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Vermenigvuldiging van dit verslag of delen ervan is toegestaan mits bronvermelding

Realisatie:

Vanden Broele Grafische Groep

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

Wij hebben de eer u het jaarverslag van de federale Ombudsman over 2010 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 2010 weerspiegelt, net als elk jaar de kritische kijk van de burger op de federale
administratieve diensten, alsook de voortdurende inzet van de administraties om hun
klantvriendelijkheid verder te verbeteren.
De burger vertrouwde ons dit jaar niet minder dan 8 231 klachten en informatievragen toe.

Het 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.
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 2010 rechtstreeks aan de federale administraties gericht hebben, alsook een overzicht van
de aanbevelingen van de vorige jaren.

Wij danken de talrijke ambtenaren in de verschillende federale administraties op wie wij in 2010 een
beroep deden van harte 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 met 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.

I. Werking en beheer
II. Algemene cijfers
III. Analyse van de behandelde klachten
IV. Cijfers per administratie
V. Aanbevelingen
Bijlagen
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Balans, uitdagingen en vooruitzichten
Inleiding
In 2010 stonden twee verjaardagen centraal. Er was de vijftiende verjaardag van de wet van 22 maart
1995 tot instelling van federale ombudsmannen en er was het lustrum voor de ombudsmannen zelf
die in november 2010 het vijfde jaar van hun mandaat volmaakten.
Die verjaardagen waren de gelegenheid bij uitstek om een balans op te maken en om vooruit te kijken.
De vijftiende verjaardag van de wet werd gevierd in het federale Parlement met het colloquium Een
federale ombudsman voor de 21ste eeuw: verankering door vernieuwing?. Het colloquium stond onder de
wetenschappelijke leiding van twee universitaire centra - Het Instituut voor de Overheid van de KUL
en het Centre de droit public van de ULB - en vertrok resoluut vanuit de optiek van de verankering
van de instelling. Een verankering die doorwerkt in drie richtingen: de grondwettelijke verankering, de
verankering in de institutionele omgeving en de verankering van de bevoegdheden. In het tweede
semester van 2011 verschijnen de bijdragen aan het colloquium in boekvorm. Zij bevatten
ruimschoots voldoende basismateriaal om concrete denksporen voor administratieve, wettelijke en
grondwettelijke hervormingen voor te stellen.

Vervolgens hebben we het over een aantal uitdagingen voor de federale overheid en vooruitzichten
voor de instelling.

1. Balans
In november 2005 vertaalden wij onze wettelijke opdracht naar de volgende missieverklaring.
Als onafhankelijke instelling streven wij ernaar om:
- klachten snel, grondig en onpartijdig te onderzoeken
- geschikte, aangepaste oplossingen te bewerkstelligen
- onze dienstverlening toegankelijk te maken voor iedereen die ze nodig heeft
- bij te dragen tot verbetering in de werking van de federale administratieve overheden en het recht op behoorlijk
bestuur te promoten
- de federale administratieve overheden te overtuigen van de meerwaarde van een billijk herstel voor gegronde
klachten

2006
De federale Ombudsman ontwikkelt een nieuwe evaluatieprocedure die de nadruk legt op de
evaluatie van de klacht zelf aan de hand van een aantal ombudsnormen. De nieuwe procedure wil
tegelijk duidelijker zijn voor de burger en transparanter voor de administratie.
Het jaarverslag wordt niet meer opgebouwd rond de verschillende administraties maar rond de
inhoud van de klachten opdat de lessen die eruit getrokken kunnen worden tot nut zouden zijn van de
hele administratie.
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Hierna maken wij in grote lijnen de balans op van vijf jaar mandaat als federale ombudsmannen. Het
overzicht bevat, jaar per jaar, de acties die wij hebben ondernomen om onze missieverklaring te
concretiseren alsook de ontwikkelingen die wij vastgesteld hebben in de relatie burger - federale
overheid.

I. Werking en beheer

De administratieve achterstand is de grootste bezorgdheid van de burger: hij verwacht van de
administratie dat ze hem informeert over de behandelingtermijn.1 De dienst Vreemdelingenzaken
moet absoluut zijn gecumuleerde achterstand wegwerken en bepaalde praktijken aanpassen.2

2007
Het jaar staat in het teken van het verbeteren van de bekendheid en de toegankelijkheid van de
federale Ombudsman. Dit gebeurt via: een informatiecampagne, de uitbouw van de lokale spreekuren
in samenwerking met de lokale ombudsdiensten en de ombudsdiensten van de gemeenschappen en
gewesten, de ‘semaine de la médiation’, de samenwerking met de Europese ombudsman met het oog
op een efficiëntere behandeling van de klachten betreffende de uitvoering van het Europees recht, de
organisatie van een studiedag over Ombudsdiensten en vreemdelingen…
Het is voor de burger niet altijd duidelijk waar hij terecht kan met zijn vragen om informatie over
federale materies: hij vraagt om een interactief en toegankelijk centraal informatiepunt.3
De procedure voor het indienen van een fiscaal bezwaarschrift moet worden aangepast. Het
onherroepelijke karakter van de beslissing van de directeur der belastingen mag niet tot gevolg hebben
dat de belastingplichtige de mogelijkheid wordt ontzegd om een beroep te doen op de federale
Ombudsman alvorens zich eventueel tot de rechtbank te richten.4

12

2008
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Verder werkend aan de verbetering van zijn toegankelijkheid lanceert de federale ombudsman een
groen nummer: 0800 99 962
Voor het eerst in de geschiedenis van de instelling belast de Kamer van volksvertegenwoordigers de
federale Ombudsman met onderzoeksopdrachten: één naar de werking van de gesloten centra
beheerd door de dienst Vreemdelingenzaken en één naar de werking van de open centra beheerd en
erkend door Fedasil.
Interne rondzendbrieven, een gebrek aan eenduidigheid, tegenstrijdige beslissingen… sommige
administratieve praktijken schenden het vertrouwen van de burger. De aanbevelingen staan in het
teken van de rechtszekerheid.5
In sommige gewestelijke directies van de FOD Financiën is de achterstand verontrustend.6

2009
Het is algemeen aanvaard dat de opdracht van een institutioneel ombudsman erin bestaat om een
oplossing te vinden voor gevallen van ‘onbehoorlijk bestuur’ en om het ‘behoorlijk bestuur’ te
bevorderen. Maar wat beteken die begrippen? De federale Ombudsman publiceert een overzicht van
de ‘ombudsnormen’7 waaraan hij het bestuurlijk optreden toetst.

1
2
3
4
5
6
7

AA 06/01, Jaarverslag 2006, pp. 147-148.
Jaarverslag 2006, p. 153.
AA 07/01, Jaarverslag 2007, pp. 145-146.
Jaarverslag 2007, pp. 146-151.
Jaarverslag 2008, pp. 129-134.
Jaarverslag 2008, pp. 143-148.
Jaarverslag 2009, pp. 11-16.
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In juni 2009 legt hij de verslagen neer van de twee onderzoeksopdrachten waarmee hij door de Kamer
van volksvertegenwoordigers was belast.
Overmatig gestandaardiseerde informatie, onpersoonlijke communicatie, uitsluitend gebruik van
elektronische communicatie… de administratie zet te sterk in op de nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën en ontneemt op die manier een deel van de burgers de toegang tot haar
diensten.8
Of het nu gaat om de aanpassing van de reglementering of van de administratieve praktijken, de gelijke
behandeling staat centraal in de aanbevelingen van de federale Ombudsman.

2010
De federale Ombudsman kijkt achterom. Hij kijkt naar de weg die is afgelegd sinds het invoeren van de
wet tot instelling van federale ombudsmannen vijftien jaar geleden. Hoe moet de instelling evolueren
om haar een vaste plaats te geven in onze rechtsstaat? Hij organiseert in het parlement het colloquium
Een federale ombudsman voor de 21ste eeuw: verankering door vernieuwing?

De andere aanbevelingen staan in het teken van de grondrechten (het stemrecht, het recht een
huwelijk aan te gaan, het recht op een menswaardig leven, gelijkheid).

2. Uitdagingen voor de federale overheid
De federale ombudsmannen wijzen op drie belangrijke punten, zaken waar het om draait, die, vanuit
het oogpunt van de relatie tussen de burger en de federale overheid, de bijzondere aandacht
verdienen van regering en parlement.

1. Versterking van behoorlijk bestuur
Code voor een behoorlijk bestuurlijk optreden
Sinds het Verdrag van Lissabon maakt het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie deel
uit van het objectief afdwingbare Europese recht. Artikel 41 van dat Handvest voert het recht op
behoorlijk bestuur in.
De Europese Unie heeft net als heel wat Lidstaten een code voor behoorlijk bestuurlijk optreden
uitgewerkt. Deze code objectiveert behoorlijk en onbehoorlijk bestuur in concreto zowel voor de
burger als voor de ambtenaar en biedt op die manier een referentiekader voor de relatie burger administratie. De federale overheid heeft er baat bij om ook een dergelijke gedragscode in te voeren.

8
9

AA 09/01, Jaarverslag 2009, pp. 139-140.
AA 10/01, p. 75; pp. 131-132; p. 145.
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De burger die een klacht indient bij de federale Ombudsman - of het nu gaat over achterstand, over
een fout of over nieuwe maatregelen - heeft in werkelijkheid vaak vooral een probleem met het
gebrek aan informatie hierover vanwege de administratie. De federale overheid moet een performant
communicatie- en informatiebeleid uitwerken gebaseerd op de principes van transparantie,
pro-activiteit en loyaliteit tegenover de burger.9

I. Werking en beheer

Adequate klachtenbehandeling in de eerste lijn
Het is absoluut noodzakelijk dat in de federale administratie verder werk gemaakt wordt van de
ontwikkeling en veralgemening van een gestructureerde, geharmoniseerde, ja zelfs gereglementeerde
eerstelijnsklachtenbehandeling.
Een centraal informatiepunt
Ieder jaar opnieuw ontvangt de federale Ombudsman een groot aantal vragen om informatie en
oriëntatie. Hieruit blijkt duidelijk dat er een echte nood bestaat: de burger moet zich kunnen richten
tot een centrale dienst die basisinformatie levert en specifieke vragen doeltreffend kan oriënteren of
doorsturen naar de bevoegde diensten. De federale overheid mag zich niet tevreden stellen met een
elektronische portaalsite die de informatie groepeert die op het internet beschikbaar is. De burger
wacht op een (gratis) infolijn van de federale overheid.
zie aanbeveling AA 07/01 – jaarverslag 2007
Transparantie op het gebied van termijnen
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Een van de belangrijkste klachten van de burger betreft de moeilijkheid om van de administratie
betrouwbare informatie te krijgen over de behandeltermijn van zijn dossier en het daarmee
samenhangende gevoel op dat vlak afhankelijk te zijn van de goede wil van de overheid. De federale
Ombudsman dringt aan om iedere federale administratieve overheid te verplichten een
beslissingstermijn mee te delen aan de burger.
zie aanbeveling AA 06/01 – jaarverslag 2006
E-government
Voor alle administratieve procedures die steunen op de nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën moet de overheid adequate begeleidende maatregelen voorzien om de
gelijke behandeling van alle gebruikers te vrijwaren.
zie aanbeveling AA 09/01 – jaarverslag 2009

2. Versterking van ’good governance’
Opvangcrisis
Sinds juli 2009 wijst de federale Ombudsman op de noodzaak om de aanhoudende opvangcrisis op te
lossen, crisis die tot uiting komt als het onvermogen van de federale Staat om de wet na te leven en
om de grondrechten te eerbiedigen, zowel nationale als internationale, van verschillende kwetsbare
groepen (asielzoekers, niet begeleide buitenlandse minderjarigen, kinderen in staat van behoefte).
Een administratieve overheid als Fedasil kan zich niet blijven verschuilen achter overmacht om wetens
en willens de wet niet toe te passen. Het agentschap maakt zich overigens schuldig aan rechtstreekse
discriminatie door systematisch opvang te weigeren aan een welbepaalde categorie begunstigden van
de opvangwet. De oplossing van deze crisis vereist dat de rollen van de verschillende actoren beter op
elkaar afgestemd worden.
zie aanbeveling OA 09/01,09/02 en 09/03 – jaarverslag 2009
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Strafuitvoering
Ganse stukken van de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de
gedetineerden (wet Dupont) kunnen, meer dan vijf jaar na de publicatie van de wet, kunnen nog altijd
niet toegepast worden omdat de uitvoeringsbesluiten ontbreken. Terwijl de basisprincipes voor de
uitvoering van vrijheidsberovende straffen in werking getreden zijn begin 2007, zijn talrijke
hoofdstukken van de wet onuitgevoerd gebleven die deze principes omzetten in concrete
maatregelen. Deze situatie veroorzaakt grote rechtsonzekerheid in het verloop van de detentie. Dit
leidt tot conflicten tussen gedetineerden en de gevangenisadministratie en dat terwijl de door de wet
voorziene nieuwe systemen op het gebied van bewaking en klachtenbehandeling evenmin in werking
zijn getreden (zie aanbevelingen AA 10/03 en OA 10/01 - Jaarverslag 2010).
Ook de voorlopige invrijheidsstelling kent problemen. Het komt tegenwoordig voor dat een
gedetineerde de facto niet kan voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden door de
strafuitvoeringsrechtbank. Dat is meer bepaald het geval wanneer de gedetineerde voor zijn
reclassering moet gevolgd of behandeld worden in een ziekenhuisomgeving en de ziekenhuizen – zij
behoren tot het bevoegdheidsdomein van de Gemeenschappen of Gewesten – weigeren hem op te
nemen. De huidige situatie leidt ertoe dat gedetineerden na het uitzitten van hun volledige straf
terugkeren in de samenleving zonder dat hun probleem, dat aanleiding heeft gegeven tot ernstige
feiten, zal behandeld zijn, niettegenstaande er geoordeeld werd dat hun (psychiatrische) problematiek
ernstig is en een langdurige behandeling noodzaakt. Dergelijke situaties zijn nefast voor de
gedetineerde en voor de maatschappij. Op het vlak van de reclassering van gedetineerden is er nood
aan betere coördinatie tussen de federale Staat en de Gemeenschappen en Gewesten.
zie aanbeveling AA 06/08 – jaarverslag 2006
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Sommige diensten kunnen hun opdrachten niet naar behoren uitvoeren omdat zij ontoereikende
middelen krijgen: DAVO, Fedasil, de dienst Vreemdelingenzaken, de DG Basisgezondheidszorg en
Crisisbeheer… Onze verslagen bevatten voorbeelden in overvloed.
Om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger te garanderen en om haar doelstellingen te
bereiken, moet een overheidsdienst over de daartoe toereikende middelen beschikken.

3. Versterking van de mensenrechten
Vandaag de dag heeft België nog altijd geen nationaal instituut voor de Mensenrechten conform de
Principes van Parijs. Aan de andere kant hebben de parlementaire Ombudsmannen in België geen
expliciete bevoegdheid op het gebied van bevordering en bescherming van de mensenrechten10 en dit
in tegenstelling tot de meeste andere ombudsmannen in de wereld.
Ons land moet voorzien in een onafhankelijk controlemechanisme voor de plaatsen van
vrijheidsberoving11 gelet op de extreme kwetsbaarheid van de daar opgesloten personen ten aanzien
van het risico op een onmenselijke of onterende behandeling.

10

11

Er zijn wel enkele opmerkelijke uitzonderingen: de nieuwe ombudsman van de Duitstalige gemeenschap en, op het specifieke
gebied van de kinderrechten, de Kinderrechtencommissaris en de Délégué général aux droits de l’enfant.
België heeft zich hiertoe verbonden door de ondertekening van het Facultatief Protocol bij het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen foltering (OPCAT) in oktober 2005.
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Toereikende middelen voor de administratie
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3. Vooruitzichten voor de instelling
Consolidatie van de Ombudsman (op het federale vlak)
Het naleven van de wet, het rekening houden met de burger als individu en de kwaliteit van de
dienstverlening zijn soms op de tweede plaats gekomen in het huidige economisch klimaat, waarin de
openbare diensten geconfronteerd worden met steeds hogere eisen op het vlak van efficiëntie en
bezuiniging.
Als onafhankelijke en onpartijdige derde biedt de Ombudsman de burger de mogelijkheid om herstel
te bekomen voor het overheidsoptreden wanneer noodzakelijk. De voorstellen en de aanbevelingen
van de federale Ombudsman bevatten verbeterpunten die de administratieve overheden de
gelegenheid moeten bieden om hun voornaamste opdracht te realiseren, te weten een rechtvaardige,
doeltreffende en kwaliteitsvolle dienstverlening. Daarnaast beschermt hij de administratie tegen
ongerechtvaardigde of onredelijke kritiek van burgers die irreële verwachtingen koesteren ten aanzien
van de administratie.
De verdediging van het openbaar belang in een optiek van ’good governance’ is dus een kerntaak van
de institutionele ombudsman.

JAARVERSLAG 2010
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Om hem de gelegenheid te bieden deze delicate opdracht volkomen te vervullen, loont het de moeite
om de consolidatie van de instelling in overweging te nemen. In dat opzicht heeft de Kamer van
volksvertegenwoordigers een belangrijk signaal gegeven door met eenparigheid van stemmen een
wetsvoorstel aan te nemen om de instelling op te nemen in de Grondwet.

Follow-up van de aanbevelingen en de onderzoeksverslagen van de federale
Ombudsman
De federale Ombudsman kan de administratie aanbevelen een individuele beslissing of een
administratieve praktijk te wijzigen. Hij kan aan de Kamer van volksvertegenwoordigers iedere
aanbeveling voorleggen die hij nodig acht, gaande van de aanbeveling om een bepaalde wet of
reglement te wijzigen tot de aanbeveling om een einde te doen maken aan betwistbare
administratieve praktijken.
Er bestaat echter geen formele procedure voor de follow-up van de aanbevelingen aan de
administratie. Een formele procedure lijkt nochtans noodzakelijk, wil men het behoorlijk bestuur
versterken. Zij zou ook bijdragen tot de transparantie over het gevolg dat de administratie verbindt aan
het werk van de federale Ombudsman.
Dezelfde bedenking geldt voor de follow-up van de onderzoeksverslagen gemaakt op verzoek van de
Kamer van volksvertegenwoordigers.

Het doeltreffend op elkaar aansluiten van de werking van de klachtendiensten van
de administratie en van de ombudsman
Het is belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen de klachtenbehandeling door de
administratieve overheid en de tussenkomst van de ombudsman. De ontevreden burger richt zich in
eerste instantie tot de administratie. Wanneer hij geen antwoord krijgt binnen een gepaste termijn of
wanneer hij niet tevreden is met het antwoord dat hij ontvangt, kan hij zich richten tot het tweede
niveau, dat van de ombudsman die onpartijdig is en extern aan de organisatie. De ombudsman is

I. Werking en beheer

geroepen om die zaken verder te onderzoeken waarvoor het nodig is afstand te nemen en los te
komen van de administratieve cultuur van de organisatie.
Het is voor de burger uiterst belangrijk dat elk niveau zijn rol volledig op zich neemt.

Het doeltreffend op elkaar aansluiten van het beroep op de ombudsman en de
rechterlijke beroepen
Momenteel moet de federale ombudsman het onderzoek van een klacht opschorten van zodra over
dezelfde feiten een beroep bij de rechtbank of een georganiseerd administratief beroep is ingesteld.
De deugdelijkheid van dit principe van de una via electa wordt echter door de praktijk in vraag gesteld.
Er gaan steeds meer stemmen op, als het al niet is om dit principe om te keren, dan toch in elk geval
om de federale Ombudsman toe te staan om tussen te komen parallel aan een rechterlijk of
administratief beroep.

Bescherming van de mensenrechten

Het VN-Kinderrechtencomité heeft België recentelijk aangespoord om aan de ombudsman-instellingen
volle bevoegdheid te geven om klachten te ontvangen en te behandelen over schendingen van de
kinderrechten en er een doeltreffend gevolg aan te geven.12
Op 21 december 2010 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan
over de rol van de ombudsman, de mediator en andere nationale mensenrechteninstellingen bij de
bevordering en de bescherming van de mensenrechten.13

Besluit
We geven het laatste woord aan professor Bernard Hubeau, aan wie gevraagd werd de algemene
conclusies te formuleren aan het einde van het colloquium naar aanleiding van de 15de verjaardag van
de wet tot instelling van federale ombudsmannen. Hij vatte het onderwerp ervan als volgt samen:
( … ) het gaat niet meer om de discussies over “de reden van bestaan” of over “les questionnements
existentiels”, de ontologische of legitimeringskwesties over de federale ombudswerking zeg maar. Want die is
goed verankerd als vorm van alternatieve geschillenbeslechting, die complementair is ten aanzien van
administratieve en gerechtelijke procedures. De vereisten van onafhankelijkheid, van recht van onderzoek,
e.d.m., zijn uiteraard niet onbelangrijk. Integendeel. Maar na vijftien jaar college van federale ombudsmannen
en na ongeveer twintig jaar ombudsfunctie in ons land zijn we deze fase – gelukkig – wel voorbij.14 De
aantallen klachten, al dan niet in vergelijking met het aantal procedures voor de Raad van State, bewijzen
dit. In het boek komen veeleer kwesties aan de orde over mogelijke verdieping (consolidatie, verankering: er

12

13
14

Zie: Committee on the Rights of the Child, Fifty-fourth session 24 May-11 June 2010, Consideration of reports submitted by
States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Belgium; gepubliceerd op 11 juni 2010.
A/RES/65/207.
Zie R. ANDERSEN en B. HUBEAU, De ombudsman in België na een decennium / L’Ombudsman en Belgique après une
décennie, Brugge, Die Keure, serie Interdisciplinair Centrum voor Ombudsmanstudies / Centre de Recherche Interdisciplinire
sur l’Ombudsman, 2002.
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De Ombudsmannen en de Nationale Mensenrechteninstellingen spelen een hoofdrol in de
bescherming en de bevordering van de mensenrechten en van de preëminentie van het recht.
Geleidelijk en samen met hen werkt de Europese Commissaris voor de rechten van de mens sinds
drie jaar een doeltreffend samenwerkingsverband uit op dit vlak.

I. Werking en beheer

zijn een reeks begrippen voor), eerder dan van verbreding. Een betere inbedding van de instelling, een
“fostering” ervan, daar gaat het om. En dat zijn terechte bekommernissen na vijftien jaar. Dat zien we ook in
het buitenland: dit is een cruciaal moment in de evolutie van een recente instelling.
In de loop van de dag werd er nagedacht over hervormingen die kunnen bijdragen tot een versteviging
van de positie van de federale Ombudsman in de Belgische federale structuur in drie richtingen:
- de grondwettelijke verankering
- de verankering in de institutionele omgeving
- de verankering van de bevoegdheden
Professor Hubeau besloot:
De bijdragen bevatten heel wat ideeën over de consolidering van de ombudsmanfunctie. Wij durven te
hopen dat die ideeën ook gehoord worden door zij die de macht en de mogelijkheid hebben om ze te
verwezenlijken. En daarbij gaat het niet enkel om onze verkozenen: ook onze wetenschappers, onze
administraties, onze ombudsmandiensten en de burgers zelf hebben een rol te spelen. Soms verzetten wij
ons tegen het recupereren van ideeën, maar hier hopen wij echter dat het recupereren van ideeën de
gewenste gevolgen zal hebben. De belangstelling, het vertrouwen en het enthousiasme vanwege de
academische wereld moet zich kunnen verspreiden naar de wereld van de politiek en van de
ombudsdiensten. De omkering van de regel over het opschorten van gerechtelijk beroep werd enkele jaren
geleden nog veel meer betwist. De gedachte alleen al hierover te spreken werd absoluut niet door iedereen
aanvaard. Deze ideeënspuiende sfeer dient optimaal te worden aangewend. En hierbij is een eerste stap in
de goede richting nodig: de inventaris opmaken van alle voorgestelde hervormingen.
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(…) het “lazarus”-effect te laten spelen ten aanzien van ooit ingediende voorstellen tot wijziging van de
federale ombudswet, deze te bundelen en te screenen en opnieuw ter behandeling voor te leggen. Ze
passen immers bijna allemaal in het continentale en traditionele ombudsmodel, zoals het in veel
West-Europese landen is uitgewerkt en gevolgd. De tijd lijkt ons er rijp voor: Of er een draagvlak voor is,
kennis voorhanden is, mensen die de voorstellen willen verdedigen en de instellingen om ze in de praktijk om
te zetten, zal snel blijken.15

15

Hubeau Bernard, “A strikingly Belgian scheme” Een (federale) ombudsman voor de 21ste eeuw: enkele conclusies, in de bijdragen
van het colloquium “Een federale ombudsman voor de 21ste eeuw: verankering door vernieuwing?”, nog te verschijnen.
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Het beheer
De structuur van de organisatie
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
Secretariaat ombudsmannen

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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Directeur
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Personeelsbezetting en -beleid
Op 1 januari 2011 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
VTE16

personeelsformatie

A

15

13

14

14

18

10 (a)

28

24 (+4)

B

8

6

4

10

8

6 (b)

14

12 (+2)

C
D (c)

1
1

1
2

2
0

0
3

0
0

2
3

2
2,5

2
(2,5 ETP)

25

22

20

27

26

21

46,5

38 (+8,5)

Totaal

(a) waarvan 4 contractuele attachés, artikel 4 van de personeelsformatie (dringende en tijdelijke behoefte)
(b) waarvan 2 contractuele onthaalbedienden, artikel 4 van de personeelsformatie (dringende en tijdelijke behoefte)
(c) schoonmaakpersoneel, gelijkgesteld met niveau D, artikel 4 van de personeelsformatie: 3 medewerkers (2,5 VTE)

In vergelijking met de toestand op 1 januari 2010 bleef het globale personeelsbestand gelijk.
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Om ons in staat te stellen de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger te blijven garanderen
ondanks de aanhoudende toename van nieuwe dossiers (+ 82,3 % in vier jaar), hebben wij aan de
Kamer van volksvertegenwoordigers in het kader van de begroting 2011 gevraagd onze operationele
diensten te versterken met vier voltijdse contractuele medewerkers. Deze versterking betreft twee
universitaire dossierbeheerders en twee administratieve medewerkers (telkens één Nederlandstalige
en één Franstalige).
In 2010 hebben wij in samenwerking met Selor een procedure gelanceerd voor de externe
aanwerving van twee auditeurs-coördinatoren opdrachthouders (1N en 1F). Begin 2011 is deze
procedure nog niet afgerond.
Voor de permanente vorming doet de instelling regelmatig een beroep op het Opleidingsinstituut van
de federale Overheid (OFO), zowel voor het verwerven van administratieve competenties als voor
het optimaliseren van het persoonlijk functioneren of de ontwikkeling van managementcompetenties.
Daarnaast nemen de medewerkers regelmatig deel aan studiedagen of andere externe opleidingen in
hun vakgebied (vreemdelingenrecht, sociaal en fiscaal recht, overheidsbeheer, communicatie, …). Drie
medewerkers hebben in november 2010 in Wenen de opleiding « Sharpening your teeth » gevolgd,
georganiseerd door het International Ombudsman Institute (IOI). Deze opleiding in het systemisch
onderzoek zal een nuttig instrument zijn bij de realisatie van verdere onderzoeken.

Financieel en budgettair beheer
De raming en opvolging van de uitgaven van de federale Ombudsman berust sinds jaren op een
langetermijnprojectie van de personeelsuitgaven. Sinds 2009 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).
De budgettaire basiscijfers 2009-2011 worden weergegeven in de volgende tabel.
16
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Begrotingsjaar

Rekeningen 2009

Begroting17 2010

Begroting18 2011

Uitgaven

4 238 667,17

4 729 000,00

5 228 850,00

Financiering

4 519 737,40
4 108 000,00
397 290,00
14 447,40

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

5 228 850,00
5 017 250,00
211 600,00

dotatie
overgedragen boni
andere ontvangsten
Saldo

281 070,23

De rubriek ‘Rekeningen 2009’ vermeldt voor de uitgaven 2009 het bedrag van de werkelijke uitgaven,
de rubrieken ‘Begroting 2010’ en ‘Begroting 2011’ vermelden het bedrag van de door de Kamer
toegestane of – voor de begroting 2011 – aan de Kamer gevraagde 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
In het eerste trimester van 2010 hebben wij inzake ICT het project rond de modernisering van onze
netwerkinfrastructuur succesvol afgerond. Een performant, robuust en flexibel platform zal ons in staat
stellen om snel in te spelen op nieuwe ICT-noden en laat ons nu reeds toe nieuwe applicaties, zoals
het hierna besproken klachtenbeheersysteem, aan te bieden aan de medewerkers.

Na de gunning heeft de geselecteerde firma in het tweede semester 2010 samen met onze interne
projectgroep gebouwd aan de nieuwe applicatie. Deze zal in 2011 in productie gaan. Meteen zal dit
ons toelaten de werkprocessen tijdens de volgende jaren verder te optimaliseren.

17
18

De rekeningen 2010 zullen door het Rekenhof worden gecontroleerd en afgesloten door de Kamer in de loop van 2011.
Voorstel.

21
JAARVERSLAG 2010

Wat dit laatste betreft hebben wij na de voorstudie in 2009 in het eerste semester van 2010 een
overheidsopdracht uitgeschreven voor de realisatie van een nieuw klachtenbeheersysteem. Wij
hebben voor de opmaak van de technische specificaties van de offerteaanvraag, de beoordeling van de
offertes van de inschrijvers en de opvolging van de uitvoering van de opdracht door de externe
dienstverlener een beroep gedaan op het extern advies van de vzw Smals, de ICT-dienstverlener van
de federale publieke sector.

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 komen de gegevens over de verschillende federale
administraties.19
Dit jaarverslag betreft het volledige kalenderjaar 2010. De cijfers in dit deel geven de toestand weer
van de dossiers op 31 december 2010.
Om een juist inzicht te verschaffen in de instroom van dossiers tijdens het werkjaar 2010 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
2010, 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
2009 en 2010.

2. Algemene statistieken
2.1. Nieuwe dossiers
Tijdens het werkjaar 2010 ontvingen we 8 231 nieuwe dossiers, waarvan 1 267 informatievragen
(tegenover 6 429 nieuwe dossiers in 2009, waarvan 1 184 informatievragen). Dit is het grootste aantal
nieuwe dossiers dat werd geregistreerd sinds de oprichting van de federale Ombudsman veertien jaar
terug. De sterke toename van het aantal dossiers (+ 28%) is grotendeels voor rekening van de sector
“Gezagsdepartementen”.21 Merk op dat proportioneel het aandeel van de informatievragen in 2010
terugloopt in vergelijking met 2009 (- 3%).

19
20
21

pp. 99 e.v.
De statistieken hierna onder 2.4, 2.5, 2.8 en 2.9.
Zie punt 2.10. Nieuwe ontvankelijke klachten per sector.
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In 2010 is de registratie van de behandelingsfase van de dossiers verfijnd. De informatiefase van de
dossiers wordt voortaan onderverdeeld in twee subfasen: de analyse van de ontvankelijkheid
(Informatie – analyse) enerzijds en anderzijds het onderzoek van een ontvankelijke klacht (Informatie –
ontvankelijke klacht). De statistieken van het jaarverslag houden hier rekening mee. Een volledige
vergelijking met de gegevens van het werkjaar 2009, waarin deze verfijning nog niet werd
doorgevoerd, zal voor sommige cijfers echter niet mogelijk zijn. De lezer moet voor ogen houden dat
de statistieken van 2009, gemaakt op basis van de ontvankelijke klachten, zoals gepubliceerd in het
Jaarverslag 2009 ook klachten bevatten waarvan de ontvankelijkheid nog niet was vastgesteld.20

II. Algemene cijfers

Nieuwe dossiers : evolutie 2006 – 2010
Klachten

Informatievragen

Totaal

6 964
84,6%

1 267
15,4%

Totaal: 8 231

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

2010

2009

2008

2007

2006
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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 2010 registreerde Frontoffice 9 273 telefonische oproepen. Voor 2 521 oproepen
hiervan werd geen dossier aangemaakt. Via het ‘groen’ nummer werden 5 149 oproepen
geregistreerd.
Tijdens de voorbije veertien jaar legde de federale Ombudsman 60 027 dossiers aan, waarvan 48 281
klachten.

2.2. Nieuwe dossiers per taal
Nieuwe dossiers per taal : evolutie 2009 - 2010
2009

2010

1,2% 0,2%

1,7% 0,2%

4,8%
Klachten Nederlands
Infovragen Nederlands
Klachten Frans
Infovragen Frans
Klachten Duits / andere
Infovragen Duits / andere

5,1%

36,2%
35,1%

45,2%
46,7%

13,4%

10,1%

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 2010 de elektronische verzoeken (per e-mail of via de webstek van
de federale Ombudsman) het van de briefwisseling. De meest opvallende tendens in 2010 is de sterke
toename van het aantal bezoekers in onze kantoren (+ 1 005 tegenover 2009), die grotendeels te
maken had met klachten over de asiel- en immigratiediensten.

Nieuwe dossiers per communicatiemiddel
E-mail
3 195 dossiers
2 807 dossiers

2010: 38,8%

2009: 43,7%
Telefoon
1 720 dossiers
1 701 dossiers

2010: 20,9%

2009: 26,5%
Bezoek
1 258 dossiers
253 dossiers

2010: 15,3%
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Brief
1 216 dossiers
1 056 dossiers

2010: 14,8%

2009: 16,4%
Fax
352 dossiers
217 dossiers

2010: 4,3%

2009: 3,4%
Andere
ombudsdiensten
302 dossiers
222 dossiers

2010: 3,7%

Spreekuren
188 dossiers
173 dossiers

2010: 2,3%

2009: 3,5%

2009: 2,7%

2.4. Ontvankelijkheid van de nieuwe klachten
Voor de eerste keer vermelden de statistieken het aantal klachten waarvan de ontvankelijkheid nog in
onderzoek was op 31 december van het jaar.

JAARVERSLAG 2010

2009: 3,9%

II. Algemene cijfers

Van de 6 964 nieuwe klachten waren er 1 356 onontvankelijk en 138 werden doorgezonden naar een
andere ombudsdienst. 5 190 klachten werden ontvankelijk verklaard.
In vergelijking met 2009 bleef de verhouding tussen de ontvankelijke en de niet-ontvankelijke dossiers
quasi gelijk.

Ontvankelijkheid van de nieuwe klachten
Ontvankelijk
5 190 dossiers
3 862 dossiers

2010: 74,5%

2009: 73,6%
Onontvankelijk
1 356 dossiers
1 253 dossiers

2010: 19,5%

2009: 23,9%
Doorzending
138 dossiers
130 dossiers

2010: 2,0%

2009: 2,5%
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Ontvankelijkheid
in onderzoek
280 dossiers

2010: 4,0%

2.5. Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Nieuwe ontvankelijke klachten per taal : evolutie 2009 - 2010
2009

2010

1,5%

1,8%

Nederlands
Frans
Duits / andere
43,9%

54,6%

56,5%

41,7%

II. Algemene cijfers

2.6. Verdeling onontvankelijke klachten
Deze grafiek vermeldt het aantal klachten per onontvankelijkheidsmotief zoals opgenomen in de
organieke wet22 en het huishoudelijk reglement van de federale Ombudsman. Doorzendingen zijn
eveneens een categorie van onontvankelijke klachten. Het hoge aantal in de categorie “kennelijk
ongegrond” is voor meer dan de helft (177 klachten) te verklaren door de klachten over de
regularisatiecampagne van het najaar 2009. Deze klachten werden door de federale Ombudsman als
voorbarig beschouwd omdat de redelijke termijn waarover de administratie beschikt om de aanvraag
te behandelen nog niet was overschreden op het moment van het indienen van de klacht.

Verdeling onontvankelijke klachten
Ratione materiae
666 klachten

Ontbreken van vooraf ondernomen stappen
356 klachten
Kennelijk ongegrond
306 klachten

Feiten zijn ouder dan 1 jaar
17 klachten
Geen nieuwe elementen
11 klachten

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.

22

pp. 165-168.

29
JAARVERSLAG 2010

Doorzending
138 klachten

II. Algemene cijfers

2010

%

Ombudsdienst voor Energie

27

19,5%

Ombudsdienst voor Telecommunicatie
Ombudsdienst Pensioenen

20
20

14,5%
14,5%

Vlaamse Ombudsdienst

18

13,0%

Ombudsdienst voor de postsector

12

8,7%

Ombudsman Waals Gewest
Hoge Raad voor de Justitie

10
9

7,2%
6,5%

Bestemmeling van de doorzendingen

Ombudsman bij de NMBS Groep

8

5,8%

Lokale ombudsdiensten
Comite P

7
3

5,1%
2,2%

Ombudsdienst Franse Gemeenschap

3

2,2%

Algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de
rechten van het kind

1

0,7%

138

2.8. Stand ontvankelijke klachten op 31 december 2010
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Aan het eind van het vorige werkjaar bleven er nog 2 137 klachten te behandelen (ingediend in 2009
en tijdens de vorige jaren). Daarvan werden er 101 niet ontvankelijk verklaard of doorgezonden aan
een andere ombudsdienst. 112 in 2009 afgesloten dossiers werden heropend in 2010.23 Bijgevolg
dient het saldo van de openstaande klachten verhoogd te worden met 11. Van de resterende 2 148
ontvankelijke klachten van de vorige jaren werden er 1 495 afgesloten in 2010 en blijven er op 31
december 2010 nog 653 te behandelen. Van de 5 190 ontvankelijke klachten die in 2010 werden
ingediend, blijven er nog 2 766 te behandelen op 31 december 2010. Het totale aantal afgesloten
klachten steeg: 3 919 in 2010 tegen 3 641 in 2009. Desondanks steeg het aantal openstaande
ontvankelijke klachten van 2 137 op 31 december 2009 naar 3 419 (2 766 + 653) op 31 december
2010 (+ 1 282 dossiers). Dit is te verklaren door het hogere aantal dit jaar geregistreerde klachten
(5 190 in 2010 tegen 3 862 in 2009).
Merken we op dat van die ontvankelijke klachten, 644 over de behandelingstermijn van de
regularisatieaanvragen door de dienst Vreemdelingenzaken gingen. De federale Ombudsman heeft
beslist om deze dossiers niet meer individueel, maar samen te behandelen.

Stand ontvankelijke klachten op 31.12.2010
Vorige jaren

2010

Totaal

653 klachten

2 766 klachten

Totaal: 3 419

1 495 klachten

2 424 klachten

Totaal: 3 919

Hangend

Afgesloten

Een ontvankelijke klacht is afgesloten wanneer de klager geı̈nformeerd werd over het resultaat van de
tussenkomst van de Ombudsman (3 824) of wanneer de behandeling ervan werd opgeschort (beroep
bij de rechtbank of georganiseerd administratief beroep: 95).

23

Waaronder een vijftigtal klachten over de problemen van ambtenaren bij het deelnemen aan de gecertificeerde opleidingen
van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO).
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2.9. Nieuwe ontvankelijke klachten per administratie : evolutie
2009-2010
De volgende tabellen geven de evolutie 2009-2010 van de verdeling van het aantal nieuwe
ontvankelijke klachten over de verschillende administraties. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
klachten van de gebruikers van de openbare diensten en ‘ambtenarenklachten’.
De laatste 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.
2010

Kanselarij van de Eerste Minister

2009

2

1

Personeel en Organisatie
Informatie- en Communicatietechnologie
Justitie
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Landsverdediging
Financiën
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (zonder de sociale parastatalen)
Sociale Zekerheid (zonder de sociale parastatalen)
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Economie, KMO, Middenstand en Energie
Mobiliteit en Vervoer
Programmatorische Overheidsdiensten
Sociale parastatalen
Parastatalen, overheidsbedrijven en instanties die niet direct verbonden zijn aan een FOD/POD
Private organisaties belast met een openbare dienstverlening
Andere

31
4
60
2432
184
1
1 232
14
184
64
137
209
1
320
67
274
15
5 231

127
5
84
972
128
3
1 146
7
301
55
146
154
3
377
27
304
31
3 871

Ambtenarenklachten per administratie

2010

2009

17
3
10
4
19

11
4
6
7
24
1
2
3
1
1
1
9
10
80

Justitie
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Landsverdediging
Financiën
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (zonder de sociale parastatalen)
Sociale Zekerheid (zonder de sociale parastatalen)
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Economie, KMO, Middenstand en Energie
Mobiliteit en Vervoer
Programmatorische Overheidsdiensten
Sociale parastatalen
Parastatalen, overheidsbedrijven en instanties die niet direct verbonden zijn aan een FOD/POD

3
1
1
1
2
4
65

Vermits een klacht betrekking kan hebben op verschillende overheden, is het aantal klachten per
administratie hoger dan het aantal ontvankelijke klachten (5 231 + 65 = 5 296, voor 5 190
ontvankelijke klachten in 2010).
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Klachten per administratie (exclusief ambtenarenklachten)
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2.10. Nieuwe ontvankelijke klachten per sector
Nieuwe ontvankelijke klachten per sector (zonder ambtenarenklachten)
2010

2009
4,0% 1,2%
(154) (45)

Gezagsdepartementen
Financiën
Sociale sector
Economische sector
Andere

0,4%
(23)
7,0%
(368)

26,4%
(1 019)

34,4%
(1 330)

16,1%
(840)

34,0%
(1 316)
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52,9%
(2 767)
23,6%
(1 233)

Na drie opeenvolgende jaren van daling, steeg opnieuw het aandeel van de “Gezagsdepartementen”,
waaronder de immigratie- en asieldiensten (+ 18,5% of + 1 437) ressorteren, en vertegenwoordigt
(zoals in 2006) meer dan de helft van de ontvankelijke klachten. Deze toename komt voornamelijk van
de klachten over de immigratiediensten en meer bepaald de aanvragen voor regularisatie. Het aandeel
van de sector Financiën daalde met 10,4% (- 83) en dat van de sociale sector met 10,3% (- 179) in
vergelijking met 2009 terwijl de sector Economie met 3% steeg (+ 214).

2.11. Evaluatie van de afgesloten klachten
Bij de afsluiting van een dossier geeft 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 nageleefd.
2. ongegrond: de ombudsnormen werden nageleefd.
3. gedeeltelijk gegrond:
drie situaties zijn mogelijk:
- de klacht omvat verschillende even belangrijke grieven, die echter niet alle gegrond zijn. Als uit de
klacht echter blijkt dat er duidelijke één hoofdbekommernis is, dan zal de evaluatie van de klacht
gebeuren in functie van 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).

II. Algemene cijfers

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
verantwoordelijkheden nader dienen onderzocht te worden;
- de onmogelijkheid om zich uit te spreken over de gegrondheid 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 3 824 tijdens het
werkjaar 2010 afgesloten klachten (zonder de opschortingen). Ook de ambtenarenklachten zijn
inbegrepen in deze cijfers.

Evaluatie van de afgesloten klachten
2010: 26,2%

2009: 23,4%
Ongegrond
1 027 dossiers
1 029 dossiers

2010: 26,9%

2009: 29,0%
Poging tot bemiddeling
917 dossiers
719 dossiers

2010: 24,0%

2009: 20,2%
Geen oordeel
880 dossiers
972 dossiers

2010: 23,0%

2009: 27,4%

2.12. Toepassing van de ombudsnormen
Toepassing van de ombudsnormen : redelijke termijn en andere
U vindt hierna een overzicht van de ombudsnormen die werden aangewend bij de beoordeling van de
1 000 klachten die in 2010 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 (1 493) hoger is dan het aantal afgesloten
dossiers (1 000).
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(Gedeeltelijk) gegrond
1 000 dossiers
833 dossiers
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Het ruime aandeel van de redelijke termijn binnen de gebruikte ombudsnormen is voor de helft te
wijten aan de lange behandelingsduur van de aanvragen tot regularisatie van verblijf bij de dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ).
Procentueel is het aandeel van de ombudsnorm “redelijke termijn” dit jaar gedaald, maar hij blijft met
ruime voorsprong de norm die het minst geëerbiedigd wordt.
Toepassing van de ombudsnormen
Ombudsnorm

2010

%2010

2009

Redelijke termijn

480

32.2%

440

%2009
37.8%

Andere normen

1013
1493

67.8%

724
1164

62.2%

Toepassing van de ombudsnormen : zonder redelijke termijn
Omdat het grote overwicht van de norm “redelijke termijn” het lezen en interpreteren van de
statistische gegevens er niet gemakkelijker op maakt, hebben wij dit jaar voor het eerst een tabel
opgesteld waarin de ombudsnorm ’redelijke termijn’ niet opgenomen is. Zo komt het relatieve belang
van de schending van de veertien overige ombudsnormen onderling beter tot uiting.
Toepassing van de ombudsnormen
Ombudsnorm
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Zorgvuldigheid
Overeenstemming met de rechtsregels
Passieve informatieverstrekking
Actieve informatieverstrekking
Redelijkheid en evenredigheid
Efficiënte coördinatie
Gelijkheid
Afdoende motivering
Afdoende toegankelijkheid
Rechtszekerheid
Hoffelijkheid
Vertrouwen
Onpartijdigheid
Hoorplicht

2010

%2010

2009

%2009

217
215
148
129
97
57
56
36
31
11
7
6
2
1
1013

21.4%
21.2%
14.6%
12.7%
9.6%
5.6%
5.5%
3.6%
3.1%
1.1%
0.7%
0.6%
0.2%
0.1%

174
161
112
72
68
23
15
38
23
13
8
16

24.0%
22.2%
15.5%
9.9%
9.4%
3.2%
2.1%
5.2%
3.2%
1.8%
1.1%
2.2%

1
724

0.1%
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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
Het onderzoek wordt 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 op een positieve wijze werd beslecht.
Anderzijds wordt een klacht zonder resultaat afgesloten bij een geweigerd herstel of bij een niet
geslaagde bemiddelingspoging.
Met de evaluatie onmogelijk herstel wordt geen rekening gehouden bij het meten van het resultaat van
de tussenkomst van de federale Ombudsman.
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Resultaat: Positief

Resultaat: Geen

Totaal

1 814 klachten
96,0%

75 klachten
4,0%

Totaal: 1 889

1 406 klachten
92,6%

112 klachten
7,4%

Totaal: 1 518

2010

2009
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Resultaat van het optreden van de federale Ombudsman
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De volgende grafiek geeft een meer gedetailleerd overzicht van het resultaat van de tussenkomst van
de federale Ombudsman. Deze preciseert, voor de (gedeeltelijk) gegronde klachten, het aandeel van
het volledig herstel, gedeeltelijk herstel, onmogelijk of geweigerd herstel en geeft het resultaat van de
pogingen tot bemiddeling.
Resultaat van het optreden van de federale Ombudsman
(gedeeltelijk) gegrond
poging tot bemiddeling

47,8%
(917)

1,5%
(14)

1,7%
(17)
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52,2%
(1 000)

2,8%
(28)
6,1%
(61)

98,5%
(903)

89,4%
(894)

geslaagd
niet geslaagd

herstel
gedeeltelijk herstel
herstel geweigerd
herstel onmogelijk

II. Algemene cijfers

2.14. Behandelingsduur van de afgesloten ontvankelijke
klachten
Hierna volgt een grafiek met – per periode van 30 kalenderdagen – het aantal ontvankelijke klachten
die in 2010 werd afgesloten. Het betreft zowel de nieuwe klachten als deze van vorige jaren die nog in
behandeling waren.

Behandelingsduur in kalenderdagen van ontvankelijke klachten afgesloten in 2010
30 dagen

777

60 dagen

507

90 dagen

462

120 dagen

393

150 dagen

280

180 dagen

213

210 dagen

166

240 dagen

114

270 dagen

100
81

330 dagen

79

360 dagen

75

390 dagen

66

420 dagen

62

450 dagen

46

480 dagen

44

510 dagen

27

540 dagen

38

570 dagen

32
48

600 dagen

42

630 dagen

62

660 dagen
690 dagen
720 dagen

19
13

Een klacht wordt pas als afgesloten genoteerd nadat de federale Ombudsman het resultaat van zijn
tussenkomst meldt aan de klager.
Uit de gegevens blijkt dat van deze 3 824 klachten, 2 632 (68,8%) werden afgesloten binnen de zes
maanden (tegenover 2 053 klachten of 57,8% in 2009).
Daarnaast werden nog eens 615 klachten (16,1%) afgesloten binnen het jaar (797 klachten of 22,4% in
2009), 283 andere klachten (7,4%) binnen het anderhalf jaar (365 klachten of 10,3% in 2009) en ten
slotte 216 klachten (5,6%) binnen de twee jaar (173 klachten of 4,9% in 2009).
Voor 78 klachten (2%) vergde de afhandeling meer dan 720 dagen (165 klachten of 4,6% in 2009).
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300 dagen

II. Algemene cijfers

Het aantal dossiers afgesloten binnen het jaar steeg (naar 84,9% waar dit in 2009 nog 80,2% was). De
top van de curve situeert zich dus nog steeds op 30 dagen, met 20,3% van de afgesloten dossiers
binnen deze termijn (tegen 18,9% in 2009).
Een 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.
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III. Analyse van de
behandelde klachten

III. Analyse van de behandelde klachten
Inleiding

Inleiding
In dit deel van het jaarverslag worden de klachten die wij in 2010 behandelden gebundeld op basis van
de inhoud van de klacht. Als bijlage voegen wij een overzicht24 toe van de in dit jaarverslag vermelde
administraties.
De volgende thema’s komen hier aan bod:
1. Eerbiediging van de grondrechten
2. Naar een menselijke administratie
3. De Belgische administratie in de internationale context
4. Informatie en aangepaste communicatie
5. De motivering van de beslissingen
6. De administratie moet de belangen van de Staat waarborgen…
7. Coördinatie tussen overheidsdiensten op hetzelfde niveau en op verschillende niveaus
8. Automatisering en sommige gevolgen
9. De bemiddeling en de meerwaarde van de tussenkomst van een neutraal en onafhankelijk
tussenpersoon
10. Klachten die de federale Ombudsman niet kan behandelen en informatievragen
Het geheel wordt geı̈llustreerd met uit de ombudspraktijk gekozen voorbeelden.
De namen vermeld in de voorbeelden zijn fictief.
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24

pp. 185-187.
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1. Eerbiediging van de grondrechten

1. Eerbiediging van de grondrechten
Zoals vorig jaar is een hoofdstuk in dit deel van het jaarverslag gewijd aan de eerbiediging van de
grondrechten door de federale administratieve overheden.
De opvangcrisis waarmee België worstelt sinds 2008 ging het voorbije jaar in alle hevigheid verder. De
federale Ombudsman heeft zich ingespannen om bij te dragen tot een oplossing binnen zijn
bevoegdheidsdomein.
Op het domein van het gevangeniswezen dringt zich een onafhankelijk en doeltreffend
toezichtssysteem op, gelet op de tekortkomingen van het huidige toezicht.
Om de gedetineerden te beschermen tegen een slechte behandeling in de gevangenis is er trouwens
een duidelijk juridisch kader nodig. Het is de hoogste tijd om de Basiswet van 2005 betreffende het
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden in werking te doen treden.
Een ongelijke behandeling van gedetineerden komt soms tot uiting in schijnbaar onschuldige dingen.
Ten slotte kan discriminatie ook het resultaat zijn van onterechte verschillen in behandeling tussen
sociaal verzekerden.
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De opvangcrisis: een mensonterende situatie voor asielzoekers
en voor gezinnen in staat van behoefte die hier onrechtmatig
verblijven
De opvangcrisis die zich aankondigde in 2008, werd in de loop van 2009 alleen maar erger.25 Helaas
bracht ook 2010 niet veel beterschap.
Het Federaal Agentschap voor de Opvang van
Asielzoekers (Fedasil) weigert nog steeds
systematisch opvang te verlenen aan gezinnen die
onrechtmatig in België verblijven met minderjarige
kinderen van wie het OCMW nochtans de staat van
behoefte vastgesteld heeft. Zo stelt Fedasil – bewust
en met kennis van zaken – deze gezinnen bloot aan
een onmenselijke en vernederende situatie en dit in
strijd met artikel 3 van het Europees verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden en met het verdrag inzake de
rechten van het kind.
Enkel na een beschikking door de rechtbank of een
individuele aanbeveling van de federale Ombudsman
wil Fedasil deze gezinnen nog opvang verlenen.

