 2009:
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17 maart 2009:
23 maart 2009:

5-7 april 2009:
20 april 2009:

22 april 2009:

24 april 2009:
29 april 2009:

4 mei 2009:
7 mei 2009:
25 mei 2009:
29 mei 2009:
2 juni 2009:
5 juni 2009:

Deelname aan academische zitting t.g.v. 20 jaar Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(Brussel)
Werkvergadering bij de Administratie van de Belastingen en Invorderingen, FOD
Financiën (Brussel)
Werkvergadering bij het DG Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de
FOD Justitie (Brussel)
Voorstelling jaarverslag 2007 van de federale Ombudsman aan het College van de
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (Brussel)
Deelname aan de startvergadering van de werkgroep ‘Vereenvoudiging
Personenbelasting’ georganiseerd door de Staatssecretaris voor de Modernisering van
de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de
fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën (Brussel)
Bijwonen van de officiële overhandiging van het Jaarverslag 2008 van de Ombudsdienst
van de Franse Gemeenschap (Brussel)
Werkvergadering bij de Kamervoorzitter (Brussel)
Deelname aan de werkgroep ‘Vereenvoudiging Personenbelasting’ van de
Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de
Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van
Financiën (Brussel)
Officiële overhandiging van het Jaarverslag 2008 aan de Kamervoorzitter (Brussel)
Vraaggesprek met journalist van de VTM Nieuwsdienst (Brussel)
Ontvangst van een delegatie van magistraten en stagiaires van de Algerijnse Raad van
State (Brussel)
Deelname aan het 7de Seminarie van de Nationale Ombudsmannen van de EU
Lidstaten en kandidaat-lidstaten (Paphos, Cyprus)
Deelname aan de werkgroep ‘Vereenvoudiging Personenbelasting’ van de
Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de
Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van
Financiën (Brussel)
Werkvergadering bij de algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken, FOD
Binnenlandse Zaken (Brussel)
Bezoek van vertegenwoordigers van de vzw Intact (Brussel)
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
Bezoek van de ombudsman van Hongarije (Brussel)
Voorstelling en bespreking Jaarverslag 2008 van de federale Ombudsman in de
commissie voor de Verzoekschriften van de Kamer van volksvertegenwoordigers
(Brussel)
Vraaggesprek met de FOD Personeel & Organisatie: eerste- en tweedelijnsklachtenmanagement binnen de Federale Overheid (Brussel)
Bijwonen van de voorstelling Jaarverslag 2008 van de Ombudsdienst Pensioenen
(Brussel)
Werkvergadering bij de FOD Personeel & Organisatie over de toepassing van het
samenwerkingsprotocol (Brussel)
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
Deelname aan de Algemene Vergadering van het Permanent Overleg Ombudslieden
(POOL) (Brussel)
Eedaflegging van de Vlaamse Kinderrechtencommissaris (Brussel)
Werkbezoek van een parlementaire delegatie van de Oost-Provincie van de
Democratische Republiek Congo (Brussel)

Bijlagen
4 - Externe contacten van de federale Ombudsman in 2009

15 juni 2009:

19 juni 2009:
26 juni 2009:
29 juni 2009:

1 juli 2009:
7 juli 2009:
23 juli 2009:
28 juli 2009:
30 juli 2009:

26 augustus 2009:

2 september 2009:

3 september 2009:
7-9 september 2009:

15 september 2009:

17 september 2009:
22 september 2009:
28 september 2009:
4-5 oktober 2009:
6 oktober 2009:
7 oktober 2009:
8 oktober 2009:
13 oktober 2009:
14 oktober 2009:
15 oktober 2009:

Deelname aan de IXde wereldconferentie van het Internationaal Ombudsman Instituut
(IOI) en Viering van de tweehonderdste verjaardag van de Instelling van de Zweedse
Ombudsman (Stockholm)
Deelname aan de werkgroep ‘Vereenvoudiging Personenbelasting’ van de
Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de
Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van
Financiën (Brussel)
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
Werkvergadering bij de algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken, FOD
Binnenlandse Zaken (Brussel)
Overhandiging aan de Kamervoorzitter van het verslag van het onderzoek naar de
werking van de gesloten centra beheerd door de dienst Vreemdelingenzaken en van het
verslag van het onderzoek naar de werking van de open centra beheerd en erkend door
Fedasil (Brussel)
Werkbezoek van een raadsman van de procureur-generaal van Mexico (Brussel)
Bezoek van de Minister van Arbeid en Sociale zekerheid van Burundi (Brussel)
Werkvergadering met Fedasil (Brussel)
Vraaggesprek met FATIK, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen (Brussel)
Werkvergadering met de beleidscel van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke
Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie (Brussel)
Onderhoud met stagiaire van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in het kader
van stageverslag over de oprichting van een cel klachtenbehandeling (Brussel)
Werkvergadering bij de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Personeel &
Organisatie (Brussel)
Vraaggesprek voor het personeelsblad van Fedasil (Brussel)
Gemeenschappelijke werkvergadering met de Algemene Directie van de dienst
Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken en de Directie-generaal
Consulaire Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken (Brussel)
Vergadering van de werkgroep ‘Communicatie’ van het Permanent Overleg
Ombudslieden (POOL) (Brussel)
Deelname aan het 6de Congres en de Algemene Vergadering van de Association des
Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) ‘Le médiateur, le politique et la
justice: vers une accessibilité équitable aux droits’ (Québec)
Werkvergadering met medewerkster van de Abo Akademi University van Finland in het
kader van een studie over de corruptie in Europa (Brussel)
Vergadering van de werkgroep ‘Functie van de Ombudsman’ van het Permanent
Overleg Ombudslieden (POOL) (Brussel)
Deelname aan de conferentie ‘La valeur ajoutée de l’audit interne et les bonnes pratiques
dans le secteur public belge’ (Brussel)
Werkvergadering bij de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid (Brussel)
Bezoek van het Europees Comité ter Preventie van Foltering en Onmenselijke of
Vernederende Behandeling (Brussel)
Deelname aan de Raad van Bestuur van het Europees Ombudsman Instituut (EOI) en
aan de werkzitting ‘The public petition’ (Firenze)
Werkbezoek van een stafmedewerker van het Transparency Institute of Strategic Studies
and Public Policy van Nicaragua (Brussel)
Werkvergadering met de Ombudsman voor Energie (Brussel)
Werkvergadering met de Algemene Directie Energie van de FOD Economie (Brussel)
Gesprek met een stagiaire van Ecole Nationale d’Administration van Tunis (Brussel)
Bijwonen van de lezing ‘De rechtspositie van jongeren in detentie’ bij het
Kinderrechtencommissariaat (Brussel)
Werkvergadering bij het DG Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie (Brussel)
Werkvergadering met het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (Brussel)
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Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Brussel)
Deelname aan de informatievergadering georganiseerd door de Délégué général aux
droits de l’Enfant over de opvangsituatie van de families in de hotels (Brussel)
21 oktober 2009:
Hoorzitting in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het
Openbaar Ambt over het verslag ‘Onderzoek naar de werking van de gesloten centra
beheerd door de dienst Vreemdelingenzaken’ (Brussel)