De heer en mevrouw Wartoyev verblijven met hun
drie minderjarige kinderen in het land. Het gezin
verblijft hier onrechtmatig, is uit zijn huurwoning
gezet en doolt sindsdien op straat rond. Via het
OCMW, dat hun staat van behoefte heeft erkend,
heeft het gezin bij Fedasil een aanvraag ingediend
om opvang zoals voorzien in artikel 60 van de
Opvangwet en in het koninklijk besluit van 24 juni
2004. Fedasil weigert echter en verwijst naar de
verzadiging van het opvangnetwerk als een
situatie van overmacht. De federale Ombudsman
doet een aanbeveling aan Fedasil om het gezin
Wartoyev toch de nodige opvang te verlenen. Een
week later deelt Fedasil mee dat het gezin
Wartoyev zich op de dienst Dispatching kan
aanbieden waarna het alsnog een opvangplaats
krijgt toegewezen.

In 2010 verleende Fedasil na een individuele
aanbeveling van de federale Ombudsman opvang aan 27 gezinnen met minderjarige kinderen in staat
van behoefte.

25

Jaarverslag 2009, pp. 40-41.
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Eind juli weigerde Fedasil plots om nog gevolg te geven aan deze aanbevelingen. Na vergaderingen van
de federale Ombudsman met Fedasil en het kabinet van de staatssecretaris voor Maatschappelijke
Integratie, kwam Fedasil evenwel snel op deze weigering terug. Sinds half oktober 2010 stelt Fedasil
zich echter opnieuw terughoudend op.
Op 17 september 2010 tekenden Fedasil en de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een
samenwerkingsprotocol over een specifiek begeleidingstraject voor deze gezinnen die in een
opvangcentrum verblijven. Zij krijgen daarbij twee mogelijkheden: een einde stellen aan het onwettig
verblijf of hulp aanvaarden voor een vrijwillige terugkeer.
Dit begeleidingstraject, dat door de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie werd
aangekondigd na de aanbevelingen van de federale Ombudsman in 2009 was reeds in de
reglementering voorzien sinds 2006.26
Elk gezin zal tegen ten laatste drie maanden na aankomst in het opvangcentrum en met hulp van dit
centrum een trajectplan moeten opstellen. Een trajectplan geeft aan dat het gezin een procedure heeft
ingediend of wenst voort te zetten die de onwettigheid van het verblijf kan beëindigen of dat het zich
ertoe verbindt vrijwillig terug te keren naar het land van herkomst of een ander land waar het een
verblijfsvergunning heeft. Indien de procedure tot wettiging van het verblijf negatief zou aflopen, kan
het gezin nog voor een vrijwillige terugkeer opteren. De vrijwillige terugkeer moet gebeuren uiterlijk
drie maanden na het opstellen van het trajectplan of na de betekening van het bevel om het
grondgebied te verlaten, wat een einde maakt aan de poging om het verblijf te regulariseren. Als het
begeleidingstraject faalt, zal de DVZ indien nodig overgaan tot een gedwongen terugkeer.

Net als in 2009 had de opvangcrisis in 2010 niet enkel gevolgen voor de opvang van gezinnen in een
onrechtmatige situatie. Al te vaak werd ook aan asielzoekers, zowel aan alleenstaanden als aan
gezinnen met of zonder kinderen, de materiële opvang geweigerd. Onze aanbeveling van 2009 om aan
alle personen die recht hebben op materiële opvang onmiddellijk een huisvesting aan te bieden die
toelaat om in hun fundamentele behoeften te voorzien, blijft dan ook actueel.27
Voor de asielzoekers die Fedasil weigerde op te vangen, heeft de federale Ombudsman niet de
mogelijkheid om met een individuele aanbeveling de toewijzing van een opvangplaats te vragen. De
Opvangwet28 geeft Fedasil uitdrukkelijk de mogelijkheid om in uitzonderlijke omstandigheden (zoals de
overbezetting van het opvangnetwerk) aan de asielzoekers geen opvangplaats toe te wijzen, en hen
een attest te bezorgen waarmee zij zich kunnen wenden tot het OCMW van hun plaats van
inschrijving in het wachtregister.29
De federale Ombudsman is zich ervan bewust dat als een asielzoeker zich met dit attest wendt tot het
bevoegde OCMW, dit zelden leidt tot de effectieve toekenning van hulp. De federale Ombudsman
kan echter niet tussenkomen bij OCMW’s. Dat zijn immers lokale overheden.
Als Fedasil de asielzoekers de deur wijst met een attest voor – helaas vaak slechts in theorie –
OCMW-steun, dan kan de federale Ombudsman niet concreet tussenkomen om de asielzoekers
verder te helpen.

26

27
28
29

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 juni 2004 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten voor het verlenen
van materiële hulp aan een minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft.
OA 09/03, Jaarverslag 2009, p. 41.
Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.
Op basis van artikel 164 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen geldt dit voortaan niet meer
wanneer het gaat om een inschrijving op het adres van de dienst Vreemdelingenzaken of van het Commissariaat-generaal
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. In dat geval is het OCMW bevoegd van de gemeente op wier grondgebied de
betrokkene zich bevindt.
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Het protocolakkoord legt de verschillende stappen vast van het traject. Voor de concrete uitvoering
ervan zijn verdere instructies nodig waaraan eind 2010 nog door Fedasil werd gewerkt.
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Wij kunnen bijgevolg enkel onze aanbeveling van december 2009 blijven herhalen: de vereisten van de
wet, de fundamentele rechten en het behoorlijk bestuur verplichten de federale overheden ertoe
doeltreffend samen te werken om huisvesting te kunnen verlenen aan alle personen die recht hebben
op materiële opvang.
Hoewel er in 2010 in totaal aan maar liefst 6 248 personen geen opvangplaats kon worden
aangeboden, eindigde het jaar toch nog met een positief bericht: in december 2010 kondigde Fedasil
aan weer opvang te kunnen verlenen aan alle asielzoekers die zich aanboden.
Ook voor hen die huisvesting kregen, was de situatie echter vaak verre van ideaal.
Zo werden bijvoorbeeld niet-begeleide minderjarige asielzoekers ondergebracht in de afdeling voor
alleenstaande volwassen mannen van een centrum zonder specifieke afdeling met aangepaste
begeleiding voor niet-begeleide minderjarigen.
Verder brengt Fedasil sinds juni 2009 een aantal (eind 2010 nog steeds een duizendtal) asielzoekers
onder in goedkope hotels. Op die manier kan het een aantal personen voor wie geen plaats is in de
reguliere opvangcentra toch een dak boven het hoofd bieden. De opvang die in de hotels wordt
aangeboden is echter niet in overeenstemming met de vereisten van de Opvangwet en voldoet niet
aan de fundamentele behoeften van de bewoners.
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We herinneren eraan dat wanneer de normale beschikbare opvangcapaciteit tijdelijk uitgeput is, Fedasil
de begunstigden van de opvang voor een periode van maximum 10 dagen mag huisvesten in een
noodopvangstructuur. Bijna alle hotelbewoners verblijven er echter veel langer dan 10 dagen.
Bovendien moet ook tijdens die (in principe in tijd beperkte) noodopvang worden voorzien in de
fundamentele noden van de bewoners op het vlak van voedsel, huisvesting, toegang tot sanitaire
uitrusting en volledige medische begeleiding. Verder hebben de bewoners van de
noodopvangstructuren recht op een beperkte maatschappelijke begeleiding die ten minste informatie
en steun in het kader van de asielprocedure moet omvatten.
Oorspronkelijk poogden enkele NGO’s om aan een aantal van deze noden tegemoet te komen door
regelmatig in de verschillende hotels langs te gaan. Reeds na enkele weken haakten de NGO’s echter
af, vaak bij gebrek aan middelen of gebrek aan coördinatie vanuit Fedasil. Hierdoor bleven de
hotelbewoners gedurende meerdere maanden zonder enige vorm van begeleiding. Fedasil zorgde wel
voor de verdeling van de maaltijdcheques en de sanitaire paketten.
Pas eind september 2010 ondertekenden Fedasil en het Croix-Rouge de Belgique Communauté
francophone een conventie om de mensen die in de hotels verblijven medische en sociale begeleiding
te garanderen. Sindsdien komt er één keer per week in de hotels een team van het Croix-Rouge langs
dat bestaat uit een verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een logistiek medewerker. Het
team geeft de asielzoekers informatie over de asielprocedure, over het gebruik van de maaltijdcheques
en over de plaatsen waar ze terechtkunnen voor allerlei praktische zaken. Het team verdeelt ook
tickets voor het openbaar vervoer en zorgt voor eerstelijns medische hulp. Indien nodig kan het
Croix-Rouge een asielzoeker doorsturen naar een dokter. Met het oog daarop sloot Fedasil een
samenwerkingsovereenkomst af met een huisartsenwachtpost in Brussel. Hoewel deze conventie voor
de hotelbewoners ongetwijfeld leidt tot een verbetering van hun situatie, volstaan de genomen
maatregelen niet om hen de volledige opvang te garanderen waarop zij op basis van de Opvangwet
recht hebben.
De regering heeft zich ertoe verbonden om de hotels geleidelijk aan te ontruimen naarmate er nieuwe
opvangplaatsen gecreëerd worden.
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De gedetineerden
Een specifieke nood aan een daadwerkelijk toezicht op de naleving van de
mensenrechten in de gevangenis
Het algemeen reglement van de strafinrichtingen voerde in 2003 nieuwe regels in voor het toezicht op
de behandeling van gedetineerden in de Belgische gevangenissen. Het systeem is uitgebouwd rond een
Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen. Dit is een algemeen centraal overkoepelend
orgaan met daarrond de plaatselijke commissies van toezicht, opgericht bij elke gevangenis of bij
groepen van gevangenissen die geografisch dicht bij elkaar liggen.
De verschillende commissies van toezicht moeten ter plaatse nagaan of de gedetineerden er behoorlijk
behandeld worden en dus of de mensenrechten, de wet en de reglementen er gerespecteerd worden.

Het Penitentiair complex te Brugge (PCB) heeft geen
commissie van toezicht meer en dit sinds het aflopen
van het mandaat van de commissieleden in 2007.
Toen beslisten de commissieleden om zich terug te
trekken en geen nieuw mandaat meer te aanvaarden
als protest tegen de omstandigheden waarin zij hun
taak moeten uitvoeren.

De heer Vanderpoorten contacteert de federale
Ombudsman. Een vriend van hem is opgesloten in
het Penitentiaire centrum Brugge (PCB). De heer
Vanderpoorten heeft van zijn vriend vernomen dat
de detentieomstandigheden in de strafcellen slecht
zouden zijn. De gevangenisdirectie ontkent ten
stelligste en antwoordt dat de reglementen strikt
worden nageleefd. De federale Ombudsman
wenst het standpunt van de Commissie van
toezicht van het PCB over de toestand in de
strafcellen te vernemen. In het PCB blijkt er echter
geen commissie van toezicht meer actief…

De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen
tracht sindsdien tevergeefs om nieuwe leden aan te
werven voor de commissie van toezicht bevoegd voor het PCB. De Orde van advocaten te Brugge wil
in de huidige omstandigheden niet meer meewerken om de commissie samen te stellen. Een
magistraat aanvaardde om de commissie voor te zitten, maar zoekt zelf geen andere leden. De Orde
van geneesheren wacht al een jaar op bijkomende informatie over de bevoegdheden van de
commissie en de taak van de geneesheer die er dient te zetelen.
Sinds drie jaar is er bijgevolg geen werkende commissie van toezicht meer voor het PCB, en dit in strijd
met artikel 129 en volgende van het algemeen reglement van de strafinrichtingen.
Het PCB is niet de enige gevangenis waar er op dit ogenblik geen commissie van toezicht is die
(volledig) actief is. De Centrale toezichtsraad heeft het erg moeilijk om voldoende kandidaten te
vinden om de commissies samen te stellen. Zo blijkt uit de gegevens van de Centrale toezichtsraad dat
niet alle commissies van toezicht de vereiste leden hebben. Het moeten er minstens zes zijn
waaronder een advocaat, een magistraat en een geneesheer.
Volgens de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen zijn de leden van de verschillende
commissies van toezicht gedemotiveerd door de moeilijkheden bij de uitoefening van hun taken. Hun
taak is veeleisend, complex en vraagt veel tijd. Toch krijgen zij hiervoor geen enkele vergoeding. Enkel
de kosten voor hun verplaatsing worden terugbetaald en dan nog niet altijd op tijd. Niet elke
gevangenisdirectie is even bereid om samen te werken met de commissie van toezicht. De
demotivering wordt verergerd doordat de commissies nog altijd niet bevoegd zijn om klachten van de
gedetineerden te behandelen, zoals voorzien is in de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.
De afhankelijkheid van een persoon die van zijn vrijheid beroofd is, maakt hem bijzonder kwetsbaar.
Zonder een externe controle bestaat het gevaar dat de individuele belangen van de gedetineerden
opgeofferd worden aan de belangen van de instelling met voorrang voor orde, veiligheid en interne
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In de praktijk blijken de omstandigheden waarin deze
commissies van toezicht hun werk moeten doen,
verre van optimaal.
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regels. Om elk risico op een onmenselijke of vernederende behandeling te vermijden, moet er dan
ook nauw op toegezien worden dat de overheid die belast is met de opsluiting de regels naleeft.
Het huidige systeem werkt niet. Er is geen waarborg voor de onafhankelijkheid en de professionaliteit
van de instellingen die de controle moeten uitvoeren.
Zowel de benoeming van de toezichthoudende overheden, als de vastlegging van hun werking en
toekenning van hun middelen komt aan de minister van Justitie toe. Het is dus de uitvoerende macht
zelf die de intensiteit van het toezicht op de gevangenissen bepaalt.
België heeft in oktober 2005 het Facultatief Protocol bij het verdrag tegen foltering (OPCAT)
ondertekend, waarbij de staten die partij zijn bij het verdrag er zich toe verbinden om een nationaal
preventiemechanische op te richten dat alle plaatsen van vasthouding dient te bezoeken en belast is
met het onderzoek van de omstandigheden waarin de van hun vrijheid beroofde personen zich
bevinden.
Het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties heeft België in november 2008 aanbevolen om
het Protocol onverwijld te bekrachtigen en een preventiemechanisme uit te werken tegen foltering en
andere wrede, onmenselijke en onterende behandelingen.
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De technische en juridische moeilijkheden die de bekrachtiging van het Protocol verhinderden, zoals
aangehaald door de Belgische delegatie bij de voorstelling van zijn periodiek verslag aan het Comité
tegen foltering30, ontslaan de federale Staat er niet van om vanaf nu een doeltreffend controle- en
preventiemechanisme in te stellen in de plaatsen van vrijheidsberoving die tot zijn bevoegdheid
behoren.
De federale Ombudsman beveelt dan ook aan om een onafhankelijk en doeltreffend toezicht op de
gevangenissen en de andere federale plaatsen van vrijheidsberoving te waarborgen.31

Het eerbiedigen van de rechten van de gedetineerden vereist een duidelijk
juridisch kader en een gewetensvolle naleving van de reglementering
Met betrekking tot de rechtspositie van de gedetineerden in de strafinrichtingen bestaan momenteel
twee regelingen naast elkaar. De Basiswet van 2005 betreffende het gevangeniswezen en de
rechtspositie van de gedetineerden (Basiswet) treedt stapsgewijs in werking en vervangt zo geleidelijk
het algemeen reglement van de strafinrichtingen (AR) van 1965. Voor de penitentiaire instellingen is dit
een onduidelijke situatie.
Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen bij de FOD Justitie geeft zelf aan dat de
inwerkingtreding van de Basiswet de situatie uiteraard zal verduidelijken en dat hierdoor een reeks van
bepalingen van het algemeen Reglement die niet meer actueel zijn, kunnen worden afgeschaft.

30

31

Inleidende uiteenzetting van de Belgische delegatie te Genève op 12 november 2008 tijdens de 41ste zitting van het Comité
tegen foltering: De aansluiting geeft technische problemen, namelijk dat een nationaal preventiemechanisme van foltering moet
worden opgericht (…) Alvorens dit Facultatief Protocol te kunnen bekrachtigen dienen alle bevoegde overheden een akkoord te
sluiten over de structuur, de samenstelling, het mandaat en de financiering van dit mechanisme (vrije vertaling).
AA 10/02, pp. 132-134; p. 147.
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De gevangenisdirectie wijst er op dat rekening
houdende met het feit dat de Basiswet (…) de
uitsluitende bevoegdheid over het uitspreken van het
bezoekverbod aan de gevangenisdirecteur toekent artikel
33 van het AR niet meer wordt toegepast. Dit artikel
wordt beschouwd als in onbruik geraakt. De
bepalingen van de Basiswet met betrekking tot het
bezoek zijn echter nog niet van kracht. Bovendien,
buiten het feit dat ze een uitsluitende bevoegdheid
aan de gevangenisdirecteur toekent, bevat ze een
aantal waarborgen waarmee bij de beperkingen aan
het bezoekrecht moet rekening worden gehouden.
Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
bevestigt dat artikel 33 AR niet meer toegepast wordt
door de gevangenisdirecties. Het is van oordeel dat de
rechtszekerheid van de gedetineerden en hun naasten
die hen bezoeken op een meer doeltreffende wijze wordt
verzekerd door de verplichting voor de directeurs om,
overeenkomstig de wet van 29 juli 1991, hun
beslissingen te motiveren (…).

Mevrouw Lemaire mag haar zoon Thierry niet
langer bezoeken. Als gevolg van een aantal
incidenten waarbij mevrouw Lemaire betrokken
was, heeft de stafinrichting ervoor gekozen haar
bezoeken voor drie maanden op te schorten.
Thierry krijgt daarenboven een tuchtstraf omdat hij
een gsm heeft in de gevangenis: hij mag
gedurende een maand niet telefoneren. Mevrouw
Lemaire heeft dus geen enkele vorm van contact
meer met haar zoon. Mevrouw Lemaire stuurt
meerdere brieven met verontschuldigingen naar de
gevangenisdirectie.
Die
blijven
echter
onbeantwoord. Mevrouw Lemaire neemt daarom
contact op met de federale Ombudsman. De
federale Ombudsman merkt op dat het
bezoekverbod geen voorwerp uitmaakt van een
schriftelijke beslissing en dat de gevangenisdirectie
de motieven voor haar beslissing niet heeft
meegedeeld aan de Minister van Justitie, zoals
voorzien in het algemeen reglement van de
strafinrichtingen. De federale Ombudsman toont
aan dat er een tegenstrijdigheid is tussen de
redenen die worden aangehaald om bezoekverbod
aan mevrouw Lemaire te rechtvaardigen. De
gevangenisdirectie heft het verbod daarna
voortijdig op, maar verduidelijkt aan de moeder
van de gedetineerde dat bij elk nieuw voorval een
gelijkaardige, niet-herzienbare verbodsmaatregel
van drie maanden zal worden genomen.

Uit het voorbeeld hierboven blijkt de malaise die ontstaat door het naast elkaar bestaan van twee
reglementeringen waarvan de ene geleidelijk aan de andere vervangt. De gevangenisadministratie
twijfelt tussen de twee bij het uitoefenen van haar taken.
De federale Ombudsman beveelt aan om de bepalingen van de Basiswet van 12 januari 2005
betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (Basiswet) waarvoor
geen uitvoeringsmaatregelen nodig zijn onmiddellijk in werking te laten treden en op korte termijn
de koninklijke besluiten te nemen die de andere luiken van de Basiswet uitvoeren.32
Intussen kan de administratie echter niet afzien van de toepassing van het AR omdat dit verouderd is,
terwijl enkel het AR de waarborgen biedt die nodig zijn om de administratieve praktijk te omkaderen.
Het niet toepassen van het AR veroorzaakt rechtsonzekerheid en een risico op schending van de
rechten van de gedetineerden.

32

AA 10/03, pp. 135-137; p. 147.
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Artikel
33
van
het
AR
bepaalt:
De
adviseur-gevangenisdirecteur mag, ongeacht de wettelijke
toestand van de gedetineerde aan de in artikel 31, eerste
lid, bedoelde personen het bezoek voorlopig verbieden,
op voorwaarde dat hij aan de Minister onmiddellijk meldt
om welke redenen het bezoek niet wenselijk is.
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De federale Ombudsman heeft de penitentiaire administratie aanbevolen om:
- te waken over te naleving van de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende
algemeen reglement van de strafinrichtingen (AR) die de maatregelen over de inmenging in de
rechten van de gedetineerden omkaderen, zolang de bepalingen van de Basiswet betreffende het
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005 (Basiswet) die
deze bepalingen van het AR dienen te vervangen, nog niet in werking zijn getreden;
- de algemene beginselen van de Basiswet, die al van kracht zijn, en de hogere normen die de
administratie dient na te leven, te integreren in de toepassing van het AR.33

Discriminatie kan in kleine dingen schuilen…
De bijzondere situatie binnen de gevangenismuren kan aanleiding geven tot ongewone klachten die,
gezien de context, toch ernstig moeten worden genomen…
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In tegenstelling tot wat geldt voor personen in
voorlopige hechtenis34 verbiedt de reglementering
niet dat veroordeelden hun haar laten kleuren. Een
omzendbrief van 1975 bepaalt dat veroordeelden hun
kapsels mogen dragen op de wijze waarop die in de
vrije maatschappij gedragen worden maar dat de
normen inzake hygiëne moeten gerespecteerd
worden. Het kapsel mag niet wanordelijk zijn en niet
gevaarlijk zijn voor het bedienen van de machines.

De heer Aleksander is opgesloten in het
Penitentiair centrum te Brugge (PCB). Voor zijn
detentie had hij de gewoonte om zijn haar te laten
kleuren. In het PCB vraagt hij de kapper om zijn
haar te kleuren. De kapper weigert. De heer
Vincent voelt zich gediscrimineerd omdat de
vrouwelijke gedetineerden hun haar wel kunnen
laten kleuren.

Het hoofdbestuur Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie deelde mee dat de vrouwelijke
gedetineerden hun haar in alle Belgische gevangenissen kunnen laten kleuren. Hoe dit gebeurt verschilt
van instelling tot instelling. Ze kunnen de producten soms zelf aankopen en zelf de kleuring aanbrengen
of ze kunnen de kleur laten aanbrengen door de kapper die naar de gevangenis komt.
De mannelijke gedetineerden kunnen daarentegen niet in alle gevangenissen hun haar (laten) kleuren.
In sommige gevangenissen kunnen de mannelijke gedetineerden haarkleuringen aankopen via de
kantine, in andere kan dit via de kapper. Soms is het verboden of minstens niet voorzien en in
bepaalde gevangenissen is er volgens de directie nog nooit vraag naar geweest.
De gevangenisdirectie van het Penitentiair centrum te Brugge (PCB) bevestigde dat de mannelijke
gedetineerden hun haar niet konden laten kleuren terwijl haarkleuring bij de kapper voor de
vrouwelijke gedetineerden wel toegestaan was.
De gevangenisdirectie verschuilde zich eerst achter veiligheids- en identificatieredenen. Deze redenen
overtuigden niet omdat ze het verschil in behandeling tussen mannen en vrouwen niet
verantwoordden.
Het bleek uiteindelijk eerder een praktisch probleem. De kapper van de vrouwenafdeling is bereid om
zelf haarkleuringen bij de vrouwelijke gedetineerden te doen. De mannenkapper doet dit niet.
De administratie wil het aankopen van een kleurshampoo via de kantine niet toestaan omdat ze vreest
dat die flacons zouden kunnen worden gebruikt voor drugsverhandeling.
De federale Ombudsman heeft er bij de gevangenisdirectie op aangedrongen om ervoor te zorgen dat
ook de mannelijke gedetineerden als zij dit wensen hun haar kunnen laten kleuren.
33
34

OA 10/01, p. 150; p. 157; pp. 170-171.
De verdachten moeten in het belang van het onderzoek de fysionomie behouden die ze bij hun aanhouding hadden. Tenzij
met toestemming van de onderzoeksrechter, mogen zij hun baard of snor niet afsnijden of van kapsel veranderen.
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Gelijkheid tussen de sociaal verzekerden
Wanneer een instelling van sociale zekerheid zich vergist bij de toekenning van een uitkering, de sociaal
verzekerde niet op de hoogte is van de vergissing en uit de nieuwe berekening blijkt dat de uitkering
lager moet zijn, dan kan de nieuwe beslissing met de juiste toekenning pas uitwerking hebben op de
eerste dag van de maand na de kennisgeving ervan. Concreet wil dit zeggen dat er in die gevallen geen
terugvordering mogelijk is. Deze basisregel zit vervat in artikel 17 van het Handvest van de sociaal
verzekerde en geldt in principe voor alle instellingen van sociale zekerheid.35
In de kinderbijslagregeling voor werknemers is dit artikel van het Handvest van de sociaal verzekerde
buiten werking gesteld door de programmawet van 20 juli 2006. Sinds 1 oktober 2006 kan ten
onrechte uitbetaalde kinderbijslag altijd teruggevorderd worden tot een jaar na de uitbetaling, ook in
geval van fout van het kinderbijslagfonds.36
Onlangs besliste het Grondwettelijk Hof echter dat een wetswijziging na de aanneming van het Handvest
van de sociaal verzekerde die een op een socialezekerheidssector toepasselijke reglementering invoert, of die
invoering tot gevolg heeft, die voor de verzekerde minder gunstig is dan die welke in het algemeen is
opgenomen in het Handvest, onder de sociaal verzekerden een verschil in behandeling in het leven roept dat
enkel met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet bestaanbaar kan worden geacht op voorwaarde dat er
een relevante specifieke verantwoording voor bestaat.37

35

36

37

Artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde bepaalt:
Wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische of materiële vergissing, neemt de instelling van sociale
zekerheid op eigen initiatief een nieuwe beslissing die uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten
ingaan, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring.
Onverminderd de toepassing van artikel 18, heeft de nieuwe beslissing, indien de vergissing aan de instelling van sociale zekerheid te
wijten is, uitwerking op de eerste dag van de maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het
aanvankelijk toegekende recht.
Het vorige lid is niet van toepassing indien de sociaal verzekerde weet of moest weten, in de zin van het koninklijk besluit van 31
mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen dat hij geen recht heeft of
meer heeft op het gehele bedrag van een prestatie.
Het gewijzigde artikel 120bis van de kinderbijslagwet bepaalt:
De terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen kan niet geëist worden na verloop van een termijn van drie jaar te
rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is geschied. Benevens de redenen waarin is voorzien in het Burgerlijk Wetboek,
wordt de verjaring gestuit door het eisen van het onverschuldigd uitbetaalde, door middel van een ter post aangetekend aan de
schuldenaar betekend schrijven.
In afwijking van het eerste lid wordt de termijn gebracht op:
- vijf jaar, indien de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen werden verkregen door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijk
onvolledige verklaringen;
- een jaar, indien de onverschuldigde betaling voortvloeit uit een juridische of een materiële vergissing van de kinderbijslaginstelling en
de per vergissing gecrediteerde persoon niet wist of niet kon weten dat hij geen of niet langer recht had op de uitgekeerde bijslag,
geheel of gedeeltelijk.
Grondwettelijk Hof, arrest nr. 1/2010 van 20 januari 2010.
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In casu stelt het Grondwettelijk Hof dat het ingewikkelde karakter van het administratieve beheer
waarvoor de kinderbijslagfondsen instaan, als gevolg van het feit dat de gezinsituaties veranderlijk zijn, niet
kan verantwoorden dat de begunstigde van ten onrechte uitgekeerde kinderbijslag die heeft geı̈nd als gevolg
van een vergissing van het uitkerende fonds, terwijl hij zich daarvan geen rekenschap kon geven, gedurende
één jaar ertoe gehouden is de bedragen terug te betalen die hij ten onrechte heeft geı̈nd, terwijl de
begunstigden van andere sociale uitkeringen die in dezelfde omstandigheden ten onrechte werden geı̈nd,
niet ertoe zijn gehouden die terug te betalen. In de beoogde hypothese heeft de begunstigde immers geen
enkele vergissing begaan en was het kinderbijslagfonds correct geı̈nformeerd over zijn gezinssituatie. De
beheersmoeilijkheden als gevolg van het veranderlijke karakter van de gezinsituaties waarmee rekening
moet worden gehouden, kunnen in die situatie dus niet de oorzaak van de onverschuldigde betaling vormen.
Zij kunnen dan ook niet verantwoorden dat de gevolgen van een vergissing van de schuldenaar van de
uitkeringen bij de toekenning ervan, ten laste van de sociaal verzekerde worden gelegd.
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Bovendien oordeelde het Grondwettelijk Hof dat gedurende een volledig jaar een terugvordering
toestaan van bedragen die als gevolg van een vergissing van de uitkerende instelling werden uitbetaald, dan
ook onevenredige gevolgen dreigt te hebben voor de uitkeringsgerechtigden die geen enkele fout of
nalatigheid kan worden verweten.
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Het Grondwettelijk Hof concludeerde in
het kader van de voorgelegde prejudiciële
vraag: Artikel 120bis van de wetten
betreffende
de
kinderbijslag
voor
loonarbeiders, samengeordend op 19
december 1939, zoals het is vervangen bij
artikel 35 van de programmawet van 20 juli
2006, schendt de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet,
in
zoverre
het
de
kinderbijslaginstellingen
toestaat
de
kinderbijslag gedurende een jaar terug te
vorderen die, door een aan de instellingen toe
te schrijven vergissing, ten onrechte aan hun
aangeslotenen is uitbetaald, voor zover de per
vergissing gecrediteerde persoon niet wist of
niet moest weten dat hij geen of niet langer
recht had op de uitgekeerde bijslag, geheel of
gedeeltelijk.
Ofschoon het artikel 120bis niet in
overeenstemming met de Grondwet
bevonden werd, is het in de rechtsorde
blijven bestaan en moeten de Rijksdienst
voor Kinderbijslag voor Werknemers en de
kinderbijslagfondsen het verder toepassen
zolang de wetgever het niet heeft
aangepast.38 Enkel de arbeidsgerechten
kunnen de toepassing ervan telkens
opnieuw weigeren op basis van het arrest
van het Grondwettelijk Hof voor ieder
individueel geval dat hen voorgelegd wordt.
De federale Ombudsman beveelt dan ook
aan om de kinderbijslagwetgeving terug in
overeenstemming te brengen met artikel
17 van het Handvest van de sociaal
verzekerde en zo een einde te stellen aan
de door het Grondwettelijk Hof
vastgestelde discriminatie tussen sociaal
verzekerden.39

38

39

De heer Gram is vader van kinderen waarvoor de verhoogde
kinderbijslag sinds juni 2005 toegekend wordt op basis van zijn
ouderdomspensioen (artikel 42bis, §1, 1°, van de kinderbijslagwet
(KBW)). De kinderbijslag wordt betaald aan de bijslagtrekkende
moeder van de kinderen, van wie hij gescheiden leeft. In juni 2008
herziet het kinderbijslagfonds het recht op de verhoogde
kinderbijslag als het vaststelt dat de moeder, ex-partner van de
heer Gram, sinds 28 mei 2005 opnieuw een huishouden vormt
met iemand anders. Hierdoor vervalt het recht op de verhoogde
kinderbijslag vanaf 1 oktober 2005, zijnde de eerste dag van het
kwartaal dat volgt op de gewijzigde gezinssituatie. Alhoewel het
kinderbijslagfonds erkent dat het de verhoogde kinderbijslag was
blijven doorbetalen niettegenstaande de ex-partner van de heer
Gram de wijziging van haar gezinssituatie in mei 2005 had
gemeld en dat de onterechte betaling het gevolg is van een
administratieve fout, beslist het kinderbijslagfonds om de
kinderbijslag van de laatste drie jaar terug te vorderen. Na
tussenkomst van de dienst Bemiddeling van de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) bij het kinderbijslagfonds
wordt de beslissing tot terugvordering herzien. Vermits de
onverschuldigde betaling voortvloeit uit een vergissing van de
instelling, kan er in toepassing van artikel 120bis van de
Kinderbijslagwet één jaar (en geen drie jaar) teruggevorderd
worden. De heer Gram betwist echter nog steeds het feit dat de
op grond van zijn ouderdomspensioen toegekende toeslag wordt
ontnomen omdat zijn ex-partner opnieuw een huishouden vormt
met een andere persoon. De federale Ombudsman legt hem de
juridische grondslag van de beslissing van het kinderbijslagfonds
uit. Het is enkel omdat de kinderen opnieuw met hem een
huishouden vormen en omdat de heer Gram op 28 juli 2008 aan
het kinderbijslagfonds heeft gevraagd om hem als bijslagtrekkende
aan te duiden, dat de verhoogde kinderbijslag opnieuw aan hem
kan betaald worden. Over de terugvordering over één jaar van
bedragen die door een fout van de instelling ten onrechte zijn
betaald, licht de federale Ombudsman de heer Gram in dat
zolang artikel 120bis van de kinderbijslagwet bestaat, niet aan de
administratie gevraagd kan worden om dat artikel in een
individueel geval niet toe te passen. In die omstandigheid kan
enkel de rechter – na het stellen van een prejudiciële vraag aan
het Grondwettelijk Hof – de terugvordering teniet doen van
betalingen die te wijten zijn aan een vergissing van de
administratie, in de mate de sociaal verzekerde niet wist of niet
kon weten dat hij er geen recht op had.

Wetsvoorstel tot bescherming van de sociaal verzekerden tegen de terugvordering van kinderbijslag als hun geen fout kan
worden ten laste gelegd, Parl. St., Kamer, 2010-2011, nr. 0486/001.
AA 10/06, pp. 140-142; p. 149.
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2. Naar een menselijke administratie
De administratie mag nooit uit het oog verliezen dat ze bij haar optreden te maken heeft met mensen,
met al hun gevoeligheden en verwachtingen.
Administratieve documenten en procedures moeten waar mogelijk rekening houden met de
achterliggende menselijke gebeurtenissen, zoals een overlijden, een echtscheiding, ...
Een zorgvuldige behandeling houdt in dat de administratie zich afdoende informeert om met kennis
van zaken op te treden.
De werklast kan nooit een excuus zijn voor een gebrek aan hoffelijkheid. Een optimale inzet van de
beschikbare middelen is noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger en om de
doelstellingen van een openbare dienst te bereiken.
Excuses voor een ongepast administratief optreden worden gewaardeerd en wat extra informatie –
ook al verandert dat in wezen niets – kan wonderen doen.

Documenten die rekening houden met gevoeligheden van
erfgenamen
De heer Duroy is overleden. De Rijksdienst voor
Jaarlijkse Vakantie (RJV) maakt het vakantiegeld
van arbeider over aan zijn vriendin die met hem
samenwoonde op het moment van het overlijden.
De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) paste de
Volgens de zoon van de heer Duroy moeten hij en
tekst aan van een document en hield op die manier
zijn broer dit bedrag krijgen, want zij hebben de
begrafeniskosten betaald. Hij wordt in zijn
rekening met de gevoeligheden van de erfgenamen van
overtuiging gesterkt als hij van de RJV een fiscale
een rechthebbende op vakantiegeld.
fiche krijgt, die vermeldt ‘het vakantiegeld dat u
De RJV gaf toe dat bepaalde vermeldingen op de fiscale
gekregen
hebt’.
Het
gaat
om
een
fiche niet altijd gepast waren. Als deze fiscale fiche aan de
gestandaardiseerde fiscale fiche. Bij het overlijden
van een begunstigde van het vakantiegeld wordt
erfgenamen van de begunstigde van het vakantiegeld
ze aan de erfgenamen gestuurd, zonder er
werd verstuurd, kon ze in bepaalde gevallen door deze
rekening mee te houden of de erfgenamen het
erfgenamen verkeerd begrepen worden. De administratie
vakantiegeld al dan niet effectief hebben
zal de fiches aanpassen die betrekking hebben op het
ontvangen. Het is immers zo dat de
vakantiegeld van een overleden werknemer. De nieuwe
reglementering die de RJV moet toepassen de
versie van de fiche zal voor het eerst in 2011 worden
volgorde vastlegt voor de uitbetaling van het
gebruikt.
vakantiegeld in geval van overlijden en die
volgorde wijkt af van het gemeenrechtelijk
successierecht. In de volgorde van de RJV krijgt de persoon die met de overledene samenwoonde voorrang op de
erfgenamen die niet langer onder hetzelfde dak wonen, zelfs indien ze de begrafeniskosten zouden hebben betaald. De
fiscale reglementering voorziet dan weer dat het achterstallig vakantiegeld deel uitmaakt van de nalatenschap. De
erfgenamen – ook al hebben ze dit bedrag niet ontvangen – moeten het aangeven. En daarom stuurt de RJV hen deze
fiscale fiche.
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Bij het versturen van documenten moet de administratie
er aandacht voor hebben dat ze het de betrokkenen niet
moeilijker maakt dan nodig of hen niet nodeloos kwetst.
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Adequate toegang tot databanken kan pijnlijke situaties
voorkomen
Vele controleartsen, die door de FOD Sociale
Zekerheid worden aangesteld om de medische
onderzoeken uit te voeren, maken geen deel uit van
de Directie-generaal Personen met een handicap
(DGPH). Zij hebben dan ook geen toegang tot de
elektronische databank van de DGPH. Het is
nochtans in die databank dat de meest recente
informatie van en over de sociaal verzekerde wordt
opgenomen, zoals bijvoorbeeld zijn overlijden.
De informatie in deze databank wordt constant
bijgewerkt. De burger verwacht dat alle betrokken
overheidsdiensten en hun aangestelden toegang
hebben tot deze informatie, zodat zij rekening kunnen
houden met de specifieke omstandigheden van een
concreet dossier en de eventuele wijzigingen die zich
voordoen.

JAARVERSLAG 2010

52

Dat alle controleartsen toegang moeten krijgen tot de
databank van de DGPH is evident.
Door de realisatie van het project “medic-e” zullen
alle formulieren elektronisch worden verzonden. De
DGPH deelde de federale Ombudsman mee dat
hierdoor ook alle artsen toegang zullen krijgen tot de
informatie in de databank.

Mevrouw Vervoort krijgt in april 2010 bezoek van
een controlearts in het kader van de aanvraag
voor een tegemoetkoming personen met een
handicap, die haar man heeft ingediend. De man
van mevrouw Vervoort is echter een maand eerder
overleden. De administratie weet dit toch!
Mevrouw Vervoort is door het bezoek zeer
onthutst. Hoe kan een controlearts zich nog
aanbieden na het overlijden van haar man?
Mevrouw Vervoort wil niet dat anderen dezelfde
pijnlijke ervaring moeten meemaken. De DGPH
legt uit dat de medische onderzoeken bij de
medische dienst op papier worden aangevraagd
en in een papieren medisch dossier worden
bijgehouden. De arts die werd aangesteld om het
medisch onderzoek van de echtgenoot van
mevrouw Vervoort te doen, kon dus niet weten dat
deze inmiddels was overleden. Het overlijden van
de heer Vervoort is bij de DGPH geregistreerd,
maar dat blijkt niet uit het papieren dossier
aangezien dat reeds eerder naar de controlearts
was doorgestuurd. De DGPH verontschuldigt zich
en deelt de federale Ombudsman mee dat
dergelijke situaties in de toekomst zullen vermeden
worden.

Wat gebeurt er met een belastingteruggave na het overlijden
van een belastingplichtige ?
Van het feit dat er een belastingteruggave in het voordeel van de nalatenschap is, blijken de
erfgenamen niet altijd te worden geı̈nformeerd door de FOD Financiën.
Soms staat er op de aanslagbiljetten met de aankondiging van een teruggave personenbelasting in het
voordeel van de nalatenschap een adres voorafgedrukt, soms niet.
Volgens de betrokken ontvangkantoren van de Algemene administratie van de Inning en de
Invordering bestaat er in de praktijk een verschil in behandeling van de aanslagbiljetten zonder adres
naargelang het om een aan de nalatenschap terug te geven bedrag of een aan de fiscus te betalen
bedrag gaat.
Als het gaat om een door de intussen overleden belastingplichtige (dus door zijn nalatenschap) te
betalen aanslag, dan vraagt het ontvangkantoor bij de dienst Bevolking van de gemeente de gegevens
van de erfgenamen op en wordt naar elk van hen een brief gestuurd met kopie van het aanslagbiljet. In
het geval van een langstlevende niet-gescheiden echtgenoot, wordt dit aanslagbiljet alleen aan hem of
haar opgestuurd.
Als het om een aanslag terug te krijgen door de nalatenschap gaat, dan gaat het ontvangkantoor zelf na
of er al dan niet gekende erfgenamen zijn. Soms zijn de erfgenamen niet gekend bij het ontvangkantoor
of komt er geen reactie van de persoon naar wiens adres het aanslagbiljet opgestuurd werd. Er moet
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vermeden worden dat de terugbetaling gebeurt aan een verkeerde persoon en als er geen zekerheid is
over de erfgenamen, wordt de teruggave door het kantoor behandeld als speciaal geval - nalatenschap.
In concreto betekent dit dat de teruggave geblokkeerd wordt tot duidelijkheid komt voor wie de
terugbetaling bestemd is. De administratie van de Thesaurie doet in deze gevallen de opzoeking naar
de erfgenamen.

Het lijkt erop dat de administratie meer proactief te
werk gaat als het een te betalen aanslag betreft.
Hierbij herinnert de FOD Financiën eraan dat de
ontvanger bij het invorderen van een fiscale schuld
een
persoonlijke
verantwoordelijkheid
heeft
tegenover de Schatkist. Dat is daar zeker niet vreemd
aan.
Het blijft echter zo dat wanneer een aanslagbiljet met
een teruggave niet bij de erfgenamen terechtkomt,
dat om begrijpelijke redenen wrevel opwekt. Het feit
dat het gaat om een bedrag dat eigenlijk een vaak
dierbare overledene tegoed had, heeft daar zeker ook
mee te maken.

Mevrouw Tina Verbeek verblijft in een rusthuis en
overlijdt op 3 juli 2008. In december 2008 wordt
in hoofde van haar nalatenschap een aanslag
gevestigd. Er moet 561,58 euro betaald worden.
Op het aanslagbiljet staat het adres van het
rusthuis voorafgedrukt. Het rusthuis bezorgt het
aanslagbiljet aan de erfgenamen. Ook de
aangiftedocumenten voor aanslagjaar 2009
worden naar het rusthuis verstuurd en daar
opnieuw doorgegeven aan de erfgenamen. Voor
aanslagjaar 2009 blijkt er een bedrag van 1
321,41 euro te moeten worden teruggegeven aan
de nalatenschap, maar deze keer staat er op het
aanslagbiljet geen adres meer voorafgedrukt en
dus blijft het aanslagbiljet (met datum van
verzending 15 maart 2010) onverstuurd liggen tot
de erfgenamen er zelf eind juni 2010 bij het
Ontvangkantoor naar informeren. Als het om een
bedrag gaat dat aan hun moeder moet worden
teruggegeven, dan vindt het Ontvangkantoor hen
plots niet meer…

De FOD Financiën licht de moeilijkheden bij het
opzoeken van de erfgenamen toe.
Momenteel hebben de ontvangkantoren geen toegang meer tot e-Succ-Consult, een databank die ter
beschikking werd gesteld van de fiscus door een andere administratie van de FOD Financiën, de
Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie. In deze databank kon de fiscus
opzoekingen doen naar de bestaande erfgenamen. De toegang tot deze databank werd om technische
redenen tijdelijk afgesloten. Door een overconsultatie van deze toepassing was de computerserver op
een bepaald moment gecrasht. Hierdoor hadden de diensten van de Rechtszekerheid gedurende een
week geen enkel successiedossier meer kunnen behandelen.
De Algemene administratie van de Inning en de Invordering, waaronder de ontvangkantoren
ressorteren, richtte reeds een verzoek tot de Patrimoniumdocumentatie om die toegang alsnog – met
de nodige technische aanpassingen – te herstellen. De federale Ombudsman ondersteunt dit verzoek
en contacteerde op zijn beurt ook de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie.
De ICT dienst zoekt een oplossing. De Patrimoniumdocumentatie overweegt om aan de Algemene
administratie van de Inning en Invordering een kopie van de database e- Succ ter beschikking te stellen.
Verder deelde de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie mee dat aan de
ontvanger der Liggende Gelden bij de diensten van de Thesaurie zeer snel na de computercrash
opnieuw toegang werd verleend tot e-Succ-Consult. Deze consultaties zijn niet zo volumineus en
betekenen bijgevolg geen bedreiging voor de dagelijkse werkzaamheden van de diensten van de
Rechtszekerheid in de behandeling van de successiedossiers.
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Een teruggave in het voordeel van een nalatenschap
waarvan de erfgenamen niet gekend zijn, kan dan
geblokkeerd blijven tot de erfgenamen er zelf naar
informeren… of het nu om 60 euro of om 1 300
euro gaat.
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DAVO: redder in nood bij niet-betaling van onderhoudsgeld
De dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) van de Algemene administratie van de
Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën werd in 2003 opgericht om een oplossing te
vinden voor het probleem van de niet-betaling van onderhoudsgeld aan kinderen en aan (ex-)
partners. DAVO vordert het geld in bij de schuldenaars die in gebreke blijven. Sinds 1 oktober 2005
mag de DAVO bovendien voorschotten toekennen op alimentatiegeld dat aan kinderen verschuldigd
is, indien het inkomen van de aanvragende ouder niet hoger is dan een bepaald bedrag.40
De federale Ombudsman krijgt regelmatig
klachten over de behandelingstermijn, het
uitblijven van een antwoord of het
nietsdoen van de DAVO.
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Geachte ombudsman, Mijn hoop is volledig op u gericht om een
positieve evolutie in mijn dossier te krijgen. Een aantal jaren
geleden (ik ben ondertussen de tel kwijt geraakt) heb ik mijn
dossier ingediend bij de dienst voor alimentatievordering. Ik werd
op de hoogte gehouden van de stand van mijn dossier, de
medewerkers deden hun best om de financiële toestand van mijn
De ouders die zich tot de federale
ex-echtgenoot uit te pluizen. Wegens de verhuis van mijn
Ombudsman richten, bevinden zich soms in
ex-echtgenoot verhuisde ook mijn DAVO-dossier. Misschien moet
precaire situaties die ontstaan wanneer de
ik er eerst, bij wijze van achtergrondinformatie, bij vermelden dat
ene ouder de opvoeding van de kinderen
mijn ex-partner de ‘trukken’ kent om zijn financiële verplichtingen
op zich neemt en de andere ouder niet
te ontlopen. Deze ‘trukken’ variëren van een aanvraag tot
altijd de verplichte financiële bijdrage levert.
collectieve schuldenregeling naar een aanvraag tot
faillietverklaring... Waar het eerst moeilijk was om hem als
De verwachtingen van degenen die een
zelfstandige te ‘klissen’, is het ondertussen, na zijn faillissement,
beroep doen op DAVO om het
‘vrij eenvoudig’ geworden om beslag te leggen op zijn loon als
onderhoudsgeld te recupereren, zijn soms
loontrekkende. De informatie dat hij momenteel als loontrekkende
hoog gespannen. Bijgevolg lopen ook de
werkt, werd achterhaald door de medewerkers van DAVO. Zij
verwachtingen over de tussenkomst van de
hebben half juni (2008) een aanvraag opgesteld om over te gaan
tot ‘harde invordering’. De vraag is blijkbaar ergens op iemand zijn
federale Ombudsman in die situaties hoog
bureau beland, maar de goedkeuring laat nu al 4 maanden op
op. Dat blijkt uit de brieven die wij
zich wachten… Iedere maand wijzigt de toestand vermits de
ontvangen.
schulden steeds aangroeien, bijgevolg, indien de goedkeuring dus
een maand op zich laat wachten, is deze toestand reeds
achterhaald en kan men opnieuw beginnen. Ter illustratie van mijn ‘kruistocht’ stuur ik u, in bijlage, een mail die ik
verstuurd heb naar iemand van de DAVO in de hoop enig resultaat te krijgen. In de mail kunt u lezen dat ik de info geef
dat mijn ex-echtgenoot zijn schulden ‘verschoonbaar’ verklaard werden (deze info had ik gevonden op de site van het
Belgisch Staatblad). Zoals u kunt opmaken uit het antwoord, heeft men zelfs de moeite nog niet genomen om mijn mail
met enige aandacht te lezen en verwijst men weer naar de ‘aangifte van schuldvordering’. De ambtenaar heeft wel de
moeite genomen om mij op te bellen met de melding ‘dat ik haar niet meer moest lastig vallen met mails… dat ze niets
kon doen…’ Mijn onmacht is groot: mijn ex heeft een gekend inkomen, leeft goed (heeft zeker goederen waar beslag kan
op gelegd worden) en weigert heel bewust om iets te betalen voor zijn kinderen. De alimentatieschulden van mijn
ex-echtgenoot bedragen ondertussen meer dan 60 000 euro. Ook hier ben ik de tel kwijt geraakt. Ik hoop dat u mij kunt
helpen!

De werkomstandigheden van de ambtenaren bij DAVO hebben een negatief effect op de kwaliteit
van hun relatie met de burger. Ze mogen er evenwel niet toe leiden dat de DAVO zijn taak niet naar
behoren kan uitvoeren. Er moet – zeker bij de behandeling van dit soort dossiers – een beetje tijd
kunnen gemaakt worden om te luisteren naar de burgers en er moet begrip kunnen worden
opgebracht voor de penibele situatie van waaruit de rechthebbenden een beroep doen op de DAVO.

40

In 2010, was dat 1 268 euro netto/maand + 60 euro per kind ten laste.
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Sinds de oprichting van DAVO, midden 2004, blijft het aantal te behandelen dossiers maar toenemen:
van 3 200 in 2004 tot 33 534 in 2009, naar 38 073 in 2010. Het oorspronkelijk ingeschatte
personeelsbestand van 220 medewerkers werd nooit ingevuld. Op 31 december 2010 telde de
DAVO 95,90 voltijdse medewerkers.
En ondanks de substantiële toename van de door DAVO te behandelen dossiers tussen 2008 en
2009, verloor de DAVO in die periode nog eens 3 medewerkers. In vergelijking met 2009 is het aantal
nieuwe aanvragen in 2010 met 16% toegenomen en toch bleef het aantal personeelsleden gelijk.
Een aantal plaatselijke DAVO-kantoren zijn niet in staat zijn om de hen toevertrouwde taken naar
behoren uit te voeren als gevolg van een aanzienlijk personeelstekort.
De taak die de DAVO aanvankelijk kreeg toegewezen om gezinnen te helpen die moesten wachten
op het onbetaald alimentatiegeld, wordt zo voor een deel bedreigd door de onredelijk lange
behandelingstermijnen. De diensten zijn dan ook vaak verplicht om een keuze te maken tussen hun
verschillende opdrachten: de behandeling van de aanvragen tot voorschotten op het onderhoudsgeld
en het vorderen van die bedragen bij de persoon die de alimentatie verschuldigd is, lijken voorrang te
krijgen op het innen van achterstallige alimentatie.
Hierdoor kunnen de vragen tot tussenkomst van de DAVO voor het innen van achterstallige
alimentatie in sommige kantoren niet binnen een redelijke termijn worden behandeld.

Bijkomende middelen voor DAVO in verhouding tot de taken die deze dienst op zich moet nemen,
zijn onontbeerlijk om de doelstellingen te kunnen bereiken die bij de oprichting van DAVO zijn
vooropgesteld.

Hoffelijkheid bij de invordering van een boete na een
veroordeling
Sommige administratieve tussenkomsten zijn gemakkelijker verstoord door die onderliggende
menselijke situatie, dan andere.
Wanneer bijvoorbeeld een ontvanger der Penale Boeten bij de FOD Financiën een som moet
invorderen waartoe een rechtsonderhorige is veroordeeld, is het normaal menselijk contact soms van
bij het begin verstoord.
Om de contacten op een normale manier te laten verlopen, moeten van beide kanten inspanningen
gedaan worden. Deze inspanningen komen voor de betrokken administraties natuurlijk bovenop het
gewone werk. Voor de veroordeelde is het optreden van de ontvanger der Penale Boeten vaak het
onaangename verlengde van een gerechtelijke procedure die hij verloren heeft. De ontvanger der
Penale Boeten mag in geen geval uitlatingen doen over de feiten die de veroordeling vooraf gingen.
Hoffelijkheid blijft altijd vereist!
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In april 2010 vroeg DAVO om bijkomend personeel. Het Directiecomité van de FOD Financiën zou
geweigerd hebben om bijkomend personeel ter beschikking te stellen aan DAVO, tenzij dit zou
gecompenseerd worden op de effectieven van het personeelsplan 2011. Dit zou de aan de Algemene
administratie van de Patrimoniumdocumentatie toegestane ruimte voor recrutering beknotten ten
nadele van de andere administraties van de patrimoniumdocumentatie.
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De heer Vos bezorgt de federale Ombudsman een uitwisseling van e-mail met een ontvanger der Penale Boeten.
- De heer Vos aan ontvanger Penale Boeten: geachte, ik heb vandaag een brief ontvangen om een geldboete te
betalen van 523,27 euro. ik weet echter niet waarover het gaat en ik heb geprobeerd op 2 telefoonnummers jullie
diensten te bereiken, tevergeefs : beide personen bleken niet bereikbaar. Graag wil ik via deze weg vernemen
waarover het gaat. met vriendelijke groeten,
- De ontvanger: Mijnheer, Het betreft een veroordeling in beroep tegen vonnis van de politierechtbank wegens het
niet regelen van uw snelheid.
- De heer Vos: geachte, in dat vonnis ben ik veroordeeld tot een geldboete VOLLEDIG VOORWAARDELIJK
GEDURENDE 3 JAAR. Waar komt de EFFECTIEVE geldboete die ik vandaag in de bus kreeg dan plots vandaan?
- De ontvanger: Geachte, Er is inderdaad een vergissing in het spel. De boete van 275 euro is NIET verschuldigd. U
dient enkel de bijdrage aan het fonds zijnde 137,50 euro te betalen en de gerechtskosten ad 110,77 euro of in
totaal 248,27 euro. U moet voorlopig niet betalen maar een nieuw betalingsbericht af wachten.
[Vier maanden later …]
- De heer Vos: Geachte, tot mijn grote verwondering krijg ik vandaag een aanmaning om een geldboete te betalen
binnen de acht dagen, met dreiging tot vervolging via gerechtsdeurwaarder. Ik ben het grondig beu dat jullie
diensten mensen op stang jagen met bedreigingen die ten onrechte gestuurd worden. Gelieve onderstaande mail
nog eens goed te lezen. Ik heb de belangrijkste zin hieronder vetjes gezet, zodat iedereen het duidelijk kan lezen.
Ik zal dus niet betalen en uw nieuw betalingsopdracht afwachten... laat de deurwaarder maar komen ! dan zal ik
hem laten zien hoe tegenstrijdig jullie briefwisseling wel is. Moet ik nog duidelijker zijn? of volstaat deze mail om
alles nu voor eens en altijd te regelen?
- Verder in de mail van de heer De Vos: U moet voorlopig niet betalen maar een nieuw betalingsbericht af wachten.
DUIDELIJK GENOEG?
LAATSTE WAARSCHUWING met zeer vriendelijke groeten,
- De ontvanger: U had ook de strafbare feiten niet kunnen plegen uiteraard. Dan moest u niets betalen en zou u
zich niet moeten opwinden. Ook duidelijk?
Na de tussenkomst van de federale Ombudsman excuseert de betrokken Ontvanger der Penale Boeten zich bij de
heer Vos.

De houding van de arts bij een medisch onderzoek van een
persoon met een handicap
Sommige tussenkomsten van de administratie
vergen extra aandacht voor de elementaire
beleefdheidsregels.
Een arts die voor de Directie-generaal Personen met
een handicap (DGPH) bij de FOD Sociale Zekerheid
een medisch onderzoek uitvoert, moet steeds uiterst
respectvol te werk gaan. Spanningen in het privéleven
of op het werk mogen zijn gedrag niet beı̈nvloeden.
Als zijn optreden niet beantwoordt aan de
rechtmatige verwachtingen van de burger, is de
administratie het aan zichzelf verplicht om haar
excuses aan te bieden en zo het vertrouwen van de
burger in de administratie te herstellen.

Mevrouw Sania, van vreemde afkomst, begeleidt
haar dochtertje dat een handicap heeft, tijdens
een medisch onderzoek van de Directie-generaal
Personen met een Handicap (DGPH). Mevrouw
Sania vindt dat ze door de arts weinig respectvol
zijn behandeld tijdens dat onderzoek. Na
contacten met de federale Ombudsman start de
DGPH een grondig onderzoek. De dienst
organiseert een onderhoud met mevrouw Sania en
hoort eveneens de behandelende arts. De versies
lopen uiteen en bij gebrek aan getuigen is het
moeilijk om te weten te komen wat er precies is
gebeurd. De DGPH stelt echter wel vast dat haar
ambtenaar weinig empathie heeft opgebracht
voor de moeder en haar dochter. De arts geeft toe
dat hij wat onder druk stond door de werklast en
het personeelsgebrek in zijn dienst. Dat neemt niet
weg dat hij is tekortgeschoten in zijn plicht tot
hoffelijkheid.
De
DGPH
biedt
haar
verontschuldigingen aan. Mevrouw Sania en haar
dochtertje zijn tevreden dat naar hen geluisterd
werd.
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Het nut van een woordje uitleg
De FOD Financiën heeft tot 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar van de aangifte om de aanslag te
vestigen en vervolgens het aanslagbiljet te versturen.
De datum van verzending van het aanslagbiljet is belangrijk. De belastingschuld moet betaald worden
binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet en dit is ook de startdatum van de
termijn om bezwaar in te dienen.
Het kan gebeuren dat een aanslagbiljet om een of andere reden zijn bestemming niet bereikt en wordt
teruggestuurd naar de afzender, het ontvangkantoor.
Het ontvangkantoor probeert dan om het aanslagbiljet toch nog aan de belastingplichtige te bezorgen.
Vóór de herverzending van het aanslagbiljet wordt de datum van verzending, en dus ook de uiterste
betaaldatum manueel aangepast. Zo zijn er aan deze herverzending geen fiscale nadelen verbonden
voor de belastingplichtige omdat zowel de bezwaar- als de betalingstermijn worden verschoven.
Een aanslagbiljet met een doorstreepte en later bijgeschreven datum van verzending kan merkwaardig
overkomen. Een belastingplichtige gaat ervan uit dat hij tijdig een correct aanslagbiljet krijgt. Als er veel
tijd zit tussen de oorspronkelijke, voorafgedrukte datum van verzending en de nadien bijgeschreven
datum, dan stelt hij zich ook terecht vragen wanneer hij dit aanslagbiljet zonder bijkomende uitleg
ontvangt. Kan hij dat wel vertrouwen? Is dat wel een officieel aanslagbiljet? Zal de betaling wel op tijd
zijn?
De FOD Financiën heeft niet de gewoonte om bij een herverzonden, manueel aangepast aanslagbiljet
ook een begeleidende brief te voegen aan de belastingplichtige.

De federale Ombudsman verzocht de Algemene
administratie van de Inning en de Invordering om
bij een herverzending van een aanslagbiljet naar
een belastingplichtige een korte verklarende
(standaard-)brief te voegen met een toelichting bij de
manuele aanpassing van de datum van verzending. De
belastingplichtige moet er uitdrukkelijk op gewezen
worden dat hij hierdoor geen enkel fiscaal recht
verliest.
De FOD Financiën doet beroep op de
klantgerichtheid van de ontvangkantoren en heeft hen
gevraagd om in de situaties waar er sprake is van een
lange termijn tussen de eerste en de tweede
(her)verzending, een begeleidende brief met uitleg
mee te sturen.

van de verzendingsdatum – geen nadelen
Op maandag 19 juli 2010 ontvangt de heer
Vervoort de omslag met zijn aanslagbiljet
personenbelasting voor inkomstenjaar 2007
(aanslagjaar 2008). Als hij de brief opent, stelt hij
vast dat op de eerste bladzijde van het
aanslagbiljet was aangegeven dat hij 270 euro
moest betalen voor 25 april 2009. Hij is evenwel
verbaasd dat zowel de datum van verzending
(25/02/2009) als de uiterste betaaldatum
(25/04/2009) met een balpen zijn doorstreept en
er in de plaats 14/07/2010 en 14/09/2010 zijn
bijgeschreven. Er is verder geen uitleg bij het
gecorrigeerde aanslagbiljet gevoegd. Als de heer
Vervoort telefonisch toelichting vraagt aan zijn
ontvangkantoor, krijgt hij te horen dat het
aanslagbiljet in februari 2009 wel effectief naar
hem werd verzonden (naar het adres waar de
heer Vervoort effectief is gedomicilieerd), maar dat
het als onbesteld door bpost werd teruggestuurd.
Pas half juli 2010 (ongeveer 17 maanden na de
eerste verzending) heeft het ontvangkantoor
opnieuw een poging ondernomen om het
aanslagbiljet te versturen (naar hetzelfde adres).
Deze keer met succes. De administratie geeft toe
dat het aanslagbiljet al die tijd op kantoor is blijven
liggen en wijt dit aan een personeelsgebrek. De
heer Vervoort heeft zijn bedenkingen bij deze gang
van zaken en besluit om de federale Ombudsman
te contacteren.
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Het feit dat aan de herverzending – door het wijzigen
verbonden zijn voor de belastingplichtige, houdt niet
automatisch in dat hij dit zonder bijkomende uitleg
ook zo begrijpt. Een woordje uitleg hierover kan hem
geruststellen.
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Openbare werken: de buurtbewoners willen weten waar ze aan
toe zijn
De Regie der Gebouwen zorgt voor de kantoorhuisvesting van de federale ambtenaren en houdt het
federale architecturale patrimonium in stand.
Eén enkele klacht kan er soms voor zorgen dat het besef groeit dat een overheid die instaat voor
ingrijpende openbare werken, rekening moet houden met de burger die er hinder van ondervindt.
Geluidsoverlast van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, trillingen, voorbij daverend vrachtverkeer, …
zorgden ervoor dat een buurtbewoner van het Rijksarchief in Antwerpen een duidelijk aanspreekpunt
zocht om zijn problemen als gevolg van de werken aan het gebouw te kunnen ventileren. Zelf gaf hij
toe dat hij dit niet altijd in de fraaiste bewoordingen deed. Hij liet ook weten dat de rijksarchivaris, een
zeer minzame man die hem zelfs zijn gsm-nummer ter beschikking stelde, steeds in de mate van het
mogelijke tegemoet kwam aan zijn klachten.
Dit was echter niet voldoende …
De federale Ombudsman ging ter plaatse en sprak er met het diensthoofd van de Persdienst van de
Regie der Gebouwen, de leidend ambtenaar-architect en de rijksarchivaris.
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De Regie verduidelijkte dat het om ingrijpende renovatiewerken ging en dat het geen gemakkelijke
werf was, midden in een dichtbevolkte stadsbuurt. Aan de hoofdaannemer werd al herhaaldelijk
gevraagd om de hinder voor de buurt tot een minimum te beperken.
De federale Ombudsman benadrukte dat de Regie niet alleen oog moest hebben voor de technische
aspecten om de geluidsoverlast te beperken. Door een goede communicatie met de buurtbewoners
kan er bovendien voor gezorgd worden dat de openbare werken die in een drukke buurt vaak
onvermijdelijk overlast veroorzaken, op een zeker begrip kunnen rekenen.
De Regie der Gebouwen engageerde zich op voorstel van de federale Ombudsman om een nieuwe
structurele communicatiestrategie uit te bouwen. In de loop van 2009 en 2010 lanceerde zij
verschillende acties op maat van specifieke werven en gevoelige projecten, zoals voorafgaande
informatieavonden in samenwerking met de plaatselijke autoriteiten en een nieuwsbrief om de
buurtbewoners over de stand van zaken te informeren.
Op basis van die testcases werd een communicatiebeleid uitgewerkt voor buurtbewoners.
Een buurtbewoner die informatie wenst over een werf of een klacht wil indienen over werken
uitgevoerd door de Regie der Gebouwen kan voortaan een e-mail sturen naar:
infodesk@regiedergebouwen.be.
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3. De Belgische administratie in de
internationale context
Het administratief optreden situeert zich meer en meer in een context die niet alleen door een
nationale reglementering wordt beheerst, maar ook door Europese en internationale normen.
Bovendien krijgt de administratie te maken met een toenemende mobiliteit van de bevolking.
Hierdoor kunnen situaties ontstaan waarop de interne reglementering niet of onvoldoende is
afgestemd.

Een Europees onderdaan mag enkel het bevel ontvangen om
het Belgisch grondgebied te verlaten, niet dat van andere
Europese landen
De heer Ipec, een Nederlander, is in België wegens
drugsmisdrijven veroordeeld tot een effectieve
gevangenisstraf van vijf jaar. Hij ontvangt een
bevel om het grondgebied te verlaten, niet alleen
het Belgisch grondgebied, maar ook dat van de
andere Schengenlanden, met uitzondering van
Nederland. De DVZ erkent dat het om een
vergissing gaat en dat in principe de paragraaf
waar het over de andere Schengenlanden gaat,
manueel had moeten zijn geschrapt.

De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD
Binnenlandse Zaken legde uit dat het BGV aan een
burger van de Unie, die een verblijf heeft aangevraagd
als onderdaan van de EU (artikel 40 en volgende van
de Vreemdelingenwet), enkel vermeldt dat hij België moet verlaten.

Het probleem stelt zich alleen voor EU-onderdanen die een bevel om het grondgebied te verlaten
(BGV) krijgen in een geval dat geen betrekking heeft op de specifieke verblijfsregeling voor burgers van
de Unie en gelijkgestelden (bijvoorbeeld een Europees onderdaan die meer dan 90 dagen in België
verblijft zonder ooit een verblijfsaanvraag in te dienen, die een asielaanvraag indient voor een
gezinshereniging met een onderdaan van een derde land met een verblijfstitel). Deze personen
ontvangen eenzelfde bevel om het grondgebied te verlaten als onderdanen van derde landen. Een
dergelijk bevel vermeldt dat zij alle Schengenlanden moeten verlaten en niet meer mogen betreden.
Door het ontbreken van een bijzonder standaardmodel van een BGV voor een burger van de Unie
komt het voor dat de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse Zaken vergeet om,
op een BGV bestemd voor een EU-onderdaan, de paragraaf te schrappen die vermeldt dat de
vreemdeling alle andere Schengenlanden dient te verlaten.
De betekening van een bevel om alle Schengenlanden te verlaten, met uitzondering van het land
waarvan men staatsburger is, aan een burger van de Unie is in strijd met het recht op vrij verkeer. Zo
bepaalt artikel 5.a van de Schengengrenscode (verordening 562/2006) dat iedere burger van de Unie
een begunstigde is van het recht op vrij verkeer zonder dat hij zich uitdrukkelijk moet beroepen op het
vrij personenverkeer van de richtlijn 2004/38, zoals omgezet in artikel 40 en volgende van de wet.
Om een specifiek model voor een beslissing inzake de verwijdering van de burgers van de Unie uit te
werken, moet het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen gewijzigd worden.
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Het gebeurt soms dat een bevel om het Belgisch
grondgebied te verlaten (BGV) wordt betekend aan
een EU-onderdaan. België kan een Europees
onderdaan echter niet verbieden om zich naar de
andere landen van de Unie te begeven, waarvan de
Schengenstaten deel uitmaken.
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De federale Ombudsman heeft dus aanbevolen om het koninklijk besluit van 8 oktober 1981
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen te wijzigen zodat een specifiek model voor een beslissing inzake de verwijdering van
burgers van Unie wordt uitgewerkt en vermeden wordt dat, per vergissing, aan een burger van de
Unie niet alleen het bevel gegeven wordt om het Belgisch grondgebied maar ook het grondgebied
van de andere Schengenlanden te verlaten.41
Het komt de Staatsecretaris voor Migratie- en asielbeleid toe om in afwachting hiervan de dienst
Vreemdelingenzaken eraan te herinneren dat, bij de betekening van een BGV aan een onderdaan van
de EU, iedere vermelding moet geschrapt worden die hem verplicht het grondgebied van andere
Staten dan België te verlaten.

De deelname van de Belgen in het buitenland aan de
vervroegde verkiezingen voor de federale wetgevende kamers
Verscheidene Belgen, die in het buitenland verblijven, contacteerden de federale Ombudsman omdat
zij niet als kiezer aan de verkiezingen van 13 juni 2010 voor het federaal Parlement hadden kunnen
deelnemen.
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Volgens artikel 180 van het Kieswetboek geldt de stemplicht bij de federale parlementsverkiezingen
ook voor de Belgen in het buitenland die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters die de Belgische
diplomatieke en consulaire posten bijhouden. Zij laten zich inschrijven als kiezer in de Belgische
gemeente van hun keuze.
Echter, om hun stemrecht te kunnen uitoefenen moeten die Belgen in het buitenland, overeenkomstig
artikel 180bis van het Kieswetboek, zich bij iedere verkiezing laten inschrijven op de kiezerslijsten. Zij
moeten hiervoor een formulier invullen dat de diplomatieke of consulaire post hen naar aanleiding van
de verkiezingen bezorgt tussen de eerste dag van de 8e maand en de vijftiende dag van de 5e maand
die de datum van de verkiezingen voorafgaat. Zij moeten het ingevuld formulier persoonlijk indienen
bij of per post versturen naar de diplomatieke of consulaire post waar zij ingeschreven zijn.
Deze bepaling heeft het expliciet over de procedure
die moet gevolgd worden bij de gewone vernieuwing
van de federale Wetgevende Kamers. Zij kan niet
toegepast worden bij vervroegde verkiezingen omdat
de verkiezingen moeten gehouden worden binnen de
40 dagen na ontbinding van het Parlement, dit wil
zeggen op een datum die nooit vijf maanden op
voorhand kan gekend zijn.
Het Kieswetboek bevat echter geen specifieke regels
voor vervroegde verkiezingen.42

Mijnheer Vandenberghe woont in Nieuw-Zeeland
en schrijft zich tijdig in als kiezer voor de
verkiezingen bij de Belgische Ambassade te
Canberra (Australië). Hij wenst zijn stem per post
uit te brengen. Pas op 10 juni 2010 ontvangt hij
zijn kiesbrief, zodat die onmogelijk tijdig op 13 juni
2010 terug in België kan geraken. Om geldig te
zijn moet de kiesenveloppe, per diplomatieke post,
op de dag van de verkiezingen om 13 uur bij de
Voorzitter
van
de
kieskring
en
provinciehoofdbureau toekomen. De heer
Vandenberghe contacteert de Ambassade van
België in Australië maar de verantwoordelijke daar
heeft ook geen oplossing voor het probleem.
Ondanks al zijn inspanningen heeft de heer
Vandenberghe niet kunnen deelnemen aan de
verkiezingen.

Geconfronteerd met deze leemte in het Kieswetboek,
hebben de diplomatieke en consulaire beroepsposten
met alle mogelijke middelen getracht de Belgen in
het buitenland op te roepen om zich in te schrijven
voor deelname als kiezer aan de vervroegde
verkiezingen (e-mail verzendingen, aankondiging op
de website, …). Ondanks deze inspanningen heeft een groot aantal Belgen in het buitenland zich niet

41
42

OA 10/02, p. 150; p. 161; pp. 171-172.
Intussen werden er al verscheidene voorstellen tot wijziging van het Kieswetboek in het Parlement ingediend.
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ingeschreven of niet kunnen stemmen door de moeilijkheden bij het verloop van de inschrijvingen of
het stemmen zelf. Uit de cijfers die de FOD Buitenlandse Zaken ons meedeelde, blijkt dat er in 2010
ongeveer 42 000 Belgen in het buitenland werden ingeschreven als kiezer tegenover 120 000 in 2007.
De heer De Ruiter woont in Nederland en is er ingeschreven op de Belgische Ambassade te Den Haag. De Belgen
in Nederland dienen zich als kiezer per e-mail in te schrijven. Hij wordt echter door de ambassade niet verwittigd en
weet niet dat 17 mei de uiterste datum is die Buitenlandse Zaken heeft vastgesteld om als kiezer te worden
ingeschreven. Wanneer hij dit verneemt is het te laat. De heer De Ruiter kan niet deelnemen aan de verkiezingen
van 13 juni 2010.

De federale Ombudsman beveelt dan ook aan om de nodige aanpassingen door te voeren in het
Kieswetboek zodat ook in het geval van vervroegde verkiezingen voor het federaal Parlement de
stemming van de Belgen die in het buitenland verblijven probleemloos kan verlopen.43

Als de wet zwijgt over de wijze waarop een Belg zijn
bekwaamheid om te huwen in het buitenland kan bewijzen, dan
legt de administratie de spelregels vast, maar hoe ?
De huwelijksbevoegdheid wordt geregeld door de nationale wet van elk van de toekomstige
echtgenoten.

De afgifte van dit document raakt aan de uitoefening
van het recht op huwelijk, opgenomen in artikel 12
van het Europees verdrag voor de rechten van de
mens. Immers, als de Belgische huwelijkskandidaat dit
attest niet kan voorleggen, is de kans groot dat de
buitenlandse overheid zal weigeren om het huwelijk
te sluiten.
Dit document, gewoonlijk Attest geen huwelijksbeletsel
(AGHB) genoemd, wordt afgegeven door de
consulaire beroepsposten.
Er is in het Belgisch recht evenwel geen wettelijke
basis te vinden die de consulaire posten de
bevoegdheid geeft om dergelijk attest af te geven en
de voorwaarden en de procedure voor afgifte ervan
vastlegt.
Omdat er geen wettelijke regeling bestaat, heeft de
FOD Buitenlandse Zaken de afgifte van de AGHB
geregeld in interne instructies aan de Belgische
ambassades en consulaten. Deze consulaire instructies
worden evenwel niet gepubliceerd en de Belgische
onderdanen kunnen ze dan ook niet kennen.
43

AA 10/04, pp. 137-138; p. 147.

In 2008 wil Mevrouw Finet trouwen met haar
verloofde die Ivoriaans staatsburger is. Zij vraagt
een attest van ‘geen huwelijksbeletsel’ aan bij de
Belgische Ambassade in Abidjan. Op dat ogenblik
wordt het afleveren van een dergelijk attest
gebaseerd op een omzendbrief die de Belgische
burger die in het buitenland wenst te trouwen drie
voorwaarden oplegt: de meerderjarigheid,
ongehuwd zijn en de toestemming ingeval van
minderjarigheid. Bij de behandeling van het
verzoek van Mevrouw Finet, verwijst de
Ambassade echter naar een nieuwe omzendbrief.
Die voorziet voortaan een onderzoek naar de
intenties van beide partijen en, indien dat nodig
blijkt, een onderzoek naar een eventueel
schijnhuwelijk. Volgens deze circulaire vraagt de
Ambassade het advies van het Parket om te
weten te komen of het om een schijn- of
gedwongen huwelijk gaat. In oktober 2009 weigert
de diplomatieke post – als gevolg van het
negatieve advies van het Parket – om het attest
‘geen huwelijksbeletsel’ aan Mevrouw Finet te
bezorgen. Gezien Mevrouw Finet haar aanvraag
had ingediend toen de oude omzendbrief nog van
kracht was, zou men haar dossier op die basis
hebben moeten onderzoeken. Bovendien licht de
Ambassade enkel haar verloofde in over de
genomen beslissing. Tot nog toe heeft de
Ambassade haar weigering niet meegedeeld aan
Mevrouw Finet, wat haar elke mogelijkheid tot
effectief beroep ontzegt.
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Vele
landen
vragen
van
de
Belgische
huwelijkskandidaat die in hun land wil trouwen een
attest van de Belgische overheid dat bevestigt dat hij
of zij aan de voorwaarden van de Belgische wet
voldoet om een huwelijk te kunnen aangaan.
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De laatste jaren zijn deze instructies bovendien ingrijpend gewijzigd zonder enige vorm van
wettigheidscontrole. Er kwam immers een volledige ommezwaai in de kwalificatie van de aard van de
akte en van de hoedanigheid waarin het posthoofd dit attest afgeeft. Dit had belangrijke gevolgen voor
de behandeling van de aanvraag, de motieven om het attest te weigeren en de beroepsmogelijkheden
van de aanvrager.
Nu is het vervullen van de voorwaarden om een huwelijk aan te gaan een noodzakelijke maar geen
voldoende voorwaarde voor het verkrijgen van een AGHB.
Voortaan gelden de volgende regels:
- het posthoofd moet nagaan of er geen vermoeden is van schijnhuwelijk in de zin van artikel 146bis
van het Burgerlijk Wetboek of van gedwongen huwelijk in de zin van artikel 146ter van het Burgerlijk
Wetboek;
- als het poshoofd, nadat hij beide huwelijkskandidaten afzonderlijk heeft ondervraagd, het vermoeden
heeft dat het om een schijnhuwelijk of een gedwongen huwelijk gaat, moet hij een omstandig verslag
overmaken aan het Directoraat-generaal Consulaire Zaken (DGC) te Brussel;44
- het DGC zendt het volledige dossier aan de procureur des Konings. Het attest zal geweigerd
worden bij een negatief advies van de procureur des Konings;45
- de weigering moet gemotiveerd zijn en vermelden dat er een beroep tegen de FOD Buitenlandse
Zaken kan worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg.
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Er bestaat geen bijzonder georganiseerd beroep bij de rechtbank van eerste aanleg. Het beroep tegen
een weigering tot afgifte van het AGHB is dan ook niet even doeltreffend, als het beroep dat kan
ingesteld worden tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de
huwelijksaangifte op te stellen in België, dat volgens de regels van het kortgeding verloopt.
De huidige juridische leemte bij de afgifte van het AGHB is een ernstige schending van de
rechtszekerheid en houdt een belangrijke belemmering in van de uitoefening van het fundamenteel
recht op huwelijk. Het is dus hoog tijd om een wetgevend initiatief te nemen in deze materie.
De federale Ombudsman beveelt aan om onmiddellijk een wettelijk kader te creëren voor de
afgifte van de attesten geen huwelijksbeletsel om de rechtszekerheid te waarborgen en om de
Belgische onderdaan een doeltreffende beroepsmogelijkheid te verzekeren in geval van inbreuk op
zijn recht tot huwen.46

De erkenning van beroepskwalificaties binnen de Europese
Unie
Elke beroepsbeoefenaar, ook de beoefenaar van een beroep in de gezondheidszorg, die zijn diploma
behaalt in een lidstaat van de Europese Unie kan in België de erkenning van zijn beroepskwalificaties
aanvragen.
Volgens de Europese richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties moet de
administratie van de ontvangende lidstaat over de aanvragen beslissen binnen een termijn van
maximum drie of vier maanden. Bovendien moet de ontvangende lidstaat voor beroepskwalificaties
die niet onder het systeem van automatische erkenning vallen een systeem van compenserende
44

45

46

Behalve als de aanvrager niet in België verblijft. In dat geval kan de post de AGHB onmiddellijk weigeren op basis van het
resultaat van het interview.
Wat dit betreft kan men zich afvragen op welke wettelijke grondslag of omzendbrief de procureurs zich steunen om hun
advies te geven.
AA 10/05, pp. 138-140; p. 147.
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maatregelen opzetten wanneer in de loop van de procedure blijkt dat de gevolgde opleiding wezenlijk
verschilt van de in de ontvangende lidstaat vereiste opleiding. De richtlijn staat twee compenserende
maatregelen toe: een proeve van bekwaamheid en een aanpassingsstage.

In 2010 slaagde het Directoraat-generaal er niet in om tijdig te beslissen over een aantal aanvragen om
erkenning van beroepskwalificatie. Bovendien stelde het nooit de in de Europese richtlijn en de wet
voorziene compenserende maatregelen voor bij niet-erkenning van de beroepskwalificatie voor niet
sectorale gezondheidszorgberoepen.
De FOD merkt op dat hij over te weinig middelen beschikt om te kunnen voldoen aan de
verplichtingen inzake erkenning van beroepskwalificaties die België heeft als lidstaat van de Europese
Unie.
De federale Ombudsman heeft de FOD Volksgezondheid aanbevolen49 om:
1. aan de beoefenaar van een niet-sectoraal gezondheidszorgberoep, die met toepassing van de
Europese richtlijn 2005/36/EG de erkenning vraagt van zijn beroepskwalificatie verkregen in een
ander land van de Europese Unie en die wezenlijk verschilt van de in België voor de toelating tot
of de uitoefening van het gereglementeerde gezondheidszorgberoep vereiste opleiding, de
mogelijkheid te bieden om aan te tonen dat hij de ontbrekende kennis en vaardigheid heeft
verworven, door middel van een proeve van beroepsbekwaamheid of stage (‘compenserende
maatregelen’) en zijn erkenningsaanvraag niet langer zonder meer te weigeren maar te laten
afhangen van het voldoen aan de voorgestelde compenserende maatregelen;

47
48

49

Hoofdstuk IVbis wordt hierdoor ingevoegd in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967.
Art. 4, §3, stelt uitdrukkelijk dat de wet niet van toepassing is op de zeven sectorale beroepen: arts, verantwoordelijk
algemeen ziekenverpleger, tandarts, dierenarts, vroedvrouw, apotheker en architect.
OA 10/03, p. 150; p. 159; pp. 172-174.
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Iedere lidstaat van de Europese Unie moet de
De heer Verhasselt heeft een opleiding
Europese richtlijnen, die geen directe doorwerking
Neurolinguistiek in Nederland gevolgd. In februari
hebben, omzetten in nationaal recht. België heeft dat
2009 vraagt hij bij de FOD Volksgezondheid de
erkenning aan van zijn beroepskwalificatie als
voor richtlijn 2005/36/EG gedaan met de wet van 12
logopedist. In september 2009 heeft hij nog geen
februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen
beslissing ontvangen. Kort na de tussenkomst van
kader
voor
de
erkenning
van
de
de federale Ombudsman ontvangt de heer
EG-beroepskwalificaties en, specifiek voor de
Verhasselt een negatieve beslissing. Uit het
gezondheidszorgberoepen, met een koninklijk besluit
onderzoek van de FOD blijkt dat de cursussen die
van 27 maart 2008.47 Het koninklijk besluit wijst het
de heer Verhasselt in Nederland heeft gevolgd,
Directoraat-generaal
Basisgezondheidszorg
en
niet volledig overeenstemmen met die uit het
koninklijk besluit van 20 oktober 1994 betreffende
Crisisbeheer van de FOD Volksgezondheid aan als
de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de
bevoegde dienst om deze aanvragen te behandelen.
uitoefening van het beroep van logopedist.
Indien vastgesteld wordt dat de in een andere lidstaat
Het onderzoek van de aanvraag heeft meer dan
gevolgde opleiding niet volledig overeenstemt met de
vier maanden geduurd. Bovendien kan de
in
België
vereiste
opleiding,
moet
het
FOD aan de heer Verhasselt geen voorstel doen
Directoraat-generaal de aanvrager de mogelijkheid
om de opleidingsverschillen met Nederland op
geven om aan te tonen dat hij de ontbrekende kennis
te vangen, eventueel door het volgen van een
stage. De FOD wijt het niet kunnen bepalen
en vaardigheden heeft verworven. Zoals vermeld kan
van de compensatiemaatregelen aan een
dat door een bekwaamheidsproef of een stage. Deze
personeelstekort.
procedure is echter niet opgenomen in het koninklijk
besluit betreffende de gezondheidszorgberoepen,
terwijl de wet wel in een procedure van compenserende maatregelen voorziet. De wet is echter wat
de gezondheidszorg betreft enkel van toepassing is op de niet sectorale beroepen48. Ze geldt dus niet
voor artsen, verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers, tandartsen, vroedvrouwen en apothekers.
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2. binnen de reglementair vastgestelde termijn (hetzij drie, hetzij vier maanden) te beslissen over
de aanvragen tot erkenning van de in een andere Europese lidstaat behaalde beroepskwalificatie
tot uitoefening van een gereglementeerd gezondheidszorgberoep.
De federale Ombudsman beveelt bovendien aan50 de richtlijn 2005/36/EG volledig om te zetten in
Belgisch recht en met name voor de beoefenaars van de sectorale gezondheidszorgberoepen (arts
met een basisopleiding, medisch specialist, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, beoefenaar
der tandheelkunde, gespecialiseerd beoefenaar der tandheelkunde verloskundige, apotheker) het
onmogelijk maken om de aanvraag tot erkenning van de beroepskwalificatie zonder meer af te
wijzen door de compenserende maatregelen te voorzien, voorgeschreven door artikel 14 van de
Richtlijn.
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AA 10/08, pp. 143-144; p. 149.
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4. Informatie en aangepaste communicatie
Goede communicatie en informatie kunnen bijdragen tot een goede verstandhouding tussen de
administratie en de burger en klachten helpen vermijden.
Het belang ervan blijkt uit heel wat situaties die door de federale Ombudsman werden onderzocht. In
dit hoofdstuk gaan we dieper in op enkele daarvan: correcte informatie over behandelingstermijnen,
het tijdig en duidelijk aankondigen van een wijziging van eerdere administratieve standpunten,
duidelijke informatie over kosten verbonden aan sommige aanvragen en bepaalde rechten van de
burger vrijwaren door hem correct te informeren.
De federale overheid moet een performant communicatie- en informatiebeleid uitwerken. Het lijkt
nuttig om met het oog daarop de algemene principes vast te leggen waarop de externe communicatie
van de federale overheid gebaseerd moet zijn.

Juiste informatie over de behandelingstermijnen
Binnen welke termijn wordt een aanvraag tot regularisatie van het verblijf
behandeld?

Een kort citaat: De regering opteert voor een regularisatiebeleid op individuele basis. De regularisatiecriteria
m.b.t. de buitengewone omstandigheden zullen worden verduidelijkt in een omzendbrief (langdurige
procedure, ziekte en een prangende humanitaire situatie, met inbegrip van de duurzame lokale verankering).
In maart 2009 kreeg de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse Zaken een
eerste instructie die verduidelijkt welke situaties de toekenning kunnen rechtvaardigen van een
machtiging tot verblijf om humanitaire redenen.
Op 19 juli 2009 bezorgde de Eerste minister nieuwe richtlijnen aan de administratie die een tiental
humanitaire situaties beschrijven die aanleiding kunnen geven tot een regularisatie. De richtlijnen
werden in september 2009 aangevuld met een vademecum.
De meeste criteria die opgenomen zijn in de instructie van 19 juli 2009 zijn permanent. Om de
toepassing te verkrijgen van de twee criteria gebaseerd op een duurzame lokale verankering moest de
aanvraag tot regularisatie evenwel ingediend worden tussen 15 september 2009 en 15 december
2009. Bovendien konden de personen die in het bezit waren van een tijdelijke verblijfstitel ook een
machtiging aanvragen tot onbeperkt verblijf in die zelfde periode.
Het publiceren van deze nieuwe regularisatiecriteria leidde tot talrijke nieuwe aanvragen om een
verblijfsvergunning en tot het updaten van talrijke vroegere aanvragen die nog hangend waren bij de
DVZ.
In december 2009 vernietigde de Raad van State de instructie van 19 juli 2009.51
De staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid heeft echter publiekelijk beloofd dat hij de criteria
van de instructie verder zal toepassen in het kader van zijn discretionaire bevoegdheid.
Van bij het begin van 2010 was er een aanzienlijke toename van het aantal klachten bij de federale
Ombudsman over de behandelingstermijn van de aanvragen om verblijfsvergunning. In vergelijking met
2009 steeg het aantal klachten over de DVZ met 150%.
51

Arrest nr. 198.769, 11 december 2009.
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Een onderdeel van het regeerakkoord van 18 maart 2008 is gewijd aan asiel en migratie.
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Deze stijging moet echter gerelativeerd worden in het licht van het totale aantal dossiers dat bij de
DVZ werd ingediend.
In juli 2010 wachtten er 44 000 dossiers op een behandeling, de 5 000 regularisatieaanvragen die de
Stad Antwerpen nog moest doorgeven niet meegerekend.52 Anderzijds nam de dienst Humanitaire
Regularisatie bij de dienst Vreemdelingenzaken om en bij de 30 000 beslissingen in de loop van de
eerste tien maanden van 2010. De federale Ombudsman krijgt dagelijks heel wat bezoeken en
telefoontjes van vreemdelingen die zich zorgen maken over de stand van hun dossier.
Die uitzonderlijke situatie heeft de federale Ombudsman er toe gebracht – om niet te zeggen er toe
verplicht – om aanpassingen door te voeren in de behandelingsprocedure van de klachten over de
termijn van de verblijfsaanvragen. Hierbij stond een dubbele doelstelling voorop, enerzijds de werklast
van de ambtenaren bij de DVZ niet of zo weinig mogelijk verzwaren en anderzijds een ongelijke
behandeling vermijden van de aanvragers van een regularisatie.
Voor de klachten over de behandelingstermijn van een regularisatieaanvraag, controleert de federale
Ombudsman sinds september 2010 enkel nog of de DVZ de aanvraag heeft gekregen en ook zal
behandelen en vraagt hij de DVZ om mee te delen wanneer er een beslissing genomen is.
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In 2006 hebben wij de DVZ aanbevolen om de
aanvragen om machtiging tot verblijf te behandelen
binnen de redelijke termijn voorzien in het Charter
voor een klantvriendelijke overheid, namelijk binnen
de vier tot acht maanden, in voorkomend geval te
verlengen met de termijn die de aanvrager of een
andere overheid nodig had om de door de dienst
Vreemdelingenzaken gevraagde informatie, die nodig
is om een beslissing te nemen, te verschaffen.53
Gezien de al vermelde bijzondere omstandigheden
respecteert de administratie deze termijnen niet altijd.
In die gevallen moet de DVZ de aanvrager echter
naar behoren informeren over de stand van zijn
dossier.
Verder is ook gebleken dat de administratie inmiddels
de aanvragen voor een definitieve verblijfstitel van
personen die al een tijdelijke verblijfsvergunning
hebben, slechts behandelt op het ogenblik dat de
tijdelijke vergunning verloopt.

De tijdelijke verblijfstitel van mevrouw Serena Bila
vervalt op 18 juni 2010. Zij is er zeker van dat zij
beantwoordt aan de nieuwe regularisatiecriteria
van de instructie van 19 juli 2009. Daarom vraagt
zij in oktober 2009 aan de dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) om haar tijdelijke
verblijfstitel om te zetten in een definitieve
verblijfsvergunning. Mevrouw Bila is goed
ingeburgerd in België, zij woont hier al meer dan
negen jaar en haar kinderen lopen hier school.
Begin 2010 neemt zij contact op met de DVZ om
te vragen hoe ver het staat met haar aanvraag.
Daar zij geen antwoord krijgt, richt zij zich tot de
federale Ombudsman. De DVZ laat de federale
Ombudsman weten dat de dienst de aanvragen
voor een definitieve verblijfstitel behandelt op het
ogenblik dat de tijdelijke verblijfstitel verloopt. De
aanvraag voor een definitieve verblijfstitel van
mevrouw Bila wordt dus pas in juni 2010
onderzocht. Uiteindelijk krijgt mevrouw Bila in
november 2010 onbeperkt verblijfsrecht.

De betrokken personen zijn echter niet op de hoogte gebracht van deze nieuwe manier van werken
en maken zich dan ook terecht zorgen over de behandelingsduur van hun dossier.
Wij hebben aan de DVZ gevraagd dat hun Helpdesk betere informatie zou geven aan personen die de
stand van hun dossier willen kennen.
De federale Ombudsman heeft niets tegen de huidige werkwijze van de administratie waarbij de
aanvraag tot een definitieve verblijfsvergunning pas onderzocht wordt op het ogenblik dat de tijdelijke
verblijfstitel moet verlengd worden. De DVZ moet deze informatie wel op een actieve manier
verspreiden, via de gemeentelijke administraties of rechtstreeks aan de personen die de Helpdesk
contacteren.
52

53

Op 1 oktober 2010 diende de dienst Vreemdelingenzaken 41 654 aanvragen te behandelen, waarvan er 1 070 waren
ingediend op basis van het vroegere artikel 9, alinea 3, van de wet van 15 december 1980, 30 208 aanvragen gebaseerd op
artikel 9bis en 10 376 aanvragen om medische redenen, gebaseerd op artikel 9ter.
Jaarverslag 2006, pp. 49-51.
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Sinds eind november 2010 geeft de Helpdesk van de DVZ deze informatie inderdaad door aan de
betrokken personen.

Wanneer zal ik mijn nummerplaat ontvangen?
De website van de FOD Mobiliteit en Vervoer geeft bij benadering aan hoeveel tijd de FOD nodig
heeft voor de afhandeling van een inschrijvingsaanvraag en de daaropvolgende verzending van de
kentekenplaat en het inschrijvingsbewijs.
Als de aanvraag volledig in orde is en rechtstreeks aan de directie Inschrijvingen & Homologaties
Voertuigen (DIV) werd gericht, hoeft men volgens die informatie niet lang te wachten.
De aanvraag kan gebeuren per post, ter plaatse bij een van de provinciale DIV antennes of door de
makelaar of verzekeraar via de internet applicatie WebDIV. Als het om een niet-gepersonaliseerde
kentekenplaat gaat, zou de afhandeling ervan volgens de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer
hooguit enkele werkdagen in beslag mogen nemen. Voor een gepersonaliseerde kentekenplaat kan het
tot twee weken duren.
In de praktijk blijken deze termijnen aanzienlijk langer. Ook op de gewone, niet-gepersonaliseerde
nummerplaten moet men soms meerdere weken in plaats van enkele dagen wachten. Mensen denken
dan dat er iets mis is met hun aanvraag of komen soms in de problemen omdat ze hun voertuig niet
op het geplande moment in gebruik kunnen nemen.

Wijzigingen op tijd en duidelijk aankondigen kan veel
problemen voorkomen
Voorafgaande informatie over de rechtzetting van een eerder gevestigde
verkeerde belastingaanslag
Het kan gebeuren dat, door een verkeerde toepassing van de wet of een fout in de programmering,
een ganse reeks aanslagen verkeerd berekend wordt. Als een veralgemeende rechtzetting zich
opdringt, dan moet de fiscus de belastingplichtigen tijdig en volledig informeren, vooraleer een
aanvullende aanslag te vestigen.
Daarnaast moet de FOD Financiën veralgemeende rechtzettingen ook goed organiseren. Dit is niet
alleen in het belang van de burger maar ook van de belastingadministratie zelf. De buitendiensten
moeten de reden van de rechtzetting kennen en over alle informatie beschikken zodat zij op hun beurt
de burger op correcte wijze kunnen informeren Zo niet wordt het moeilijk om de belastingplichtige te
overtuigen van de correctheid van de rechtzetting, en conflictsituaties en nodeloze betwistingen te
vermijden.
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De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft beloofd om vertragingen effectief op de website te vermelden in
periodes waarin de werkelijke wachttijden de vooropgestelde termijnen significant overstijgen.
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Een veralgemeende rechtzetting vooraf
aankondigen met een standaardbrief is
uiteraard een goed initiatief. De kwaliteit
van de standaardbrief is wel bepalend voor
een verder vlot verloop van de rechtzetting.
Als de brief niet voldoende gedetailleerd en
klantvriendelijk is, zal de rechtzetting toch
op heel wat weerstand stuiten, wanneer
belastingen moeten worden bijbetaald.
Bij veralgemeende rechtzettingen van een
reeks aanslagbiljetten, aangekondigd met
een voorafgaande standaardbrief, zou de
administratie rekening moeten houden met
de ombudsnormen door:
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- te vermelden welke fout(en) er in de
berekening(en) werden gemaakt (actieve
informatieverstrekking),
- te vermelden waar precies in de
berekening de rechtzetting gevolgen
heeft (actieve informatieverstrekking),
- de wetsartikelen te vermelden die aan de
basis liggen van de rechtzetting (afdoende
motivering),
- vóór de verzending van de brief de
buitendiensten alle informatie over de
rechtzetting(en) te verschaffen (efficiënte
coördinatie).

De heer en mevrouw Verproest, beiden gepensioneerd, krijgen een
half jaar na hun aanslagbiljet een standaardbrief van de fiscus.
Daarin staat dat zij een herberekening van de aanslag mogen
verwachten. De teruggave die zij in januari 2010 hebben
ontvangen, moeten ze in augustus 2010 grotendeels terugbetalen
op basis van de nieuwe aanslag. De standaardbrief heeft hen niet
overtuigd: “Ingevolge een onjuiste interpretatie van nieuwe
wettelijke maatregelen inzake belastingverminderingen voor
pensioenen en/of vervangingsinkomsten, werd in de berekening
van uw aanslag ten onrechte een vermindering van 102,38 euro
verrekend. Er wordt een herberekening uitgevoerd en er zal u
eerstdaags een aanvullende aanslag worden toegezonden ten
bedrage van 109,54 euro.”
Het echtpaar wenst bijkomende uitleg. Na enkele vruchteloze
telefoontjes met hun controlekantoor, volgt een klacht bij de
federale Ombudsman. Na toetsing van de berekening aan de
wetgeving, blijkt dat de echtgenoot in de eerste aanslag ten
onrechte de aanvullende vermindering voor pensioenen heeft
gekregen. Om die aanvullende vermindering te genieten, mag het
netto-inkomen niet boven een wettelijk grensbedrag liggen. De
controle van het netto-inkomen moet echter gebeuren vóór de
toekenning van het huwelijksquotiënt. In de berekening van de
fiscus gebeurde de controle van het netto-inkomen na de
toekenning van het huwelijksquotiënt. De wetgeving die de
volgorde van de berekening vastlegt, bestond al in 2005, dus het
ging niet echt om “nieuwe, wettelijke maatregelen”. Nadat, op
vraag van de federale Ombudsman, de fiscus een gedetailleerde
motivering van de rechtzetting bezorgd heeft aan de echtgenoten
Verpoest, betalen zij de verschuldigde belasting.