23 oktober 2009:
Vergadering van de stuurgroep ‘Functie van de ombudsman’ van het Permanent
Overleg Ombudslieden (POOL) (Brussel)
26 oktober 2009:
Gastspreker voor het vak ‘Administratieve geschillen’ van de Faculteit Rechten van de
Université Libre de Bruxelles (Brussel)
28 oktober 2009:
Werkvergadering met de Centrale diensten van de Administratie van de Invordering, de
Administratie van Fiscale Zaken en de Thesaurie (Brussel)
Toelichting bij de rekeningen 2008 en de begrotingsvoorstellen 2009-2010 van de
federale Ombudsman voor de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van
volksvertegenwoordigers (Brussel)
29 oktober 2009:
Werkvergadering met de voorzitters van de Commissies voor sociaal hulpbetoon aan
personen met een handicap (Brussel)
4 november 2009:
Gastspreker programma ‘Parole donnée aux médiateurs’ van het departement
Communicatie van de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)
12 november 2009:
Werkvergadering bij de Regeringscommissaris toegevoegd aan de minister van
Begroting (Brussel)
17 november 2009:
Werkbezoek van de commissie voor de Verzoekschriften van de deelstaat Rijnland-Palts
(Brussel)
18 november 2009:
Bijwonen van de voorstelling van het Jaarverslag 2008 en beleidsplan 2009-2014 van het
Vlaams Kinderrechtencommissariaat (Brussel)
19 november 2009:
Vraaggesprek met studente 2de Master Public Relations van de Université catholique de
Louvain (Brussel)
20 november 2009:
Werkbezoek van delegatie van de Control yuan van Taiwan (Brussel)
23-24 november 2009: Deelname aan het internationale colloquium ‘ME
uDIAtisaTION – la communication au
coeur de la médiation’ georganiseerd n.a.v. de 15de verjaardag van de Waalse
ombudsman (Namen)
24 november 2009:
Vergadering van de stuurgroep van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL)
(Namen)
25 november 2009:
Werkvergadering bij de algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken, FOD
Binnenlandse Zaken (Brussel)
27 november 2009:
Werkbezoek bij de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en
Armoedebestrijding (Brussel)
Deelname aan de overhandiging van het liber amicorum aan de eerste voorzitter van het
Rekenhof (Brussel)
Deelname aan de hulde n.a.v. het emeritaat van de eerste voorzitter van de Raad van
State als bijzonder hoogleraar van de Faculteit Rechten van de Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve)
30 november 2009:
Werkbezoek aan de strafinrichting te Merksplas (Merksplas)
1 december 2009:
Werkvergadering bij de administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën (Brussel)
11 december 2009:
Deelname aan de Algemene Vergadering van het Permanent Overleg Ombudslieden
(POOL) (Brussel)
Werkvergadering bij de Voorzitster van het Directiecomité en de Algemene Directie
Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken (Brussel)
14 december 2009:
Werkvergadering bij het DG Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie (Brussel)
15 december 2009:
Deelname aan de viering n.a.v. tienjarig bestaan van de dienst voor Administratieve
Vereenvoudiging (Brussel)
18 december 2009:
Werkvergadering bij de Voorzitter van het Directiecomité en de Administrateur
niet-fiscale invordering van de FOD Financiën (Brussel)
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Bijlage 5 - Parlementaire vragen – Wetsontwerpen en
Wetsvoorstellen
We vermelden in punt A enkel de (schriftelijke en mondelinge) parlementaire vragen en antwoorden die in 2009
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 en/of –ontwerpen opgenomen die verband houden met een algemene
aanbeveling van de federale Ombudsman of met de wet tot instelling van federale ombudsmannen.
De hierna geciteerde vragen en teksten komen uit de publicaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers164
en de Senaat165. Om een zo volledig mogelijk overzicht te garanderen, worden de parlementsleden uitgenodigd
hun vragen en voorstellen in verband met de jaarverslagen systematisch mee te delen aan de federale
Ombudsman.