Belastingplichtigen moeten weten dat de fiscus de aangekondigde
belastingteruggave niet aan hen maar aan hun schuldeisers zal betalen
Belastingbetalers verbazen er zich regelmatig over dat zij hun door de FOD Financiën aangekondigde
belastingteruggave (of moratoire intresten) niet ontvangen. Wat is hier aan de hand?
Zonder de belastingplichtige vooraf te verwittigen, houdt de administratie de teruggave soms geheel of
gedeeltelijk in en stort ze door aan een derde in het kader van een schuldoverdracht of een
derdenbeslag. Hij krijgt hierover slechts informatie als hij er zelf naar vraagt bij de
belastingsadministratie.
De FOD Financiën schiet hier schromelijk tekort in zijn actieve informatieplicht. Het recht op een
belastingteruggave aankondigen en die teruggave vervolgens zonder meer niet uitvoeren lijkt eerder
op desinformatie. De administratie moet de belastingbetaler spontaan inlichten zodat hij niet zelf op
zoek moet naar de bestemming van zijn teruggave.
Tijdens een opleiding eind 2010 heeft de belastingsadministratie de ontvangers gewezen op hun
verplichting om de betrokken personen actief te informeren.
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Volgens hun aanslagbiljet hebben de heer en mevrouw Lepoivre recht op een belastingteruggave van 1 750 euro, die
binnen twee maanden zal worden gestort. Als zij enkele dagen na de vervaldatum nog niets gekregen hebben,
neemt mevrouw Lepoivre contact op met haar ontvangkantoor Directe Belastingen. Daar verneemt zij dat het
incassobureau CréaRécup beslag gelegd heeft op haar teruggave, maar verder krijgt zij geen informatie. De federale
Ombudsman vraagt uitleg aan de FOD Financiën. Het beslag blijkt het gevolg van een openstaande schuld door een
krediet dat mevrouw Lepoivre heeft opgenomen voor haar huwelijk. Op vraag van de federale Ombudsman
berekent de FOD Financiën daarom het respectieve aandeel van de echtgenoten in de in beslag genomen
teruggave. Na die berekening blijkt de heer Lepoivre recht te hebben op de volledige teruggave. Een jaar later krijgen
de heer en mevrouw Lepoivre te maken met hetzelfde probleem. Het ontvangkantoor laat opnieuw na hen te
informeren dat het de aangekondigde belastingteruggave doorstort aan de firma CréaRécup. Na berekening van de
evenredige delen heeft mevrouw Lepoivre dit jaar recht op een gedeelte van de teruggave. Dat deel stort de
belastingsadministratie dan door aan CréaRécup. Het resterende bedrag van de teruggave komt toe aan de heer
Lepoivre.

Vanaf het aanslagjaar 2011 zal de belastingsadministratie elke belastingplichtige inlichten over de
aanwending van een belastingteruggave als dit bedrag dient om een belastingsschuld te vereffenen of
om een derde partij te betalen in het kader van een schuldoverdracht of de uitvoering van een
derdenbeslag.

Onduidelijke standaardbrieven over onterecht uitbetaalde kinderbijslag

Het kinderbijslagfonds RSZPPO stuurt in geval van
een onterechte betaling altijd een brief aan de
persoon die de kinderbijslag ontving. In deze
standaardbrief wordt enkel het bedrag en de reden
van de onterechte betaling aangepast op grond van
het specifieke dossier.
De RSZPPO was het ermee eens dat de
standaardbrief in geval van regularisatie tussen
kinderbijslagfondsen tot verwarring en onnodige
zorgen aanleiding kon geven en past deze aan.

Het kinderbijslagfonds RSZPPO schrijft aan
mevrouw Bleys dat het haar een jaar eerder een
bedrag van 6 056 euro ten onrechte heeft
betaald. Dit bedrag had ze van een ander
kinderbijslagfonds moeten ontvangen. Vervolgens
schrijft de RSZPPO dat dit bedrag bij mevrouw
Bleys moet worden teruggevorderd en dat het
bevoegde kinderbijslagfonds het tegen 100% zal
afhouden van de te betalen kinderbijslag. De
RSZPPO besluit zijn brief met de mededeling dat
de regularisatie tussen de RSZPPO en het nieuwe
kinderbijslagfonds zal gebeuren. Door de
onduidelijke en op het eerste gezicht tegenstrijdige
informatie in de brief maakt mevrouw Bleys zich
zorgen. Ze weet niet zeker of zij het bedrag van
6 056 euro zelf aan de RSZPPO moet betalen
dan wel of de terugbetaling door haar huidige
kinderbijslagfonds zal gebeuren.

De fiscus wijzigt zijn praktijk van belasten van de Plaatselijke
Werkgelegenheidagentschappen zonder voorafgaande verwittiging
De Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) proberen in te spelen op de vraag naar
bepaalde activiteiten die niet worden aangeboden door de reguliere arbeidscircuits, zoals hulp in het
huishouden, tuinieren, … Op die manier bieden ze langdurig werklozen en leefloners de kans om
(weer) actief te zijn op de arbeidsmarkt.
Als verenigingen zonder winstoogmerk zijn de PWA’s onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.
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Het gebeurt regelmatig dat kinderbijslagfondsen
kinderbijslag betalen die in principe door een ander
fonds betaald had moeten worden. Dit hoeft niet tot
problemen te leiden voor diegene die de kinderbijslag
ontving. Het ene kinderbijslagfonds kan rechtstreeks
aan het andere vragen om de onterecht betaalde
kinderbijslag terug te storten (regularisatie tussen
fondsen).
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Sinds enkele jaren zijn heel wat PWA’s ook actief in de sector van de dienstencheques. Ze worden
dan door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend als sociale
inschakelingsondernemingen.
Al in 2008 heeft een gewestelijk kantoor van de Controle op de Vennootschapsbelasting bij de FOD
Financiën een PWA dat met dienstencheques werkt, onderworpen aan de vennootschapsbelasting en
niet langer aan de rechtspersonenbelasting.
Volgens het controlekantoor had het PWA aanzienlijke winsten gemaakt. Zijn activiteiten met
dienstencheques moesten dan wel als winstgevend kunnen worden beschouwd en de
arbeidsovereenkomsten als commercieel. Het controlekantoor baseerde zich voor dit standpunt op
het antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag waarin gesteld werd dat een
PWA aan de vennootschapsbelasting moest onderworpen worden.54
PWA’s leveren ontegensprekelijk een openbare dienst. Hun belastingsregime wijzigen komt neer op
het in vraag stellen van hun statuut. De federale Ombudsman stelde daarom aan de FOD Financiën
voor de zaak te bespreken met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vooraleer een
beslissing te nemen in dit dossier. De administratie weigerde en bevestigde het standpunt van het
gewestelijk kantoor van de Controle op de Vennootschapsbelasting.
In september 2010 startte de belastingsadministratie vervolgens een actie om de inkomsten van 2007
en 2008 van alle PWA’s die in België erkend zijn als dienstenchequebedrijven te controleren. Dit
gebeurde zonder voorafgaande verwittiging en zonder intergouvernementeel overleg.
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Enkele weken later en na een werkvergadering op initiatief van de minister van Werk en Gelijke
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, schortte de federale regering de actie van de FOD
Financiën op.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de FOD Financiën zullen een omzendbrief
opstellen die de voorwaarden bepaalt waaraan een PWA die actief is in de sector van de
dienstencheques, zal moeten beantwoorden om te worden onderworpen aan de
rechtspersonenbelasting. De RVA heeft alle PWA’s in kwestie hiervan op de hoogte gebracht.

De geldigheidsduur van een wervingsreserve moet vooraf vastgelegd worden
Op basis van het statuut van het rijkspersoneel55 moet het Selectiebureau van de federale overheid
(Selor) altijd voorafgaand aan de bekendmaking van de selecties beslissen of er al dan niet een
wervingsreserve wordt aangelegd. Het bericht van de organisatie van de vergelijkende selecties moet
ook altijd in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en moet onder meer vermelden of er een
reserve van geslaagden wordt aangelegd en zo ja, de geldigheidsduur en de omvang ervan.
Wanneer in het bericht in het Belgisch Staatsblad wordt meegedeeld dat er na de vergelijkende
selectie een lijst met geslaagden wordt opgesteld die twee jaar geldig blijft, mogen de deelnemers erop
vertrouwen dat - indien ze slagen - zij ook effectief op de lijst zullen staan en dat er hen
werkaanbiedingen voor de functie kunnen worden voorgesteld zolang de wervingsreserve geldig is.

54
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Vraag nr. 995 van mevrouw Dominique Tilmans van 22 november 2005, Vr. en Antw., Kamer, 2005-2006, nr. 112,
pp. 21 091 e.v.
Koninklijk besluit van 2 oktober 1937.
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Maar zelfs indien kandidaat-deelnemers aan
vergelijkende selecties de website van Selor in de
praktijk ook meer raadplegen dan het Belgisch
Staatsblad, is dit niet de wijze van bekendmaking die
de regelgever heeft opgelegd.
Een Erratum in het Belgisch Staatsblad daarover
bekendmaken nadat het examen heeft plaatsgevonden
en zelfs nadat de resultaten aan de deelnemers zijn
meegedeeld, is, zacht uitgedrukt, niet correct.
Na het voorgeschreven bericht in het Belgisch
Staatsblad kan Selor de duur en de omvang van de
wervingsreserve niet meer wijzigen. Bovendien
moeten de aankondigingen in verband met de
vergelijkende selecties die Selor op zijn website plaatst
overeenstemmen met de mededelingen in het
Belgisch Staatsblad.

In het bericht in het Belgisch Staatsblad over de
organisatie van de vergelijkende selectie voor de
functie van dossierbeheerder heeft de heer
Vanbrussel gelezen dat er een wervingsreserve van
de geslaagden zal worden aangelegd die twee jaar
geldig blijft. Hij gaat er dan ook vanuit dat hij
opgenomen wordt in de wervingsreserve van de
geslaagden wanneer hij het minimum vereist
aantal punten (12/20) behaalt. Selor deelt aan de
heer Vanbrussel mee dat hij 12 op 20 heeft
behaald maar dat hij niet wordt opgenomen in de
lijst van de geslaagde kandidaten en dat er hem
geen werkaanbiedingen zullen worden voorgesteld
op basis van deze selectie vermits hij met zijn
resultaat op de 1490ste plaats in de
rangschikking staat. De heer Vanbrussel gaat niet
akkoord met de handelwijze van Selor dat hem als
geslaagde niet opneemt in de wervingsreserve. Hij
contacteert de ministers van Ambtenarenzaken en
Justitie en dient ook een klacht in bij de
klachtenbalie van Selor. Selor verwijst de heer
Vanbrussel naar een bericht op de website van
Selor over de omvang van de wervingsreserve:
eerst wordt meegedeeld dat deze op 400
geslaagden is vastgesteld, vervolgens dat deze
opgetrokken is tot 1 100 geslaagden. Op 21
december 2009, drie dagen nadat de heer
Vanbrussel zijn resultaat van Selor heeft
ontvangen, verschijnt er ook een Erratum in het
Belgisch Staatsblad waarin staat dat de omvang
van de wervingsreserve bepaald is op 1 100
geslaagden en de geldigheidsduur ervan
teruggebracht is op een jaar. Selor houdt voor dat
de kandidaten door de beslissing in verband met
de omvang en de duur van de wervingsreserve niet
worden benadeeld en verklaart de klacht van de
heer Vanbrussel ongegrond.

De regelgever heeft immers uitdrukkelijk bepaald dat
beslissingen over de duur en de omvang van de
wervingsreserve op voorhand genomen moeten
worden, dus vooraleer de selectie in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt. Latere aanpassingen
van omvang of duur zijn onregelmatig en schenden het
vertrouwen dat de kandidaten moeten kunnen hebben
in de beslissing die Selor daarover vooraf moet nemen.
Bovendien vereist de rechtszekerheid dat de mededelingen op de website van Selor in
overeenstemming zijn met de berichten over de vergelijkende selecties in het Belgisch Staatsblad.
De federale Ombudsman beveelt Selor aan om:
1. zoals reglementair voorzien in het statuut van het rijkspersoneel, in het bericht waarmee het de
vergelijkende selecties bekendmaakt in het Belgisch Staatsblad, desgevallend zowel de duur als
de omvang van de reserve van de geslaagden te vermelden en erover te waken dat alle
aankondigingen van een selectie op de website van Selor gelijkluidend zijn met het bericht dat
verscheen in het Belgisch Staatsblad,
2. de duur en de omvang van de reserve nadien niet meer te wijzigen,
3. de nodige maatregelen te treffen om alle geslaagde deelnemers (deze die een resultaat van 12 op
20 of meer behaalden) aan de selectie ANG09863 / AFG09863 op te nemen in de reserve van
de geslaagden die twee jaar geldig blijft.56

56

OA 10/04, pp. 150-151; p. 162; pp. 174-175.
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Het selectiebureau Selor meent dat het in sommige
gevallen – rekening houdend met de noden van de
administraties – deze regels naast zich neer kan leggen
en na de publicatie in het Belgisch Staatsblad toch nog
kan beslissen om de omvang en de oorspronkelijk
voorziene geldigheidsduur van de wervingsreserve te
beperken. Volgens Selor volstaat hiervoor een
mededeling via de website van Selor en via een
Erratum-bericht in het Belgisch Staatsblad.
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Duidelijke informatie over kosten verbonden aan sommige
aanvragen
De vergoeding voor kadastrale uittreksels
Bij de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie bij de FOD Financiën kan men
kadastrale uittreksels aanvragen. Hiervoor moet een vergoeding, een retributie, betaald worden.
Verschillende mensen hebben erover geklaagd dat zij niet vooraf geı̈nformeerd werden over de (hoge)
kostprijs van het kadastraal uittreksel dat ze aangevraagd hadden. Toen bleek hoeveel ze voor het
kadastraal uittreksel moesten betalen, wilden de aanvragers vaak afzien van hun aanvraag. Dat kon
echter niet meer omdat de opzoeking al verricht was en het kadastraal uittreksel klaar was. Er moest
dus betaald worden.
De administratie zegt dat zij de precieze kostprijs voor het uittreksel pas kan meedelen nadat de
opzoeking zo goed als afgerond is. Het standpunt van de administratie is dan ook dat een aanvraag na
de opzoeking niet meer kon worden geannuleerd en dat de vergoeding moet worden betaald.
Uit het onderzoek van de klachten is gebleken dat de procedure niet overal dezelfde was. Sommige
ambtenaren namen vooraf telefonisch contact op met de aanvragers van zodra de kostprijs van het
uittreksel 124 euro overschreed, maar dat gebeurde niet systematisch
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Na onze tussenkomst paste de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie haar
richtlijnen aan de lokale kadasterkantoren als volgt aan.
Indien het in te vorderen bedrag voor een aangevraagd kadastraal uittreksel het bedrag van 100 euro
overtreft (voordien 124 euro), wordt contact opgenomen met de aanvrager alvorens de opdracht verder
wordt afgehandeld. De aanvrager wordt in kennis gesteld van de geraamde vergelding en verzocht zijn
aanvraag te willen bevestigen. Indien de aanvraag binnen 30 dagen niet wordt bevestigd, wordt het dossier
geklasseerd.
Door het vooraf meedelen van de hoge vergoeding en de vraag om uitdrukkelijke bevestiging kunnen
klachten zoals de federale Ombudsman die ontving, in de toekomst vermeden worden.
De administratie erkende ook dat de informatie op de website van de FOD Financiën in verband met
de vergoeding voor de afgifte van de kadastrale uittreksels voor verbetering vatbaar is. Daar wordt nog
aan gewerkt.

Hoeveel kost een voornaamsverandering?
Bij de dienst Naams- en Voornaamsverandering van de FOD Justitie kan men een aanvraag tot
voornaamswijziging indienen. Hiervoor moet een vast recht van 490 euro betaald worden.
Er bestaat ook een verminderd registratierecht van 49 euro voor de volgende gevallen. Als de
voornaam die men wil wijzigen:
- op zichzelf genomen of samengenomen met de naam, belachelijk of hatelijk is;
- manifest ouderwets is;
- vreemd klinkend is;
- tot verwarring kan aanleiding geven;
- enkel aangepast wordt door een diakritisch teken of leesteken toe te voegen of weg te nemen;
- afgekort wordt;
- veranderd wordt voor transseksualisme.

III. Analyse van de behandelde klachten
4. Informatie en aangepaste communicatie

Over het feit of er recht is op het verminderd
registratierecht kan discussie bestaan. De aanvrager
kan ervan overtuigd zijn slechts 49 euro te moeten
betalen, terwijl de administratie meent dat het vast
recht van 490 euro verschuldigd is.
De dienst Naams- en Voornaamsverandering had
voor die gevallen een vaste administratieve praktijk
ontwikkeld. Als de aanvrager de toepassing van het
verminderd registratierecht vroeg en de administratie
oordeelde dat dit onterecht was, dan vroeg ze aan de
aanvrager om zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren
met het betalen van 490 euro. Deed hij dat niet dan
werd hij geacht afstand te doen van zijn aanvraag.

De heer Dirk Jan Demeester wil zijn voornaam
veranderen in Dee-Jay. Hij meent dat hij hiervoor
niet het vast recht van 490 euro moet betalen,
maar slechts 49 euro omdat het gaat om een
afkorting van zijn huidige voornaam. De dienst
Naams- en Voornaamsveranderingen deelt hem
telefonisch mee dat de gekozen voornaam geen
afkorting is omdat er een toevoeging van letters is.
Tenzij de heer Dirk Jan Demeester zich
uitdrukkelijk akkoord verklaart met de betaling van
490 euro, wordt hij geacht afstand te doen van
zijn aanvraag.

De uiteindelijke beslissing tot toekenning van de voornaamsverandering vermeldde niet waarom de
gevraagde toepassing van het verminderde registratierecht geweigerd was. De dienst Naams- en
Voornaamsverandering nam hierover trouwens op geen enkel ogenblik een officiële beslissing. Hij
deelde enkel telefonisch aan de aanvrager mee dat hij geen aanspraak kon maken op een
vermindering, zonder duidelijke vermelding van de reden.
Bij gebrek aan wettelijke bepaling, kan de administratie echter niet eigenmachtig beslissen dat de
aanvrager afstand doet van zijn aanvraag omdat hij weigert zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren met
de betaling van het niet verminderd tarief.

Als de minister meent dat de voorwaarden niet vervuld zijn, zal de beslissing van de minister
vermelden waarom de gevraagde vermindering wordt geweigerd en met een aparte brief – los van het
besluit dat de naamswijziging toestaat – aan de aanvrager betekend worden. Als de vermindering
wordt toegestaan zullen de motieven die deze beslissing staven in het ministerieel besluit tot
voornaamsverandering opgenomen worden.

Correct informeren om te voorkomen dat de burger rechten
verliest
Personen met een handicap zijn niet altijd op de hoogte van de gevolgen van een
geplande medische herziening
De directie-generaal Personen met een handicap (DGPH) van de FOD Sociale zekerheid kan het
recht op een tegemoetkoming van een persoon met een handicap uit eigen beweging opnieuw
onderzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de DGPH de tegemoetkoming heeft bepaald
voor een beperkte duur, omwille van de evolutieve of voorlopige aard van de medische toestand van
de persoon. Dan wordt er een herziening van het medische dossier gepland.
De persoon met een handicap kan ook zelf en om het even wanneer de herziening vragen van zijn
dossier. In dat geval heeft de beslissing die het bedrag van de nieuwe tegemoetkoming vastlegt,
uitwerking op de eerste dag van de maand volgend op de indiening van de aanvraag, zowel bij een
verhoging van de tegemoetkoming als bij een vermindering.
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Na onze tussenkomst vermeldt de dienst Naamsveranderingen voortaan het bedrag van het te betalen
registratierecht op basis van de elementen in het dossier in de ontvangstmelding van de aanvraag. Hij
geeft de aanvrager de kans om binnen de maand bijkomende elementen te leveren.
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Wanneer de administratie ambtshalve overgaat tot een medische herziening, heeft de nieuwe
beslissing echter pas uitwerking op de eerste van de maand volgend op de betekening ervan.57 Men wil
hiermee vermijden dat er onverschuldigd betaalde sommen teruggevorderd moeten worden bij een
verbetering van de medische toestand die leidt tot een vermindering van de uitkering. Wanneer de
medische toestand verergert en de verergering tot een verhoging van de tegemoetkomingen leidt,
keert dit principe zich echter tegen de persoon met een handicap, des te meer wanneer de DGPH er
lang over doet om de nieuwe beslissing te betekenen.
Een wijziging van de reglementering dient dan ook te
worden overwogen. Intussen kan de DGPH het risico
op het verlies van een deel van de verhoging van hun
tegemoetkoming voor personen met een handicap
wiens medische toestand verergert, al aanzienlijk
verminderen door haar administratieve praktijken aan
te passen
Indien het bedrag van de tegemoetkoming
vermindert, hoeft de persoon met een handicap het
teveel betaalde bedrag tijdens de periode van het
nieuwe medische onderzoek tot aan de datum
waarop de beslissing wordt meegedeeld niet terug te
betalen. Ook als de tegemoetkoming stijgt, zal het
nieuwe bedrag pas in de toekomst worden
toegekend.
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Als de administratie er echter te lang over doet om te
beslissen over de nieuwe tegemoetkoming, voorziet
de reglementering geen enkele mogelijkheid tot het
betalen van achterstallige bedragen of verwijlintresten.
De persoon met een handicap kan er dus belang bij
hebben om zelf een aanvraag in te dienen tot
herziening van zijn medische toestand en niet te
wachten op een herziening die door de DGPH is
gepland.
Maar om dit belang goed in te kunnen schatten, moet
die persoon ook op de hoogte zijn van de impact van
een dergelijke geplande medische herziening!
De federale Ombudsman heeft de informatie
bestudeerd die de DGPH hierover geeft
(kennisgeving van de beslissingen aan de
rechthebbenden, brochures, website). Nergens wordt
aangegeven dat een erkenning van de verergering van
de handicap tijdens een geplande herziening pas tot
een verhoogde tegemoetkoming leidt na de
betekening van de administratieve beslissing

De directie-generaal Personen met een handicap
(DGPH) verhoogt de uitkering van de heer
Delaforge vanaf februari 2010, terwijl de DGPH
bij het laatste medisch onderzoek officieel
vastgesteld heeft dat zijn medische toestand sinds
1 januari 2009 verslechterd is. De heer Delaforge
begrijpt het niet. Waarom krijgt hij geen verhoogde
tegemoetkoming vanaf januari 2009? En waarom
heeft hij geen recht op intresten? Hij heeft toch
sinds het medisch onderzoek nog een jaar moeten
wachten op de nieuwe beslissing. De
reglementering is niet altijd eenvoudig. Tijdens het
onderzoek in 2003 had de arts van de DGPH
rekening gehouden met de evolutieve aard van de
chronische ziekte van de heer Delaforge. Omdat
de medische gegevens wezen op een voorlopig
karakter, plande de DGPH een herziening van zijn
dossier op 31 december 2008. In dit specifieke
geval leidde dit tot een medisch onderzoek in juni
2009 en een administratieve beslissing tot
verhoging van de tegemoetkoming in januari
2010. Volgens de reglementering kan zijn herziene
tegemoetkoming maar uitgekeerd worden vanaf
februari 2010, de maand die volgt op de
betekening van de administratieve beslissing.
Wanneer de heer Delaforge verneemt dat hij zelf
een herziening van zijn dossier had kunnen
aanvragen met uitwerking vanaf de maand
volgend op zijn aanvraag, richt hij zich tot de
federale Ombudsman. Volgens de federale
Ombudsman wordt de heer Delaforge benadeeld
door de administratieve beslissing. Niet alleen
heeft de DGPH de wettelijke termijn voor de
behandeling van de geplande herziening
overschreden, ze heeft de beslissing ook te laat
verstuurd. Het zou dus gerechtvaardigd zijn om
verwijlintresten te vragen aan de administratie.
Deze vorm van herstel is echter onmogelijk omdat,
zoals gezegd, de beslissing van de administratie
slechts uitwerking heeft vanaf de eerste dag van
de daarop volgende maand.

Bovendien kunnen we ons vragen stellen over de
huidige procedure voor de behandeling van geplande
medische herzieningen. Enerzijds garandeert die niet
dat de DGPH de wettelijke termijn van zes maanden respecteert voor het nemen van een beslissing
en anderzijds verliest de persoon met een handicap hierdoor een gedeelte van de tegemoetkoming
die overeenstemt met zijn verergerde medische toestand.
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Koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de inzake tegemoetkomingen aan
personen met een handicap, artikelen 23, §1, 5° et 23, §2, alinea 5.
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De tegemoetkoming die aan een persoon met een handicap wordt toegekend vervangt of vervolledigt
het inkomen van de persoon die als gevolg van zijn handicap, niet langer in staat is om een voldoende
inkomen te verdienen of die bijkomende kosten heeft als gevolg van zijn gebrek aan zelfredzaamheid.
De tegemoetkoming wil een voldoende levensstandaard garanderen en biedt sociale bescherming aan
de rechthebbende, zoals voorzien in artikel 28 van het Verdrag van de Verenigde Naties van 13
december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap.
Daarom heeft de federale Ombudsman de DGPH aanbevolen:
- om personen met een handicap beter te informeren over de gevolgen van een ambtshalve
medische herziening (de nieuwe tegemoetkoming wordt slechts toegekend voor de toekomst
ook al werd de verergering van de medische toestand retroactief vastgesteld);
- om de behandeling van dit soort dossiers te optimaliseren om te vermijden dat de persoon met
een handicap tegemoetkomingen misloopt.58
De federale Ombudsman beveelt ook aan om de reglementering betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap aan te passen in die zin dat de verhoging van de
tegemoetkomingen die het gevolg is van een ambtshalve medische herziening, ingaat vanaf de
eerste dag van de maand die volgt op de datum van herziening.59
Midden januari 2011 deelde de DGPH de federale Ombudsman mee dat zij de mogelijkheden van de
concrete uitvoering van de aanbeveling onderzocht, zowel op het gebied van informatieverstrekking als
op het gebied van de optimalisering van de ambtshalve medische herzieningen om te vermijden dat de
persoon met een handicap tegemoetkomingen misloopt.

Net zoals vele andere klachten, die elders zijn vermeld in dit of in vorige verslagen, tonen de klachten
die in dit hoofdstuk worden besproken aan dat het communicatiebeleid van de federale overheid niet
is gemaakt op maat van de burger
De administratie zou heel wat frustratie en ontevredenheid kunnen voorkomen door duidelijk en
open met de burger te communiceren over vertragingen ingevolge een toevloed van dossiers, een
gebrek aan personeel of de tijdelijke uitputting van de budgettaire middelen, over fouten die moeten
rechtgezet worden, over een wijziging van de administratieve praktijk, over verplichtingen opgelegd
door derden…
Het is fout te denken dat de burger geen begrip kan opbrengen voor de moeilijkheden waarmee de
administratie geconfronteerd wordt. Hij verwacht echter wel om op een volwassen manier en met
respect behandeld te worden. Dat houdt in dat hij duidelijk en correct moet worden geı̈nformeerd
over de oorzaak van een vertraging, de oorsprong van een rechtzetting, de reden voor de aanpassing
van de wijze waarop beslissingen worden genomen… en over de concrete invloed van dat alles op zijn
eigen individuele situatie.
De federale overheid moet een performant communicatie- en informatiebeleid uitwerken dat
gebaseerd is op de principes van transparantie, pro-activiteit en loyaliteit tegenover de burger.
De federale Ombudsman beveelt dan ook aan om de algemene principes vast te leggen waarop de
externe communicatie van de federale administratieve overheden moet gebaseerd zijn.60
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OA 10/05, p. 151; p. 158; pp. 175-177.
AA 10/07, pp. 142-143; p. 149.
AA 10/01, p. 13; pp. 131-132; p. 145.
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Een performant communicatiebeleid
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5. De motivering van de beslissingen
De motivering van de beslissingen is een wettelijke verplichting van de administratie.
Ons is het niet alleen te doen om het formele toepassen van een wettelijke verplichting. Degene die
de beslissing ontvangt, moet ook echt kunnen begrijpen waarom precies die beslissing is genomen
door de administratie.

Zonder alle elementen uit het dossier kan de administratie niet
behoorlijk motiveren
Voor de behandeling van een visumaanvraag is het
van wezenlijk belang dat de administratie die zich
over de aanvraag moet uitspreken op de hoogte is
van alle elementen uit het dossier. Alleen zo kan zij
een eventuele beslissing tot weigering afdoende
motiveren.
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De heer Yola vraagt een visum aan om te komen
studeren in België. Om te bewijzen dat hij over de nodige
bestaansmiddelen beschikt, voegt hij bij zijn aanvraag een
attest van onherroepelijke overschrijving en, als
bijkomende financiering, een aantal travellers cheques. De
dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) weigert het visum af te
leveren omdat het bedrag van de onherroepelijke
overschrijving onvoldoende is als garantie voor zijn
In de meeste gevallen is enkel de dienst
bestaansmiddelen. De heer Yola begrijpt niet waarom de
Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD
DVZ geen rekening gehouden heeft met de travellers
Binnenlandse Zaken gemachtigd om een visum te
cheques. Het onderzoek van de federale Ombudsman
weigeren.
toont aan dat de Belgische Ambassade te Yaoundé
(Kameroen) bij het overmaken van het dossier niet aan de
De Belgische diplomatieke posten in het
DVZ heeft gemeld dat er travellers cheques bij de
buitenland waar de aanvraag wordt ingediend,
aanvraag gevoegd waren. Volgens de diplomatieke post
moeten er dan ook voor zorgen dat de dienst
was dat niet nodig omdat die cheques toch geen
Vreemdelingenzaken uitvoerig wordt ingelicht
betrouwbaar bewijs zijn. Als travellers cheques echter niet
over alle elementen van het dossier.
als bewijs van voldoende bestaansmiddelen gelden, dan
moet de administratie daar een reden voor geven. De
ambassade in Yaoundé had er de DVZ moeten over inlichten dat er travellers cheques bij de aanvraag waren gevoegd.
Alleen zo had de DVZ de weigering naar behoren kunnen motiveren.

De motivering van de afwijzing van een aanvraag tot vergoeding
van zaakschade
Aanvragen tot vergoeding van zaakschade geleden door personeelsleden van de overheidsdiensten
moeten volgens het koninklijk besluit van 16 maart 200661 worden ingewilligd zodra het verband met
de uitoefening van de functie is vastgesteld.
Er zijn ook uitzonderingen op die regel: bij een zware opzettelijke fout, bij de lichte gewoonlijk
voorkomende fout of nog wanneer de schade kan worden vergoed krachtens een verzekering die
door het personeelslid of in zijn voordeel werd aangegaan.
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Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de rechtshulp aan de personeelsleden van bepaalde overheidsdiensten en
de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade.
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Op een afwijzing kan het personeelslid slechts gepast reageren als de beslissing afdoende gemotiveerd
is. De beslissing moet daarom verwijzen naar de toepasselijke reglementaire bepalingen en ze moet
duidelijk aangeven waarom de schadevergoeding wordt geweigerd.

Moratoriuminteresten toekennen en ook de berekening ervan
uitleggen en verantwoorden
Wie belastingen aan de Staat verschuldigd is en de betaaldatum laat verstrijken, krijgt kort daarna van
de Algemene administratie van de Inning en de Invordering bij de FOD Financiën een aanmaning tot
betalen. Is de verschuldigde belasting hoger dan 859 euro, dan vermeldt die aanmaning het bedrag van
de nalatigheidsinteresten berekend aan 7% op jaarbasis.
Zolang de belastingplichtige zijn belasting nog niet heeft betaald, komt het maandelijkse interestbedrag
bij de hoofdsom op de eerste dag van iedere volgende maand. Wie het bedrag wil natellen, kan dat
aan de hand van de gegevens op de aanmaning.
Voor wie moet terugkrijgen van de fiscus is de situatie anders.
De belastingplichtige betaalt tijdig zijn belastingen, maar gaat in bezwaar. Er volgt een administratieve of
rechterlijke beslissing in zijn voordeel en hij heeft recht op een teruggave. Heeft hij recht op
moratoriuminteresten en, zo ja, op hoeveel? Voor het beantwoorden van die vraag, zijn de volgende
uitgangspunten van belang.
Moratoriuminteresten zijn een vergoeding die de administratie moet betalen voor het in het bezit
houden van bedragen die aan de burger toebehoren.
Artikel 418 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) voorziet in een bijzonder
stelsel om de moratoriuminteresten te berekenen. Dat stelsel wijkt af van het burgerlijk recht en komt
erop neer dat de interest wordt berekend per kalendermaand op het bedrag van elke oorspronkelijke
betaling.
Zowel de fiscus als de rechter verwijzen in hun beslissing tot teruggave van ten onrechte betaalde
belastingen meestal naar dit artikel, zonder de moratoriuminteresten te berekenen of het bedrag ervan
te vermelden.
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Mevrouw Vanoost werkt bij de FOD Justitie. Zij woont een overlegvergadering bij in het centrum van Brussel. Tijdens
de vergadering wordt de autoradio gestolen uit haar auto die in de buurt geparkeerd staat langs de openbare weg.
Haar hiërarchisch meerdere geeft een gunstig advies op haar aanvraag tot vergoeding van de geleden schade. Hij
verklaart dat ″de feiten in verband staan met de uitoefening van de functie; dat zij de hiërarchisch meerdere heeft
ingelicht van het bestaan van de schade binnen de twee dagen na het ontstaan ervan en dat zij geen zware
opzettelijke of lichte gewoonlijk voorkomende fout heeft begaan.″ Toch weigert de FOD de schade te vergoeden via
de regeling zaakschade. Mevrouw Vanoost wordt volgens de FOD geacht te weten welke de risico’s zijn wanneer zij
haar auto achterlaat in sommige delen van Brussel. Zij had als voorzorgsmaatregel het front van haar autoradio
moeten verwijderen. Door dit niet te doen heeft zij volgens de FOD het oorzakelijk verband met de uitoefening van
haar dienstopdracht doorbroken. Mevrouw Vanoost is het daar niet mee eens. De federale Ombudsman wijst de
FOD op de uitzonderingsgronden die limitatief opgesomd zijn in de reglementering over de zaakschade tijdens de
uitoefening van de dienst. Hij vraagt de FOD om zijn beslissing nader toe te lichten. De FOD kan geen zware fout
aantonen – het feit dat mevrouw Vanoost heeft nagelaten het front van de autoradio weg te nemen, is op zichzelf
geen zware fout – en kan evenmin feiten aantonen waaruit zou blijken dat er in hoofde van mevrouw Vanoost
sprake is van een lichte gewoonlijk voorkomende fout die de afwijzingsbeslissing zou rechtvaardigen. De FOD wijzigt
dan zijn oorspronkelijke motivering en wijst de aanvraag van mevrouw Vanoost opnieuw af binnen de regeling
zaakschade, deze keer omdat de schade kan worden vergoed krachtens de verzekering van de FOD. De FOD heeft
mevrouw Vanoost voorheen nooit uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid (verplichting) om schadegevallen eerst in
te dienen bij de verzekeringsmaatschappij van de FOD. Nadat de verzekeringsmaatschappij mevrouw Vanoost
gedeeltelijk heeft vergoed, herbekijkt de FOD het dossier. Uiteindelijk vergoedt de FOD het gedeelte van de schade
dat onder de vrijstelling van de verzekering valt.
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Als het om een eenvoudige beslissing voor één
aanslagjaar gaat, dan krijgt de belastingplichtige een
beslissing van de fiscus met het concrete bedrag
moratoriuminteresten, kort nadat hij in het gelijk werd
gesteld.
Ingewikkelder wordt het wanneer het gaat om
beslissingen voor verschillende aanslagjaren, zeker
wanneer het geschil al lang aansleept en de
belastingplichtige slechts een gedeelte van zijn
belastingen betaalde. Nalatigheidsinteresten moeten
in dat geval met moratoriuminteresten worden
verrekend.
In de dossiers die ons werden voorgelegd, was er
altijd bijkomende uitleg nodig bij het berekende
bedrag aan moratoriuminteresten.
In sommige gevallen overwoog de burger zelfs om de
beslissing van de fiscus met het bedrag
moratoriuminteresten ook aan de rechter voor te
leggen. De interesten waren inderdaad ook niet altijd
juist berekend.
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Het bedrag van de toegekende moratoriuminteresten
zou niet tot twijfel of discussie mogen leiden. Daarom
hebben wij aan de administratie voorgesteld om de
berekening bij de beslissing te voegen als motivering
van het concrete bedrag moratoriuminteresten.62 Zo
kan de belastingplichtige de juistheid van het bedrag
altijd nagaan en indien nodig, betwisten.

In 1998 dient de heer Verblee bezwaar in tegen
zijn belastingaanslag. Hij moet een aanzienlijk
bedrag en een belastingverhoging van 200%
betalen. Pas zes maanden na het verstrijken van
de betaaltermijn, betaalt hij het volledige bedrag
van
de
aanslagen,
dit
om
verdere
invorderingsacties te voorkomen. In 2002 beslist
de administratie over zijn bezwaar en vermindert
daarbij de belastingverhoging tot 50%. Die
beslissing betwist de heer Verblee vervolgens voor
de rechtbank van eerste aanleg. Tegen het vonnis
stellen zowel de heer Verblee als de administratie
hoger beroep in. In 2007 herleidt het Hof de
belastingverhoging tot 10%. De heer Verblee is het
niet eens met de beslissingen van de administratie
die het arrest uitvoeren. De toegekende
moratoriuminteresten zijn volgens hem veel lager
dan het resultaat van een berekening volgens het
arrest. De federale Ombudsman vraagt de
berekening op bij de fiscus en vraagt hem om ze
toe te lichten. Uit het onderzoek blijkt dat de
beslissing ter uitvoering van het arrest een fout
bevat. Op de ontheven belastingverhoging van
190% die de heer Verblee volledig heeft betaald
zijn geen moratoriuminteresten toegekend. In zijn
arrest had het Hof van beroep nochtans verwezen
naar een arrest van het Arbitragehof waaruit volgt
dat op een terug te betalen belastingverhoging wel
degelijk interesten verschuldigd zijn. De fiscus
neemt daarna een nieuwe beslissing ter uitvoering
van het arrest, berekent het juiste bedrag
moratoriuminteresten en betaalt die uit.

De Algemene administratie van de Inning en de
Invordering wil hier niet op ingaan, en wel om de volgende redenen. Het oude berekeningsprogramma
voor de interesten levert bij ingewikkelde berekeningen een moeilijk interpreteerbare getallentabel op,
die nog moet worden omgezet in verstaanbare taal. Dergelijke tabel zou bij de belastingplichtige meer
vragen oproepen dan antwoorden opleveren. De aangewezen dienst om uitleg te geven, zou het
ontvangkantoor zijn.

62

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen is ook van toepassing op de
beslissing waarmee het bedrag van de toegekende moratoriuminteresten wordt meegedeeld.
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6. De administratie moet de belangen van de
Staat waarborgen…
…maar hoever moet ze daarin gaan?

Zorgen voor goed opgeleide ambtenaren…
In 2009 zorgden de gecertificeerde opleidingen, georganiseerd door het Opleidingsinstituut van de
Federale Overheid (OFO) van de FOD Personeel en Organisatie, en vooral de testen na de
opleidingen, voor heel wat klachten.
De meeste klachten hadden te maken met de test van de gecertificeerde opleiding Toepassing van de
algemene principes van het fiscaal recht. De test was afgenomen op 15 december 2007 en bestond uit
50 meerkeuzevragen. Een goed antwoord leverde 1 punt op; er werden geen punten afgetrokken als
er geen antwoord was aangeduid en bij een verkeerd antwoord werd er een half punt afgetrokken.
In juli 2008 deelde het OFO de testresultaten aan de deelnemers mee. 458 deelnemers die niet waren
geslaagd, dienden een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van State omdat zij de geldigheid van
de test betwistten.

Op basis daarvan beschouwde het OFO de test als niet valide, annuleerde de beslissingen van de
niet-geslaagden en bood hen de mogelijkheid om een nieuwe opleiding te volgen met behoud van de
oorspronkelijke geldigheidsdatum.
Heel wat deelnemers waren het niet eens met die beslissing en richtten zich daarop tot de federale
Ombudsman. Sommigen maakten de zaak ook aanhangig bij de Raad van State.
De reglementering voorziet dat een gecertificeerde opleiding wordt afgesloten met de beslissing dat
de deelnemer geslaagd is of niet geslaagd. Door de beslissingen te annuleren van de deelnemers die
niet geslaagd waren heeft het OFO voor die deelnemers helemaal geen beslissing genomen. Ze zijn
niet geslaagd, maar ook niet mislukt voor de test.
De ambtenaren die een gecertificeerde opleiding volgen, mogen niet de dupe zijn van een situatie die
door de administratie is veroorzaakt.
De Raad van State heeft de beroepen tot nietigverklaring verworpen wegens gebrek aan belang. In zijn
arresten heeft hij echter wel het standpunt bevestigd dat de federale Ombudsman verdedigt.
De intrekking [van de beslissing tot mislukking] mag noch als voorwerp, noch als gevolg hebben dat de
administratie zich onttrekt aan de verplichting om zich uit te spreken over het slagen of het mislukken van
de eisende partij voor de certificeringstest, die niet volledig werd geannuleerd, gezien de tegenpartij beslist
heeft om de beslissingen tot slagen te behouden. (vrije vertaling)
In uitvoering van de arresten van de Raad van State van het OFO een nieuwe beslissing telkens een
deelnemer het daarvoor in gebreke stelde. De administratie sprak zich dan uit over het al dan niet
slagen op basis van de nieuwe correctiecriteria.
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Omdat er enorm veel klachten waren over de kwaliteit van de test stelde de minister van
Ambtenarenzaken twee experts aan, één per taalrol. Zij moesten de vragen en antwoorden
analyseren en vergelijken met de inhoud van de syllabus die de deelnemers aan de gecertificeerde
opleiding hadden gekregen. Het verslag van de experts was streng. Slechts 28 vragen van de 50 gaven
geen aanleiding tot twijfel.
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Het OFO weigerde echter alle deelnemers op die mogelijkheid te wijzen. Daardoor waren enkel de
personen die beroep hadden ingediend bij de Raad van State, via het arrest officieel op de hoogte van
de verplichting van het OFO om zich uit te spreken over de test.
Nochtans had het OFO er zich tegenover de federale Ombudsman eerder toe verbonden om de
bevindingen van de arresten toe te passen op de dossiers van alle deelnemers. Daarom nam de
federale Ombudsman het initiatief om ook de deelnemers die bij hem een klacht hadden ingediend
maar geen beroep bij de Raad van State, in te lichten over de mogelijkheid om het OFO in gebreke te
stellen om een nieuwe beslissing te nemen.
Het OFO is tekort geschoten in zijn actieve informatieplicht en heeft het gelijkheidsbeginsel niet
gerespecteerd. De federale Ombudsman heeft de klachten over die gecertificeerde opleiding dan ook
als “gegrond” beschouwd.
Bovendien heeft het OFO de gevolgen van de slecht georganiseerde test op de deelnemers
afgewenteld. Het OFO heeft geen correcte afweging gemaakt tussen de belangen van de Staat en die
van de deelnemers. Het belang van de Staat is gelegen in het niet toekennen van een
competentietoelage aan ambtenaren van wie de competenties niet correct werden getest en
gevalideerd. Dat blijkt voor het OFO belangrijker dan het naleven van de reglementering en het recht
van die ambtenaren om de gevolgde opleiding en de afgelegde test afgesloten te zien met een
beslissing. Het OFO heeft bijgevolg het proportionaliteitsbeginsel en het legaliteitsbeginsel geschonden.
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Kan een overheidsdienst regels toevoegen aan de
reglementering om de wedde van zijn personeel te berekenen?
De basisjaarwedde van een voltijds aalmoezenier van
de gevangenissen wordt bepaald overeenkomstig een
koninklijk besluit van 25 oktober 2005.63 Ze verschilt
naargelang de aalmoezenier minder of meer dan acht
jaar anciënniteit heeft.64

De heer Vanrunkst is sinds 1 september 1997
halftijds aangesteld als aalmoezenier in een
gevangenis. Na meer dan 11 jaar wordt hij met
ingang van 1 november 2008 als voltijds
aalmoezenier aangesteld. Tot zijn verwondering
worden zijn 11 jaren deeltijdse prestaties niet,
zelfs niet pro rata, in aanmerking genomen voor
het bepalen van zijn anciënniteit en de berekening
van zijn nieuwe wedde. Het is alsof zijn halftijdse
prestaties er niet zijn geweest!

Volgens een eigen interpretatie van deze
reglementering houdt de FOD Justitie enkel rekening
met de ‘voltijdse en ononderbroken’ prestaties van de
aalmoezeniers bij het bepalen van hun basisjaarwedde.
Voor de aalmoezeniers die eerder deeltijdse
prestaties leverden, begint in die interpretatie de anciënniteit pas te lopen vanaf hun voltijdse
aanstelling, zelfs indien ze ononderbroken aansluit op de periode van deeltijdse prestaties.
De FOD erkent dat zijn werkwijze problemen oplevert en heeft voorgesteld om, voor de berekening
van de anciënniteit, het onderscheid tussen deeltijdse en voltijdse prestaties te doen wegwerken via
een reglementaire aanpassing. In afwachting hield de FOD wel vast aan zijn restrictieve interpretatie
van de huidige reglementering.
De federale Ombudsman heeft de FOD Justitie aanbevolen om:
1. voor de toepassing van artikel 3, 3°, van het koninklijk besluit van 25 oktober 2005 geen extra
voorwaarden op te leggen en zodoende de prestaties die de aalmoezeniers in het kader van hun
deeltijdse tewerkstelling hebben geleverd, minstens pro rata (naar verhouding tot een voltijdse

63
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Koninklijk besluit van 25 oktober 2005 houdende vaststelling van het kader van de aalmoezeniers en de islamconsulenten van
de erkende erediensten en van de moreel consulenten van de Centrale Vrijzinnige Raad der niet confessionele
levensbeschouwing bij de Strafinrichtingen, zomede tot vaststelling van hun weddenschalen.
Koninklijk besluit van 25 oktober 2005, artikel 3, 3°.
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tewerkstelling) in aanmerking te nemen bij de berekening van de anciënniteit met het oog op de
vaststelling van hun basisjaarwedde wanneer ze, aansluitend op hun deeltijdse tewerkstelling,
voltijds worden aangesteld;
2. de personeelsdossiers van de voltijdse aalmoezeniers die eerder deeltijdse prestaties leverden,
te herzien.65
Eind januari 2011 deelde de FOD Justitie mee dat hij een voorstel voorgelegd heeft aan de Inspecteur
van Financiën waarin hij de goedkeuring vraagt om de aanbeveling toe te passen voor de drie
aalmoezeniers die zich in de gehekelde situatie bevinden.

De verkeersveiligheid in het gedrang?
Wie wil deelnemen aan een theoretisch of een praktisch rijexamen moet zijn identiteitskaart
voorleggen.
Op 1 januari 2010 heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer een nieuwe instructie ingevoerd waardoor de
examencentra een bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van een identiteits- of
vreemdelingenkaart niet langer als identiteitsbewijs mochten aanvaarden. Let wel, dit bewijs kan enkel
afgeleverd worden door de gemeente of politie.

De FOD Mobiliteit die moet waken over de
verkeersveiligheid oordeelt dat die in het gedrang
komt door identiteitsfraude bij de rijexamens. De
kandidaten die zich aanboden met een dergelijk attest
in de plaats van hun identiteitsbewijs mochten dan
ook niet langer deelnemen aan het examen.
Vóór de invoering van de nieuwe instructie had de
FOD Mobiliteit overleg gepleegd met de FOD
Binnenlandse Zaken, de overheidsdienst die bevoegd
is voor de geldigheid van de Belgische
identiteitsdocumenten. Binnenlandse Zaken stemde in
met de voorgestelde wijziging gelet op artikel 1 van
het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende
de identiteitskaarten dat bepaalt dat (…) een attest
[van verlies] in geen geval als identiteitskaart kan gelden
(…).

De portefeuille van de heer Tim Vanzandt wordt
gestolen in het weekend van 26 juni 2010. Hij
doet aangifte bij de politie en ontvangt een bewijs
van aangifte van diefstal van zijn identiteitskaart.
Op 28 juni 2010 oefent hij een laatste keer voor
zijn praktisch rijexamen dat hij twee dagen later
zal afleggen. Zijn rij-instructeur overloopt samen
met hem de documenten die hij bij zich moet
hebben de dag van het examen. Tim doet hem
het relaas van de diefstal van zijn portefeuille. De
rij-instructeur waarschuwt Tim dat hij zijn examen
niet zal kunnen afleggen op de afgesproken
datum omdat hij tegen dan geen nieuwe
identiteitskaart zal hebben. De rij- instructeur zorgt
ervoor dat een ander kandidaat zijn rijexamen
aflegt op het ogenblik van de afspraak van Tim.
De moeder van Tim contacteert de federale
Ombudsman omdat zij en haar zoon niet
begrijpen hoe het mogelijk is dat het
examencentrum een officieel document van de
politie niet aanvaardt als identiteitsbewijs.
De rij-instructeur heeft er trouwens goed aan
gedaan om iemand anders mee te nemen op de
afspraak van Tim. Zo moet Tim de – verloren –
retributiebijslag van 25 euro niet betalen. Immers,
als de gemaakte afspraak niet doorgaat omdat de
kandidaat de nodige documenten niet kan
voorleggen, dan moet hij de 25 euro voor het
vastleggen van de afspraak toch betalen.

De nieuwe instructie doorstaat de toetsing aan de
rechtszekerheid, redelijkheid en evenredigheid echter
niet. Het kan niet door de beugel dat een document
afgeleverd door een officiële overheidsinstantie (de gemeente of de politie) ter vervanging van een
identiteitskaart niet aanvaard wordt door een andere overheidsadministratie als geldig bewijs van
identiteit.
65

OA 10/06, p. 151; p. 157; pp. 177-178.
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De groepering van erkende ondernemingen voor
autokeuringen en rijbewijs (GOCA) had de FOD
Mobiliteit en Vervoer er immers voor gewaarschuwd
dat met deze attesten gemakkelijk bedrog kon
gepleegd worden. Door de foto op een dergelijk
attest te verwisselen kon iemand anders de plaats
innemen van de kandidaat bij het rijexamen.
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De vraag was dan ook of er andere minder drastische mogelijkheden waren om de verkeersveiligheid
te garanderen zonder een bewijs van identiteit te weigeren en bijgevolg ook de deelname aan het
examen niet toe te staan.
Na de tussenkomst van de federale Ombudsman werd de instructie aangepast. De attesten van
verlies, diefstal of vernietiging van een identiteits- of vreemdelingenkaart worden opnieuw aanvaard als
identiteitsbewijs voor het afleggen van een theoretisch of praktisch rijexamen
De examencentra reiken het attest van slagen voor de theoretische proef of het praktisch rijexamen
echter pas uit wanneer de kandidaat zijn identiteits- of vreemdelingenkaart voorlegt. Op die manier is
enerzijds het vertrouwen van de burger hersteld en zijn er anderzijds voldoende waarborgen
ingebouwd om de verkeersveiligheid te garanderen.

De bedoeling van de Wetgever niet uit het oog verliezen…
Wie op 1 januari van het jaar eigenaar is van een onroerend goed is voor dat aanslagjaar de
onroerende voorheffing op dit goed verschuldigd.
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Wanneer een onroerend goed op het eind van het jaar een nieuwe eigenaar krijgt die op 1 januari van
het daaropvolgende jaar nog niet geregistreerd is in de bestanden van de diensten van het Kadaster
van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën wordt het
aanslagbiljet in de onroerende voorheffing van het jaar dat volgt op de verkoop nog altijd op naam van
de vorige eigenaar opgesteld.
Volgens artikel 395 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), kan de voormalige
eigenaar vrijgesteld worden van deze betaling op voorwaarde dat:
- hij aan de belastingsadministratie het bewijs levert dat de belastbare goederen op een andere
eigenaar zijn overgegaan;
- hij aan de administratie de identiteit en het volledige adres van de nieuwe eigenaar laat kennen.
Als beide voorwaarden vervuld zijn, kan de Algemene administratie van de Inning en de Invordering
op basis van artikel 396 van het WIB 92 de inning van de onroerende voorheffing verder zetten bij de
nieuwe eigenaar door hem een nieuw exemplaar van het oorspronkelijke aanslagbiljet toe te sturen.
Artikel 396 van het WIB 92 kan echter geenszins gebruikt worden om een nalatigheid van de
administratie weg te werken en een niet betaalde onroerende voorheffing alsnog te innen.
In haar poging om een onroerende voorheffing te innen voor een aanslagjaar van meer dan vijf jaar
geleden op basis van artikel 396, gaat de belastingsadministratie voorbij aan de bedoeling van de
wettekst.
Het spreekt voor zich dat de administratie de wetgeving correct en loyaal moet toepassen.
Als een interpretatie zich opdringt, mag de administratie hierbij de bedoeling van de Wetgever niet uit
het oog verliezen. De finaliteit van artikel 396 is het overbruggen van de termijn die nodig is om de
overdracht van een onroerend goed in de kadastrale legger van de diensten van het Kadaster te
registreren, wanneer deze overdracht aan het eind van het jaar plaats vindt, en is niet het wegwerken
van een nalatigheid van de administratie.
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De administratie mag niet voorwenden dat ze pas
zeven jaar na de aankoop van een onroerend goed de
contactgegevens van de nieuwe eigenaar heeft
ontdekt om haar eigen fout voor het niet behandelen
van het bezwaarschrift te verdoezelen.
De federale Ombudsman heeft de FOD Financiën
uitgenodigd om artikel 396 WIB 92 correct toe te
passen.

In juni 2009 krijgt de heer Sterckx een
aanslagbiljet. Hij moet de onroerende voorheffing
voor het jaar 2002 betalen en dit voor zijn
appartement… dat hij in 2001, acht jaar geleden,
gekocht heeft! De heer Sterckx is ervan overtuigd
dat er sprake is van verjaring. De verjaringstermijn
van vijf jaar is ruimschoots verstreken. Volgens de
administratie echter loopt de verjaring niet vanaf
2002 maar vanaf de verzendingsdatum van het
aanslagbiljet aan de heer Sterckx. Die aanslag
heeft zij pas in 2009 verstuurd met toepassing
van artikel 396 van het WIB 92. Zij belast nu de
werkelijke eigenaar, terwijl de oorspronkelijke
aanslag gevestigd werd bij de vorige eigenaar die
op 1 januari 2002 nog altijd als dusdanig
geregistreerd stond in de bestanden van het
Kadaster. De heer Sterckx is niet akkoord en
neemt contact op met de federale Ombudsman.
De vorige eigenaar heeft in 2002 een
bezwaarschrift ingediend tegen de onroerende
voorheffing. De administratie is zeven jaar blijven
stilzitten. Wanneer ze het dossier weer heeft
opgediept heeft ze beslist toepassing te maken
van artikel 396 WIB 92 ten aanzien van de
nieuwe eigenaar zonder rekening te houden met
het feit dat de verjaringstermijn ten aanzien van
de echte eigenaar was verstreken.
Na de tussenkomst van de federale Ombudsman
heeft de administratie beslist om niet verder te
gaan met artikel 396 en de heer Sterckx te
ontheffen.

De administratie verbindt zich ertoe om in de
toekomst artikel 396 toe te passen op de nieuwe
eigenaar en dat binnen de kortst mogelijke termijn en
ten laatste vóór het verstrijken van de vijfjarige
verjaringstermijn die loopt vanaf de datum op het
oorspronkelijke
aanslagbiljet.
De
Algemene
administratie van de Inning en de Invordering zal
hiertoe de Algemene administratie van de Fiscaliteit
vragen dat de Gewestelijke directies der directe belastingen de identiteit van de nieuwe eigenaar
doorgeven aan de ontvangkantoren, zodra zij die kennen via het bezwaar dat de verkoper indient en
zonder de beslissing op het bezwaar af te wachten.
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Wanneer de vorige eigenaar de onroerende
voorheffing betwist door een bezwaar in te dienen bij
de gewestelijke directie van de Directe Belastingen
moet deze dienst het bezwaar onverwijld behandelen
en de Algemene administratie van de Inning en de
Invordering informeren zodat zij artikel 396 kan
toepassen van zodra ze op de hoogte is van de
overdracht. Op die manier kan de onroerende
voorheffing worden ingevorderd bij de nieuwe
eigenaar voor het verstrijken van de verjaringstermijn
van vijf jaar die begint te lopen vanaf de uitgifte van
het oorspronkelijke aanslagbiljet.
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7. Coördinatie tussen overheidsdiensten op
hetzelfde niveau en op verschillende niveaus
De gemeente is vaak het eerste aanspreekpunt voor de burger bij procedures die verder op federaal
niveau worden afgehandeld. Een goede coördinatie van de werking tussen de overheidsdiensten op de
verschillende niveaus komt zeker de dienstverlening ten goede.
Soms blijkt evenwel het coördineren van de werking van twee afdelingen binnen éénzelfde dienst een
onmogelijke opdracht, ook al werden deze twee afdelingen precies samengesmolten tot één dienst
met het oog op een betere coördinatie.

Een vertraging op gemeentelijk niveau zorgt voor problemen
op federaal niveau bij verblijfsaanvragen

JAARVERSLAG 2010

84

De gemeenten ontvangen de aanvragen om machtiging tot verblijf van vreemdelingen die al in België
zijn. In bepaalde gevallen mogen ze zelf een beslissing nemen over de aanvraag en kennen ze een
(tijdelijke) verblijfstitel toe. In andere gevallen moeten de gemeenten de aanvraag aanvullen en ze dan
voor beslissing doorsturen naar de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de FOD Binnenlandse
Zaken. Zo moeten de aanvragen tot regularisatie op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet
ingediend worden bij de gemeente van de verblijfplaats. Na ontvangst moet de gemeente binnen de
10 dagen een controle van de woonplaats laten uitvoeren en na positieve woonstcontrole het dossier
aan de DVZ doorsturen.
De gemeente is dus een belangrijke schakel tussen de vreemdeling en de DVZ.
De werking van het Centraal Loket Inschrijvingen van de stad Antwerpen dat de aanvragen van de
vreemdelingen te Antwerpen behandelt, zorgde voor problemen. De vreemdeling heeft niet zomaar
toegang tot dit Loket waar hij zijn aanvraag tot verblijf moet indienen. Hij moet eerst een afspraak
maken en kan pas maanden nadien zijn aanvraag indienen of een verblijfsdocument verkrijgen.66
De Ombudsvrouw van de stad Antwerpen legde de problematiek van de lange wachttijden bij het
Centraal Loket voor aan de stad Antwerpen en informeerde ook de federale Ombudsman over het
probleem. Het tijdsverloop tussen het verkrijgen van een afspraak en de daadwerkelijke toegang tot
het loket te Antwerpen was problematisch.
De Vreemdelingenwetgeving gaat ervan uit dat de vreemdeling onmiddellijk toegang heeft tot de
(gemeente)diensten waar hij zijn aanvraag moet indienen. Verschillende bepalingen van de
Vreemdelingenwet voorzien immers dat familieleden van een Belg of een onderdaan van de Unie
onmiddellijk bij het indienen van hun aanvraag een (tijdelijke) verblijfstitel verkrijgen.67
De dwingende termijnen die de verblijfsreglementering aan de DVZ en aan de plaatselijke besturen
oplegt bij het behandelen van bepaalde aanvragen, zijn in Antwerpen soms al verstreken nog voor de
vreemdeling zijn aanvraag kan indienen.
Het feit dat het Centraal Loket Inschrijvingen te Antwerpen niet onmiddellijk toegankelijk is, is ook niet
in overeenstemming met artikel 8 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad

66
67

Eind 2010 bedraagt de gemiddelde wachttijd 2 à 3 maanden, eind 2009 was deze wachttijd nog langer.
Zo ondermeer artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 en volgende en artikel 50 van het uitvoeringsbesluit. Deze
artikelen bepalen dat de familieleden van een Belg of onderdaan van de Unie onmiddellijk een bijlage 19ter verkrijgen als zij
hun identiteit en hun verwantschap met een burger van de Unie bewijzen. Ook personen die met een visum gezinshereniging
naar België zijn gekomen kunnen in beginsel onmiddellijk of minstens op korte tijd een verblijfstitel verkrijgen.
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van 29 april 2004. Volgens deze bepaling krijgt de burger van de Unie, die aan bepaalde voorwaarden
voldoet, onmiddellijk een verklaring van inschrijving.68

De DVZ bevestigde de problematiek. Door de lange
wachttijden bij het Centraal Loket te Antwerpen is er
geen efficiënte coördinatie met de DVZ mogelijk bij
de behandeling van verblijfsaanvragen die via de
gemeente van de verblijfplaats moeten worden
ingediend. De bevoegde dienst van de DVZ, het
Bureau Controle gemeenten69, had al in verscheidene
individuele dossiers het Centraal Loket gecontacteerd
om een oplossing te zoeken.
Na tussenkomst van de federale Ombudsman heeft
de DVZ het Centraal Loket bezocht om de
problemen te bespreken. De verantwoordelijken
antwoordden dat zij de lange wachttermijnen trachten
op te lossen door bijkomende aanwervingen.
Eind 2010 is het probleem minder groot geworden,
maar nog niet opgelost. Van de Ombudsvrouw van
de stad Antwerpen vernamen wij dat de wachttijd om
een afspraak te maken begin januari 2011 schommelt
tussen anderhalve maand en vijf maanden in functie
van het dringende of prioritaire karakter van de
aanvraag.

De heer Jan Janssen, Belg, contacteert de federale
Ombudsman over de behandeling van de
aanvraag tot het verkrijgen van een verblijfskaart
voor zijn echtgenote, mevrouw Dos Santos.
Mevrouw Dos Santos is in december 2009 naar
België gekomen met een toeristenvisum. Het
Centraal Inschrijvingsloket te Antwerpen antwoordt
in januari 2010 dat het de huwelijksakte en het
paspoort van mevrouw Dos Santos per post heeft
ontvangen. De stad Antwerpen moet, na
ontvangst van het paspoort van mevrouw Dos
Santos en het bewijs van (aan)verwantschap
tussen haar en de heer Janssen, een bijlage 19ter
afgeven. Na een positieve woonstcontrole moet
mevrouw Dos Santos dan normaal gezien een
verblijfskaart als familielid van een burger van de
Unie krijgen. Door de lange wachttijden bij de stad
Antwerpen wordt deze normaal te volgen
procedure niet gerespecteerd. De stad reikt geen
bijlage 19ter of enig ander document uit. Het
visum van mevrouw Dos Santos verstrijkt begin
maart 2010 waardoor zij vanaf dan zonder
verblijfstitel in België is. Pas eind april 2010
ontvangt mevrouw Dos Santos, onder meer na
tussenkomst van de federale Ombudsman bij de
DVZ en overmaking van het dossier aan de
Ombudsvrouw van de stad Antwerpen, haar
verblijfskaart als familielid van een burger van de
Unie.

De uitbreiding van de beschikbaarheid van Belpic op vraag van
een gemeente
De Ombudsman van de stad Brugge contacteerde de federale Ombudsman over de beperkte
beschikbaarheid van het Belpic-programma bij de Algemene directie Instellingen en Bevolking van de
FOD Binnenlandse Zaken.

68

69

Artikel 8 van de richtlijn 2004/38/EG bepaalt onder de titel: Administratieve formaliteiten voor burgers van de Unie. 1.
Onverminderd artikel 5, lid 5, kan het gastland voor verblijven van meer dan drie maanden burgers van de Unie de verplichting
opleggen om zich bij de bevoegde autoriteiten te laten inschrijven. 2. De voor de inschrijving gestelde termijn mag niet korter zijn dan
drie maanden te rekenen vanaf de datum van binnenkomst. Er wordt onmiddellijk een verklaring van inschrijving afgegeven, waarin
naam en adres van de ingeschreven personen de datum van inschrijving worden vermeld (…).
In bepaalde gevallen konden de burgers van de Unie aan deze verplichting niet voldoen ook al meldden zij zich onmiddellijk
aan. Artikel 42, §4, van de Vreemdelingenwet bepaalt: De verklaring van inschrijving en de verblijfsvergunning worden afgegeven
volgens de modaliteiten door de Koning bepaald overeenkomstig de Europese verordeningen en richtlijnen. Zij moeten ten laatste
worden aangevraagd bij het verstrijken van een periode van drie maanden na de datum van binnenkomst bij het gemeentebestuur
van de plaats waar men verblijft (…).
Het Bureau Controle van de Gemeenten controleert ondermeer de kwaliteit van de akten die door de gemeentebesturen
worden opgemaakt in toepassing van de Vreemdelingenwet en is ook het contactpunt voor de gemeenten met betrekking
tot de praktische vragen betreffende de vreemdelingenreglementering.
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De federale Ombudsman is niet bevoegd om de
werking van de diensten van de stad Antwerpen te
beoordelen, maar wel om de werking van de DVZ te
beoordelen.
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Belpic is de informaticatoepassing van de FOD
Binnenlandse Zaken voor het aanvragen en activeren
van de elektronische identiteitskaart (eID). Alle
gemeenten zijn via een beveiligde verbinding hierop
aangesloten. Met Belpic kunnen de gemeenten onder
meer een basisdocument aanmaken voor de aanvraag
van een nieuwe eID.

De heer Vos gaat zaterdagvoormiddag naar de
dienst Burgerzaken van de stad Brugge. Er zijn
veel wachtenden voor hem. Als het eindelijk zijn
beurt is, is het te laat om zijn nieuwe elektronische
identiteitskaart (eID) nog te kunnen aanvragen.
De informaticatoepassing Belpic waarop de
gemeenten voor de aanmaak van een nieuwe eID
moeten inloggen, is op zaterdag na 12u30 uur
niet meer beschikbaar.

De federale Ombudsman informeerde bij de FOD
Binnenlandse Zaken naar de mogelijkheid om Belpic
op zaterdag minder vroeg af te sluiten zodat de bevolkingsdiensten van de gemeenten die op
zaterdagvoormiddag open zijn langer een aanvraag tot het vernieuwen van een eID zouden kunnen
behandelen.
De FOD Binnenlandse Zaken zorgde voor een uitbreiding van de openingsuren vanaf zaterdag 3 april
2010. Belpic is voortaan elke zaterdag toegankelijk tot 13 uur.

De oprichting van de directie Inschrijvingen & Homologaties
Voertuigen…
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Bij de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn de dienst
Inschrijvingen van de Voertuigen, beter gekend als de
DIV, en de Homologatiedienst begin 2010
samengevoegd tot één dienst met de nieuwe naam
directie Inschrijvingen & Homologaties Voertuigen.
Dit gebeurde om de procedures van homologatie en
inschrijving beter op elkaar te kunnen afstemmen.
De meeste mensen die hun auto verkopen, willen hun
nummerplaat behouden voor hun nieuwe auto. Dat
kan natuurlijk maar de procedure is aan strikte regels
en termijnen gebonden. Als de verkoper nog geen
nieuw voertuig ingeschreven heeft onder zijn
nummerplaat op het ogenblik dat de nieuwe eigenaar
het verkochte voertuig laat registreren, dan krijgt hij
een bericht dat zijn nummerplaat uit het repertorium
zal geschrapt worden. Vanaf dan heeft de verkoper
volgens de reglementering vier maanden de tijd om
zijn nummerplaat in te leveren voor schrapping of om
een ander voertuig onder die nummerplaat te laten
inschrijven. Doet hij geen van beide binnen deze
termijn dan wordt er een Pro Justitia opgesteld
wegens het niet tijdig inleveren van de nummerplaat,
met mogelijke gerechtelijke vervolging. De
nummerplaat mag vanaf dan niet meer worden
gebruikt, ook niet voor een ander voertuig, en wordt
geschrapt uit het repertorium van de voertuigen.
Nu kan het gebeuren dat men de inschrijving van zijn
voertuig ruim op tijd aanvraagt om die termijn zonder

De heer Swerts laat half oktober 2009 zijn
voertuig uitwissen bij de DIV. Hij wil onder zijn
kentekenplaat een nieuwe, uit Duitsland
ingevoerde wagen, laten inschrijven. In november
2009 stuurt hij de aanvraag tot inschrijving naar
de DIV. Omdat de wagen nog niet gehomologeerd
is, wordt het dossier doorgestuurd naar de
homologatiedienst die zal zorgen voor het
homologatie-attest, nodig om het voertuig te
kunnen inschrijven.
De heer Swerts ontvangt half februari 2010 een
Pro Justitia. Die vermeldt dat ofschoon hij op 14
oktober 2009 een voertuig heeft afgestaan aan
een nieuwe inschrijvingshouder of buiten verkeer
heeft gesteld, hij vier maanden later nog geen
enkel ander voertuig onder zijn kentekenplaat
heeft ingeschreven. De DIV vraagt om de
kentekenplaat terug te sturen.
Pas eind februari 2010 is de homologatie van het
voertuig van De heer Swerts in orde en kan het
worden ingeschreven. Hem kan moeilijk worden
verweten dat hij zijn voertuig niet “tijdig” binnen de
vier maanden heeft ingeschreven. Zijn
nummerplaat is enkel niet tijdig hergebruikt omdat
de behandeling van de homologatieaanvraag te
lang heeft geduurd; Daarom vraagt de federale
Ombudsman om de Pro Justitia te annuleren. De
administratie gaat in op dit verzoek, waardoor de
heer Swerts zijn nieuwe voertuig alsnog onder zijn
bestaande kentekenplaat kan laten inschrijven.
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problemen te kunnen respecteren, maar dat de dienst het voertuig niet onmiddellijk kan inschrijven.
Dat is bijvoorbeeld het geval als een in het buitenland aangekocht voertuig nog eerst moet
gehomologeerd worden.
De termijn waarbinnen de inschrijving in dat geval kan worden afgehandeld is dan afhankelijk van de
vlotheid waarmee de homologatie gebeurt. Elke vertraging bij de behandeling van de
homologatieaanvraag heeft een negatieve invloed op de uiteindelijke termijn waarbinnen een voertuig
wordt ingeschreven.
In die optiek is het samen onderbrengen in één directie van de dienst Inschrijvingen en de
homolagatiedienst in principe een goede strategische keuze om de procedures beter op elkaar te
kunnen afstemmen en zo voor een betere dienstverlening te kunnen zorgen.
In de eerste helft van 2010 bleek echter precies het samensmelten van die diensten en daar bovenop
de ingebruikname van een nieuw informaticasysteem de oorzaak van een significante achterstand bij de
behandeling van de homologatiedossiers. De termijn van vier maanden voor de inschrijving werd
daardoor in sommige gevallen overschreden en er werden dan ook Pro Justitia’s opgesteld.
Na tussenkomst van de federale Ombudsman konden de Pro Justitia’s in de situaties, waarin werd
vastgesteld dat de betrokkene niet verantwoordelijk was voor de overschrijding van de termijn van vier
maanden, worden geannuleerd.
De DIV verzekerde ons dat dit ook gebeurt in de dossiers die niet vooraf aan de federale
Ombudsman zijn voorgelegd.
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Wanneer iemand van werkgever verandert, wordt vaak een ander kinderbijslagfonds bevoegd voor de
uitbetaling van de kinderbijslag. Een efficiënte samenwerking en een snelle en correcte uitwisseling van
informatie tussen het oude en het nieuwe kinderbijslagfonds is dan onontbeerlijk. Zoniet dreigt de
sociaal verzekerde die recht heeft op kinderbijslag daar de dupe van te worden.
De heer Deroovere stapt in juli 2009 over van de federale naar de lokale politie. In maart 2010 krijgt hij een brief
van de RSZPPO, het kinderbijslagfonds dat bevoegd is voor de lokale politie. Er is nog een schuld bij de SSGPI, de
dienst die bevoegd is voor de kinderbijslag bij de federale politie. De heer Deroovere begrijpt dat de kinderbijslag
hem niet verder wordt uitbetaald als gevolg van dit schuldsaldo, maar hij begrijpt niet wat de reden daarvoor is. Hij
meent dat hij correct moet worden geı̈nformeerd, en dat het niet aan hem is na te gaan waar het probleem zit.
Zowel de SSGPI als de RSZPPO bezorgt de federale Ombudsman een volledig overzicht van de (provisioneel en
definitief) uitbetaalde kinderbijslag sinds de verandering van werkgever. Hieruit blijkt dat er verschillende problemen
zijn. Na de overstap naar de lokale politie heeft de dienst kinderbijslag van de federale politie nog een tijd verder
betaald. Daarom moet er een terugvordering gebeuren door een verrekening tussen de beide fondsen. Ook werd de
kinderbijslag voor één maand dubbel betaald. Uit het samenleggen van alle informatie blijkt dat de dubbele betaling
had kunnen vermeden worden, dat de berichtgeving van de SSGPI aan de RSZPPO meer gedetailleerd en duidelijker
had moeten zijn, en dat de tussen de beide instellingen doorgegeven informatie rond het bedrag van de schuld niet
correct was. De RSZPPO meldt verder nog dat de heer Deroovere voor de maand maart 2010 een verkeerd bedrag
heeft ontvangen door het onterecht inhouden van het restbedrag van de schuld. Het dossier van de heer Deroovere
wordt uiteindelijk in april 2010 volledig geregulariseerd. Hij krijgt én een correct overzicht van de uitbetalingen en
verrekeningen voor alle maanden vanaf zijn overstap, én hij krijgt opnieuw op regelmatige wijze kinderbijslag
uitbetaald. Een duidelijkere en snellere uitwisseling van de informatie en een betere samenwerking tussen de beide
kinderbijslagfondsen, had echter veel problemen kunnen vermijden.
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Veranderen van werkgever, veranderen van kinderbijslagfonds …
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8. Automatisering en sommige gevolgen
De administratieve procedures die zich het best lenen tot automatisering zijn natuurlijk die procedures
die een massa gebruikers kennen en die voornamelijk met cijfergegevens werken. Per definitie
beantwoorden de fiscale procedures aan die twee criteria.
Het is dus een logische keuze van de fiscale administratie om haar performantie te verbeteren door
steeds verder te gaan in de automatisering van haar werkprocessen en procedures. Automatisering
sluit echter nooit alle fouten uit. Daarom moeten er aangepaste en doeltreffende systemen ontwikkeld
en gebruikt worden voor de opsporing en verbetering van de resterende fouten. Om het uit te
drukken met enige dramatiek: de burger die het slachtoffer is van een fout mag niet geofferd worden
op het altaar van de globale efficiëntie van het systeem en mag niet gedwongen worden een
lijdensweg te ondergaan om zijn dossier in orde te krijgen.

De bestanden van de fiscus
De aangifte in de bedrijsvoorheffing
Wanneer een bedrijf bedrijfsvoorheffing betaalt, is het natuurlijk belangrijk dat deze juist aangegeven
wordt.
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De FOD Financiën kijkt na of de bedragen in de elektronische databanken wel overeenkomen met de
aangegeven bedragen en of de bedrijfsvoorheffing daadwerkelijk werd betaald. Indien de aangegeven
bedragen en de betalingen niet overeenkomen, dan waarschuwt de administratie het bedrijf met een
standaardbrief. Indien de fout niet verbeterd wordt, dan laat de administratie de aangegeven bedragen
primeren en gaat zij door de met de inning van het verschil.
Sinds januari 2009 moet de aangifte elektronisch gebeuren, maar dat jaar heeft de administratie
uitzonderlijk nog een papieren aangifte toegestaan. Het was dan de taak van het bevoegde
ontvangkantoor om de gegevens in te voeren in de geautomatiseerde bestanden.
Het systeem werkt niet feilloos en er kunnen fouten gemaakt worden tijdens de aangifte, zowel door
de aangever als door het ontvangkantoor.
De gevolgen van de fouten gemaakt in 2009 zijn zichtbaar tot in 2010.
Bij een elektronische aangifte kan de aangever eventuele fouten snel ontdekken dankzij de gegevens
die hij van de fiscus ontvangt. De aangever krijgt immers via e- mail een ontvangstbewijs twee dagen na
de aangifte. Enkel dan kan hij zijn aangifte inkijken en/of afdrukken en de gegevens in de bestanden van
de fiscale administratie controleren.
Als de aangifte daarentegen nog op de papieren versie werd ingevuld, wordt het resultaat ervan niet
spontaan aan de belastingplichtige doorgegeven en heeft hij geen mogelijkheid om de gegevens te
controleren die het ontvangkantoor in de elektronische bestanden heeft ingegeven. In de praktijk kan
hij slechts bij de ontvangst van de standaardbrief, waarmee de administratie hem waarschuwt over een
verschil tussen aangegeven en betaalde bedragen, kennis nemen van een eventuele fout.
Welke ook de wijze van indiening van de aangifte mag zijn, de standaardbrieven van de administratie
zijn slecht leesbaar, bevatten een massa opties en zijn opgesteld in een weinig toegankelijke
informaticataal. Ze laten niet toe de te verbeteren fouten in de fiche gemakkelijk te herkennen of recht
te zetten en tonen niet aan welke stappen kunnen worden ondernomen. Nochtans is het aan de
belastingplichtigen om tegenbewijzen te leveren, gezien het aangegeven bedrag in de bestanden van
de fiscale administratie voorrang krijgt op het bedrag van de effectief betaalde bedrijfsvoorheffing.
In het algemeen hebben de betrokken bedrijven in het kader van een georganiseerd administratief
beroep in fiscale zaken hun argumenten slechts kunnen voorleggen na de inkohiering van de
onbetaalde bedrijfsvoorheffing. Nochtans beschermt de beroepsprocedure de belastingplichtige niet
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tegen eventuele tussentijdse invorderingsmaatregelen. De aangegeven bedrijfsvoorheffing moet wel
degelijk binnen een korte termijn betaald worden.
Vóór de vestiging van een supplement in de bedrijfsvoorheffing, zou de fiscale administratie er
voordeel bij gedaan hebben om duidelijke en leesbare informatie te verstrekken aan de aangevers over
de mogelijkheid tot rechtzetting van de aangifte wanneer er een verschil is tussen het aangegeven en
het betaalde bedrag.

De bankrekeningnummers
In het Jaarverslag 2008 van de federale Ombudsman70 kwamen de problemen bij het bijwerken van
het bestand van de bankrekeningnummers door de FOD Financiën uitgebreid aan bod. De
problematiek is spijtig genoeg nog altijd even actueel.
Vooral over de teruggaven in de personenbelasting ontvangt de federale Ombudsman veel klachten.
Het vestigen van de aanslag en het verwerken van de gegevens van de aangifte in de aanslag is de taak
van de taxatiediensten bij de FOD Financiën. De ontvangkantoren zorgen voor de teruggave van de
belastingen. Hiervoor hebben zij natuurlijk een juist rekeningnummer nodig.

70

Jaarverslag 2008, pp. 34-35.
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Op 6 juli 2009 dient de BVBA Birquez een met de hand ingevulde aangifte in de bedrijfsvoorheffing in, ondertekend
door de zaakvoerder, mevrouw Boyé. Voor een bedrag van 3 420,00 euro inkomsten wordt 1 320,00 euro
bedrijfsvoorheffing aangegeven en onmiddellijk betaald. Het ontvangkantoor dat de papieren aangifte ontvangen
heeft, voert in de bestanden 342 000,00 euro inkomsten in, en 132 000,00 euro bedrijfsvoorheffing.
In augustus 2009 ontvangt de BVBA een standaardbrief met een aantal vermeldingen waarvan alleen de laatste
van toepassing is voor de BVBA Birquez: de BVBA blijkt een veel groter bedrag bedrijfsvoorheffing te hebben
aangegeven dan er werd betaald. Hierop reageert mevrouw Boyé in een e-mail aan het ontvangkantoor met een
vraag om tekst en uitleg. Ze meldt dat er teveel opties in de brief staan en dat ze niet kan vermoeden welke
mogelijkheid op haar BVBA van toepassing is (″aan de vermelde opties en nummers kan ik geen touw
vastknopen″). Ze besluit dat het ontvangkantoor haar aangifte in de bedrijfsvoorheffing misschien niet heeft
ontvangen en stuurt met dezelfde e-mail een ingescande kopie van haar papieren aangifte.
De administratie reageert niet op haar e-mail bericht.
In november 2009 krijgt mevrouw Boyé een aanslag waarop wordt gemeld dat het resterende bedrag van
131 823,45 euro onbetaalde bedrijfsvoorheffing werd ingekohierd en dat ze het saldo onmiddellijk moet storten. Ze
reageert hierop via e-mail: “Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit een flauwe grap van één van uw medewerkers
betreft, dus ga ik ervan uit dat het een vergissing is, hoogstens een slordigheidje”.
Opnieuw voegt zij een kopie van haar aangifte in de bedrijfsvoorheffing toe en wijst erop dat de telefonische
informatie van het ontvangkantoor, doet vermoeden dat telkens twee nullen die achter de komma stonden, voor de
komma werden geschoven en zo werden ingebracht in de elektronische bestanden waardoor de bedragen met 100
werden vermenigvuldigd.
Ze bevestigt haar verzoek om rechtzetting eind november 2009 per brief en stuurt een maand later een
aangetekende brief. Ondertussen is het januari 2010 en mevrouw Boyé stuurt vanaf dan elke maand een
aangetekende brief, waarop ze geen antwoord krijgt.
Geen enkele reactie van het Ontvangkantoor dus, maar wel van… de dienst voor Handelsonderzoek van de
Rechtbank van Koophandel te Brussel. Mevrouw Boyé moet zich aanbieden met de jaarrekening, de boekhouding
en de opgave van de betaalachterstallen van de BVBA, want “De rechtbank beschikt over informatie die laat
uitschijnen dat haar onderneming zekere moeilijkheden zou kennen.”
Mevrouw Boyé dient een klacht in bij de federale Ombudsman, die onmiddellijk alle betrokken diensten contacteert.
Een week later geeft het Ontvangkantoor aan mevrouw Boyé en aan de dienst voor Handelsonderzoek op vraag
van de federale Ombudsman toe dat het om een vergissing ging en dat de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing
tijdig werd betaald. Kort nadien beslist de gewestelijk directeur dat het resterende bedrag van de aanslag
bedrijfsvoorheffing wordt ontheven en past het ontvangkantoor de elektronische bestanden aan.
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Bij de personenbelasting gebeurt de bijwerking van de rekeningnummers grotendeels automatisch
door de toepassingen Tax-on-web en ScanFin. En toch! Ook al geeft de belastingplichtige bij zijn
aangifte het correcte rekeningnummer door, toch staat er soms op het aanslagbiljet dat een teruggave
aankondigt een oud – meestal al afgesloten – rekeningnummer afgedrukt. Het gebeurt zelfs dat er een
totaal vreemd rekeningnummer op staat.
De belastingplichtige heeft dan de mogelijkheid om
binnen acht dagen aan het ontvangkantoor de fout te
melden en een rechtzetting te vragen. Hij moet dan
het juiste rekeningnummer en een kopie van zijn
identiteitskaart opsturen, allemaal bijkomende
administratieve verrichtingen.
Het tijdig melden van deze fout biedt echter geen
absolute garantie dat de teruggave toch niet op het
verkeerde rekeningnummer gebeurt. Soms verwerpt
het informaticasysteem de wijziging of loopt er nog
iets anders fout.
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De heer Piret leest op zijn aanslagbiljet dat hij
tegen eind december 2009 een terugbetaling mag
verwachten. Hij merkt niet meteen dat het
aanslagbiljet het nummer vermeldt van een oude,
afgesloten rekening. Hij stelt de fout pas vast
wanneer hij begin januari nog geen terugbetaling
ontvangen heeft en hij er zijn aanslagbiljet
opnieuw op naleest. Bij de belastingsadministratie
krijgt hij te horen dat hij de terugbetaling pas na
zes of zeven maanden zal krijgen. De heer Piret is
niet bepaald tevreden, vooral omdat hij zijn nieuwe
bankrekeningnummer wel degelijk vermeld had op
zijn belastingsaangifte, ingediend via Tax-on-web.
Uiteindelijk krijgt de heer Piret de terugbetaling
begin juni, zes maanden na de op het aanslagbiljet
vermelde datum...

Als de fout niet onmiddellijk wordt rechtgezet op het
niveau van het ontvangkantoor, dan wordt de
teruggave verder behandeld als een zogenaamd
speciaal geval en komt het dossier bij de Thesaurie
terecht. Dan kan het nog meerdere maanden duren vóór de teruggave uiteindelijk op het juiste
rekeningnummer terecht komt.
Meestal leidt onze tussenkomst bij de Algemene administratie van de Thesaurie – waar het dossier
zich veelal bevindt op het ogenblik dat wij de klacht ontvangen – tot een onmiddellijk optreden van
deze administratie. Daardoor ontvangt de belastingplichtige zijn teruggave vaak snel na onze
tussenkomst.
Maar hierdoor wordt het probleem ten gronde niet opgelost. Wanneer de federale Ombudsman dan
probeert te achterhalen waarom het verkeerde rekeningnummer op het aanslagbiljet stond afgedrukt,
of waarom met de doorgegeven wijziging van het rekeningnummer geen rekening werd gehouden,
dan wordt hij soms van de Thesaurie, naar het ontvangkantoor, naar de taxatiedienst, naar de dienst
Automatisering van de FOD Financiën… gestuurd.
Erachter proberen te komen waar en hoe de fout is gemaakt, is bijna als het zoeken naar een speld in
een hooiberg.
De Algemene administratie van de Inning en de Invordering en ook de Thesaurie weten en erkennen
dat er problemen zijn met de bestanden van de rekeningnummers. Zij hebben echter nog altijd geen
concrete oplossing. Blijkbaar is in eerste instantie een betere samenwerking tussen alle diensten binnen
de FOD Financiën nodig om de fouten bij de rekeningnummers te beperken.
De federale Ombudsman vindt het onaanvaardbaar dat de FOD Financiën er keer op keer en jaar na
jaar niet in slaagt om in een volledig geautomatiseerd systeem de rekeningnummers van de
belastingplichtigen foutloos bij te houden. In de software ingebouwde controles, sleutels en grendels
zouden de foutmarge tot nul moeten herleiden, uitzondering gemaakt voor de menselijke fout.
Wat er ook van zij, de fouten met de rekeningnummers die nu optreden, moeten onmiddellijk en
zonder bijkomende hinder of inspanning voor de belastingplichtige worden rechtgezet. Ook zonder de
tussenkomst van de federale Ombudsman. En last but not least, er moet dringend een duurzame
oplossing uitgewerkt worden die de fouten in het bijhouden van de rekeningnummers van de
belastingplichtigen voorkomt en voor eens en voor altijd van de baan helpt.
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9. De bemiddeling en de meerwaarde van de
tussenkomst van een neutraal en onafhankelijk
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Niet alle klachten brengen structurele problemen aan het licht waarvoor een algemene aanpassing van
het optreden van de betrokken administratie nodig is. Soms vragen klachten enkel om een individuele
bemiddeling door de federale Ombudsman.
De zaken op een andere manier voorstellen, kan soms voldoende zijn om tot een oplossing te komen.
In andere gevallen is de tussenkomst van de federale Ombudsman nodig om de administratie ertoe te
bewegen afstand te nemen van haar gewone administratieve praktijk en rekening te houden met de
specifieke omstandigheden van een dossier om op die manier een gepast antwoord te geven op de
vraag van de verzoeker.
De hulp die de federale Ombudsman biedt bij het ontrafelen van de wirwar van administratieve
procedures, of bij het verduidelijken van het administratief jargon kan eveneens leiden tot de oplossing
van een geschil.

Hoe is dit te verklaren?
Nog niet alle administraties besteden voldoende aandacht aan de behandeling van de klachten van
burgers. Een aantal gevallen had in ‘eerste lijn’ opgelost kunnen worden.
In andere gevallen laat de externe en onafhankelijke positie van de federale Ombudsman hem toe om
de nodige afstand te nemen en op die manier oplossingen te vinden die tegelijk het algemeen belang
respecteren én beter rekening houden met de specifieke belangen van de verzoeker.
Ook al is een interne klachtendienst (hoe die ook wordt genoemd: klachtendienst, bemiddelingsdienst,
ombudsman…) volledig onafhankelijk van de diensten die de dossiers behandelen, hij is onvermijdelijk
doordrongen van de administratieve cultuur van de organisatie waartoe hij behoort. Zijn optreden
moet kaderen in de managementobjectieven van de directie. De aard zelf van een dergelijke dienst
verhindert hem om dezelfde afstand nemen als een externe dienst.
Deze dossiers tonen aan dat de meerwaarde van de tussenkomst van een neutrale en onafhankelijke
derde niet onderschat mag worden.

Wanneer is er sprake van overmacht?
Een werkgever moet zijn bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) op tijd betalen.
De werkgever die de opgelegde termijnen niet respecteert, moet verhogingen en verwijlintresten
betalen.
Indien hij meent dat er sprake is van overmacht kan de werkgever vragen om geheel of gedeeltelijk van
die sanctie vrijgesteld te worden.
In een dergelijk geval onderzoekt de RSZ of aan de voorwaarden voor overmacht voldaan is.
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De burgers richtten zich telkens tot de ombudsman omdat hun voorafgaande contacten met de
administratie niet leidden tot een bevredigend resultaat. Niettemin kon daarna toch een oplossing
worden gevonden.
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De heer Pontin is verantwoordelijk voor een buitenschoolse vzw. Begin 2008 werft hij een bediende aan en hij
vertrouwt het beheer van het personeelsdossier toe aan een sociaal secretariaat. De inschrijving van de vzw bij de
RSZ is echter onmogelijk. De heer Pontin komt tot de vaststelling dat de school zich het ondernemingsnummer van
de vzw al verscheidene jaren onrechtmatig heeft toegeëigend. De zetel van de vzw bevindt zich op hetzelfde adres
als de school. Ingevolge deze problemen heeft de heer Pontin de driemaandelijkse verklaring met de prestaties en de
lonen van de werknemer niet tijdig kunnen doorgeven aan de RSZ. De RSZ rekent de vzw bijna 500 euro
verhogingen aan. De heer Pontin vraagt hiervoor kwijtschelding, gezien hij meent dat het gaat om een geval van
overmacht. Op basis van het feit dat het probleem veroorzaakt werd door een derde die zich onrechtmatig het
ondernemingsnummer had toegeëigend, verwerpt de RSZ het verzoek van de heer Pontin. De heer Pontin betwist
deze beslissing en vraagt om de tussenkomst van de federale Ombudsman. Op diens aandringen herbekijkt de RSZ
het verzoek van de heer Pontin. De administratie geeft toe dat de vzw een einde heeft gemaakt aan het misbruik
van zijn ondernemingsnummer van zodra hij daarvan op de hoogte was. De administratie aanvaardt de overmacht
en de vzw hoeft de verhogingen van 500 euro niet te betalen.

De burger is niet verantwoordelijk voor problemen met de
postbedeling
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De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA) moet regelmatig werkzoekenden
verhoren die niet hebben gereageerd op
een jobaanbieding van de bevoegde
gewestelijke dienst (VDAB, Actiris of
Forem).
Sommige werkzoekenden laten de RVA
weten
dat
zij
de
opgestuurde
werkaanbieding niet ontvangen hebben,
anderen zeggen soms gewoon dat ze zich
die niet herinneren.
De RVA beoordeelt de situatie op basis van
de argumenten die de betrokken
werkzoekende naar voor brengt.

Mevrouw Champion verneemt van de RVA dat zij gedurende 13
weken haar recht op werkloosheidsuitkering zal verliezen. De RVA
verwijt haar dat zij niet is ingegaan op een jobaanbieding van
Actiris. Ook heeft ze niet gereageerd op de uitnodiging van de RVA
om te komen toelichten waarom ze niet op de aanbieding inging.
Mevrouw Champion betwist dit alles. Zij heeft de jobaanbieding
en de uitnodiging niet gekregen. In het appartementsgebouw waar
ze woont zijn er problemen met de postbedeling. Ze bezorgt de
RVA een petitie die naar aanleiding van die problemen werd
opgesteld door de bewoners van het gebouw. Ze legt ook een
brief van bpost voor waarin die toegeeft dat er problemen zijn met
het bedelen van de post. Op verzoek van de federale
Ombudsman stemt de RVA ermee in om het dossier van Mevrouw
Champion te herzien. De RVA erkent de problemen met de
postbedeling in het gebouw en trekt zijn beslissing tot uitsluiting in.
Mevrouw Champion krijgt dus verder haar werkloosheidsuitkering.

De beoordelingsmarge die de reglementering aan de
administratie biedt, gebruiken …
… om rekening te houden met een informaticaprobleem
Mevrouw Vierhooghe vraagt een werkloosheidsuitkering vanaf 26 januari 2010. De RVA kent haar de uitkering
echter pas toe vanaf 7 mei 2010. Die beslissing verwondert haar. De federale Ombudsman verneemt dat het door
een informaticaprobleem voor het ziekenfonds onmogelijk bleek om een periode van arbeidsongeschiktheid
elektronisch door te geven. Hierdoor kon het dossier van mevrouw Vierhooghe slechts in behandeling worden
genomen in mei 2010. De RVA meldt dat de uitbetalingsinstelling een afwijking kan vragen van de normale
indieningstermijnen. Op basis van een attest van het ziekenfonds waaruit blijkt dat er problemen waren bij het
elektronisch doorgeven van de gegevens, kan het RVA-werkloosheidsbureau dan gebruik maken van zijn
beoordelingsbevoegdheid om een afwijking toe te staan op de indieningstermijn van een dossier. Na tussenkomst
van de federale Ombudsman krijgt mevrouw Vierhooghe ook een uitkering voor de periode tussen 26 januari en
6 mei 2010.
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… om een gezin wat meer financiële ademruimte te geven
De heer Gilson is zelfstandige en vader van vier minderjarige kinderen. Op basis van een administratieve beslissing is
hij sociale regularisatiebijdragen verschuldigd die betrekking hebben op een periode van vijf jaar. In 2009 betaalt de
heer Gilson een deel van die schuld aan zijn sociaal verzekeringsfonds. De bedragen die hij stort worden, zoals
gebruikelijk, eerst aangerekend op de oudste jaren. Omdat hij het jaar 2007 nog niet helemaal heeft aangezuiverd,
kan hij in 2009 niet langer aanspraak maken op de terugbetalingen voor medische zorgen voor zichzelf en zijn
gezin. Gezien de omstandigheden heeft de federale Ombudsman het sociaal verzekeringsfonds gevraagd om een
deel van de betalingen te boeken op de voor het jaar 2007 verschuldigde bijdragen en niet op de voorgaande jaren.
Het sociaal verzekeringsfonds stemt hiermee in en de heer Gilson en zijn gezin kunnen in 2009 opnieuw de
terugbetaling krijgen voor de medische zorgen.

Een dossier deblokkeren

De administratie overtuigen haar beslissing te herzien
Mevrouw Vandersteen begrijpt de beslissing van haar ziekenfonds niet. Dit jaar krijgt zij een lagere
arbeidsongeschiktheidsuitkering dan vorig jaar. Hoe heeft haar ziekenfonds deze uitkering berekend? Zij is ervan
overtuigd dat het om een vergissing gaat. Mevrouw Vandersteen werkt deeltijds en krijgt een
inkomensgarantie-uitkering (IGU) van de RVA. Het ziekenfonds licht toe hoe het de vergoeding heeft berekend en
komt tot een resultaat van 27,84 euro per dag. De federale Ombudsman stelt echter vast dat de RVA het bedrag
van de IGU heeft verhoogd na de berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering door het ziekenfonds. De
federale Ombudsman deelt het aangepaste bedrag van de IGU mee aan het ziekenfonds dat de
arbeidsongeschiktheidsuitkering op basis daarvan herberekent. Na de herberekening bedraagt de dagelijkse
uitkering van Mevrouw Vandersteen 32,19 euro. Mevrouw Vandersteen krijgt 552,45 euro achterstallige uitkeringen
voor de periode in kwestie.
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In mei 2009 richten de heer en mevrouw Ozger zich tot de federale Ombudsman. Sinds eind 2007 wachten zij op
een antwoord van hun kinderbijslagfonds. Zij wensen dat mevrouw Ozger het recht op kinderbijslag zou openen en
hebben daarom een wijziging gevraagd van de voorrangsgerechtigde rechthebbende vanaf 1 januari 2002. Mevrouw
Ozger kan immers als langdurig werkloze aanspraak maken op bijkomende kinderbijslag. Het kinderbijslagfonds
verduidelijkte de federale Ombudsman dat de bijkomende kinderbijslag op basis van de reglementering slechts vanaf
1 januari 2005 aan mevrouw Ozger kan worden toegekend. Nadat de nog ontbrekende informatie over het
beroepsinkomen en de vervangingsinkomsten van de echtgenoten aan het dossier werden toegevoegd, betaalt het
kinderbijslagfonds in augustus 2009 een bedrag van 1 573,64 euro aan achterstallen aan de heer en mevrouw
Ozger voor de periode waarvoor het zelf bevoegd was (periode van september 2007 tot augustus 2009). Het fonds
bezorgt het dossier ook aan de voor de andere periodes (de periode van januari 2005 tot augustus 2007 en de
periode vanaf september 2009) bevoegde fondsen.
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Samenwerken met andere ombudsdiensten aan een concrete
oplossing voor een complex probleem
De federale Ombudsman is er in de eerste
plaats om concrete problemen van burgers
op te lossen, eerder dan om
verantwoordelijken aan te duiden of fouten
vast te stellen.
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Mevrouw Laila is in België aangekomen op basis van
gezinshereniging. Zij biedt zich vrijwel onmiddellijk aan bij de stad
Antwerpen om ingeschreven te kunnen worden. De stad deelt
haar mee dat zij snel een woonstcontrole mag verwachten. Op 17
september 2009 bevalt mevrouw Laila van een dochter waarna
zij tot 21 september 2009 in het ziekenhuis verblijft. Enige tijd
later krijgt zij de rekening van het ziekenhuis. Mevrouw Laila en
Zelfs indien bij het onderzoek van een
haar man zijn verrast dat zij alle medische kosten zelf moeten
klacht vrij snel blijkt dat de betrokken
betalen en er geen enkele tussenkomst van het ziekenfonds is. De
federale administratie correct handelde, kan
reden hiervoor is dat mevrouw Laila pas sedert 22 september
het nuttig zijn om samen met andere
2009 ingeschreven is in het bevolkingsregister van Antwerpen.
ombudsdiensten toch verder op zoek te
Mevrouw Laila wijst erop dat haar aanvraag tot inschrijving bij de
gaan naar een oplossing voor het door de
stad Antwerpen reeds dateert van 13 juli 2009. Bovendien blijkt
burger voorgelegde probleem.
er een eerste (negatieve) woonstcontrole geweest te zijn op
17 september 2009, de dag van haar bevalling. Het ziekenfonds
Sommige situaties zijn zodanig complex dat
is bereid om de inschrijving bij het ziekenfonds te vervroegen als
de burger er zelf niet in slaagt om het
mevrouw Laila kan bewijzen dat er een eerste woonstcontrole
overzicht
te
behouden
en
de
gebeurde op 17 september 2009. Hiervoor neemt de federale
Ombudsman contact op met de ombudsvrouw van de stad
administratieve knoop te ontwarren.
Antwerpen. De federale Ombudsman contacteert ook de
ombudsdienst van het ziekenhuis om de invordering van de factuur op te schorten tot er duidelijkheid bestaat over het
eventuele recht op tussenkomst van het ziekenfonds. De originele documenten in verband met de woonstcontroles bij
mevrouw Laila blijken binnen de diensten van de stad verloren te zijn gegaan. Een bewijs van de woonstcontrole op
17 september 2009 is er dus niet. Meer in het algemeen kan de ombudsvrouw van de Stad Antwerpen wel formeel
bevestigen dat de stad Antwerpen te kampen heeft met achterstand bij de administratieve afhandeling van de dossiers
van nieuwkomers. Op basis van deze gegevens is het ziekenfonds alsnog bereid om de inschrijving bij het ziekenfonds te
vervroegen tot de dag vóór de bevalling. Mevrouw Laila zal van het ziekenhuis een nieuwe rekening ontvangen met alleen
het door haar te betalen persoonlijk aandeel.