A. Parlementaire vragen waarin wordt verwezen naar de federale
Ombudsman en/of zijn jaarverslagen
Eerste Minister

2. Integraal verslag, Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. P1500 van 17 december
2009 (Wouter De Vriendt), “De daklozen, asielzoekers en kinderen die op straat slapen.”, CRIV 52 PLEN 130, p.
14.
3. Integraal verslag, Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. P1502 van 17 december
2009 (Willem-Frederik Schiltz), “De daklozen, asielzoekers en kinderen die op straat slapen.”, CRIV 52 PLEN
130, p. 15.

Vice-Eerste Minister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en
Institutionele Hervormingen
4. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 649 van 27 mei 2009
(Christian Brotcorne), “Gecertificeerde opleiding “Toepassing van de algemene principes van het fiscaal recht”.”,
Bull. nr. 72 van 3 augustus 2009, pp. 116-117.
5. Integraal verslag, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 13285 van 17 juni 2009
(Dirk Van der Maelen), “Algemene principes fiscaal recht.”, CRIV 52 COM 597, pp. 3 e.v.

Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
6. Vr. en Antw., Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 659 van 7 oktober 2009 (Jan
Jambon), “Het notificatiebulletin – Vergelijkings- en referentiepercelen.”, Bull. nr. 84 van 9 november 2009, pp.
37-38.
7. Vr. en Antw., Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 110 van 17 december 2009
(Xavier Baeselen), “Kadastraal inkomen. – Termijn van behandeling van de aanvragen.”, Bull. nr. 91 van 25 januari
2010, pp. 35 e.v.

164
165

www.dekamer.be
www.senaat.be
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1. Integraal verslag, Kamer, , 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 0712 van 15 januari
2009 (Zoé Genot), “De immigratie en de regularisatie.”, CRIV 52 PLEN 077, p. 8.
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8. Vr. en Antw., Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 111 van 17 december 2009
(Xavier Baeselen), “Feitelijke scheiding en belastingaangifte.”, Bull. nr. 91 van 25 januari 2010, pp. 732 e.v.
9. Vr. en Antw., Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 113 van 17 december 2009
(Xavier Baeselen), “Administratie. – Aanvragen tot vermindering van de onroerende voorheffing. – Termijn voor de
behandeling van bezwaarschriften.”, Bull. nr. 91 van 25 januari 2010, p. 36.

Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
10. Vr. en Antw., Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 206 van 30 december 2009
(Georges Gilkinet), “Certificatietest. – Beslissing van het OFO. - Arrest van de Raad van State.”, Bull. nr 93 van 8
februari 2010, pp. 374 e.v.

Minister van Binnenlandse Zaken
11. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 382 van 6 april 2009 (Peter
Logghe), “Gevangenis – Telefoon.”, Bull. nr. 62 van 18 mei 2009, pp. 79-80.
12. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 423 van 23 april 2009
(Leen Dierick), “Het identiteitsbewijs voor kinderen (MV 12591).”, Bull. nr. 68 van 6 juli 2009, pp. 206 e.v.
13. Vr. en Antw., Senaat, zitting 2008-2009, schriftelijke vraag nr. 4-3421 van 29 april 2009 (Yves Leterme),
“Elektronische identiteitskaarten - Beschadigingen - Kosten – Schadevergoedingen.”.
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14. Vr. en Antw., Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 210 van 13 augustus 2009
(Rita De Bont), “Personen met een pacemaker of een andere neurostimulator. - Ongemakken in handelszaken
waar een diefstalalarm is geı̈nstalleerd.”, Bull. nr. 82 van 26 oktober 2009, pp. 221-222.
15. Vr. en Antw., Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 354 van 20 oktober 2009
(Daniel Ducarme), “Situatie van kinderen die illegaal in België verblijven.”, Bull. nr. 86 van 23 november 2009,
pp. 133 e.v.
16. Vr. en Antw., Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 283 van 30 december 2009
(Daniel Ducarme), “Situatie van kinderen die illegaal in België verblijven.”, Bull. nr. 89 van 11 januari 2010, p.
110.

Minister van Justitie
17. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 47 van 15 januari 2009
(Clotilde Nyssens), “Gedetineerden. – Reclassering.”, Bull. nr. 49 van 16 februari 2009, pp. 489 e.v.
18. Integraal verslag, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 12296 van 1 april 2009
(Linda Musin), “De werkingsmoeilijkheden waarmee de commissies van toezicht van strafinrichtingen te kampen
hebben.”, CRIV 52 COM 515, pp. 25 e.v.
19. Integraal verslag, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 12297 van 1 april 2009
(Karine Lalieux), “Het klachtrecht van gevangenen.”, CRIV 52 COM 515, pp. 25 e.v.
20. Integraal verslag, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 12298 van 1 april 2009
(Linda Musin), “De oprichting van klachtencommissies in de strafinrichtingen.”, CRIV 52 COM 515, pp. 25 e.v.
21. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 703 van 5 juni 2009 (Peter
Logghe), “Gevangenis. - Telefoon.”, Bull. nr. 69 van 13 juli 2009, pp. 180 e.v.
22. Vr. en Antw., Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 24 van 7 december 2009
(Clotilde Nyssens), “Gedetineerden. – Reclassering.”, Bull. nr. 90 van 18 januari 2010, pp. 137 e.v.

Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
23. Integraal verslag, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 14153 van 8 juli 2009
(Michel Doomst), “Het rapport van de federale ombudsman inzake open centra.”, CRIV 52 COM 625, pp. 11
e.v.
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24. Integraal verslag, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 14158 van 8 juli 2009
(Zoé genot), “De audit van de federale ombudsmannen over de open centra.”, CRIV 52 COM 625, pp. 11 e.v.

Minister van Migratie- en Asielbeleid
25. Vr. en Antw., Senaat, zitting 2008-2009, schriftelijke vraag nr. 4-2675 van 12 januari 2009 (Philippe Mahoux),
“Openbare en gesloten centra – Werking – Audit van het College van de federale ombudsmannen – Procedure en
resultaten”.
26. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 41 van 16 januari 2009
(Jan Jambon), “Het verstrekken van visa.”, Bull. nr. 54 van 23 maart 2009, pp. 336 e.v.
27. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 69 van 16 januari 2009
(Filip De Man), “Hongerstakers. – Verblijfsvergunning om medische redenen.”, Bull. nr. 49 van 16 februari 2009,
pp. 761 e.v.
28. Handelingen, Senaat, zitting 2009-2010, vraag nr. 4-711 van 26 maart 2009 (Sabine de Bethune), “De
schending van de rechten van het kind door de Dienst Vreemdelingenzaken.”, Doc. 4- 69, pp. 29 e.v.
29. Handelingen, Senaat, zitting 2009-2010, vraag nr. 4-842 van 23 april 2009 (Marc Elsen), “De afhandeling van
aanvragen voor visa van korte duur door de Dienst Vreemdelingenzaken.”, Doc. nr. 4-72, pp. 46 e.v.

Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste Minister
30. Integraal verslag, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 12236 van 1 april 2009
(Ben Weyts), “Het Bureau Ambtelijke Ethiek en Deontologie.”, CRIV 52 COM 513, pp. 1 e.v.
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31. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 47 van 28 juli 2009 (Filip
De Man), “Hongerstakers. – Verblijfsvergunning om medische redenen.”, Bull. nr. 79 van 5 oktober 2009, pp.
377 e.v.
32. Integraal verslag, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 14624 van 30
september 2009 (Zoé Genot), “De audit van de federale ombudsmannen met betrekking tot de gesloten
asielcentra.”, CRIV 52 COM 644, pp. 13 e.v.
33. Integraal verslag, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 14744 van 30
september 2009 (Michel Doomst), “Het rapport van de federale ombudsman inzake gesloten centra.”, CRIV 52
COM 644, pp. 13 e.v.
34. Integraal verslag, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 15038 van 30
september 2009 (Bruno Tuybens), “Het rapport van de federale ombudsman over de gesloten asielcentra.”,
CRIV 52 COM 644, pp. 13 e.v.
35. Integraal verslag, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 15140 van 30
september 2009 (Clotilde Nyssens), “De audit van de federale ombudsman met betrekking tot de gesloten
centra.”, CRIV 52 COM 644, pp. 13 e.v.
36. Handelingen, Senaat, gewone zitting 2009-2010, vraag nr. 4-916 van 29 oktober 2009 (Caroline Désir), “De
aanbevelingen van de federale ombudsmannen inzake de gesloten centra.”, Doc. nr. 4-93, pp. 36 e.v.

Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan
de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met de Maatschappelijke
integratie
37. Vr. en Antw., Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 18 van 28 juli 2009 (Juliette
Boulet), “Raadpleging van de ombudsdiensten door de minister. (MV 6847)”, Bull. nr. 79 van 5 oktober 2009,
pp. 476 e.v.
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Culturele Instellingen

Bijlagen
5 - Parlementaire vragen – Wetsontwerpen en Wetsvoorstellen

38. Vr. en Antw., Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 82 van 7 oktober 2009
(Rita De Bont), “Fedasil – Werving en selectie van personeel.”, Bull. nr. 84 van 9 november 2009, pp. 130-131.
39. Vr. en Antw., Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 92 van 15 oktober 2009
(Rita De Bont), “Minderjarigen die illegaal met hun ouders op het grondgebied verblijven.”, Bull. nr. 86 van 23
november 2009, pp. 154 e.v.
40. Integraal verslag, Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 15267 van 21 oktober
2009 (Michel Doomst), “Het tussentijds verslag van de federale ombudsman.”, CRIV 52 COM 671, p. 29.
41. Integraal verslag, Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 15344 van 21 oktober
2009 (Dalila Douifi), “Het rapport van de federale ombudsman over de weigering van opvang aan kinderen in
illegaal verblijf.”, CRIV 52 COM 671, pp. 29-30.
42. Integraal verslag, Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 15384 van 21 oktober
2009 (Clotilde Nyssens), “De officiële aanbeveling van de federale ombudsman van 31 juli 2009.”, CRIV 52
COM 671, p. 30.
43. Integraal verslag, Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, vraag nr. 15803 van 21 oktober
2009 (Zoé Genot), “De weigering van fedasil om kinderen in illegaal verblijf op te vangen.”, CRIV 52 COM 671,
p. 30.
44. Vr. en Antw., Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, Vraag nr. 45 van 23 december 2009
(Rita De Bont), “Minderjarigen die illegaal met hun ouders op het grondgebied verblijven. (SV 92)”, Bull. nr. 91
van 25 januari 2010, pp. 705 e.v.
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45. Vr. en Antw., Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, Vraag nr. 48 van 23 december 2009
(Rita De Bont), “Fedasil – werving en selectie van personeel. (SV 82)”, Bull. nr. 91 van 25 januari 2010, pp. 708
e.v.

Staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de
Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van
Financiën
46. Integraal verslag, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 11969 van 25 maart
2009 (Dirk Van der Maelen), “De vereenvoudiging van de belastingaangifte.”, CRIV 52 COM 503, pp. 2 e.v.
47. Integraal verslag, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009, vraag nr. 12045 van 25 maart
2009 (Hagen Goyvaerts), “De steeds meer ingewikkelde belastingbrief.”, CRIV 52 COM 503, pp. 2 e.v.