De deugdelijkheid van een administratieve praktijk in vraag
stellen
De praktijk van de FOD Economie bestond erin om bij de beoordeling van de aanvraag om forfaitaire
vermindering voor energie rekening te houden met de gezinssamenstelling op datum van de controle
van de aanvraag. Het was oorspronkelijk de bedoeling die controle twee tot vier weken na ontvangst
van het aanvraagformulier uit te voeren.
Gelet op de massale toevloed van aanvragen werd die termijn in vele gevallen overschreden.
Naar aanleiding van een eerste tussenkomst van de federale Ombudsman in 2009 verbond de
administratie er zich toe om in de gevallen waarin de redelijke termijn van vier maanden was
verstreken de datum van aanvraag als referentiedatum te nemen. De federale Ombudsman was echter
van bij aanvang van mening dat de administratie, omwille van de gelijke behandeling en de
rechtszekerheid voor iedere aanvraag diende rekening te houden met de gezinssamenstelling van de
aanvrager op het moment dat de FOD Economie het aanvraagformulier ontving.
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Op de aanvragen die per gewone brief
werden verstuurd, werd door de
administratie echter geen ontvangstdatum
vermeld. De federale ombudsman stelde
voor om er in die gevallen, naar analogie
met het bepaalde in artikel 53bis van het
Gerechtelijk Wetboek, vanuit te gaan dat
de administratie de aanvraag ontving drie
dagen na het versturen ervan.

Eind oktober 2008 doet mevrouw Goossens haar aanvraag op de
post tot het verkrijgen van een premie voor de forfaitaire
vermindering energie. Haar aanvraagformulier is gedagtekend op
28 oktober 2008. Haar belastbaar inkomen voor het in
aanmerking te nemen jaar 2006 bedroeg 11 580,94 euro, ruim
onder de maximumgrens van 26 000 euro. Op 6 november 2008
gaat mevrouw Goossens officieel samenwonen met haar partner.
Op 16 februari 2009 valt er een brief in de bus van de FOD
Economie waarin haar meegedeeld wordt dat ze niet aan de
inkomensvoorwaarden voldoet en geen recht heeft op de
forfaitaire vermindering voor energie. Mevrouw Goossens kruipt in
haar pen en hoopt via bemiddeling van de federale Ombudsman tot een oplossing te komen. De administratie wijst er op
dat het dossier binnen de redelijke termijn van vier maanden is afgehandeld. Op het moment van de controle van de
gezinssamenstelling – 28 november 2008 – bleek mevrouw Goossens al officieel samen te wonen. De federale
Ombudsman dringt aan op het in overweging nemen van de vermoedelijke ontvangstdatum van de aanvraag als
referentiedatum voor de controle van de gezinssamenstelling. De administratie gaat akkoord en de aanvraag van mevrouw
Goossens wordt goedgekeurd in december 2010.

Errare humanum est…
Het kan gebeuren dat de administratie een fout maakt.

De fout kan bestaan in een slechte toepassing van de reglementering waarbij geen rekening wordt
gehouden met de concrete gegevens van het dossier.
Op 15 juni 2009 gaat de heer Carolus samenwonen met zijn moeder. Hij meldt dit aan de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA) in augustus 2009, als hij zijn aanvraag voor werkloosheidsuikeringen indient. De RVA geeft
hem een sanctie, want volgens die dienst heeft de heer Carolus te hoge uitkeringen gekregen in de maanden juni en
juli 2009. Hij moet het teveel betaalde terugstorten en wordt gedurende een week geschorst van zijn recht op een
uitkering. De heer Carolus heeft echter gedurende de maanden juni en juli gewoon gewerkt en heeft helemaal geen
uitkeringen ontvangen. Hij deelt dit mee aan zijn RVA-werkloosheidsbureau, maar krijgt geen nieuws meer. De
federale Ombudsman vestigt de aandacht van het RVA-werkloosheidsbureau op de reglementering. Indien – steeds
volgens die reglementering – een wijzigende gebeurtenis plaatsvindt voor de periode van werkeloosheid, dan mag
die worden aangegeven op het ogenblik dat de werkloosheidsuitkering wordt aangevraagd. Na een nieuw onderzoek
van het dossier bevestigt de RVA dat de heer Carolus tijdens de periode van 15 juni tot 31 juli 2009 inderdaad geen
uitkeringen heeft gekregen en de dienst annuleert de sanctie.

Soms ziet de administratie een document gewoon over het hoofd.
Mevrouw Breene heeft haar werkloosheidsuitkering voor de maanden december 2009 en januari 2010 niet
gekregen omdat ze zich niet opnieuw als werkzoekende zou hebben ingeschreven na een periode van uitsluiting van
het recht op uitkering die afliep op 7 december 2009. Deze sanctie werd haar niet alleen pas in januari 2010
meegedeeld, bovendien kreeg ze pas in februari 2010 een brief van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
(HVW) waarin haar meegedeeld werd dat zij verplicht is om zich opnieuw in te schrijven. Mevrouw Breene neemt
contact op met de federale Ombudsman. Mevrouw Breene heeft een attest van Actiris dat bevestigt dat zij op
7 december 2009 ingeschreven was als werkzoekende. De federale Ombudsman bezorgt dit attest aan de HVW…
Die bevestigt dat er al een bewijs van een inschrijving bij het dossier zat! Blijkbaar was het dossier al maanden
volledig. Uiteindelijk ontvangt Mevrouw Breene in september 2010 haar uitkeringen voor december 2009 en januari
2010, mét verwijlintresten.
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Wanneer de voorafgaande stappen van de burger bij de administratie niet leiden tot een gepaste
oplossing, wendt hij zich tot de federale Ombudsman.
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10. Klachten die de federale Ombudsman niet
kan behandelen en informatievragen
Ook in 2010 ontvingen wij meerdere klachten en reacties van burgers over aangelegenheden die niet
tot onze bevoegdheid behoren.
Zoals ieder jaar bespreken wij in dit hoofdstuk de grote tendenzen die zich aftekenen doorheen de
klachten en verzoeken van de burgers over aangelegenheden die niet tot onze bevoegdheid behoren.

Nood aan een federaal informatiepunt
Al sinds 2007 leggen wij de nadruk op de nood aan een federaal informatiepunt.71 Ook in 2010 is het
er nog altijd niet.
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Bij de dienst Externe Communicatie van de Kanselarij van de Eerste Minister is er een Portaal
belgium.be, informatie en diensten van de overheid. De portaalsite functioneert als een wegwijzer bij
het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de verschillende federale
overheidsdiensten en -instellingen in België. De ambitie blijft beperkt tot het eenvoudig en snel
toegang bieden tot informatie van de federale overheid die al op het internet staat. Het gaat hier niet
om een informatiepunt waar de burger ook telefonisch en/of schriftelijk kan geholpen worden. De
portaalsite kiest wel resoluut voor de ondersteuning van meerdere online toepassingen zoals twintig
mogelijke applicaties met de elektronische identiteitskaart. Sinds 26 oktober 2010 is de portaalsite
actief op Twitter en Facebook.
De vele vragen van burgers aan de federale Ombudsman over de meest diverse onderwerpen blijven
aantonen dat er nood is aan iets meer dan deze portaalsite, aan een echt federaal informatiepunt. Een
dergelijk informatiepunt moet een degelijke minimale dienstverlening aanbieden in de vorm van een
telefonische of schriftelijke ondersteuning van de doorverwijsfunctie.
Volgens de laatste studies heeft drie kwart van de bevolking toegang tot het internet. Toegang hebben
tot het internet is echter niet hetzelfde als het internet kunnen gebruiken om informatie op te sporen.
Volgens de gegevens van het studiebureau Eurostat gebruikt 64 % van de Belgische bevolking dagelijks
het internet.

Klachten over OCMW’s
De federale Ombudsman ontvangt elk jaar een vijftigtal klachten over een probleem betreffende een
OCMW. De zaken waarover de verzoekers klagen zijn zeer divers: de toekenning van een leefloon of
van financiële hulp (behandelingsduur, weigering, moeilijkheden om een afspraak te maken met een
maatschappelijk assistent…), de tussenkomst in medische kosten (dringende medische hulp of
andere), de huisvesting, het budgetbeheer of, tijdens de opvangcrisis, de weigering om bijstand te
verlenen aan de asielzoekers aan wie Fedasil geen opvangplaats heeft toegekend.
Wanneer de dialoog met de maatschappelijk assistent(e) van het OCMW verbroken is of in geval van
een negatieve beslissing van het OCMW, is bij gebrek aan een bevoegde ombudsman72 een beroep
voor de rechtbank vaak het enige alternatief.

71
72

AA 07/01, p. 145.
Behalve sommige Vlaamse en Waalse gemeentes waar een lokale ombudsman werd aangesteld die eveneens bevoegd is ten
aanzien van het OCMW.
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Zou men, om te voorkomen dat klachten die raken aan het fundamentele recht op een menswaardig
leven, uitgesloten blijven van de behandeling door een ombudsman, de federale Ombudsman niet
moeten toestaan om tussen te komen wanneer een OCMW optreedt in uitvoering van het federaal
beleid?

Klachten over energieleveranciers
Voor het eerst sinds de voltooiing van de liberalisering van de energiemarkt is het aantal bij de federale
Ombudsman ingediende klachten over energieleveranciers op significante wijze afgenomen. Een
mogelijke verklaring voor deze daling is dat sinds 1 september 2009 een Nederlandstalige ombudsman
voor de energie benoemd is. Door een overgangsregeling kreeg hij de bevoegdheid het mandaat op
volwaardige wijze alleen uit te oefenen in afwachting van de benoeming van een Franstalige collega.
Hierdoor kunnen we sinds januari 2010 de energieklachten doorzenden naar de Ombudsdienst voor
de energie, die inmiddels een volwaardig lid is van het Permanent Overleg Ombudslieden en ook op
de portaalsite van dit netwerk vermeld staat, www.ombudsman.be.

Andere consumentenklachten
Ook andere meldingen en klachten van misnoegde consumenten blijven een belangrijke plaats
innemen. Die klagers verwijzen wij door:
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- voor het indienen van een klacht naar de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD
Economie,
- voor meldingen van mogelijk internetmisbruik in een Belgische context naar eCops, het Belgisch
overheidsmeldpunt voor internetmisbruik,
- voor grensoverschrijdende consumentenklachten naar het Centrum voor de Consument.

Vragen en klachten in een gerechtelijke context
Klachten en vragen over juridische procedures, over de werking van het gerecht en over de
uitvoerders van de rechtsbedeling ontvangen wij ook ieder jaar.
Voor algemene informatie en oriëntatie over eventuele juridische stappen maken we de burgers attent
op de publicaties van de FOD Justitie, op de mogelijkheid een vraag te stellen aan de
informatieambtenaar van deze FOD en op de werking van de Justitiehuizen in elk gerechtelijk
arrondissement. Voor meer gerichte juridische informatie verwijzen wij ze door naar de eerstelijns
rechtshulp die de balies organiseren.
Uit meerdere reacties van burgers over juridische procedures blijkt een grote onwetendheid over de
gerechtelijke bemiddeling zoals geregeld in de wet van 21 februari 2005. Waar mogelijk wijzen we de
burger erop dat hij ook een beroep kan doen op een erkend bemiddelaar als alternatief voor een
beroep op de rechtbank.
Klachten over de werking van hoven en rechtbanken zenden we door naar de Hoge Raad voor de
Justitie.
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- voor algemene informatie en oriëntatie naar het Contact Center van de FOD Economie,
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Burgers met klachten over advocaten, gerechtsdeurwaarders of notarissen wijzen wij op de
mogelijkheid om deze klachten kenbaar te maken aan de daartoe bevoegde organen binnen de
respectieve beroepsorganisaties.

Klachten van burgers met schuldenlast
Een constante in veel klachten van burgers met schuldenlast is het onbegrip over tijdstip en wijze
waarop de schuldeiser, overheid of bedrijf, overgaat tot gedwongen invordering van schulden. Deze
klachten gaan over intimidatie door incassobedrijven, deurwaarders die onnodig zouden ingeschakeld
worden en alleszins voor bijkomende kosten zorgen, het gebrek aan een herinnering aan een te
betalen schuld vooraleer tot een duurdere gedwongen invordering wordt overgegaan.
Een aantal personen in collectieve schuldbemiddeling klaagde over het gebrek aan toezicht op het
optreden van hun door de rechter aangestelde schuldbemiddelaar die te weinig informatie zou
doorspelen en onvoldoende rekenschap zou geven over de wijze waarop hij zijn mandaat uitoefent.
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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 2010.
Met uitzondering van de sociale parastatalen en van sommige parastatalen en overheidsbedrijven
zonder rechtstreekse band met een van de overheidsdiensten, worden de parastatalen behandeld
samen met de FOD die het toezicht erover uitoefent, ook al maken deze instellingen er als zodanig
geen deel van uit.
Enkel de klachten tegen de operationele diensten van de overheden worden hier vermeld. Voor de
klachten van ambtenaren tegen hun eigen administratie of aangaande de toepassing van hun statuut
verwijzen we naar Deel II (Algemene cijfers).73
In de statistieken van deze inleiding zijn enkel de klachten weergegeven die ontvankelijk zijn. Voor
verdere informatie over de klachten waarvoor op 31 december 2010 nog een onderzoek naar de
ontvankelijkheid liep, verwijzen we naar Deel II (Algemene cijfers).

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.

73

pp. 23-38.
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Ook een minister of staatssecretaris moet in welbepaalde omstandigheden als een administratieve
overheid in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State worden
beschouwd en dus is de federale Ombudsman, op het zuiver administratieve vlak, 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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2. Statistieken

2.1. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
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2.2. FOD Personeel en Organisatie
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Ombudsnormen
2

54

1

58

Overeenstemming met rechtsregels

58

Gelijkheid

54

Redelijkheid en evenredigheid

54

Actieve informatieverstrekking

54

Redelijke termijn

2

Passieve informatieverstrekking

1

Totaal: 223

54

In de 54 gegronde klachten over het OFO, werden telkens vier onbudsnormen geschonden, wat het
hoge aantal weerhouden ombudsnormen (223) verklaart in verhouding tot het aantal gegronde
klachten (61). Het gaat hier over problemen die te maken hebben met de gecertificeerde
opleidingen.74
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54

74

pp. 79-80.

IV. Cijfers per administratie

1

Andere

2

3

5

1

TOTAAL

2

4

6

2

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

0

0

0

2

0

Aantal 2010
1
1
2

1

0

Totaal

Saldo klachten in
onderzoek na 2010

Opgeschorte klachten
tijdens 2010
1

Aantal 2010
3
1
0
4

Ombudsnormen
Redelijke termijn
Afdoende toegankelijkheid
TOTAAL

Poging tot
bemiddeling
0

1

0
2

1

1

3

1

1

4

0

2

105
JAARVERSLAG 2010

1

Totaal

1

Niet geslaagd

1

Totaal

1

Geslaagd

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Herstel

Gedeeltelijk herstel

Totaal

Stafdienst Informatie en Communicatie
technologie (ICT)

Klachten 2010

Klachten < 2010

FOD Informatie- en
Communicatietechnologie
(Fedict)

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2010

Klachten in onderzoek
tijdens 2010
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Totaal

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond

Gegrond

Totaal

1

Geen oordeel

0
1
1
0

1
1
0

0
0
1

1
1
2
0
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Algemene directie Imago en Public Relations
Klachten 2010

Ministerie van
Landsverdediging
Klachten < 2010

Saldo klachten in
onderzoek na 2010

Opgeschorte klachten
tijdens 2010

Afgesloten klachten
tijdens 2010

Klachten in onderzoek
tijdens 2010

IV. Cijfers per administratie

2.7. Ministerie van Landsverdediging

1

111

IV. Cijfers per administratie

Algemene administratie van de Fiscaliteit

181

591 772

107

Algemene administratie van de Inning en de
Invordering

144

348 492

69

Algemene administratie van de Douane en
Accijnzen

7

24

31

4

Algemene administratie van de
Patrimoniumdocumentatie

70

107 177

33

Algemene Administratie van de Thesaurie

40

143 183

28

4
2

1

1

Saldo klachten in
onderzoek na 2010

Opgeschorte klachten
tijdens 2010
Totaal

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond
1

Totaal

2

1

Niet geslaagd

2

Geslaagd

Administratie van Fiscale Zaken (AFZ)

Totaal

Herstel
1

Herstel onmogelijk

Totaal
5

Herstel geweigerd

Klachten 2010
5

Gedeeltelijk herstel

Gegrond

JAARVERSLAG 2010

112

Klachten < 2010

Algemeen Secretariaat

FOD Financiën

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2010

Klachten in onderzoek
tijdens 2010

2.8. FOD Financiën

1

2

3

0

2

0

0

2

2

113

215

126

4

130

109

567

25

178

2

73

96

101

1

102

97

368

3

118

4

6

5

5

3

18

13

37

40

19

19

32

128

48

28

5

76

77

25

135

47

0

1

1

0

2

1

Administratie van de Bijzondere
Belastingsinspectie

1

1

Contactcenter

9

9

1

1

1

4

4

2

8

1

2

4

1

1

1

2

2

6

10

1

444 1232 1676

244

258

367

334

340

274

1239

Andere

2

TOTAAL

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 1 232 klachten
Nederlands
714 klachten

Frans
514 klachten

Duits / andere
4 klachten

5

3

6

0

6

28

409

IV. Cijfers per administratie

Ombudsnormen
11
9

93

18
18

62

77

Redelijke termijn

93

Zorgvuldigheid

77

Passieve informatieverstrekking

62

Actieve informatieverstrekking

18

Overeenstemming met rechtsregels

18

Efficiënte coördinatie

15

Redelijkheid en evenredigheid

12

Afdoende toegankelijkheid

9

Afdoende motivering

9

Rechtszekerheid

6

Hoffelijkheid

5

Onpartijdigheid

1

Hoorplicht

1

Totaal: 329

113
JAARVERSLAG 2010

12
15

9 65

IV. Cijfers per administratie

Algemene directie Collectieve
Arbeidsbetrekkingen

1

1

0

0

1

0

0

Algemene directie Individuele
Arbeidsbetrekkingen

1

Algemene directie Toezicht op de Sociale
Wetten

3

7

10

0

Algemene directie Toezicht op het Welzijn op
het Werk

1

2

3

0

Algemene directie Werkgelegenheid en
Arbeidsmarkt

2

2

0

Afdeling van de Communicatie en de Vertalingen

1

1

0

14

19

TOTAAL

5

0

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL

0

0

0

0

Aantal 2010
12
2
0
14

3

1

2

1

3

4

1

1

0

1

0

0

1

2

2

7

3

0

1

1

2

1

1
0

1

0

Saldo klachten in
onderzoek na 2010

Opgeschorte klachten
tijdens 2010
1

Totaal

0

Niet geslaagd

Geslaagd

1

Totaal

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond
Totaal

Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

Totaal

1

Herstel

Klachten 2010

Gedeeltelijk herstel

Gegrond

JAARVERSLAG 2010

Klachten < 2010

Voorzitter van het directiecomité

FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

114

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2010

Klachten in onderzoek
tijdens 2010

2.9. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

0

1

1

4

5

12

0

7

IV. Cijfers per administratie

95

1

1

1

99

44

2

2

3

3

1

1

3

1

2

0

1

3

288

17

119

1

Directie-generaal Sociale Inspectie

2

4

6

0

1

Andere

2

2

4

0

Totaal: 184 klachten
Nederlands
114 klachten

Frans
67 klachten

Duits / andere
3 klachten

2

102

Saldo klachten in
onderzoek na 2010

0

0

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal

Opgeschorte klachten
tijdens 2010

4

6

1

Totaal
5

3

1

4

1

3

98

2

0

Directie-generaal Oorlogsslachtoffers

240 184 424

0

2

9

2

0

274

7

2

1

34

2

95

1

97

Directie-generaal Zelfstandigen

TOTAAL

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond
2

1

Totaal

229 163 392

1

1

0
49

97

2

99

38

15

103

115
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Directie-generaal Personen met een handicap

0

Niet geslaagd

1

Geslaagd

6

Totaal

4

2

Herstel onmogelijk

Gegrond
Directie-generaal Sociaal Beleid

Herstel geweigerd

1

Gedeeltelijk herstel

Totaal

1

Personeel en Organisatie

Herstel

Klachten 2010

Klachten < 2010

FOD Sociale Zekerheid

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2010

Klachten in onderzoek
tijdens 2010

2.10. FOD Sociale Zekerheid

IV. Cijfers per administratie

Ombudsnormen
1
2
5 2
14

47
22

Overeenstemming met rechtsregels

47

Redelijke termijn

28

Zorgvuldigheid

22

Afdoende toegankelijkheid

14

Passieve informatieverstrekking

5

Efficiënte coördinatie

2

Actieve informatieverstrekking

2

Hoffelijkheid

1

Totaal: 121

28

JAARVERSLAG 2010

116

IV. Cijfers per administratie

Saldo klachten in
onderzoek na 2010

Opgeschorte klachten
tijdens 2010
0

1

Totaal

2

4

6

2

2

1

1

12

24

2

2

4

1

1

0

1

64

112

12

8

48

Totaal

0

9

12

0

0

0

9

2

3

3

0

1

1

6

22

1

54

1

2

1

3

0

1

6

8

2

0
10

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

Frans
16 klachten

Duits / andere
0 klachten

Ombudsnormen
Redelijke termijn
Overeenstemming met rechtsregels
Zorgvuldigheid
Passieve informatieverstrekking
TOTAAL

Totaal

0

Niet geslaagd

1

Geslaagd

1

77

Wetenschappelijk instituut volksgezondheid Louis Pasteur

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

0

Herstel

0

44

12

TOTAAL

0

33

Directoraat-generaal Leefmilieu
MEDEX

1

Aantal 2010
7
2
2
2
13

0

10

14

1
2

1
10

40

117

8
0

4

68

JAARVERSLAG 2010

Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding

1
1

Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en
Crisisbeheer

Gedeeltelijk herstel

Gegrond
Directoraat-generaal Organisatie
Gezondheidsvoorzieningen

Totaal

ICT

Klachten 2010

Klachten < 2010

FOD Volksgezondheid,
veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2010

Klachten in onderzoek
tijdens 2010

2.11. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu

IV. Cijfers per administratie

Saldo klachten in
onderzoek na 2010

Opgeschorte klachten
tijdens 2010
Totaal

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond
Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

0

1

Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

1

1

0

0

0

1

19

Directie-generaal Regulering en Organisatie van
de Markten
Directie-generaal Economisch Potentieel

116 135
8

1

51

Totaal
51

25

8

0

4

1

0

11

9

96

39

0

2

6

2

0

0

1

0

0

1

1

1

1

2

0

1

1

5

3

0

2

0

1

0

1

0

0

0

0

1

Directie-generaal Statistiek en Economische
informatie

2

2

Directie-generaal Kwaliteit en Veiligheid

2

2

1

1

2

2

2

0

2

Directie-generaal Controle en Bemiddeling

2

6

8

Directie-generaal KMO-beleid

1

1

2

Psychologencommissie

1

1

Beroepsinstituut van de vastgoedmakelaars (BIV)

1

1

25

137 162

TOTAAL

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 137 klachten
Nederlands
82 klachten

Frans
55 klachten

Duits / andere
0 klachten

1

55

0

0

0

55

11

Totaal
0

Niet geslaagd

0

Geslaagd

Totaal
1

Herstel

Klachten 2010
1

Directie-generaal Energie

JAARVERSLAG 2010

Klachten < 2010

Stafdienst Budget en Beheerscontrole

FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie

118

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2010

Klachten in onderzoek
tijdens 2010

2.12. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

1

34

13

0

13

11

113

0

49

IV. Cijfers per administratie

Ombudsnormen
1
1 1
5

42
36

Redelijke termijn

42

Passieve informatieverstrekking

38

Actieve informatieverstrekking

36

Zorgvuldigheid

5

Vertrouwen

1

Afdoende motivering

1

Afdoende toegankelijkheid

1

Totaal: 124

38

JAARVERSLAG 2010
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IV. Cijfers per administratie

120

Directie Inschrijvingen & Homologaties
Voertuigen

56

Directie-generaal Vervoer te Land

JAARVERSLAG 2010

Directie-generaal Maritiem Vervoer

1

Directie-generaal Luchtvaart
Andere

2

TOTAAL

65

11

Nederlands
153 klachten

Frans
56 klachten

Duits / andere
0 klachten

Saldo klachten in
onderzoek na 2010

Opgeschorte klachten
tijdens 2010

Ongegrond
1

1

1

5

2

1

1

1

0

14

1

1

4

2

2

4

11

3

186 242

54

54

22

32

32

44

152

90

1

1

2

0

2

1

0

0

1

0

2

2

2

2

0

1

2

3

0

1

1

1

0

2

4

0

2

56

32

209 274

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 209 klachten

Totaal

3

0

Geen oordeel

Directie-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid

1

2

Totaal

1

1

Niet geslaagd

Stafdienst Informatie- en
Communicatietechnologie (ICT)

Geslaagd

1

Totaal

7

Herstel onmogelijk

Herstel

Gegrond
Totaal

5

Herstel geweigerd

Klachten 2010

2

Gedeeltelijk herstel

Klachten < 2010

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
(BIVV)

FOD Mobiliteit en Vervoer

Poging tot
bemiddeling

Afgesloten klachten
tijdens 2010

Klachten in onderzoek
tijdens 2010

2.13. FOD Mobiliteit en Vervoer

56

0

0

0

0

37

0

37

1

50

175

0

99

IV. Cijfers per administratie

Ombudsnormen
1 1

8

10

43

11

Redelijke termijn

43

Passieve informatieverstrekking

11

Actieve informatieverstrekking

10

Zorgvuldigheid

8

Rechtszekerheid

2

Efficiënte coördinatie

2

Afdoende motivering

1

Afdoende toegankelijkheid

1

Totaal: 78

121
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2 2
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POD Wetenschapsbeleid

TOTAAL

122
0
1
1

1
1
0

Taal
Nederlands
Frans
Duits/andere
TOTAAL
0
0
0
0

Aantal 2010
1
0
0
1
0
0

0

0

Totaal

Niet geslaagd

Geslaagd

Totaal

Herstel onmogelijk

Herstel geweigerd

Gedeeltelijk herstel

Herstel

Totaal

Stafdienst Personeel en Organisatie
Klachten 2010

Klachten < 2010

0
0
0

Totaal

Geen oordeel

Poging tot
bemiddeling

Ongegrond

Gegrond

0
0
0

Saldo klachten in
onderzoek na 2010

Opgeschorte klachten
tijdens 2010

Afgesloten klachten
tijdens 2010

Klachten in onderzoek
tijdens 2010

IV. Cijfers per administratie

2.14. De Programmatorische overheidsdiensten

1
1

IV. Cijfers per administratie

2

9

8

0

1

6

5

1

3

1

1

1

5

1

5

2

2

3

10

4

19

9

9

16

16

9

43

1

28

1

1

4

3

3

5

13

1

12

5

5

7

7

7

7

26

15

0

2

2

2

3

1

0

1

1

1

0

2

0

0

0

2

2

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)

2

Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Ongegrond
4

1

4

0

2

1

4

6

0

4

15

18

33

0

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
(RKW)

32

40

72

9

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

16

10

26

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

18

23

41

Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
(DOSZ)

2

3

5

1

Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden
(HVKZ)
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

2

111 158 269

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

1

1

2

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)

14

29

43

Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ)

17

18

35

TOTAAL

247 320 567

4

7

1

2

30

0

0

1

3

8

73

31

5

36

47

0

2

2

6

11

11

9

28

2

4

5

5

3

14

31

121

83

88

86

326

0

5

164

12

2

93
0

2

13
21

20

221

123
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2

4

Totaal

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(HZIV)

0

Niet geslaagd

11

Geslaagd

5

Totaal

6

Herstel onmogelijk

Gegrond
Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ)

Herstel geweigerd

Totaal
17

Gedeeltelijk herstel

Klachten 2010
8

Herstel

Klachten < 2010
9

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

Saldo klachten in
onderzoek na 2010

Opgeschorte klachten
tijdens 2010
Totaal

3

Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)

De sociale parastatalen

Poging tot
bemiddeling

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2010

Klachten in onderzoek
tijdens 2010

2.15. De sociale parastatalen

IV. Cijfers per administratie

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal
Totaal: 320 klachten
Nederlands
189 klachten

Frans
126 klachten

Duits / andere
5 klachten

Ombudsnormen

124

1

1

1
1 1

1

Overeenstemming met rechtsregels
Zorgvuldigheid

JAARVERSLAG 2010

3
16

9

16
9

Efficiënte coördinatie

3

Gelijkheid

1

Redelijke termijn

1

Afdoende motivering

1

Actieve informatieverstrekking

1

Passieve informatieverstrekking

1

Afdoende toegankelijkheid

1

Totaal: 34

IV. Cijfers per administratie

1

3

0

1

1

0

1

0

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen

1

Fedasil

9

53

62

Federaal Agentschap Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten

1

1

2

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV)

4

6

10

Andere

1

2

3

20

67

87

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal

Nederlands
55 klachten

Frans
10 klachten

Duits / andere
2 klachten

28

1

29

30

0

1

0

Saldo klachten in
onderzoek na 2010

Opgeschorte klachten
tijdens 2010
3

0

2

0

2

0

1

0

2

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0
1

Totaal

Poging tot
bemiddeling
2

2

1

11

0

1

2

0

1

31

7

2

2

1

6

2

0
2

0
5

43

14

17
2

7

1

2

1

1

1

58

4

25

125
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0

2

Totaal

2

Geslaagd

2

1

Niet geslaagd

Ongegrond

1

Totaal

3

Commissie voor het Bank-, Financie- en
Assurantiewezen

Totaal: 67 klachten

Herstel onmogelijk

Gegrond
Herstel

1

2

TOTAAL

Herstel geweigerd

Totaal

2

Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie (BIPT)
Participatiefonds

Gedeeltelijk herstel

Klachten 2010

Regie der Gebouwen

Klachten < 2010

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

Geen oordeel

Afgesloten klachten
tijdens 2010

Klachten in onderzoek
tijdens 2010

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

IV. Cijfers per administratie

Ombudsnormen

1

Overeenstemming met rechtsregels

1

30

Actieve informatieverstrekking

1

Afdoende toegankelijkheid

1

Totaal: 32

30

JAARVERSLAG 2010

126

IV. Cijfers per administratie

CIMIRe
Vakbonden (in functie van uitbetalingsinstelling
inzake werkloosheid)

Ongegrond
2

9

4

0

4

0

9

10

0

4

0

1

6

7

0

2

1

1

2

1

3

0

2

2

33

48

81

12

12

2

2

Arbeidsongevallenverzekeraars

7

55

52 107

4

Ziekenfondsen

49

70 119

Uitgiftebedrijven dienstencheques

62

34

96

Fondsen voor Bestaanszekerheid

3

2

16

5

TOTAAL

Totaal: 274 klachten
Nederlands
169 klachten

Frans
103 klachten

Duits / andere
2 klachten

37

4

0

4

8

2

2

5

2

2

1

19

0

50

1

30

0

1

1

20

18

18

15

58

2

47

3

3

21

18

18

20

62

5

52

15

15

21

24

24

20

80

16

5

0

1

1

4

21

0

2

1

13

32

96

84

31

1

2

5

251 274 525

Nieuwe ontvankelijke klachten per taal

12

0

Kinderbijslagfondsen

Andere

7

8

0

0

1

0

0

1

5

8

84

97

309

11

205

127
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Keuringsstations

31

Saldo klachten in
onderzoek na 2010

1

12

Opgeschorte klachten
tijdens 2010

Rijexamencentra

Totaal

3

Geen oordeel

1

8

Totaal

Ondernemingsloketten

Niet geslaagd

2

Geslaagd

70

Totaal

Herstel

42

Herstel onmogelijk

Totaal

Gegrond
Klachten 2010

28

Herstel geweigerd

Klachten < 2010

Sociale Verzekeringsfondsen

Gedeeltelijk herstel

Private organisaties belast
met een openbare
dienstverlening

Poging tot
bemiddeling

Afgesloten klachten
tijdens 2010

Klachten in onderzoek
tijdens 2010

2.17. Private organisaties belast met een openbare
dienstverlening

IV. Cijfers per administratie

Ombudsnormen

Zorgvuldigheid

1
1 1

2

12

4

4

4
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8

12

Overeenstemming met rechtsregels

8

Redelijke termijn

4

Passieve informatieverstrekking

4

Efficiënte coördinatie

4

Afdoende motivering

2

Gelijkheid

1

Vertrouwen

1

Afdoende toegankelijkheid

1

Totaal: 37

V. Aanbevelingen

V. Aanbevelingen

1. Inleiding
Aanbevelingen doen 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 in artikel 1, 3°, van de wet van 22
maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (hierna ‘de Wet’).75
Er zijn twee soorten aanbevelingen.
a) De aanbevelingen aan het Parlement (AA)76: 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)77: 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
131
AA 10/01: Een performant communicatie- en informatiebeleid voor de federale administratie
uitwerken door de algemene principes vast te leggen waarop de externe communicatie van de
verschillende federale administratieve overheden moet gebaseerd zijn
Dit jaar ging meer dan één klacht op vier over een gebrek aan informatieverstrekking door de
administratie. Ofwel antwoordde ze niet op een vraag van de burger (passieve informatie) ofwel
bezorgde ze de burger niet spontaan de voor hem noodzakelijke of nuttige informatie (actieve
informatie). Als we daar de gevallen aan toevoegen waarin de burger de motivering van een beslissing
niet begrepen heeft en de gevallen waarin de administratie onbereikbaar bleek, stellen we vast dat één
klacht op drie gebaseerd was op een tekortkoming van de administratie in haar verplichting tot
informatie, transparantie en toegankelijkheid.
De administratie mag niet wachten tot de burger klaagt over vertragingen, over ‘kinderziekten’
verbonden aan de invoering van nieuwe procedures, over fouten of over aanpassingen van de wijze
waarop beslissingen worden genomen… om hem correct daarover te informeren.
Ze moet zelf het initiatief nemen om telkens wanneer nieuwe maatregelen of nieuwe procedures in
werking treden, op gepaste wijze daarover te communiceren.
Een actief communicatie- en informatiebeleid van de federale overheid gebaseerd op de principes van
transparantie, openheid en loyaliteit tegenover de burger zou heel wat frustratie en ontevredenheid
kunnen vermijden.

75
76
77

pp. 165-168.
Tot nu toe algemene aanbevelingen genoemd.
Tot nu toe officiële aanbevelingen genoemd.
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Overkoepelende aanbeveling 2010
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Het is fout te denken dat de burger geen begrip kan opbrengen voor de moeilijkheden waarmee de
administratie geconfronteerd wordt. Hij verwacht echter wel om op een volwassen manier en met
respect behandeld te worden. Dat houdt in dat hij duidelijk en correct moet worden geı̈nformeerd
over de oorzaak van een vertraging, de oorsprong van een rechtzetting, de reden voor de aanpassing
van de wijze waarop beslissingen worden genomen… en over de concrete invloed van dat alles op zijn
eigen individuele situatie.
Een transparant en doeltreffend communicatiebeleid is het onmisbare bindmiddel ter versteviging van
het vertrouwen van de burger in de overheid.
De federale overheid moet dan ook een performant algemeen beleid uitwerken voor haar
communicatie met en informatie aan de burger. Het beleid moet erop gericht zijn de burger aan te
spreken in een duidelijke, verstaanbare taal die aangepast is aan het doelpubliek. De communicatie van
de federale overheden moet correct, betrouwbaar neutraal, anticipatief en systematisch zijn.
Bovendien moet zij te gepasten tijde gebeuren.
Met het oog hierop moeten de algemene principes worden vastgelegd die de externe communicatie
van de verschillende federale administratieve overheden moeten ondersteunen.

Thematische aanbevelingen 2010
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AA 10/02: een onafhankelijk en doeltreffend toezicht op de gevangenissen en de andere federale
plaatsen van vrijheidsberoving waarborgen.
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Toezicht op de plaatsen van vasthouding
De controle op de behandeling van de gedetineerden in de strafinrichtingen is thans toevertrouwd aan
een Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen en aan plaatselijke commissies van toezicht
ingesteld bij de verschillende gevangenissen.78
Elke strafinrichting moet een commissie van toezicht hebben, die belast is met een onafhankelijke
controle op de behandeling van de gedetineerden en op de naleving door de gevangenis van de regels
die op de gedetineerden van toepassing zijn. Deze commissie van toezicht kan ook advies uitbrengen
of voorstellen doen over het welzijn van de gedetineerden. Zij stelt jaarlijks een verslag op voor de
Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen.
De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen moet op zijn beurt jaarlijks een verslag
overmaken aan de Minister van Justitie en aan de Voorzitters van Kamer en Senaat met daarin het
verslag van de commissies van toezicht en aanbevelingen van algemene aard over de gevangenissen en
de behandeling van de gedetineerden. De Raad kan ook advies uitbrengen over het beheer van de
gevangenissen en de uitvoering van de vrijheidsberovende straffen.
In de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de
gedetineerden is opgenomen dat de commissies van toezicht kunnen bemiddelen bij een informele
klacht van een gedetineerde tegen de strafinrichting. De Basiswet stelt trouwens een werkelijk
klachtrecht in voor de gedetineerde. Bij de Klachtencommissie ingericht binnen de commissie van
toezicht kan hij klacht indienen over elke beslissing die door de gevangenisdirecteur ten aanzien van
hem werd genomen.

78

Koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen (Algemeen reglement, artikel 129
en volgende).
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Deze bepalingen van de Basiswet zijn echter nog niet in werking getreden omdat er nog geen
uitvoeringsbesluit genomen is.
Op dit ogenblik beperkt de taak van de commissies van toezicht en de Centrale toezichtsraad voor het
gevangeniswezen zich dus nog tot het toezicht houden op de gevangenissen en op de behandeling van
de gedetineerden.
Elke commissie van toezicht bestaat uit minimum zes en maximum twaalf leden. Zij worden benoemd
door de Minister van Justitie op voorstel van de Centrale toezichtsraad.79 Onder hen moet er een
advocaat zijn, een geneesheer en een magistraat van de zittende magistratuur.
Het Penitentiair complex te Brugge (PCB) heeft geen commissie van toezicht meer en dit al sinds het
aflopen van het mandaat van de commissieleden in 2007. Toen beslisten alle commissieleden om zich
terug te trekken en geen nieuw mandaat meer te aanvaarden als protest tegen de omstandigheden
waarin zij hun taak moeten uitvoeren.
De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen tracht sindsdien tevergeefs om nieuwe leden
aan te werven voor de commissie van toezicht op het PCB.
De Orde van advocaten te Brugge wil in de huidige omstandigheden niet meer meewerken om de
commissie samen te stellen.
Een magistraat aanvaardde om de commissie voor te zitten, maar zoekt zelf geen andere leden.

Sinds drie jaar is er bijgevolg geen werkende commissie van toezicht meer voor het PCB, en dit in strijd
met artikel 129 en volgende van het Algemeen reglement van de strafinrichtingen.
Het PCB is niet de enige gevangenis waar er op dit ogenblik geen commissie van toezicht bestaat die
(volledig) actief is.
De Centrale toezichtsraad heeft het erg moeilijk om voldoende kandidaten te vinden om de
Commissies samen te stellen. Niet alle commissies van toezicht tellen de vereiste zes leden waaronder
een advocaat, magistraat en geneesheer.
Volgens de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen zijn de leden van de commissies van
toezicht gedemotiveerd door de moeilijkheden bij de uitoefening van hun opdracht. Hun taak moet
nauwgezet uitgevoerd worden, is complex en vraagt veel tijd. Toch krijgen zij enkel een vergoeding
voor hun verplaatsing en deze wordt niet altijd tijdig betaald. Niet elke gevangenisdirectie vertoont
dezelfde bereidheid om samen te werken met de commissie van toezicht. De demotivering wordt
verergerd doordat de commissies nog altijd niet bevoegd zijn om klachten van de gedetineerden te
behandelen, zoals voorzien is in de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en
de rechtspositie van de gedetineerden.
Ook de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen heeft praktische moeilijkheden om naar
behoren te kunnen werken. Hij heeft maar een minimum aan logistieke steun (een bureau voor de
voorzitter en een secretariaat dat slechts deeltijds verzekerd is door twee ambtenaren van de FOD
Justitie). Het is voorzien dat de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen een eigen budget
krijgt, maar zijn affectatie noch het bedrag ervan zijn gekend. Volgens de huidige Voorzitter zal dit
budget voornamelijk dienen om de verplaatsingskosten van de leden van de commissies te betalen,
opleidingen voor deze leden te financieren en een brochure op te stellen over de bevoegdheden van
de commissies van toezicht en van de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen.

79

Algemeen reglement, artikel 138quinquies.
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De Orde van geneesheren wacht op bijkomende informatie over de bevoegdheden van de commissie
en de taak van de geneesheer die er dient te zetelen.

V. Aanbevelingen

Sinds 2007 hebben de commissies van toezicht geen jaarverslag meer overgemaakt omdat de Raad
werkte aan een herziening van de vragenlijst op basis van de Europese penitentiaire regels. De
verslagen 2008 tot 2010 worden momenteel opgesteld en zouden tegen einde maart 2011 ingeleverd
moeten zijn. Ook de Raad heeft sinds 3 jaar geen jaarverslag meer opgesteld.
Uiteenzetting
De afhankelijke positie van een persoon die van zijn vrijheid beroofd is, maakt hem bijzonder
kwetsbaar. Om elk risico op onmenselijke of vernederende behandeling te vermijden, moet er dan
ook nauwgezet op toegezien worden dat de overheid die belast is met zijn opsluiting de regels naleeft.
Zonder externe controle bestaat het gevaar dat de individuele belangen van de gedetineerden
moeten wijken voor de belangen van de instelling en dat orde, veiligheid en interne regels altijd
voorrang krijgen.
Het belang van een onafhankelijke controle van de plaatsen waar personen worden vastgehouden,
moet niet meer aangetoond worden. Het volstaat echter niet dat men zegt overtuigd te zijn van dit
belang: de controle moet ook daadwerkelijk bestaan.
Het huidige systeem werkt niet. De onafhankelijkheid en de professionaliteit van de instellingen die de
controle moeten uitvoeren is niet gewaarborgd.
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Doordat de bevoegdheid voor de benoeming van de leden van de Raad en de commissies, voor de
vastlegging van hun werkingsregels en de toekenning van hun middelen toevertrouwd wordt aan de
Minister van Justitie, is de uitvoerende macht zelf meester over de intensiteit van het toezicht op de
gevangenissen.
De federale Ombudsman beveelt aan om een onpartijdig en doeltreffend toezicht op de plaatsen van
vasthouding te organiseren.
België heeft in oktober 2005 het Facultatief protocol bij het verdrag van de Verenigde Naties tegen
foltering (OPCAT) ondertekend waarbij de staten die partij zijn bij het verdrag er zich toe verbinden
om een nationaal preventiemechanische op te richten dat alle plaatsen van vasthouding dient te
bezoeken en belast is met het onderzoeken van de omstandigheden waarin de van hun vrijheid
beroofde personen zich bevinden.
Het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties heeft in november 2008 aanbevolen dat België
de nodige maatregelen zou nemen om het Protocol onverwijld te bekrachtigen en een
preventiemechanisme uit te werken tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende
behandelingen.
De technische en juridische moeilijkheden waarop de bekrachtiging van het Protocol stuit, zoals
aangehaald door de Belgische delegatie bij de voorstelling van zijn periodiek verslag aan het Comité
tegen foltering80, ontslaan de federale Staat er niet van om vanaf nu reeds een doeltreffend controleen preventiemechanisme in te stellen in de plaatsen van vrijheidsberoving die tot zijn bevoegdheid
behoren.

80

Inleidende uiteenzetting van de Belgische delegatie te Genève op 12 november 2008 tijdens de 41ste zitting van het Comité
tegen Foltering: De aansluiting geeft technische problemen, namelijk dat een nationaal preventiemechanisme van foltering moet
worden opgericht (…) Alvorens dit facultatief Protocol te kunnen bekrachtigen dienen alle bevoegde overheden een akkoord te
sluiten over de structuur, de samenstelling, het mandaat en de financiering van dit mechanisme. (vrije vertaling)
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AA 10/03: de bepalingen van de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en
de rechtspositie van de gedetineerden (Basiswet) waarvoor geen uitvoeringsmaatregelen nodig zijn
onmiddellijk in werking laten treden en op korte termijn de koninklijke besluiten nemen die de
andere luiken van de Basiswet uitvoeren.
Context
Door de vrijheidsberoving wordt de gedetineerde afhankelijk van de penitentiaire administratie voor
de uitoefening van het merendeel van de andere rechten die hij nog heeft. Hij is daarenboven
afhankelijk van de penitentiaire administratie voor zijn noodzakelijke behoeften (huisvesting, voeding,
kleding, hygiëne, gezondheidszorgen, familiale en sociale contacten …). Deze toestand vergt een
duidelijk wettelijk kader dat de rechten en plichten van de gedetineerde in de gevangenis vastlegt,
alsook de regels voor het ingrijpen van de penitentiaire administratie in de uitoefening van die rechten
tijdens de strafuitvoering.
De uitvoerende macht is belast met de uitvoering van de vrijheidsberovende straffen, maar enkel de
wetgever kan de rechten en vrijheden van gedetineerden beperken en de basisvoorwaarden hiervoor
vastleggen.

De wetgever heeft het aan de uitvoerende macht overgelaten om de datum van inwerkingtreding van
de Basiswet te bepalen, zo nodig in verschillende stappen. Bovendien moet de Koning de
uitvoeringsvoorwaarden en -modaliteiten nog vastleggen van een aantal bepalingen.
Zes jaar na het aannemen van de Basiswet moet men echter vaststellen dat zij slechts gedeeltelijk in
werking is getreden bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten. Naast enkele losse bepalingen zijn er twee
titels van de wet in werking getreden begin 2007, deze met de basisbeginselen van de strafuitvoering
en de vrijheidsberovende maatregelen en de titel over de handhaving van orde en veiligheid in de
gevangenis. De andere luiken van de wet blijven onuitgevoerd.
In afwachting van hun inwerkingtreding blijft het algemeen reglement van toepassing. Het algemeen
reglement is echter op verscheidene punten achterhaald ten opzichte van de Europese penitentiaire
regels en de verplichtingen van België inzake de eerbiediging van de fundamentele rechten.
Voorbeelden
a) de instandhouding van de familiebanden
Het recht van de gedetineerde om zijn familiebanden in stand te houden is beschermd door artikel 8
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De Basiswet vertaalt deze bescherming in
haar artikelen 59, 133, 135, 140 en 179. Zij bevatten waarborgen inzake de wettelijkheid, de
noodzakelijkheid en de evenredigheid van het ingrijpen van de administratie in de uitoefening van dit
fundamenteel recht. De Basiswet verplicht de gevangenisdirectie om een bezoekverbod schriftelijk te
motiveren en ter kennis te brengen. Bezoek van familieleden kan enkel verboden worden wanneer er
geı̈ndividualiseerde aanwijzingen bestaan dat het bezoek de handhaving van de orde en de veiligheid
ernstig in gevaar kan brengen en de bijzondere voorwaarden, zoals bezoek achter glas, ontoereikend
zijn om dit gevaar af te wenden.
Deze bepalingen zijn echter nog niet in werking getreden.
Het algemeen reglement van de strafinrichtingen (AR) voorziet enkel een hiërarchische controle door
de Minister van Justitie op de beslissingen van de gevangenis die familiebezoek verbieden.
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Tot 2005 bleven de rechten en verplichtingen van de gedetineerden in de gevangenis nochtans alleen
geregeld door een koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de
strafinrichtingen (algemeen reglement) aangevuld met talloze ministeriële omzendbrieven. Met de
Basiswet van 12 januari 2005 heeft België eindelijk een wettelijk kader inzake penitentiair recht.

V. Aanbevelingen

Bij de behandeling van een klacht van de moeder van een gedetineerde tegen wie – zonder
schriftelijke motivering - een bezoekverbod van 3 maanden was uitgesproken, stelde de federale
Ombudsman vast dat de hiërarchische controle niet meer wordt uitgeoefend.81
De penitentiaire administratie is enerzijds van oordeel dat deze bepaling van het AR uit de tijd is in het
licht van de Basiswet die terzake een uitsluitende bevoegdheid aan de gevangenisdirecteur toekent en
anderzijds dat de hiërarchische controle geen waarborg is tegen willekeurige beslissingen van de
administratie omdat de Minister niet verplicht is om te reageren. De penitentiaire administratie stelt
vast dat, zelfs al is de Basiswet nog niet in werking getreden, een bezoekverbod moet gemotiveerd
worden overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen en in haar onderrichtingen aan de directeurs neemt zij nu al de waarborgen op
die voorzien zijn in de Basiswet.
Het hierboven aangehaalde voorbeeld toont echter aan dat de motivering op deze wijze niet
gewaarborgd is. Een correct uitgeoefende hiërarchische controle had in dit geval moeten volstaan om
de machtsoverschrijding van de gevangenis te corrigeren. De federale Ombudsman heeft de
administratie eraan herinnerd dat zij niet de bevoegdheid heeft om een nog niet opgeheven koninklijk
besluit niet toe te passen.82
Enkel de inwerkingtreding van de genoemde artikelen van de Basiswet zou toelaten om de
daadwerkelijke bescherming van het recht van de gedetineerde op de instandhouding van zijn
familiebanden te verzekeren.
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b) het tuchtregime
1. Een gedetineerde heeft er zich over beklaagd dat tegen hem een tuchtsanctie was uitgesproken van
9 dagen opsluiting in een strafcel gevolgd door 6 maanden individueel regime.
Op grond van het AR is deze sanctie niet vatbaar voor kritiek. De sanctie is nochtans een onredelijke
en niet evenredige maatregel in het licht van de bepalingen van de Basiswet.
Zo verbiedt artikel 143, §3 van de Basiswet het cumuleren van de opsluiting in een strafcel of het
afzonderen in individueel regime met elke andere tuchtsanctie. Artikel 132, 3° beperkt de duur van de
afzondering in het individueel regime tot 30 dagen, verlengbaar volgens artikel 142 op basis van een
nieuwe beslissing maar de afzondering mag als gevolg van deze opeenvolgende beslissingen in geen geval
vijfenveertig dagen overschrijden.
De praktijk van de administratie is in overeenstemming met de bepalingen van het AR dat nog van
toepassing is, maar zij is kennelijk strijdig met de beginselen die in de Basiswet zijn opgenomen.
2. Een andere gedetineerde heeft zich beklaagd over een tuchtsanctie die hem opgelegd werd wegens
verstoring van de orde in de gevangenis. De gevangenisdirectie heeft een sanctie van twee weken
individueel regime uitgesproken met daarbij een verbod om te telefoneren, uitgezonderd met zijn
advocaat en met de ombudsman.
De gevangenis kon hem zijn recht om te telefoneren niet ontnemen. De tuchtsanctie is uitgesproken
voor feiten die geen uitstaans hebben met het recht op telefonische contacten. Artikel 82 van het AR,
die alle straffen opsomt die kunnen worden opgelegd aan gedetineerden, voorziet de ontzegging van
het telefoongebruik niet. Enkel onrechtmatig gebruik van de telefoon kan leiden tot een tijdelijk
telefoonverbod.
Er werd tegen de gedetineerde dus een tuchtsanctie uitgesproken die het AR niet toelaat. De
penitentiaire administratie meent evenwel dat het niet nodig is om hierover in de tussentijd
onderrichtingen te zenden aan de gevangenisdirecties, gezien de nabije inwerkingtreding van de
Basiswet. De Basiswet voorziet immers de beperking van het recht tot telefoneren tijdens de
81
82

p. 47.
OA 10/01, pp. 46-47; p. 150; p. 157; pp. 170-171.
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afzondering en het individueel regime. De opgelegde sanctie overschrijdt nochtans ook de regels die
de Basiswet heeft voorzien vermits de gedetineerde die een straf krijgt van afzondering en individueel
regime het recht behoudt op één telefonisch onderhoud per week.
Uiteenzetting
Deze voorbeelden tonen de juridische onzekerheid en het risico op willekeur aan die voortvloeien uit
het samen bestaan van twee reglementeringen waarvan de ene progressief de andere vervangt en
waarbij de penitentiaire administratie heen en weer geslingerd wordt tussen beide om zijn praktijk te
bepalen.
In afwachting van het in werking treden van de Basiswet beveelt de federale Ombudsman het
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen enerzijds aan om te waken over een nauwgezette
toepassing van de regels uit het AR die de maatregelen houdende inmenging in de rechten van de
gedetineerden omkaderen en anderzijds om hierbij ook de fundamentele beginselen van de Basiswet
die al van toepassing zijn en de beperkingen en de waarborgen opgelegd door de hogere nationale en
internationale normen, te integreren (OA 10/01).
Het is echter aanbevelenswaardig om de inwerkingtreding van de Basiswet te versnellen om een einde
te maken aan deze juridische onzekerheid.

Het is onaanvaardbaar dat deze artikelen nog niet in werking zijn, zes jaar nadat de wet is ingevoerd.
De federale Ombudsman beveelt daarom aan om de bepalingen van de Basiswet van 12 januari 2005
betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, waarvoor geen
uitvoeringbesluiten nodig zijn, onmiddellijk in werking te laten treden. Het is overigens nodig om
zonder verwijl de koninklijke besluiten te nemen die het resterende deel van de wet uitvoeren.
AA 10/04: de nodige aanpassingen doorvoeren in het Kieswetboek zodat ook in het geval van
vervroegde verkiezingen voor het federaal Parlement de stemming van de Belgen die in het
buitenland verblijven probleemloos kan verlopen.
Een aantal Belgen die in het buitenland verblijven, contacteerde de federale Ombudsman omdat zij om
diverse redenen niet als kiezer konden deelnemen aan de verkiezingen van 13 juni 2010 voor het
federaal Parlement.
Leemte in het Kieswetboek
Volgens artikel 180 van het Kieswetboek geldt de stemplicht bij de federale Parlementsverkiezingen
ook voor de Belgen in het buitenland die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters die de Belgische
diplomatieke en consulaire posten bijhouden. Zij laten zich inschrijven als kiezer in de Belgische
gemeente van hun keuze. Echter, om hun stemrecht te kunnen uitoefenen moeten die Belgen in het
buitenland, overeenkomstig artikel 180bis van het Kieswetboek, zich bij iedere verkiezing laten
inschrijven op de kiezerslijsten. Zij moeten hiervoor een formulier invullen dat de diplomatieke of
consulaire post hun bezorgt naar aanleiding van de verkiezingen. Zij moeten het ingevuld formulier
persoonlijk indienen bij of per post versturen naar de diplomatieke of consulaire post waar zij
ingeschreven zijn.
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Voor een aantal bepalingen van de Basiswet die nog niet in werking zijn getreden, zijn er geen
uitvoeringsmaatregelen nodig. Een koninklijk besluit dat hun datum van inwerkingtreding bepaalt,
volstaat. Dit is onder meer het geval met het merendeel van de artikelen onder Titel V Hoofdstuk III Contacten met de buitenwereld en onder Titel VI - Het tuchtregime. Ter voldoening aan bindende
internationale verdragen stellen sommige van deze artikelen grenzen - in het Belgisch penitentiair recht
- aan het ingrijpen van de penitentiaire administratie in de fundamentele rechten van de gedetineerden.

V. Aanbevelingen

Artikel 180bis, §1, van het Kieswetboek bepaalt in dat verband:
Tussen de eerste dag van de achtste maand en de vijftiende dag van de vijfde maand die voorafgaan aan
de datum die vastgesteld is voor de gewone vernieuwing van de federale Wetgevende Kamers, bezorgt elke
diplomatieke of consulaire beroepspost aan de Belgen die er ingeschreven zijn een formulier voor de
aanvraag tot inschrijving, waarvan het model bepaald wordt door de Koning.
Deze bepaling heeft het expliciet over de procedure die moet gevolgd worden bij de gewone
vernieuwing van de federale Wetgevende Kamers. Zij kan niet toegepast worden bij vervroegde
verkiezingen omdat de verkiezingen moeten gehouden worden binnen de 40 dagen na ontbinding van
het Parlement, dit wil zeggen op een datum die nooit vijf maanden op voorhand kan gekend zijn.
Het Kieswetboek bevat echter geen specifieke regels voor vervroegde verkiezingen.83
Geconfronteerd met deze leemte in het Kieswetboek, hebben de diplomatieke en consulaire
beroepsposten met alle mogelijke middelen getracht de Belgen in het buitenland op te roepen om zich
in te schrijven voor deelname als kiezer aan de vervroegde verkiezingen (e-mail verzendingen,
aankondiging op de website, …). Deze inspanningen ten spijt heeft een groot aantal Belgen in het
buitenland niet gestemd of niet kunnen stemmen. Uit de cijfers die de FOD Buitenlandse Zaken ons
meedeelde, blijkt dat er in 2010 ongeveer 42 000 Belgen in het buitenland werden ingeschreven als
kiezer tegenover 120 000 in 2007.
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De federale Ombudsman beveelt dan ook aan om de nodige aanpassingen door te voeren in het
Kieswetboek zodat ook in het geval van vervroegde verkiezingen voor het federaal Parlement de
stemming van de Belgen die in het buitenland verblijven probleemloos kan verlopen.
AA 10/05: onmiddellijk een juridische basis invoeren voor de afgifte van de attesten geen
huwelijksbeletsel aan de Belgen die in het buitenland wensen te huwen.
De huwelijksbevoegdheid wordt geregeld door de nationale wet van elk van de toekomstige
echtgenoten.
Vele landen vragen van de Belgische huwelijkskandidaat die in hun land wil trouwen een attest van de
Belgische overheid dat bevestigt dat hij/zij aan de voorwaarden van de Belgische wet voldoet om een
huwelijk te kunnen aangaan.
De afgifte van dit document raakt aan de uitoefening van het recht op huwelijk, opgenomen in artikel
12 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Immers, als de Belgische
huwelijkskandidaat dit attest niet kan voorleggen, is de kans groot dat de buitenlandse overheid zal
weigeren om het huwelijk te sluiten.
Dit document, gewoonlijk “Attest geen huwelijksbeletsel (AGHB)” genoemd, wordt afgegeven door
de consulaire beroepsposten.
Er is in het Belgisch recht evenwel geen wettelijke basis te vinden die de consulaire posten de
bevoegdheid geeft om dergelijk attest af te geven en de voorwaarden en de procedure voor afgifte
ervan vastlegt.
In het internationaal recht is de afgifte van deze attesten geregeld door het Verdrag nr. 20 van de
Internationale Commissie van de Burgerlijke Stand, waar België partij bij is. Dit verdrag is echter nog
niet in werking getreden omdat België het nog niet ratificeerde84. Het verdrag verplicht de staten die
partij zijn om geen politiek te voeren die strijdig is met de bepalingen van het verdrag.
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Intussen werden er al verscheidene voorstellen tot wijziging van het Kieswetboek in het Parlement ingediend.
Internationale Commissie van Burgerlijke stand: Verdrag nr. 20 ondertekend te München op 5 september 1980.

V. Aanbevelingen

Omdat er geen wettelijke regeling bestaat, heeft de FOD Buitenlandse Zaken de afgifte van de AGHB
geregeld in interne instructies aan de Belgische ambassades en consulaten. Deze consulaire instructies
worden evenwel niet gepubliceerd en de Belgische onderdanen kunnen ze dan ook niet kennen.
De laatste jaren zijn deze instructies ingrijpend gewijzigd zonder enige vorm van wettigheidscontrole.
Er kwam een volledige ommezwaai in de kwalificatie van de aard van de akte en van de hoedanigheid
waarin het posthoofd dit attest afgeeft. Dit had belangrijke gevolgen voor de behandeling van de
aanvraag, de motieven om het attest te weigeren en de beroepsmogelijkheden van de aanvrager.
Lange tijd werd het AGHB beschouwd als een eenvoudig consulair attest, afgegeven door de
ambtenaar in de post in het kader van zijn algemene consulaire bevoegdheden. Er werd geen enkele
beroepsmogelijkheid meegedeeld aan de aanvrager in geval van weigering en het Hoofdbestuur
gebruikte zijn injunctierecht ten aanzien van de consulaire ambtenaren.

De herziening van 2004 was voor de FOD Buitenlandse Zaken de aanleiding om zijn praktijk inzake
afgifte van de AGHB grondig te onderzoeken in het licht van het bestaande recht en de rechtspraak. In
2006 resulteerde dit in een nieuwe omzendbrief87. Deze nieuwe instructie beperkt de draagwijdte van
het AGHB tot de controle door de post dat er voor de toekomstige Belgische echtgenoot geen
wettelijke beletsels zijn, zonder de andere huwelijkskandidaat in aanmerking te nemen. Vanaf dan moet
de post de intentie van de beide toekomstige echtgenoten niet meer beoordelen. Deze controle
moet enkel gebeuren door de overheid die het huwelijk sluit88. De toenmalige minister van
Buitenlandse Zaken gaf aan dat het vermoeden dat het om een schijnhuwelijk gaat, geen reden kan zijn
om de afgifte van het attest te weigeren. Het hoofdbestuur van Buitenlandse Zaken heeft geen
wettelijke bevoegdheid om een onderzoek ten aanzien van de huwelijkskandidaat in te stellen.89
Zonder dat er sinds de omzendbrief van 2006 ook maar iets veranderd was - er werd geen
wetgevend werk verricht in deze materie90 en er was evenmin nieuwe rechtspraak - wijzigde de FOD
Buitenlandse Zaken in 2009 zijn praktijk ingrijpend. Een omzendbrief van 12 mei 200991 vernietigt en
vervangt de omzendbrief van 2006 en decreteert zonder enige verdere motivering dat het AGHB niet
tot de persoonlijke bevoegdheid van het posthoofd behoort in zijn hoedanigheid van ambtenaar van
de burgerlijke stand en dat het vervullen van de voorwaarden om een huwelijk aan te gaan een
noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde is voor het verkrijgen van een AGHB.
Voortaan gelden de volgende regels:
- het posthoofd moet ook nagaan of er geen vermoeden is van schijnhuwelijk in de zin van artikel
146bis van het burgerlijk Wetboek of van gedwongen huwelijk in de zin van artikel 146ter van het
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Brussel, (1ste K), 24 november 1998.
Omzendbrief TC 567 van 14 september 2004.
Omzendbrief TC 2006/49 van 23 januari 2006.
Vraag nr. 306 van mevrouw Nahima Lanjri van 4 januari 2006, Vr. en Antw., Kamer, 2005-2006, nr. 113, pp. 21624 e.v.
Vraag nr. 13 220 van mevrouw Nahima Lanjri van 9 januari 2007, Int. Versl., Kamer, 2006-2007, 51 COM 1149, pp. 11 e. v.
Er werden verschillende wetsvoorstellen ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers in dit verband.
Omzendbrief TC 2009/326 van 12 mei 2009 - attest geen huwelijksbeletsel, vervolledigd door Omzendbrief TC 2010/0576
van 12 juli 2010 en gewijzigd door omzendbrief TC 2010/770 van 14 oktober 2010.
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De federale Ombudsman kwam een eerste keer tussen in 2004. Zijn interventie was gesteund op de
rechtspraak van het Hof van Beroep te Brussel85. De FOD Buitenlandse Zaken ging hierop in en
herzag zijn instructies86. Vanaf dan werd het AGHB beschouwd als een document dat door het
posthoofd wordt afgegeven in zijn hoedanigheid van ambtenaar van de burgerlijke stand. Verder werd
er verwezen naar de instructies van de Minister van Justitie over de strijd tegen de schijnhuwelijken in
België. Als het posthoofd het nodig achtte, kon hij het advies van de Procureur des Konings vragen
maar hij kon in deze materie geen instructies krijgen van het Hoofdbestuur. Zijn beslissing moest
afdoende gemotiveerd zijn en aangeven dat er mogelijkheid is om een beroep in te stellen bij de
rechtbank van eerste aanleg.

V. Aanbevelingen

Burgerlijk Wetboek.
- als het poshoofd, nadat hij beide huwelijkskandidaten afzonderlijk heeft ondervraagd, het vermoeden
heeft dat het om een schijnhuwelijk of een gedwongen huwelijk gaat, moet hij een omstandig verslag
overmaken aan het Directoraat-generaal Consulaire Zaken (DGC) te Brussel92.
- het DGC zendt het volledige dossier aan de Procureur des Konings. Het attest zal geweigerd
worden bij een negatief advies van de Procureur des Konings93.
- de betekening van de weigering moet gemotiveerd zijn en de mogelijkheid aangeven dat er een
beroep tegen de FOD Buitenlandse Zaken kan worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg.
Er bestaat geen bijzonder georganiseerd beroep bij de rechtbank van eerste aanleg. De
beroepsmogelijkheid behoort tot de algemene bevoegdheid van deze rechtbank. Het beroep tegen
een weigering tot afgifte van het AGHB kent dan ook niet dezelfde waarborgen van doeltreffendheid,
als het beroep dat kan ingesteld worden tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand
om de huwelijksaangifte op te stellen in België, dat volgens de regels van het kortgeding verloopt.
De huidige juridische leemte bij de afgifte van het AGHB is een ernstige schending van de
rechtszekerheid en houdt een belangrijke belemmering in van de uitoefening van het fundamenteel
recht op huwelijk.
Het is dus dringend om een wetgevend initiatief te nemen in deze materie.
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De federale Ombudsman beveelt aan om onmiddellijk een wettelijk kader te creëren voor de afgifte
van de attesten geen huwelijksbeletsel om de rechtszekerheid te waarborgen en om de Belgische
onderdaan een doeltreffende beroepsmogelijkheid te verzekeren in geval van inbreuk op zijn recht tot
huwen.
AA 10/06: de kinderbijslagwetgeving terug in overeenstemming brengen met artikel 17 van het
Handvest van de sociaal verzekerde en zo een einde stellen aan de door het Grondwettelijk Hof
vastgestelde discriminatie tussen sociaal verzekerden die erin bestaat dat de kinderbijslaginstellingen voor werknemers gedurende een jaar de kinderbijslag kunnen terugvorderen die onterecht
is betaald door een aan hen toe te schrijven vergissing terwijl het Handvest dergelijke terugvordering in dezelfde omstandigheden onmogelijk maakt voor de andere instellingen van sociale
zekerheid.
Wanneer een instelling van sociale zekerheid zich vergist bij de toekenning van een uitkering, de sociaal
verzekerde niet op de hoogte is van de vergissing en uit de nieuwe berekening blijkt dat de uitkering
lager moet zijn, dan kan de nieuwe beslissing met de juiste toekenning pas uitwerking hebben op de
eerste dag van de maand na de kennisgeving ervan. Deze basisregel zit vervat in artikel 17 van het
Handvest van de sociaal verzekerde en geldt in principe voor alle instellingen van sociale zekerheid.
Concreet wil dit zeggen dat er in die gevallen geen terugvordering mogelijk is.94
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Behalve als de aanvrager niet in België verblijft. In dat geval kan de post de AGHB onmiddellijk weigeren op basis van het
resultaat van het interview.
Wat dit betreft kan men zich afvragen op welke wettelijke grondslag of omzendbrief de procureurs zich steunen om hun
advies te geven.
Artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde bepaalt:
Wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische of materiële vergissing, neemt de instelling van sociale
zekerheid op eigen initiatief een nieuwe beslissing die uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten
ingaan, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring.
Onverminderd de toepassing van artikel 18, heeft de nieuwe beslissing, indien de vergissing aan de instelling van sociale zekerheid te
wijten is, uitwerking op de eerste dag van de maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het
aanvankelijk toegekende recht.
Het vorige lid is niet van toepassing indien de sociaal verzekerde weet of moest weten, in de zin van het koninklijk besluit van 31
mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen dat hij geen recht heeft of
meer heeft op het gehele bedrag van een prestatie.
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In de kinderbijslagregeling voor werknemers is dit artikel van het Handvest van de sociaal verzekerde
buiten werking gesteld door de programmawet van 20 juli 2006. Die wet heeft de kinderbijslagwet
gewijzigd zodat vanaf 1 oktober 2006 ten onrechte uitbetaalde kinderbijslag altijd kan teruggevorderd
worden tot een jaar na de uitbetaling, ook in geval van fout van het kinderbijslagfonds.95
Het Grondwettelijk Hof oordeelt echter dat een wetswijziging na de aanneming van het Handvest van
de sociaal verzekerde die een op een socialezekerheidssector toepasselijke reglementering invoert, of die
invoering tot gevolg heeft, die voor de verzekerde minder gunstig is dan die welke in het algemeen is
opgenomen in het Handvest, onder de sociaal verzekerden een verschil in behandeling in het leven roept dat
enkel met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet bestaanbaar kan worden geacht op voorwaarde dat er
een relevante specifieke verantwoording voor bestaat.96

Bovendien oordeelde het Grondwettelijk Hof dat gedurende een volledig jaar een terugvordering
toestaan van bedragen die als gevolg van een vergissing van de uitkerende instelling werden uitbetaald, dan
ook onevenredige gevolgen dreigt te hebben voor de uitkeringsgerechtigden die geen enkele fout of
nalatigheid kan worden verweten.
Het Grondwettelijk Hof concludeerde in het kader van de voorgelegde prejudiciële vraag: Artikel
120bis van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, samengeordend op 19 december
1939, zoals het is vervangen bij artikel 35 van de programmawet van 20 juli 2006, schendt de artikelen 10
en 11 van de Grondwet, in zoverre het de kinderbijslaginstellingen toestaat de kinderbijslag gedurende een
jaar terug te vorderen die, door een aan de instellingen toe te schrijven vergissing, ten onrechte aan hun
aangeslotenen is uitbetaald, voor zover de per vergissing gecrediteerde persoon niet wist of niet moest weten
dat hij geen of niet langer recht had op de uitgekeerde bijslag, geheel of gedeeltelijk.
Ofschoon het artikel 120bis niet in overeenstemming met de Grondwet bevonden werd, is het in de
rechtsorde blijven bestaan en moeten de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de
kinderbijslagfondsen het verder toepassen zolang de wetgever het niet heeft aangepast97 terwijl de
Arbeidsgerechten de toepassing ervan telkens opnieuw kunnen weigeren op basis van het arrest van
het Grondwettelijk Hof voor ieder individueel geval dat hen voorgelegd wordt.
95
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Het gewijzigde artikel 120bis van de kinderbijslagwet bepaalt:
De terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen kan niet geëist worden na verloop van een termijn van drie jaar te
rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is geschied. Benevens de redenen waarin is voorzien in het Burgerlijk Wetboek,
wordt de verjaring gestuit door het eisen van het onverschuldigd uitbetaalde, door middel van een ter post aangetekend aan de
schuldenaar betekend schrijven.
In afwijking van het eerste lid wordt de termijn gebracht op:
- vijf jaar, indien de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen werden verkregen door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijk
onvolledige verklaringen;
- een jaar, indien de onverschuldigde betaling voortvloeit uit een juridische of een materiële vergissing van de kinderbijslaginstelling en
de per vergissing gecrediteerde persoon niet wist of niet kon weten dat hij geen of niet langer recht had op de uitgekeerde bijslag,
geheel of gedeeltelijk.
Grondwettelijk Hof, arrest nr. 1/2010 van 20 januari 2010 (B.S., 5 maart 2010).
Wetsvoorstel tot bescherming van de sociaal verzekerden tegen de terugvordering van kinderbijslag als hun geen fout kan
worden ten laste gelegd, Parl. St., Kamer, 2010-2011, 27 oktober 2010, nr. 0486/001.
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Verder stelt het Grondwettelijk Hof dat het ingewikkelde karakter van het administratieve beheer
waarvoor de kinderbijslagfondsen instaan, als gevolg van het feit dat de gezinsituaties veranderlijk zijn, niet
kan verantwoorden dat de begunstigde van ten onrechte uitgekeerde kinderbijslag die heeft geı̈nd als gevolg
van een vergissing van het uitkerende fonds, terwijl hij zich daarvan geen rekenschap kon geven, gedurende
één jaar ertoe gehouden is de bedragen terug te betalen die hij ten onrechte heeft geı̈nd, terwijl de
begunstigden van andere sociale uitkeringen die in dezelfde omstandigheden ten onrechte werden geı̈nd,
niet ertoe zijn gehouden die terug te betalen. In de beoogde hypothese heeft de begunstigde immers geen
enkele vergissing begaan en was het kinderbijslagfonds correct geı̈nformeerd over zijn gezinssituatie. De
beheersmoeilijkheden als gevolg van het veranderlijke karakter van de gezinsituaties waarmee rekening
moet worden gehouden, kunnen in die situatie dus niet de oorzaak van de onverschuldigde betaling vormen.
Zij kunnen dan ook niet verantwoorden dat de gevolgen van een vergissing van de schuldenaar van de
uitkeringen bij de toekenning ervan, ten laste van de sociaal verzekerde worden gelegd.

V. Aanbevelingen

De federale Ombudsman beveelt dan ook aan om de kinderbijslagwet terug in overeenstemming te
brengen met artikel 17 van het Handvest van de sociaal verzekerde om de vastgestelde discriminatie
weg te werken.
AA 10/07: de reglementering betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
aanpassen in die zin dat de verhoging van de tegemoetkomingen die het gevolg is van een ambtshalve medische herziening, ingaat vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van
herziening.
De tegemoetkomingen aan personen met een handicap worden, na een medisch onderzoek,
toegekend vanaf de maand die volgt op de aanvraag. Het toegekende bedrag is afhankelijk van de ernst
van de handicap van de aanvrager, zoals die wordt vastgesteld tijdens het medisch onderzoek. Het is
echter mogelijk dat de medische aspecten waarmee tijdens dat onderzoek werd rekening gehouden,
veranderlijk of tijdelijk van aard zijn. Wanneer dat het geval is, stelt de Directie-generaal Personen met
een handicap (DGPH) de datum vast waarop het dossier ambtshalve medisch zal worden herzien.
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Het is duidelijk dat die bepaling in eerste instantie de gevallen beoogde waarin een verbetering van de
medische toestand werd verwacht. Dat blijkt uit het feit dat de administratieve beslissing die wordt
genomen op het einde van de procedure van ambtshalve herziening slechts uitwerking heeft vanaf de
maand die volgt op de betekening van die beslissing. Op die manier worden onbillijke effecten
vermeden wanneer de tegemoetkoming moet worden verminderd of geweigerd. Er verloopt
inderdaad altijd enige tijd tussen de geplande herzieningsdatum en het medisch onderzoek, gevolgd
door een bijkomende termijn voor de betekening van de administratieve beslissing. De betekening van
de administratieve beslissing waarin het bedrag van de aangepaste tegemoetkoming wordt vastgelegd,
gebeurt bij gevolg pas maanden na de geplande herzieningsdatum. Wanneer een beslissing tot
vermindering van de tegemoetkoming terugwerkende kracht zou hebben tot de geplande
herzieningsdatum, zou dat leiden tot belangrijke terugvorderingen ten laste van de persoon met een
handicap.
Wanneer echter de tegemoetkoming verhoogt als gevolg van een verslechtering van de medische
toestand, keert deze procedure zich tegen de persoon met een handicap, zeker wanneer de
betekening van de nieuwe beslissing door de DGPH op zich laat wachten. De verhoging van de
tegemoetkoming wordt slechts toegekend vanaf de maand die volgt op de datum van de betekening,
hoewel de verslechtering van de medische toestand duidelijk dateert van daarvoor. Bovendien heeft
de persoon met een handicap geen recht op achterstallen of nalatigheidintresten, zelfs niet als de
DGPH er langer dan zes maanden over doet om de beslissing te nemen en dit in tegenstelling tot wat
het geval is na een door hemzelf ingediende aanvraag tot herziening of na een nieuwe aanvraag.
De regel dat de ingevolge een ambtshalve medische herziening aangepaste tegemoetkoming slechts
uitwerking heeft na de betekening van de beslissing is met andere woorden nadelig voor de persoon
met een handicap wiens medische toestand is verslechterd. Deze situatie vloeit rechtstreeks voort uit
de reglementering betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap.98
Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap bevestigt het
recht van de personen met een handicap op een behoorlijke levensstandaard en op sociale
bescherming.99 Bij een ambtshalve medische herziening - wanneer de persoon met een handicap niet
zelf een aanvraag tot herziening indiende - beschermt de in de reglementering voorziene procedure de
belangen van de persoon met een handicap in geval van vermindering van de tegemoetkomingen door
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Artikel 23, §1, 5° en 23, §2, alinea 5 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor behandeling
van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
Artikel 28 van het Verdrag van de Verenigde Naties van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een
handicap.

V. Aanbevelingen

te vermijden dat hij moet terugbetalen wat hij teveel heeft ontvangen. Wanneer uit het medisch
onderzoek daarentegen een verslechtering van de medische toestand blijkt, kan diezelfde procedure
de persoon met een handicap niet de behoorlijke levensstandaard garanderen waarop hij recht heeft.
Het recht op een behoorlijke levensstandaard vereist immers dat de personen met een handicap zo
snel mogelijk de verhoogde tegemoetkomingen ontvangen waarop ze op basis van hun verslechterde
medische toestand recht hebben.
Om het ongewilde en onbillijke effect van de hierboven beschreven procedure te vermijden, moet
voor de gevallen waarin de ambtshalve medische herziening leidt tot een verhoging van de
tegemoetkomingen, de regel betreffende de uitwerking van de administratieve beslissing die de nieuwe
tegemoetkoming vastlegt, worden herzien.
AA 10/08 : de richtlijn 2005/36/EG volledig omzetten in Belgisch recht en met name voor de
beoefenaars van de sectorale gezondheidszorgberoepen (arts met een basisopleiding, medisch
specialist, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, beoefenaar der tandheelkunde, gespecialiseerd beoefenaar der tandheelkunde, verloskundige, apotheker) het onmogelijk maken om de
aanvraag tot erkenning van de beroepskwalificatie zonder meer af te wijzen door de compenserende maatregelen te voorzien, voorgeschreven door artikel 14 van de richtlijn.
De lidstaten moesten tegen uiterlijk 20 oktober 2007 voldoen aan de Europese richtlijn 2005/36/EG
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.100

Wanneer de duur van de opleiding [ van de migrant ] tenminste een jaar korter is dan de in de ontvangende
lidstaat vereiste opleiding, wanneer de gevolgde opleiding betrekking heeft op vakken die wezenlijk
verschillen van die welke worden bestreken door de in de ontvangende lidstaat vereiste opleiding (…), kan
de ontvangende lidstaat van de aanvrager verlangen dat hij een aanpassingstage van ten hoogste drie jaar
doorloopt of een proeve van bekwaamheid aflegt.101
De wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van
EG-beroepskwalificaties voorziet in compenserende maatregelen met betrekking tot de niet-sectorale
gezondheidszorgberoepen (zoals logopedist of zorgkundige). De “sectorale” beroepen: arts,
verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tandarts, (dierenarts), vroedvrouw, apotheker en
(architect), zijn echter van het toepassingsgebied uitgesloten.
Verder geldt voor de sectorale gezondheidszorgberoepen de volgende regel. Als de beroepskwalificatie
niet onder het stelsel van automatische erkenning102 valt en de ingediende documenten niet aan alle
erkenningsvoorwaarden voldoen die mogen gevraagd worden om het desbetreffende
gereglementeerde beroep in België uit te oefenen, wordt de aanvraag tot erkenning van die
beroepskwalificatie zonder meer afgewezen.103 Er zijn geen compenserende maatregelen voorzien.

100

101
102
103

Europese richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties.
Artikel 14 van richtlijn 2005/36/EG.
Het gaat om de automatische erkenning die voorzien is in titel III, hoofdstuk III van dezelfde richtlijn.
Artikel 44quater, §1, en artikel 44octies, §4, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening
van de gezondheidszorgberoepen zoals gewijzigd door van het koninklijk besluit van 27 maart 2008.
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Onder welbepaalde voorwaarden kunnen de lidstaten van de Europese Unie de erkenning van de
beroepskwalificatie van een migrant afhankelijk maken van compenserende maatregelen.

V. Aanbevelingen

Voor de sectorale gezondheidszorgberoepen is richtlijn 2005/36/EG dus niet naar behoren omgezet in
Belgisch recht.
De federale Ombudsman beveelt dan ook aan om de richtlijn 2005/36/EG volledig om te zetten in
Belgisch recht en met name voor de beoefenaars van de sectorale gezondheidszorgberoepen in de
regelgeving compenserende maatregelen op te nemen in de zin van artikel 14 van de richtlijn die de
erkenning alsnog mogelijk maken in de gevallen waarin de beroepskwalificatie van de beoefenaar van
het sectoraal gezondheidszorgberoep niet in aanmerking komt voor automatische erkenning en
wezenlijk verschilt van de in België voor de toelating tot of de uitoefening van het gereglementeerd
gezondheidszorgberoep vereiste opleiding.104
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104

Op 30 september 2010 stelde de Europese Commissie België in gebreke met betrekking tot inbreuk 2010/4114,
non-conformiteit van de Belgische wetgeving met richtlijn 2005/36/EG, onder meer met betrekking tot artikel 14 aangaande
het algemeen stelsel van erkenning van opleidingstitels.

Benaming

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.
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.
Adequate begeleidende maatregelen voorzien voor
alle administratieve procedures die steunen op de
nieuwe communicatietechnologieën, ter behoud
van een gelijke behandeling van alle gebruikers.
Een performant communicatie- en informatiebeleid
voor de federale administratie uitwerken door de
algemene principes vast te leggen waarop de
externe communicatie van de verschillende federale
administratieve overheden moet gebaseerd zijn.

105

Parl. St., Kamer, 2010-2011, nr. 1161/001.

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

06/07

07/02

De fiscale werkloosheidsval.

02/03

Aanbevelingen betreffende de FOD Financiën

10/01

09/01

07/01

06/01

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

AA

FOD
Financiën

FOD
Financiën

FOD
Financiën

Overkoepelend

Overkoepelend

Overkoepelend

Overkoepelend

Overkoepelend

Onderwerp

Opvolging

Commissie
Verzoekschriften

26 april 2007

24 november 2008

Aanbeveling werd op 17 november 2010 in de commissie Financiën
en Begroting voorgesteld.

Aanbeveling werd op 17 november 2010 in de commissie Financiën
en Begroting voorgesteld
Wetsvoorstel van 2 februari 2011 tot wijziging van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 wat het indienen van een
bezwaarschrift betreft.105

Aanbeveling werd op 17 november 2010 in de commissie Financiën
en Begroting voorgesteld.

Zie p. 13; p. 75; pp. 131-132.

24 november 2008

De in 2010 ontvangen klachten bevestigen opnieuw het nut van en de 26 april 2007
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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Hangend

Hangend

Hangend

Hangend

Hangend

Hangend

Hangend

Hangend

Status
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Overzicht van de aanbevelingen aan het Parlement (hangend en
ingewilligd in 2010)
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Artikel 371 van het Wet van inkomstenbelastingen
92 aanvullen zodat de verzendingsdatum van het
bezwaarschrift geldt als datum van indiening.
Artikel 375 van het Wetboek van
inkomstenbelastingen 92 aanpassen zodat de
directeur der belastingen ondubbelzinnig de
mogelijkheid heeft om een beslissing op een
bezwaarschrift in te trekken.
Uitvoering geven aan artikel 394, §4, van het
Wetboek van inkomstenbelastingen 92, met een
koninklijk besluit dat, bij een gezamenlijke aanslag,
de wijze vastlegt waarop het aandeel in de belasting
wordt vastgesteld dat betrekking heeft op het
belastbaar inkomen van elk der belastingplichtigen.

07/03

FOD
Financiën

Ingewilligd

Hangend

Hangend

Status

107

106

08/02

06/08

03/01

01/01

FOD BiZa

FOD BiZa

Hangend

Hangend

Hangend

Gedeeltelijk
ingewilligd

Opvolging

24 november 2008

24 november 2008

Commissie
Verzoekschriften

Deze aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.

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.107
Deze instructies werden op de website gepubliceerd.
Deze aanbeveling wordt opgevolgd met de dienst
Vreemdelingenzaken (zie OA 06/03 en 06/04).

29 april 2009

26 avril 2007

Aanbeveling werd op 17 november 2010 in de commissie Financiën
29 april 2009
en Begroting voorgesteld.
Koninklijk besluit van 22 december 2010 tot uitvoering van artikel 394,
§ 4, van het Wetboek op de inkomstenbelastingen.

Wetsvoorstel van 9 augustus 2010 tot wijziging van artikel 375 van
het Wetboek op de inkomstenbelastingen106.
Aanbeveling werd op 17 november 2010 in de commissie Financiën
en Begroting voorgesteld.

Aanbeveling werd op 17 november 2010 in de commissie Financiën
en Begroting voorgesteld.

Parl. St., Kamer, 2010-2011, nr. 0060/001.
De instructie van 19 juli 2009 werden door de Raad van Sate vernietigd (zie arrest nr. 198.769 van 11 december 2009).

De nodige maatregelen nemen die waarborgen dat FOD Justitie
de gedetineerde daadwerkelijk de kans krijgt om zijn
reclassering voor te bereiden. Dit houdt in dat de
federale Staat efficiënte en doeltreffende
samenwerkingsakkoorden met de
Gemeenschappen en/of Gewesten dient af te
sluiten.
De nodige maatregelen treffen om de
FOD BiZa
tegenstrijdigheid op te heffen die voortvloeit uit de FOD Justitie
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.

Een grotere transparantie en een grotere
rechtszekerheid in de toepassing door de dienst
Vreemdelingenzaken van de wet van 15 december
1980 en het uitvoeringsbesluit van die wet.
Behandelingstermijn van de in België ingediende
dossiers voorgelegd aan de dienst
Vreemdelingenzaken.

Aanbevelingen betreffende de FOD’s Justitie, Binnenlandse Zaken (BiZa) en Buitenlandse Zaken (BuZa)

08/01

FOD
Financiën

FOD
Financiën

Onderwerp
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07/04

Benaming

AA
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De sanctie van onontvankelijkheid opheffen voor
FOD BiZa
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.

Een onafhankelijk en doeltreffend toezicht op de
gevangenissen en de andere federale plaatsen van
vrijheidsberoving waarborgen.

De bepalingen van de Basiswet van 12 januari 2005
betreffende het gevangeniswezen en de
rechtspositie van de gedetineerden (Basiswet)
waarvoor geen uitvoeringsmaatregelen nodig zijn
onmiddellijk in werking laten treden en op korte
termijn de koninklijke besluiten nemen die de
andere luiken van de Basiswet uitvoeren.
De nodige aanpassingen doorvoeren in het
Kieswetboek zodat ook in het geval van vervroegde
verkiezingen voor het federaal Parlement de
stemming van de Belgen die in het buitenland
verblijven probleemloos kan verlopen.
Onmiddellijk een juridische basis invoeren voor de
afgifte van de attesten geen huwelijksbeletsel aan de
Belgen die in het buitenland wensen te huwen.

09/04

10/02

10/03

10/05

10/04

Inzake huwelijkscontracten de bestaande
FOD BuZa
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.

09/03

Status

Nieuw

FOD BuZa
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Nieuw

Nieuw

Nieuw

Ingewilligd

Ingewilligd

Hangend

FOD BiZa
en
FOD BuZa

FOD Justitie

FOD Justitie

FOD Justitie

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.

08/03

Onderwerp

Benaming

AA

Zie pp. 61-62; pp. 138-140.

Zie pp. 60-61; pp. 137-138.

Zie pp. 46-47; pp. 135-137.

De wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I)
wijzigt artikel 9ter van de wet van 15 december 1980: voortaan staat
de verplichting om een aanvraag om machtiging tot verblijf om
medische redenen per aangetekende zending in te dienen en de
sanctie van onontvankelijkheid indien dit niet gebeurd is, in de wet en
niet meer in een koninklijk besluit. Er bestaat nu dus een wettelijke
basis voor de sanctie van onontvankelijkheid.
Zie pp. 45-46; pp. 132-134.

Artikel 23 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse
bepalingen (I) wijzigt artikel 5, 2°, van de wet van 10 juli 1931 en heft
de discriminatie op die bestond inzake het verlijden van
huwelijkscontracten in Belgische ambassades of consulaten: elke
Belgische onderdaan zonder onderscheid van geslacht en ongeacht
het geslacht van zijn of haar toekomstige huwelijkspartner kan in de
toekomst een huwelijkscontract laten verlijden door een Belgische
diplomatieke post.

Deze aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.

Opvolging
29 april 2009

Commissie
Verzoekschriften
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Benaming

Onderwerp

108

Parl. St., Kamer, 2010-2011, nr. 0753/001.

De discriminatie tussen werklozen wegwerken die
Rijksdienst voor
erin bestaat dat een werkloze wiens loontrekkende Arbeidsvoorziening
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.

09/02

FOD Sociale
Zekerheid

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.

06/04

Hangend

26 april 2007

26 april 2007

Commissie
Verzoekschriften

In september 2010 antwoordde de bevoegde minister dat het in het
kader van een regering van lopende zaken onmogelijk is de
aanbeveling om te zetten in de reglementering en dat het dus aan de
volgende regering toekomt om zich over deze problematiek te
buigen.
Op 1 december 2010 werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers
een voorstel van resolutie ingediend waarin uitdrukkelijk verwezen
wordt naar de aanbeveling van de federale Ombudsman en aan de
regering verzocht wordt deze discriminatie weg te werken door de
werkloosheidsreglementering in die zin aan te passen.108

Als gevolg van een koninklijk besluit van 29 juni 2007 is het voor
26 april 2007
arbeidsongeschikte zelfstandigen mogelijk om vrijwilligerswerk te
verrichten. Voor arbeidsongeschikte ambtenaren wordt nog
onderzocht op welke manier hen deze mogelijkheid zou kunnen
worden geboden.
In 2009 werd een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld op basis
waarvan Medex voor wat de ambtenaren betreft, zou worden belast
met de opdracht toevertrouwd aan de adviserende geneesheren zoals
bepaald in artikel 15 van de wet van 3 juli 2005. Dit ontwerp heeft
echter nog niet tot een koninklijk besluit geleid.

De administratie heeft een aangepaste versie van twee ontwerpen
van koninklijk besluit, daterend van 2007, voorgelegd aan de minister
van Zelfstandigen in april 2010. De regering is echter in lopende
zaken.

Hangend

Gedeeltelijk ingewilligd

Deze aanbeveling is zonder verder gevolg gebleven.

Opvolging

Hangend

Status
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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
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De kinderbijslagwetgeving terug in
overeenstemming brengen met artikel 17 van het
Handvest van de sociaal verzekerde en zo een
einde stellen aan de door het Grondwettelijk Hof
vastgestelde discriminatie tussen sociaal verzekerden
die erin bestaat dat de kinderbijslaginstellingen voor
werknemers gedurende een jaar de kinderbijslag
kunnen terugvorderen die onterecht is betaald door
een aan hen toe te schrijven vergissing terwijl het
Handvest dergelijke terugvordering in dezelfde
omstandigheden onmogelijk maakt voor de andere
instellingen van sociale zekerheid.
De reglementering betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap
aanpassen in die zin dat de verhoging van de
tegemoetkomingen die het gevolg is van een
ambtshalve medische herziening, ingaat vanaf de
eerste dag van de maand die volgt op de datum van
herziening.

De richtlijn 2005/36/EG volledig omzetten in
Belgisch recht en met name voor de beoefenaars
van de sectorale gezondheidszorgberoepen (arts
met een basisopleiding, medisch specialist,
verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger,
beoefenaar der tandheelkunde, gespecialiseerd
beoefenaar der tandheelkunde verloskundige,
apotheker) het onmogelijk maken om de aanvraag
tot erkenning van de beroepskwalificatie zonder
meer af te wijzen door de compenserende
maatregelen te voorzien, voorgeschreven door
artikel 14 van de richtlijn.

10/06

10/08

10/07

Benaming

AA

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Status
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FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de
Voedselketen en
Leefmilieu

FOD Sociale Zekerheid

Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor
Werknemers

Onderwerp

Zie pp. 62-64; pp. 143-144.

Zie pp. 73-75; pp. 142-143.

Zie pp. 49-50; pp. 140-142.

Opvolging

Commissie
Verzoekschriften

V. Aanbevelingen
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3. In 2010 aan de administratie gerichte
aanbevelingen 109
FOD Justitie - Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
OA 10/01: De federale Ombudsman beveelt de penitentiaire administratie aan om:
- te waken over te naleving van de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende
algemeen reglement van de strafinrichtingen (AR) die de maatregelen over de inmenging in de rechten
van de gedetineerden omkaderen, zolang de bepalingen van de Basiswet betreffende het
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005 (Basiswet) die deze
bepalingen van het AR dienen te vervangen, nog niet in werking zijn getreden;
- de algemene beginselen van de Basiswet, die al van kracht zijn, en de hogere normen die de
administratie dient na te leven, te integreren in de toepassing van het AR.

Staatsecretaris voor Migratie- en asielbeleid
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OA 10/02: Het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wijzigen zodat een specifiek model voor
een beslissing inzake de verwijdering van burgers van de Unie wordt uitgewerkt en vermeden wordt
dat, per vergissing, aan een burger van de Unie niet alleen het bevel gegeven wordt om het Belgisch
grondgebied te verlaten maar ook het grondgebied van de andere Schengenlanden.

FOD Volksgezondheid
OA 10/03: De federale Ombudsman beveelt de FOD Volksgezondheid aan om:
1. aan de beoefenaar van een niet-sectoraal gezondheidszorgberoep, die met toepassing van de
Europese richtlijn 2005/36/EG de erkenning vraagt van zijn beroepskwalificatie verkregen in een
ander land van de Europese Unie en die wezenlijk verschilt van de in België voor de toelating tot of
de uitoefening van het gereglementeerde gezondheidszorgberoep vereiste opleiding, de
mogelijkheid te bieden om aan te tonen dat hij de ontbrekende kennis en vaardigheid heeft
verworven, door middel van een proeve van beroepsbekwaamheid of stage (‘compenserende
maatregelen’) en zijn erkenningsaanvraag niet langer zonder meer te weigeren maar te laten
afhangen van het voldoen aan de voorgestelde compenserende maatregelen;
2. binnen de reglementair vastgestelde termijn (hetzij drie, hetzij vier maanden) te beslissen over de
aanvragen tot erkenning van de in een andere Europese lidstaat behaalde beroepskwalificatie tot
uitoefening van een gereglementeerd gezondheidszorgberoep.

Selor
OA 10/04: De federale Ombudsman beveelt Selor aan om:
1. zoals reglementair voorzien in het statuut van het rijkspersoneel, in het bericht waarmee het de
vergelijkende selecties bekendmaakt in het Belgisch Staatsblad, desgevallend zowel de duur als de
omvang van de reserve van de geslaagden te vermelden en erover te waken dat alle
aankondigingen van een selectie op de website van Selor gelijkluidend zijn met het bericht dat

109

Voor de volledige tekst van de aanbevelingen, zie Bijlage 3, pp. 170-178.
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verscheen in het Belgisch Staatsblad;
2. de duur en de omvang van de reserve nadien niet meer te wijzigen;
3. de nodige maatregelen te treffen om alle geslaagde deelnemers (deze die een resultaat van 12 op
20 of meer behaalden) aan de selectie ANG09863 / AFG09863 op te nemen in de reserve van de
geslaagden die twee jaar geldig blijft.

FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap
OA 10/05: De federale Ombudsman beveelt de Directie-generaal Personen met een handicap aan
om:
- personen met een handicap beter te informeren over de gevolgen van een ambtshalve medische
herziening (de nieuwe tegemoetkoming wordt slechts toegekend voor de toekomst ook al werd de
verergering van de medische toestand retroactief vastgesteld);
- de behandeling van dit soort dossiers te optimaliseren om te vermijden dat de persoon met een
handicap tegemoetkomingen misloopt.

FOD Justitie

110

Koninklijk besluit houdende vaststelling van het kader van de aalmoezeniers en de islamconsulenten van de erkende
erediensten en van de moreel consulenten van de Centrale Vrijzinnige Raad der niet confessionele levensbeschouwing bij de
Strafinrichtingen, zomede tot vaststelling van hun weddeschalen.
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OA 10/06: De federale Ombudsman beveelt de FOD Justitie aan om:
1. voor de toepassing van artikel 3,3° van het koninklijk besluit van 25 oktober 2005110 geen extra
voorwaarden op te leggen en zodoende de prestaties die de aalmoezeniers in het kader van hun
deeltijdse tewerkstelling hebben geleverd, minstens pro rata (naar verhouding tot een voltijdse
tewerkstelling) in aanmerking te nemen bij de berekening van de anciënniteit met het oog op de
vaststelling van hun basisjaarwedde wanneer ze, aansluitend op hun deeltijdse tewerkstelling, voltijds
worden aangesteld;
2. de personeelsdossiers van de voltijdse aalmoezeniers die eerder deeltijdse prestaties leverden, te
herzien.

OA

Benaming

111

Ingewilligd

Ingewilligd

Hangend

FOD
Financiën

FOD
Financiën

FOD
Financiën

De administratie verduidelijkt dat het momenteel onmogelijk is om een
behandelingstermijn van 4 à 8 maanden te voorzien voor deze bezwaren. Wanneer de
wetgeving voorschrijft om te wachten tot het verstrijken van de belastbare periode,
wordt de belatingplichtige hierover geı̈nformeerd. In de andere gevallen wenst de
administratie een nauwere samenwerking met het kadaster om de behandelingstermijn
te verkorten.

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 vraag111, antwoordde de minister van Financië 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

Vraag nr. 110 van de heer Xavier Baeselen van 17 december 2009, “Kadastraal inkomen – Termijn voor de behandeling van de aanvragen”, Vr. en Antw., Kamer, 2009- 2010, nr. 92,
pp. 48 e.v.

Ingewilligd

Status

FOD
Financiën

Onderwerp
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Aanbevelingen betreffende de FOD Financiën
06/11 Gesterkt door de rechtspraak en de recente
wetswijziging richtte de federale Ombudsman de
officiële aanbeveling aan de FOD Financiën om het
gewijzigde standpunt inzake artikel 169 WIB92
kenbaar te maken aan alle lokale belastingdiensten.
Op die manier wordt de gelijke behandeling van alle
belastingplichtigen gewaarborgd en wordt de
heersende rechtsonzekerheid weggenomen.
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 4 maanden tot 8
maanden en, in voorkomend geval, te verlengen met
de termijn die de betrokkene nodig had om de door
de diensten van het Kadaster gevraagde informatie te
verschaffen, die nodig is om een beslissing te nemen.
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.
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 4 maanden tot 8
maanden, in voorkomend geval te verlengen met de
termijn die de betrokkene nodig had om de door de
diensten van de Onroerende Voorheffing gevraagde
informatie te verschaffen, die nodig is om een
beslissing te nemen.

JAARVERSLAG 2010

V. Aanbevelingen

Opvolging van de aanbevelingen 2006-2010

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.

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.

09/06

09/07

Onderwerp

FOD
Financiën

FOD
Financiën

FOD
Financiën

Hangend

Hangend

Hangend

06/02

In afwachting van de effectieve inwerkingtreding van
artikel 4, derde lid, van het Charter voor een
klantvriendelijke overheid, beveelt de federale
Ombudsman aan de dienst Vreemdelingenzaken aan
om, op vraag van de gebruikers, de termijn aan te
duiden waarbinnen een beslissing over een aanvraag
tot machtiging van verblijf kan verwacht worden.
FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

Status

JAARVERSLAG 2010

Geweigerd

Aanbevelingen betreffende de FOD’s Justitie, Binnenlandse Zaken (BiZa) en Buitenlandse Zaken (BuZa)
06/01 De federale Ombudsman beveelt aan om een
FOD BiZa
Ingewilligd
ontvangstbewijs af te geven bij elke aanvraag tot
dienst
machtiging van verblijf.
Vreemdelingenzaken

Benaming

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.

OA

08/07

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 een omzendbrief van 21 juni 2007 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 onmiddellijk per aangetekend schrijven bij de dienst
Vreemdelingenzaken ingediend.

De fiscale administratie heeft per brief van 20 januari 2011 laten weten dat de
verzending van een bericht van wijziging (artikel 346 WIB ’92) aan de belastingplichtigen
die feitelijk gescheiden zijn en voor het samenvoegen van hun aangiftes, onnodig is en
een grotere werklast ten gevolg heeft.

De Ontvangkantoren beschikken in de standaardprocedure sinds oktober 2010 over
enkele bijkomende dagen om de terugbetalingen te behandelen.
De Administratie van de Thesaurie zal een automatisch antwoordapparaat IVR
(Interactive voicemail response) aanschaffen.
De Administratie van de Thesaurie zal zijn website aanpassen.
Het project STIMER zal de module ‘teruggaven’ in het beste geval in 2012 aanvatten.