B. Voorontwerpen van wet, wetsontwerpen en -voorstellen en andere parlementaire
documenten die verband houden met een algemene aanbeveling of de wet tot
instelling van federale ombudsmannen of waarin de federale Ombudsman vernoemd
wordt
1. Wetsvoorstel tot bepaling van criteria en van een procedure voor de regularisatie van het verblijf van
bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, en tot wijziging van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (Freya Piryns c.s), Parl. Doc. S 4-1122/1, Senaat, zitting 2008-2009, 15 januari
2009.
2. Wetsvoorstel tot bepaling van criteria en van een procedure voor de regularisatie van het verblijf van
bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, en tot wijziging van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (Zoé Genot c.s.), Parl. Doc. 52 1741/001, Kamer, 3de zitting van de 52ste
zittingsperiode 2008-2009, 19 januari 2009.
3. Jaarverslag 2008 van de federale Ombudsman – Verslag namens de commissie voor de verzoekschriften
uitgebracht door de heer Jan Mortelmans, Parl. Doc. 52 2029/001, Kamer, 3de zitting van de 52ste
zittingsperiode 2008-2009, 3 juni 2009.
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4. Evaluatie van de opvang van vreemdelingen – Verslag namens de commissie voor de Binnenlandse Zaken en
voor de administratieve aangelegenheden. (Nahima Lanjri), Parl. Doc. S 4-1203/1, Senaat, zitting 2008-2009,
30 juni 2009.
5. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1964 betreffende de wedden van de leden van het
Rekenhof en van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen. (Daniel Bacquelaine,
Xavier Baeselen), Parl. Doc. 52 2159/001, Kamer, 3de zitting van de 52ste zittingsperiode 2008-2009,
14 september 2009.
6. Gedachtenwisseling met de federale ombudsmannen over hun verslag “Onderzoek nnar de werking van de
gesloten centra beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken” – Verslag namens de Commissie voor de
binnenlandse zaken, de algemene zaken en het openbaar ambt uitgebracht door mevrouw Leen Dierick, Parl.
Doc. 52 2256/001, Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010, 17 november 2009.
7. Rekenhof, Grondwettelijk Hof, Hoge Raad voor de Justitie, Vast Comité van toezicht op de politiediensten,
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Federale Ombudsmannen, Vast Comité van
Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Bennoemingscommissies voor het notariaat: - rekeningen
van het begrotingsjaar 2008; - aanpassingen van de begrotingen van het begrotingsjaar 2009;
- begrotingsvoorstellen van het begrotingsjaar 2010. - Verslag namens de commissie voor de Comptabiliteit
uitgebracht door de heer Luk Van Biesen, Parl. Doc 52 2295/001, Kamer, 4de zitting van de 52ste
zittingsperiode 2009-2010, 15 december 2009.
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8. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, wat
betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden. (Stefaan Van hecke,
Georges Gilkinet), Parl. Doc. 52 2337/001, Kamer, 4de zitting van de 52ste zittingsperiode 2009-2010,
23 december 2009.
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Bijlage 6 - 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. 166 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.167
In 2009 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

166

167

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.

Bijlagen
7 – Index van de vermelde administraties

Bijlage 7 – Index van de vermelde administraties
FOD Kanselarij van de eerste Minister: p. 112
FOD Personeel en Organisatie: pp. 29, 98, 101, 103, 113, 184, 185
Directie-generaal Communicatie: p. 113
Directie-generaal Organisatie: p. 113
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO): pp. 29, 33, 98, 99
Selectiebureau van de Federale Overheid (Selor): p. 98
FOD Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT): pp. 56, 114
Directie-generaal Dienstenbeheer: p. 114
Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie: pp. 114, 127, 129
FOD Justitie: pp. 42, 43, 44, 73, 101, 115, 145, 146, 149, 151, 179, 184, 185, 186
Belgisch Staatsblad: pp. 100, 104, 115, 153
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen: pp. 44, 73, 115, 149, 155, 178, 179, 185, 186
Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie: p. 115
Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden: pp. 115, 184
Justitiehuizen: p. 115

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: pp. 62, 118
Directie-generaal Consulaire Zaken: pp. 62, 118, 185
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking: p. 118
Protocol en Veiligheid: p. 118
Ministerie van Defensie: p. 120
Administratief en Technisch Secretariaat: p. 120
Algemene directie Imago en Public Relations: p. 120
Centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie: p. 120
FOD Financiën: pp. 51, 54, 56, 57, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 85, 91, 92, 100, 102, 104, 105, 106, 121,
144, 145, 149, 150, 151, 180, 184, 186
Administratie der Douane en Accijnzen: p. 121
Administratie der Thesaurie: pp. 76, 121, 180, 186
Administratie van de Invordering (AINV): pp. 67, 68
Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit: pp. 121, 151
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie: pp. 54, 55, 74, 121
Administratie van Fiscale Zaken: pp. 121, 186
Algemeen Secretariaat: p. 121
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO): p. 74
Infolijn: p. 144
Inspectie van Financiën: p. 83
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: p. 123
Administratie van de Algemene Diensten en de Communicatie: p. 123
Algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen: p. 123
Algemene directie Individuele Arbeidsbetrekkingen: p. 123
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FOD Binnenlandse Zaken: pp. 41, 45, 47, 49, 50, 58, 60, 61, 62, 69, 75, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 99, 116, 145, 146,
148, 149, 151, 153, 176, 177, 178, 184, 185, 186
Algemene directie Instellingen en Bevolking: pp. 61, 99, 116, 186
Algemene directie van de Civiele Veiligheid: p. 116
Algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid: p. 116
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: pp. 116, 153, 182
Commissie voor Regularisatie: pp. 116
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ): pp. 32, 41, 42, 45, 47, 48, 58, 61, 62, 75, 76, 87, 88, 90, 92, 94, 95
Rijksregister: pp. 60, 61, 91
Vaste commissie voor Taaltoezicht: p. 116
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Algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten: p. 123
Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk: p. 123
FOD Sociale Zekerheid: pp. 54, 70, 78, 81, 124, 147, 155
Directie-generaal Oorlogsslachtoffers: p. 124
Directie-generaal Personen met een handicap (DGPH): pp. 54, 81
Directie-generaal Sociaal Beleid: p. 124
Directie-generaal Sociale Inspectie: pp. 78, 124
Directie-generaal Zelfstandigen: p. 124
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu: p. 126
Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer: p. 126
Directoraat-generaal Bescherming Volksgezondheid: Leefmilieu: p. 126
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding: p. 126
Medex: p. 147
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FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: pp. 29, 82, 127
Beroepsinstituut van de vastgoedmakelaars: p. 127
Directie-generaal Controle en Bemiddeling: p. 127
Directie-generaal Economisch Potentieel: p. 127
Directie-generaal Energie: p. 127
Directie-generaal KMO-beleid: p. 127
Directie-generaal Kwaliteit en Veiligheid: p. 127
Directie-generaal Regulering en Organisatie van de Markten: p. 127
Directie-generaal Statistiek en Economische Informatie: p. 127
Psychologencommissie: p. 127
Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie: pp. 114, 127
FOD Mobiliteit en Vervoer: pp. 67, 77, 78, 129
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid: p. 129
Dienst Voertuigen: pp. 77, 78
Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV): pp. 67, 78
Directie-generaal Luchtvaart: p. 129
Directie-generaal Maritiem Vervoer: p. 129
Directie-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid: pp. 78, 129
Directie-generaal Vervoer te Land: p. 129
Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie: p. 129
Programmatorische Overheidsdiensten: pp. 29, 111, 130
POD Wetenschapsbeleid: p. 130
Koninklijke musea voor kunst en geschiedenis: p. 130
Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium: p. 130
POD Maatschappelijke Integratie: p. 130
Dienst Juridisch Advies: p. 130
Sociale Parastatalen: pp. 29, 111, 131
Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen: p. 131
Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ): p. 131
Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers (FSO): p. 131
Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO): p. 131
Fonds voor Beroepsziekten (FBZ): p. 131
Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden (HVKZ): p. 131
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW): p. 131
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV): p. 131
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: pp. 65, 85
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA): pp. 57, 97, 101, 131
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV): p. 131
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW): p. 131
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): pp. 80, 131
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Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): p. 131
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO): p. 131
Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV): pp. 48, 131
Parastatalen, overheidsbedrijven en instanties die niet direct verbonden zijn aan een FOD/POD: pp. 29, 133
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT), p. 133
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen: p. 133
Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: p. 133
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil): p. 40
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen: p. 133
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen: p. 133
Nationale Loterij: p. 133
Participatiefonds: p. 133
Regie der Gebouwen: pp. 133, 175
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Private organisaties belast met een openbare dienstverlening: pp. 29, 111, 134
Arbeidsongevallenverzekeraars: p. 134
Uitgiftebedrijven Dienstencheques: p. 134
Fondsen voor Bestaanszekerheid: p. 134
Keuringsstations: p. 134
Kinderbijslagfondsen: pp. 55, 134
Multisectoriële Individuele Rekening (CIMIRe): p. 134
Ondernemingsloketten: pp. 134, 165
Rijexamencentra: p. 134
Sociale Verzekeringsfondsen: p. 134
Vakbonden: p. 134
Ziekenfondsen: pp. 131, 134
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Bezorgd om het milieu, heeft de federale Ombudsman gekozen voor chloorvrij papier.
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