De algemene administratie van de Fiscaliteit heeft nog geen plan opgesteld voor het
wegwerken van de bezwaarachterstand bij de gewestelijke directies der Directe
Belastingen. Het aantal hangende bezwaren op het einde van het jaar stijgt (51 174
hangende bezwaren eind 2010 tegen 50 524 eind 2009). Recente geschillen krijgen
prioriteit. Het beheren van de stock van oudere bewaren gebeurt in functie van de
beschikbaarheid van elke gewestelijke geschillendienst.

V. Aanbevelingen

153

Om zijn informatieplicht in alle lopende dossiers te
kunnen nakomen, beveelt de federale Ombudsman
aan dat de dienst Vreemdelingenzaken een plan met
deadlines aanneemt voor het inhalen van de
achterstand van het Bureau Artikel 9, lid 3 humanitair.

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

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

06/04

06/05

06/06

Onderwerp

FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

Benaming

De federale Ombudsman beveelt aan om de
aanvragen tot het verkrijgen van een
verblijfsmachtiging te behandelen binnen de redelijke
termijn, zoals voorzien in artikel 4 van het Charter
voor een klantvriendelijke overheid, met name 4
maanden tot 8 maanden en, in voorkomend geval, te
verlengen met de termijn die de betrokkene 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

06/03

Status

Gedeeltelijk
ingewilligd

Gedeeltelijk
ingewilligd

Hangend

Hangend
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Opvolging

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.
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 voor humanitaire redenen op basis van artikel 9bis en die
gegrond is ofwel op de onredelijk lange behandelingstermijn van zijn asielprocedure of
op een aantasting 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. Dit cijfer is in 2009 en 2010 constant gestegen
om in mei 2010 een hoogtepunt te bereiken van 45 673 aanvragen. Op 1 oktober
2010, waren er 41 654 aanvragen hangende. Deze belangrijke 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. Einde 2010 heeft de dienst Vreemdelingenzaken 25
bijkomende personeelsleden verkregen, waarvan 5 geneesheren.

Deze aanbeveling wordt opgevolgd met de dienst Vreemdelingenzaken. Het aantal
hangende procedures bij de dienst Humanitaire Regularisaties op 1 oktober 2010
bedraagt 41 654, waarvan 1070 aanvragen op basis van het toenmalig artikel 9, lid 3 van
de wet van 15 december 1980, 30 208 aanvragen op basis van artikel 9bis en 10 376
aanvragen op basis van artikel 9ter (medische redenen). In de tien eerste maanden van
2010, heeft de dienst Humanitaire Regularisaties bijna 30 000 beslissingen genomen.

V. Aanbevelingen

154

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.

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.

08/01

08/02

112

De federale Ombudsman beveelt aan om tijdens de
FOD BiZa
overgangsfase van de gewone identiteitskaarten naar Instellingen
de elektronische identiteitskaarten, zolang er geen
en Bevolking
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.

06/09

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 (B. S. 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.112 Het regeerakkoord van 18 maart 2008 voorzag
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.
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Vraag van mevrouw Nathalie Muylle van 9 oktober 2009, « Toekenning van een leefloon aan staatlozen », Vr. en Antw., Kamer, 2009-2010, nr 83, p. 282.

FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

FOD BiZa
Instellingen
en Bevolking

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.

Onderwerp

06/08

Benaming

De federale Ombudsman beveelt aan om een
FOD BiZa
tijdelijke verblijfstitel af te geven aan de staatlozen, die dienst
wachten op een beslissing over hun aanvraag om
Vreemdelingenzaken
machtiging tot verblijf.

OA

06/07

V. Aanbevelingen

155

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.

09/05

113

Onderwerp

FOD Justitie
Penitentiaire Inrichtingen

FOD BiZa
Instellingen en Bevolking

FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

Status

Gedeeltelijk
ingewilligd

Ingewilligd

Ingewilligd

Gedeeltelijk
ingewilligd

156
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. De Regie der Gebouwen is belast met de uitvoering van deze werken.

In maart 2010 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken aan de federale Ombudsman
gemeld dat zij de aanbeveling volgt. Indien, bij volgende verkiezingen, opnieuw zou
blijken dat Belgische kiezers ook op buitenlandse lijsten staan, zullen deze personen
alleszins deelnemen aan de verkiezingen van de Gemeenschaps- en
Gewestparlementen. Bovendien zullen ze slechts kunnen worden uitgesloten van de
Europese verkiezingen wanneer met stukken wordt aangetoond dat ze hun stem al
uitgebracht hebben in een andere lidstaat. Indien dit slechts na de verkiezingen
aangetoond wordt, kunnen deze personen vervolgd worden voor het uitbrengen van
een dubbele stem.

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.113

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.

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.
Vraag nr. 12474 van mevrouw Karine Lalieux van 6 mei 2009, “De families bestaande uit Braziliaanse ouders en Belgische kinderen”, Int. Versl., Kamer, 2008-2009, 52 COM 547.

De federale Ombudsman beveelt de dienst
Vreemdelingenzaken aan om, bij de behandeling van
een aanvraag om machtiging tot verblijf gegrond op
artikel 9bis of op grond van het oude artikel 9, derde
lid, van de wet van 15 december 1980, ingediend
door een vreemde ouder van een Belgisch kind het
onderzoek van de uitzonderlijke omstandigheden
vereist door deze artikelen, te beperken tot het
bestaan van een band tussen de vreemde ouder en
zijn Belgisch kind en af te zien van het eisen van een
bewijs van het bestaan van affectieve en/of
financiële/materiële banden tussen het Belgisch kind
van de aanvrager van regularisatie en de Belgische
ouder van dit kind stop te zetten.
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.

08/08

09/04

Benaming

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, die een grotere
transparantie en een grotere rechtszekerheid
beoogde in de toepassing van de wet van 15
december 1980 door de DVZ.

OA

08/03
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V. Aanbevelingen

De federale Ombudsman beveelt de FOD Justitie aan FOD Justitie
om:
1. voor de toepassing van artikel 3,3° van het
koninklijk besluit van 25 oktober 2005115 geen extra
voorwaarden op te leggen en zodoende de prestaties
die de aalmoezeniers in het kader van hun deeltijdse
tewerkstelling hebben geleverd, minstens pro rata
(naar verhouding tot een voltijdse tewerkstelling) in
aanmerking te nemen bij de berekening van de
anciënniteit met het oog op de vaststelling van hun
basisjaarwedde wanneer ze, aansluitend op hun
deeltijdse tewerkstelling, voltijds worden aangesteld;
2. de personeelsdossiers van de voltijdse
aalmoezeniers die eerder deeltijdse prestaties
leverden, te herzien.

10/06

115

114

10/01

Onderwerp

Hangend

Hangend

Ingewilligd

Status

Opvolging

Begin 2011 deelde de FOD Justitie mee dat hij aan de Inspectie van Financiën
voorgesteld heeft de aanbeveling uit te voeren in de dossiers van de betrokken
aalmoezeniers.
Zie pp. 80-81; p. 151; pp. 177-178.

Zie pp. 47-48; p. 150; pp. 170-171.

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

JAARVERSLAG 2010

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.
Koninklijk besluit houdende vaststelling van het kader van de aalmoezeniers en de islamconsulenten van de erkende erediensten en van de moreel consulenten van de Centrale Vrijzinnige Raad der
niet confessionele levensbeschouwing bij de Strafinrichtingen, zomede tot vaststelling van hun weddeschalen.

FOD Justitie
Penitentiaire Inrichtingen

FOD BiZa
dienst
Vreemdelingenzaken

Benaming

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 X114 in te trekken en
deze aanvraag te gronde te behandelen.
De federale Ombudsman beveelt de penitentiaire
administratie aan om:
- te waken over te naleving van de bepalingen van het
koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende
algemeen reglement van de strafinrichtingen (AR) die
de maatregelen over de inmenging in de rechten van
de gedetineerden omkaderen, zolang de bepalingen
van de basiswet betreffende het gevangeniswezen en
de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari
2005 (Basiswet) die deze bepalingen van het AR
dienen te vervangen, nog niet in werking zijn
getreden;
- de algemene beginselen van de Basiswet, die al van
kracht zijn, en de hogere normen die de administratie
dient na te leven, te integreren in de toepassing van
het AR.

OA
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Benaming

Onderwerp

De federale Ombudsman beveelt aan om artikel 17
van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het
Handvest van de sociaal verzekerde toe te passen op
nieuwe beslissingen (in de zin van artikel 17) inzake
kinderbijslag die dateren van voor 1 oktober 2006 en
die tot gevolg hebben dat het recht op de prestatie
kleiner was dan het aanvankelijk toegekende recht.

De federale Ombudsman beveelt de
Directie-generaal Personen met een handicap aan
om:
- personen met een handicap beter te informeren
over de gevolgen van een ambtshalve medische
herziening (de nieuwe tegemoetkoming wordt slechts
toegekend voor de toekomst ook al werd de
verergering van de medische toestand retroactief
vastgesteld );
- de behandeling van dit soort dossiers te
optimaliseren om te vermijden dat de persoon met
een handicap tegemoetkomingen misloopt.

07/02

10/05
FOD
Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen
met een handicap

Hangend

Begin 2011 deelde de DGPH mee dat zij de mogelijkheden van de concrete uitvoering
van de aanbeveling onderzocht.
Zie pp. 74-75; p. 151; pp. 175-177.

De RKW is in november 2008 op de aanbeveling ingegaan en de betrokkenen 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.

Ingewilligd

Opvolging
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.

Status
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Ingewilligd

Rijksdienst voor Kinderbijslag Ingewilligd
voor Werknemers

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

OA
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Benaming

Onderwerp

Status
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Aanbeveling betreffende de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
10/03 De federale Ombudsman beveelt de FOD
FOD Volksgezondheid
Hangend
Volksgezondheid aan om:
1. aan de beoefenaar van een niet-sectoraal
gezondheidszorgberoep, die met toepassing van de
Europese richtlijn 2005/36/EG de erkenning vraagt
van zijn beroepskwalificatie verkregen in een ander
land van de Europese Unie en die wezenlijk verschilt
van de in België voor de toelating tot of de
uitoefening van het gereglementeerde
gezondheidszorgberoep vereiste opleiding, de
mogelijkheid te bieden om aan te tonen dat hij de
ontbrekende kennis en vaardigheid heeft verworven,
door middel van een proeve van
beroepsbekwaamheid of stage (‘compenserende
maatregelen’) en zijn erkenningsaanvraag niet langer
zonder meer te weigeren maar te laten afhangen van
het voldoen aan de voorgestelde compenserende
maatregelen;
2. binnen de reglementair vastgestelde termijn (hetzij
drie, hetzij vier maanden) te beslissen over de
aanvragen tot erkenning van de in een andere
Europese lidstaat behaalde beroepskwalificatie tot
uitoefening van een gereglementeerd
gezondheidszorgberoep.
Zie pp. 62-64; p. 150; pp. 172-174.

Opvolging

V. Aanbevelingen
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Benaming

Onderwerp

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.
Fedasil

Aanbevelingen betreffende de andere federale administratieve overheden
07/03 De federale Ombudsman beveelt aan om, in
Selor
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

Ingewilligd

Status
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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.
In 2010 bleef Fedasil systematisch weigeren om opvang te verlenen aan deze doelgroep.
Enkel na een beslissing van een rechtbank of in de individuele dossiers voorgelegd door
de federale Ombudsman, verleende Fedasil alsnog opvang aan de betrokken
minderjarige kinderen in staat van behoefte die samen met hun familie illegaal op het
grondgebied verblijven.

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.

Opvolging

V. Aanbevelingen
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Het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende Staatsecretaris voor
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
Migratie- en asielbeleid
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
wijzigen zodat een specifiek model voor een beslissing
inzake de verwijdering van burgers van de Unie wordt
uitgewerkt en vermeden wordt dat, per vergissing,
aan een burger van de Unie niet alleen het bevel
gegeven wordt om het Belgisch grondgebied te
verlaten maar ook het grondgebied van de andere
Schengenlanden.

10/02
Hangend

Hangend

Hangend

Status

JAARVERSLAG 2010

Eerste minister belast met
de coördinatie van het
migratie- en asielbeleid en
Staatssecretar is voor
Maatschappelij ke Integratie
en Armoedebestrij ding

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

09/03

Benaming

De Belgische Staat moet alle begunstigden van de
Staatssecretaris voor
opvangwet, zonder discriminatie, te allen tijde en in
Maatschappelijke Integratie
alle omstandigheden een opvang verzekeren die in
en Armoedebestrijding
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.

OA
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Opvolging

Zie pp. 59-60; p. 150; pp. 171-172.

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. In 2010 kon Fedasil aan 6.284 personen geen opvang aanbieden
wegens het tekort aan beschikbare opvangplaatsen. Nochtans werden er in totaal 2.800
bijkomende opvangplaatsen gecreëerd. Op het einde van het jaar leek dit zijn vruchten
af te werpen: in december 2010 kon Fedasil opnieuw een opvangplaats aanbieden aan
alle asielzoekers die zich aanboden.

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.
Op 17 september 2010 ondertekenden Fedasil en de dienst Vreemdelingenzaken een
samenwerkingsprotocol over een specifiek begeleidingsproject voor gezinnen in illegaal
verblijf die opgevangen worden in een open centrum. Er zijn daarbij twee opties
mogelijk voor deze families: een einde stellen aan het onwettig verblijf of hulp bij
vrijwillige terugkeer. Voor de concrete uitvoering van het protocolakkoord zijn echter
verdere instructies nodig waaraan eind 2010 nog door Fedasil werd gewerkt.

V. Aanbevelingen
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Benaming

De federale Ombudsman beveelt Selor aan om:
Selor
1. zoals reglementair voorzien in het statuut van het
rijkspersoneel, in het bericht waarmee het de
vergelijkende selecties bekendmaakt in het Belgisch
Staatsblad, desgevallend zowel de duur als de omvang
van de reserve van de geslaagden te vermelden en
erover te waken dat alle aankondigingen van een
selectie op de website van Selor gelijkluidend zijn met
het bericht dat verscheen in het Belgisch Staatsblad.
2. de duur en de omvang van de reserve nadien niet
meer te wijzigen.
3. de nodige maatregelen te treffen om alle geslaagde
deelnemers (deze die een resultaat van 12 op 20 of
meer behaalden) aan de selectie ANG09863 /
AFG09863 op te nemen in de reserve van de
geslaagden die twee jaar geldig blijft.

Onderwerp
Hangend

Status
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Opvolging
Zie pp. 70-71; pp. 150-151; pp. 174-175.
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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 116
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.
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.
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.

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

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.

HOOFDSTUK III. - De verslagen van de ombudsmannen.

De identiteit van de klager en van de personeelsleden van de administratieve overheden mag niet worden
vermeld in deze verslagen.
De verslagen worden openbaar gemaakt door de Kamer van volksvertegenwoordigers.
De ombudsmannen kunnen te allen tijde door de Kamer worden gehoord, hetzij op hun verzoek, hetzij op
verzoek van de Kamer.

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

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

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.
De ombudsman van wie bevonden is dat hij wegens ziekte of gebrekkigheid niet meer in staat is zijn ambt te
vervullen, maar de leeftijd van 65 jaar niet bereikt heeft, kan op pensioen worden gesteld, ongeacht zijn leeftijd.
Het rustpensioen van de ombudsmannen mag niet hoger zijn dan negen tiende van de gemiddelde wedde der
laatste vijf jaren.
Behalve in de gevallen van artikel 6, eerste lid, 1° en 2°, en tweede lid, en in geval van het vierde lid van dit artikel,
geniet de ombudsman aan wiens mandaat een einde komt, een uittredingsvergoeding naar rato van een maand
wedde per jaar uitgeoefend mandaat.
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2 – Charter voor een klantvriendelijke overheid

Bijlage 2 – Charter voor een klantvriendelijke overheid 117
1.

Elke overheidsdienst die in rechtstreeks contact staat met haar gebruikers zal ervoor zorgen dat haar
diensten toegankelijker worden. In het bijzonder zal ze minstens één 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.

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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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.

Bijlagen
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Bijlage 3 - In 2010 aan de administratie gerichte aanbevelingen
FOD Justitie - Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
OA 10/01: De federale Ombudsman beveelt de penitentiaire administratie aan om:
- te waken over te naleving van de bepalingen van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen
reglement van de strafinrichtingen (AR) die de maatregelen over de inmenging in de rechten van de
gedetineerden omkaderen, zolang de bepalingen van de Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de
rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005 (Basiswet) die deze bepalingen van het AR dienen
te vervangen, nog niet in werking zijn getreden;
- de algemene beginselen van de Basiswet, die al van kracht zijn, en de hogere normen die de administratie
dient na te leven, te integreren in de toepassing van het AR.

De feiten
Een gedetineerde dient een klacht in bij de federale Ombudsman over het bezoekverbod dat de
gevangenisdirectie heeft uitgesproken tegenover zijn moeder voor een duur van drie maanden.
Dit verbod is niet meegedeeld aan de Minister van Justitie, niettegenstaande artikel 33 van het AR bepaalt dat: De
adviseur-gevangenisdirecteur mag, ongeacht de wettelijke toestand van de gedetineerde aan de in artikel 31, eerste lid,
bedoelde personen het bezoek voorlopig verbieden, op voorwaarde dat hij aan de Minister onmiddellijk meldt om welke
redenen het bezoek niet wenselijk is.
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De gevangenisdirectie wijst er op dat rekening houdende met het feit dat de Basiswet (…) de uitsluitende
bevoegdheid over het uitspreken van het bezoekverbod aan de gevangenisdirecteur toekent artikel 33 van het AR niet
meer wordt toegepast want dat dit “als in onbruik geraakt” beschouwd wordt.
Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen bevestigt dat artikel 33 AR niet meer toegepast wordt door
de gevangenisdirecties. Het is van oordeel dat de rechtszekerheid van de gedetineerden en hun naasten die hen
bezoeken op een meer doeltreffende wijze wordt verzekerd door de verplichting voor de directeurs om, overeenkomstig
de wet van 29 juli 1991, hun beslissingen te motiveren (…).
De motivering van het bezoekverbod is echter niet ter kennis gebracht aan de gedetineerde of aan zijn moeder.
Bij de gevangenisdirectie werd gevraagd naar de motieven van deze beslissing. De gevangenisdirectie stelt eerst
dat het een tuchtzaak betrof en geeft een verkeerde motivering. Het blijkt dat het om een orde- en
veiligheidsmaatregel ging en dat deze maatregel genomen werd op grond van totaal andere motieven die
verband houden met het gedrag van de moeder en twee andere familieleden tijdens hun laatste bezoek.
De gevangenisdirectie maakt het bezoekverbod ongedaan vóór het einde van de oorspronkelijk voorziene drie
maanden en deelt mee aan de moeder van de gedetineerde dat bij elk nieuw voorval dezelfde verbodsmaatregel
van 3 maanden zal genomen worden zonder mogelijkheid om deze te verminderen.
De Basiswet verplicht de gevangenisdirectie om de beslissingen die bezoekverbod opleggen te motiveren en
schriftelijk te betekenen. De Basiswet bepaalt ook dat een bezoekverbod enkel mag uitgesproken worden als er
geı̈ndividualiseerde aanwijzingen bestaan dat het bezoek een ernstig gevaar voor de handhaving van de orde en
de veiligheid zou kunnen betekenen en andere maatregelen niet voldoende zijn om dit gevaar weg te nemen.
Deze bepalingen van de Basiswet zijn nog niet in werking getreden. Hoewel de penitentiaire administratie
verklaart dat zij hiermee al rekening houdt, gebeurde dit kennelijk niet bij de veiligheid- en ordemaatregelen die
ten aanzien van de moeder van de gedetineerde genomen werden.
De federale Ombudsman stelt dan ook vast dat enerzijds de hiërarchische controle voorzien in artikel 33 van het
AR, waardoor men had kunnen vaststellen dat de verplichting tot motivering niet nageleefd werd, niet meer
verzekerd is en dat anderzijds de waarborgen van motivering, noodzakelijkheid en redelijkheid zoals voorzien
door de Basiswet, nog niet in werking getreden zijn.
Hierdoor ontstaat er rechtsonzekerheid over de omkadering van de inmenging van de administratie in het
fundamenteel recht van de gedetineerden op het onderhouden van familialebanden.
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Uiteenzetting
Het voorbeeld toont de malaise aan die voortvloeit uit het gelijktijdig bestaan van twee regelingen, waarvan de
ene de andere geleidelijk vervangt. De penitentiaire administratie wordt heen en weer geslingerd tussen beide.
Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen geeft zelf aan de inwerkingtreding van de Basiswet – waardoor
een reeks van bepalingen van het Algemeen Reglement die niet meer actueel zijn, zou kunnen afgeschaft worden- zal
uiteraard de situatie verduidelijken.
De federale Ombudsman beveelt de Wetgever aan om de bepalingen van de Basiswet waarvoor geen
uitvoeringsbesluit nodig is, onmiddellijk in werking te laten treden en zonder verwijl de uitvoeringsbesluiten aan
te nemen die nog nodig zijn (aanbeveling aan het Parlement AA 10/02).
Intussen kan de administratie echter niet afzien van de toepassing van het AR om reden dat dit verouderd is,
terwijl enkel het AR de waarborgen biedt die nodig zijn om de administratieve praktijk te omkaderen. Het niet
toepassen van het AR veroorzaakt rechtsonzekerheid en een risico op schending van de rechten van de
gedetineerden.
De federale Ombudsman beveelt het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen dan ook aan om toe te zien
op de nauwgezette toepassing van de bepalingen van het AR die de rechten van de gedetineerden beschermen
– dit in afwachting van de inwerkingtreding van de bepalingen van de Basiswet die hen zullen vervangen – en
daarbij rekening te houden met algemene beginselen van de Basiswet die al van toepassing zijn en de
beperkingen en de waarborgen die opgelegd worden door andere hogere nationale of internationale normen.
De federale Ombudsman vraagt aan het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen om hem binnen de drie
maanden een gemotiveerd antwoord te bezorgen over het gevolg dat zij aan de aanbeveling zal geven en hem
met regelmaat over de uitvoering daarvan op de hoogte te houden.
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OA 10/02: Het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wijzigen zodat een specifiek model voor een beslissing
inzake de verwijdering van burgers van de Unie wordt uitgewerkt en vermeden wordt dat, per vergissing, aan
een burger van de Unie niet alleen het bevel gegeven wordt om het Belgisch grondgebied te verlaten maar
ook het grondgebied van de andere Schengenlanden.

Uiteenzetting
Een burger van de Unie contacteerde de federale Ombudsman over het aan hem betekende bevel om het
Belgisch grondgebied (BGV) en dat van de Schengenlanden te verlaten, met uitzondering van het land waarvan
hij de nationaliteit heeft.
De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) antwoordde de federale Ombudsman dat het BGV aan een burger van
de Unie, die een verblijf heeft aangevraagd in zijn hoedanigheid van onderdaan van de EU (artikel 40 en volgende
van de vreemdelingenwet) enkel vermeldt dat hij België moet verlaten.
Het probleem stelt zich alleen voor EU onderdanen die een bevel om het grondgebied te verlaten krijgen in een
andere context dan de verblijfsregeling voor burgers van de Unie en gelijkgestelden (bijvoorbeeld een persoon
die nooit een verblijfsaanvraag indiende, een asielzoeker of een burger van de Unie die gezinshereniging
aanvraagt met een onderdaan van een derde land met een verblijfstitel). Deze personen ontvangen eenzelfde
bevel om het grondgebied te verlaten als onderdanen van derde landen. Een dergelijk bevel vermeldt dat zij alle
Schengenlanden moeten verlaten en niet meer mogen betreden.
Door het ontbreken van een bijzonder standaardmodel van een BGV voor een burger van de Unie komt het
voor dat de gemachtigde ambtenaar van de minister van Binnenlandse Zaken vergeet om, op een BGV bestemd
voor een EU-onderdaan, de paragraaf te schrappen die vermeldt dat de vreemdeling alle andere Schengenlanden
dient te verlaten.
De betekening van een bevel om alle Schengenlanden te verlaten, met uitzondering van het land waarvan men
staatsburger is, aan een burger van de Unie is in strijd met het recht op vrij verkeer. Zo bepaalt artikel 5.a van de
Schengengrenscode (verordening 562/2006) dat iedere burger van de Unie een begunstigde is van het recht op
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vrij verkeer zonder dat hij zich uitdrukkelijk moet beroepen op het vrij personenverkeer van de richtlijn 2004/38,
zoals omgezet in artikel 40 en volgende van de wet.
Om een specifiek model voor een beslissing inzake de verwijdering van de burgers van de Unie uit te werken,
moet het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen gewijzigd worden.
De federale Ombudsman beveelt aan om het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te wijzigen zodat een specifiek
model voor een beslissing inzake de verwijdering van burgers van Unie wordt uitgewerkt en vermeden wordt
dat, per vergissing, aan een burger van de Unie niet alleen het bevel gegeven wordt om het Belgisch grondgebied
maar ook het grondgebied van de andere Schengenlanden te verlaten.
Het komt de Staatsecretaris voor Migratie- en asielbeleid toe om in afwachting hiervan de dienst
Vreemdelingenzaken eraan te herinneren dat, bij de betekening van een BGV aan een onderdaan van de EU,
iedere vermelding moet geschrapt worden die hem verplicht het grondgebied van andere Staten dan België te
verlaten.
De federale Ombudsman vraagt aan de Staatsecretaris voor Migratie- en asielbeleid om hem binnen de drie
maanden een gemotiveerd antwoord te bezorgen over het gevolg dat zij aan de aanbeveling zal geven en hem
met regelmaat over de uitvoering daarvan op de hoogte te houden.

FOD Volksgezondheid
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OA 10/03: De federale Ombudsman beveelt de FOD Volksgezondheid aan om:
1. aan de beoefenaar van een niet-sectoraal gezondheidszorgberoep, die met toepassing van de Europese
richtlijn 2005/36/EG de erkenning vraagt van zijn beroepskwalificatie verkregen in een ander land van de
Europese Unie en die wezenlijk verschilt van de in België voor de toelating tot of de uitoefening van het
gereglementeerde gezondheidszorgberoep vereiste opleiding, de mogelijkheid te bieden om aan te tonen
dat hij de ontbrekende kennis en vaardigheid heeft verworven, door middel van een proeve van
beroepsbekwaamheid of stage (‘compenserende maatregelen’) en zijn erkenningsaanvraag niet langer
zonder meer te weigeren maar te laten afhangen van het voldoen aan de voorgestelde compenserende
maatregelen;
2. binnen de reglementair vastgestelde termijn (hetzij drie, hetzij vier maanden) te beslissen over de
aanvragen tot erkenning van de in een andere Europese lidstaat behaalde beroepskwalificatie tot
uitoefening van een gereglementeerd gezondheidszorgberoep.

Reglementaire achtergrond
1. De lidstaten van de Europese Unie moesten tegen uiterlijk 20 oktober 2007 voldoen aan de Europese richtlijn
2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties118. De richtlijn bepaalt onder meer dat:
- wanneer de duur van de opleiding tenminste een jaar korter is dan de in de ontvangende lidstaat vereiste
opleiding, wanneer de gevolgde opleiding betrekking heeft op vakken die wezenlijk verschillen van die welke
worden bestreken door de in de ontvangende lidstaat vereiste opleiding (…), de ontvangende lidstaat van de
aanvrager kan verlangen dat hij een aanpassingstage van ten hoogste drie jaar doorloopt of een proeve van
bekwaamheid aflegt. (artikel 14 - compenserende maatregelen)
- de procedure voor de behandeling van een aanvraag om een gereglementeerd beroep te mogen uitoefenen,
zo spoedig mogelijk moet, worden afgesloten, in ieder geval uiterlijk drie maanden na de indiening van het
volledige dossier van de aanvrager, door een met redenen omkleed besluit van de bevoegde autoriteit van de
ontvangende lidstaat. Deze uiterste datum kan echter in een aantal gevallen met één maand worden verlengd,
onder meer wanneer de ontvangende lidstaat “compenserende maatregelen” kan eisen. (artikel 51)

118

Europese richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van
beroepskwalificaties.
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2. De wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van
EG-beroepskwalificaties voorziet compenserende maatregelen, een aanpassingsstage van ten hoogste drie jaar of
een bekwaamheidsproef, wanneer de beroepskwalificatie niet voldoet aan alle criteria. Deze wet is echter niet
van toepassing op de zeven zogenaamde sectorale beroepen, waarvan vijf beroepen in de gezondheidszorg (arts,
verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tandarts, vroedvrouw, apotheker) en twee andere, (dierenarts en
architect).
Voor de sectorale gezondheidszorgberoepen is het dus noodzakelijk om de Richtlijn 2005/36/EG verder om te
zetten in Belgisch recht, onder meer met betrekking tot de compenserende maatregelen in de gevallen dat de
houder van een beroepskwalificatie in het kader van de sectorale gezondheidszorgberoepen niet in aanmerking
komt voor automatische erkenning.
3. Artikel 44octies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen ingevoegd door het koninklijk besluit van 27 maart 2008 bepaalt het volgende.
(…)
§3. Na grondig onderzoek van het dossier door het Directoraat-generaal en uiterlijk vier maanden na de indiening van
het volledige dossier levert de Minister de erkenning van de beroepskwalificaties van artikel 44quater af.
Na grondig onderzoek van het door het Directoraat-generaal en uiterlijk drie maanden na de indiening van het volledige
dossier levert de Minister de erkenning van de beroepskwalificaties van artikel 44quinquies af.
§4 Indien de ingediende documenten niet voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden, wordt de aanvraag tot erkenning
van een beroepskwalificatie afgewezen.

Uiteenzetting

De FOD stelde het in 2010 als volgt.
De administratie moet dus normaal gezien volgende stappen volgen voor Europese beoefenaars van een
gezondheidszorgberoep die in België een beroepserkenning aanvragen en niet in aanmerking komen voor
automatische erkenning:
1. vergelijken van de kwalificatieniveaus op basis van de richtlijn 2005/36/EG
2. nagaan of er substantiële verschillen zijn in de opleidingsprogramma’s
3. compenserende maatregelen voorstellen wanneer de opleidingsverschillen te groot zijn en de beroepservaring
ontoereikend is om die tekorten op te vangen.
Met betrekking tot het laatste punt deelde de FOD mee niet over voldoende middelen te beschikken (in 2010)
om een systeem van compenserende maatregelen, (proeve van beroepsbekwaamheid of aanpassingsstage), op
te zetten. Bijgevolg weigerde de FOD in die gevallen - ten onrechte -definitief de erkenning, terwijl hij die slechts
voorlopig kon weigeren en aan de aanvrager compenserende maatregelen had moeten voorstellen om de
vastgestelde tekorten op te vangen.
Bovendien slaagde de FOD er in 2010 niet in om binnen de termijn van drie, respectievelijk vier maanden (van
artikel 44octies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen ingevoegd door het koninklijk besluit van 27 maart 2008) na de indiening van de
aanvraag een beslissing te nemen over de in een andere lidstaat behaalde beroepstitel in het kader van de
kwalificatievereisten voor het uitoefenen in België van een gezondheidszorgberoep.
De federale Ombudsman beveelt de FOD dan ook aan om:
- steeds de reglementaire behandelingstermijn voor het nemen van een beslissing over de erkenningsaanvragen
na te leven: hetzij drie maanden na indiening van een volledig dossier in geval van automatische erkenning op
basis van de overeenstemming met de minimum opleidingseisen, hetzij vier maanden na indiening van een
volledig dossier in de andere gevallen;
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Wanneer het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer van de FOD Volksgezondheid (FOD)
vaststelt dat het programma van de in de andere lidstaat gevolgde opleiding substantiële verschillen vertoont met
deze van een soortgelijke opleiding die in België gegeven wordt, moet de FOD de beoefenaar van het
gereglementeerde gezondheidszorgberoep in staat stellen om de ontbrekende kennis en vaardigheden aan te
tonen door middel van een proeve van beroepsbekwaamheid of aanpassingsstage, zoals voorzien in de richtlijn
2005/36/EG.
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- compenserende maatregelen aan te bieden wanneer de beroepskwalificatie wezenlijk verschilt van de in België
vereiste opleiding voor de toelating tot of de uitoefening van het gereglementeerd niet-sectoraal
gezondheidszorgberoepen en in die gevallen de erkenning niet langer zonder meer te weigeren maar te laten
afhangen van het voldoen aan de voorgestelde compenserende maatregelen.
De federale Ombudsman vraagt aan de FOD om hem binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord te
bezorgen over het gevolg dat hij aan de aanbeveling zal geven en hem met regelmaat over de uitvoering daarvan
op de hoogte te houden.

Selor
OA 10/04: De federale Ombudsman beveelt Selor aan om:
1. zoals reglementair voorzien in het statuut van het rijkspersoneel, in het bericht waarmee het de
vergelijkende selecties bekendmaakt in het Belgisch Staatsblad, desgevallend zowel de duur als de omvang
van de reserve van de geslaagden te vermelden en erover te waken dat alle aankondigingen van een
selectie op de website van Selor gelijkluidend zijn met het bericht dat verscheen in het Belgisch Staatsblad;
2. de duur en de omvang van de reserve nadien niet meer te wijzigen;
3. de nodige maatregelen te treffen om alle geslaagde deelnemers (deze die een resultaat van 12 op 20 of
meer behaalden) aan de selectie ANG09863 / AFG09863 op te nemen in de reserve van de geslaagden die
twee jaar geldig blijft.

Uiteenzetting
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De afgevaardigd bestuurder van Selor moet vooraf beslissen of er een reserve van geslaagden wordt aangelegd.
Desgevallend bepaalt hij (op basis van het aantal verwachte vacante betrekkingen) vooraf het aantal geslaagden
dat in de reserve wordt opgenomen. Bovendien moet hij vooraf de geldigheidsduur van de reserve bepalen op
maximum twee jaar. (artikel 20bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het
rijkspersoneel). De organisatie van de vergelijkende selecties wordt ten minste met een bericht in het Belgisch
Staatblad bekendgemaakt. Het bericht moet onder meer vermelden of er een reserve van geslaagden wordt
aangelegd. In voorkomend geval wordt de duur en de omvang ervan meegedeeld. (artikel 16bis van het koninklijk
besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel).
Met betrekking tot de voorliggende vergelijkende selectie van dossierbeheerders (niveau C) voor alle federale
overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut (ANG09863 / AFG09863) stond in het Belgisch Staatsblad
van 26 juni 2009 dat na de selectie een lijst met geslaagden wordt opgesteld die twee jaar geldig blijft. De
geslaagde kandidaten mochten er met andere woorden op vertrouwen dat er een wervingsreserve van alle
geslaagden (= alle deelnemers die een resultaat van minimum 12 op 20 behaalden) zou worden aangelegd
zonder beperking qua omvang ervan en dat ze in de loop van de geldigheidsduur van twee jaar opgeroepen
konden worden voor een vacante betrekking. In de functiebeschrijving van genoemde selecties die Selor op zijn
website plaatste, stond evenwel dat een lijst met 400 geslaagden zou worden aangelegd. De testen gingen door
in augustus 2009 (N) en in november 2009 (F).
In het Belgisch Staatsblad verscheen op 21 december 2009 voor de selectie ANG09863, en op 3 februari 2010
voor de selectie AFG09863 een ‘Erratum’ waarin onder meer het volgende werd meegedeeld : “Na deze
selectie wordt een lijst met maximum 1100 geslaagden aangelegd die één jaar geldig blijft”.
Na de selectie deelde Selor aan de kandidaten die het vereist minimum aantal punten behaalden, maar lager
gerangschikt waren dan de 1100ste plaats, mee dat zij niet werden opgenomen in de wervingsreserve van de
geslaagden.
De mededeling van de beslissing in verband met de omvang en de (verkorting van de) geldigheidsduur van de
wervingsreserve via de website van Selor (en in tweede instantie via een ‘Erratum’ dat echter pas na afloop van
de selectie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) gebeurde niet op de door de regelgever opgelegde
wijze van bekendmaking. Bovendien nam Selor de beslissing in verband met de beperking van de geldigheidsduur
en van de omvang van de wervingsreserve niet voorafgaandelijk aan de bekendmaking van de selectie, wat strijdig
is met de reglementering en de rechtszekerheid schendt.
Latere wijzigingen of toevoegingen in verband met de omvang of de geldigheidsduur van de wervingsreserve
schenden het vertrouwen dat de kandidaten moeten kunnen hebben in de beslissing die Selor daarover vooraf
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moet nemen. De kandidaten kunnen geen rekening houden met laattijdige beslissingen die daarover worden
genomen. Zelfs indien in de praktijk de aankondigingen van de vacatures het meest worden geraadpleegd via de
website van Selor, is dit niet de wijze van bekendmaking die de regelgever heeft opgelegd ; aankondigingen op de
website van Selor mogen in geen geval afwijken van de mededelingen in het Belgisch Staatsblad.
De federale Ombudsman beveelt Selor dan ook aan om de nodige maatregelen te treffen om volledige
aankondigingen in verband met de selecties in het Belgisch Staatsblad bekend te maken, de vermeldingen op de
website hiermee in overeenstemming te brengen en alle geslaagde deelnemers aan de selectie ANG09863 /
AFG09863 op te nemen in de reserve van de geslaagden die twee jaar geldig blijft.
De federale Ombudsman vraagt aan Selor om hem binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord te
bezorgen over het gevolg dat hij aan de aanbeveling zal geven en hem met regelmaat over de uitvoering daarvan
op de hoogte te houden.

FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap
OA 10/05: De federale Ombudsman beveelt de Directie-generaal Personen met een handicap aan om:
- personen met een handicap beter te informeren over de gevolgen van een ambtshalve medische herziening
(de nieuwe tegemoetkoming wordt slechts toegekend voor de toekomst ook al werd de verergering van
de medische toestand retroactief vastgesteld );
- de behandeling van dit soort dossiers te optimaliseren om te vermijden dat de persoon met een handicap
tegemoetkomingen misloopt.

Een persoon met een handicap die lijdt aan een chronische en evoluerende ziekte ontvangt een beslissing van de
Directie-generaal Personen met een handicap (DHPH) waardoor hij recht heeft op tegemoetkomingen vanaf juli
2003. De vermindering van zijn zelfredzaamheid bedraagt 7 punten. Rekening houdend met de tijdelijke of
evoluerende aard van de medische elementen die in rekening werden gebracht, beperkt de DGPH de duur van
de medische erkenning en legt ze de herziening vast van het dossier op 31 december 2008.
De procedure voor medische herziening start eind 2008. Het medisch onderzoek heeft plaats in juni 2009 en op
12 augustus 2009 beslist de arts van de DGPH dat de medische toestand van betrokkene is verergerd vanaf 1
januari 2009. De vermindering van zijn zelfredzaamheid wordt bepaald op 11 punten. Dit leidt tot toekenning
van een integratietegemoetkoming die hoger is dan voordien. Betrokkene verwacht dan ook dat hij recht zal
hebben op hogere tegemoetkomingen vanaf 1 januari 2009. De administratieve beslissing waarin de hogere
tegemoetkomingen wordt toegekend, wordt echter pas in januari 2010 genomen en heeft pas uitwerking vanaf
februari 2010. Ongeacht de termijn die de DGPH nodig had om haar beslissing te betekenen, kan betrokkene
geen aanspraak maken op achterstallen of interest voor de periode vanaf januari 2009.
De federale Ombudsman komt tot de conclusie dat de klacht gegrond is: niet alleen werd de wettelijke
behandelingstermijn van 6 maanden voor de ambtshalve herziening overschreden, maar eveneens wachtte de
administratie onredelijk lang (meer dan vijf maanden) om een beslissing te nemen na de medische beslissing die
de verergering van de handicap vastlegde. Herstel in de vorm van achterstallen (en a fortiori van interesten) blijkt
echter niet mogelijk binnen de huidige reglementering aangezien deze uitdrukkelijk bepaalt dat de beslissing
ingeval van ambtshalve medische herziening uitwerking heeft op de eerste dag van de maand volgend op de
datum van kennisgeving van de beslissing.

Uiteenzetting
A. Stand van de reglementering
De persoon met een handicap kan op elk ogenblik zelf de herziening vragen van zijn dossier. In dat geval heeft de
beslissing die het bedrag van de nieuwe tegemoetkoming vastlegt, uitwerking op de eerste dag van de maand
volgend op de indiening van de aanvraag, zowel bij een verhoging van de tegemoetkoming als bij een
vermindering.
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De feiten

Bijlagen
3 - In 2010 aan de administratie gerichte aanbevelingen

Wanneer de administratie ambtshalve overgaat tot een medische herziening, heeft de nieuwe beslissing echter
pas uitwerking op de eerste van de maand volgend op de betekening ervan. Men wil hiermee vermijden dat er
onverschuldigd betaalde sommen teruggevorderd moeten worden wanneer de medische toestand verbeterd is
en leidt tot een vermindering van de uitkering. Wanneer de medische toestand verergert en leidt tot een
verhoging van de tegemoetkomingen keert dit principe zich echter tegen de persoon met een handicap, des te
meer wanneer de DGPH er lang over doet om de nieuwe beslissing te betekenen.
Een wijziging van de reglementering dient dan ook te worden overwogen. Intussen kan de DGPH het risico op
het verlies van een deel van de verhoging van hun tegemoetkoming voor personen met een handicap wiens
medische toestand verergert, reeds aanzienlijk verminderen door haar administratieve praktijken aan te passen

B. Informatie aan de persoon met een handicap
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In de algemene inlichtingen gevoegd bij de oorspronkelijke toekenningsbeslissing staat wel: Indien nieuwe
elementen dit rechtvaardigen staat het u vrij een nieuwe aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur waar u uw
hoofdverblijfplaats heeft. De brochure uitgegeven door de DGPH geeft ook een antwoord op de vraag in welk
geval een persoon met een handicap een nieuwe aanvraag kan indienen, ook al heeft hij reeds een
tegemoetkoming. Het eerste geval dat wordt vermeld is dat van de verergering van de handicap. In de rubriek
van de veelgestelde vragen op de website van de DGPH is ook de vraag opgenomen Ik heb al een
tegemoetkoming. Mijn situatie is veranderd. Wat moet ik doen?. Het antwoord vermeldt dat betrokkene er ingeval
van een verminderde zelfredzaamheid alle belang bij heeft om zo snel mogelijk een nieuwe aanvraag in te dienen
op grond van de nieuwe situatie zodat de DGPH het dossier kan herzien.
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In de documenten die de persoon met een handicap ontvangt naar aanleiding van de ambtshalve medische
herziening wordt niets gezegd over de datum van uitwerking van de toekomstige beslissing. Er wordt ook geen
melding gemaakt van het mogelijke belang voor de betrokken om, indien zijn medische toestand is verergerd,
toch ook zelf een medische herziening aan te vragen (met uitwerking de maand volgend op de aanvraag).

Men zou kunnen stellen dat de persoon met een handicap op die manier geı̈nformeerd is over de mogelijkheid
om bij een vermindering van zijn zelfredzaamheid zelf een nieuwe aanvraag in te dienen. Er wordt echter nergens
toegelicht wat het nut of het belang daarvan kan zijn, ook wanneer hij weet dat zijn situatie toch ambtshalve
wordt herzien. Nergens wordt die persoon erop gewezen dat de beslissing ingevolge een ambtshalve medische
herziening slechts uitwerking heeft voor de toekomst. Dit kan voordelig zijn, met name wanneer de toegekende
tegemoetkoming vermindert. Daarentegen ‘verliest’ de betrokkene de verhoging voor de maanden die
verstreken zijn tussen het einde van de vorige erkenningperiode – indien de verergering van de medische
toestand erkend wordt vanaf die datum – en de datum van de nieuwe beslissing.
De personen met een handicap moeten, zowel in de oorspronkelijke beslissing als in de documenten die ze
krijgen n.a.v. een ambtshalve medische herziening, beter geı̈nformeerd worden over de verschillen op het vlak
van de uitwerkingsdatum van de beslissing die de nieuwe tegemoetkoming toekent na een ambtshalve medische
herziening enerzijds en na een herzieningsaanvraag die door die personen zelf wordt ingediend anderzijds.

C. De behandelingstermijn van dit soort dossiers
Ambtshalve medische herzieningen worden behandeld zoals de medische herzieningen die gebeuren op basis
van een aanvraag ingediend door de persoon met een handicap zelf.
Wanneer de persoon met een handicap de herziening aanvraagt, heeft de beslissing uitwerking op de eerste dag
van de maand volgend op de maand van de aanvraag. Indien de tegemoetkoming hoger uitvalt, worden er
achterstallen uitbetaald. Bij een vermindering volgt daarentegen een terugvordering (het indienen van een
herzieningsaanvraag houdt dus steeds een risico in). Indien het onderzoek door de DGPH langer duurt dan zes
maanden worden er op de verschuldigde achterstallen nalatigheidsinteresten uitbetaald.
In geval van een ambtshalve medische herziening is de invloed van de behandelingstermijn echter totaal
verschillend. De nieuwe tegemoetkoming heeft slechts uitwerking voor de toekomst en er worden er geen
nalatigheidsinteresten uitbetaald, ook al heeft de DGPH langer dan de wettelijke termijn van zes maanden nodig
gehad om een beslissing te nemen.
De DGPH weet reeds vanaf het ogenblik waarop haar dokter de medische toestand geëvalueerd heeft, of de
medische toestand in die mate verergerd is dat ze eventueel tot een hogere tegemoetkoming kan leiden (indien
betrokkene overgaat naar een hogere categorie en de andere elementen ongewijzigd blijven).
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Tegemoetkomingen aan personen met een handicap hebben tot doel het verminderde verdienvermogen en de
verminderde zelfredzaamheid van die personen te compenseren. Personen met een handicap hebben er dus alle
belang bij om zo snel mogelijk de financiële compensatie te krijgen die overeenstemt met hun medische
toestand.119
De huidige procedure voor de behandeling van de ambtshalve medische herzieningen kan niet garanderen dat
een beslissing genomen wordt binnen de wettelijke termijn en nog minder verhinderen dat de persoon met een
handicap een deel van de uitkering verliest waarop hij in principe vanaf de verergering van zijn toestand
aanspraak kan maken.
Een mogelijke oplossing hiervoor zou kunnen zijn om de procedure van de ambtshalve medische herzieningen
op tijd op te starten, zodat de nieuwe beslissing uitwerking zou kunnen hebben vanaf het verstrijken van de
vorige medische erkenning.
Een correcte aanwending van staatsgelden impliceert dat beslissingen die het recht op een tegemoetkoming
vastleggen zo dicht mogelijk aansluiten bij de geactualiseerde medische toestand van de personen met een
handicap.
Het komt de DGPH toe om de werkwijze in die dossiers te optimaliseren.
De federale Ombudsman vraagt aan de DGPH om hem binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord te
bezorgen over het gevolg dat hij aan de aanbeveling zal geven en hem met regelmaat over de uitvoering daarvan
op de hoogte te houden.

FOD Justitie

Uiteenzetting
Artikel 3, 3° van het koninklijk besluit van 25 oktober 2005 bepaalt in verband met de anciënniteit van de
aalmoezeniers het volgende:
“De basisjaarwedden van de in artikel 1 opgenomen functies worden als volgt vastgesteld: (…)
- 2° Aalmoezenier met minder dan 8 jaar anciënniteit: 16.542,44 EUR.
- 3° Aalmoezenier met meer dan 8 jaar anciënniteit: 20.398,35 EUR (...)”
Voor de toepassing van dit artikel voegt de FOD er een voorwaarde aan toe : “enkel ononderbroken en voltijdse
prestaties” komen in aanmerking bij de vaststelling of de aalmoezenier recht heeft op een basisjaarwedde als
aalmoezenier met meer dan wel met minder dan acht jaar anciënniteit.
Het gevolg hiervan is dat de FOD - zelfs wanneer een voltijdse aanstelling als aalmoezenier aansluit op een
deeltijdse aanstelling - de eerdere halftijdse prestaties niet meetelt bij de vaststelling van de basisjaarwedde.
De FOD stelde voor om - middels een reglementaire aanpassing van het koninklijk besluit - het begrip
‘anciënniteit’ te definiëren als ‘dienstanciënniteit’ en het onderscheid weg te werken tussen deeltijdse en voltijdse
prestaties voor wat de vaststelling van de anciënniteit betreft met het oog op de berekening van de
basisjaarwedde (en zulks met terugwerkende kracht tot 1 november 2005).

119

120

Artikel 28 van het Verdrag van de Verenigde Naties van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een
handicap.
Koninklijk besluit houdende vaststelling van het kader van de aalmoezeniers en de islamconsulenten van de erkende
erediensten en van de moreel consulenten van de Centrale Vrijzinnige Raad der niet confessionele levensbeschouwing bij de
Strafinrichtingen, zomede tot vaststelling van hun weddeschalen.
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OA 10/06: De federale Ombudsman beveelt de FOD Justitie aan om:
1. voor de toepassing van artikel 3,3° van het koninklijk besluit van 25 oktober 2005120 geen extra
voorwaarden op te leggen en zodoende de prestaties die de aalmoezeniers in het kader van hun deeltijdse
tewerkstelling hebben geleverd, minstens pro rata (naar verhouding tot een voltijdse tewerkstelling) in
aanmerking te nemen bij de berekening van de anciënniteit met het oog op de vaststelling van hun
basisjaarwedde wanneer ze, aansluitend op hun deeltijdse tewerkstelling, voltijds worden aangesteld;
2. de personeelsdossiers van de voltijdse aalmoezeniers die eerder deeltijdse prestaties leverden, te herzien.
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Een correcte lectuur van het huidige artikel 3,3°, in afwachting van de voorgestelde reglementaire aanpassing,
houdt in dat de FOD de eerdere deeltijdse prestaties van aalmoezeniers nu reeds in aanmerking neemt voor de
vaststelling van hun basisjaarwedde wanneer ze als voltijdse aalmoezenier worden aangesteld na een periode van
deeltijdse prestaties. De FOD houdt immers ten onrechte voor dat de toegevoegde voorwaarde
(ononderbroken en voltijdse prestaties) in feite een interpretatie is van artikel 3,3°, die nodig is omdat het
koninklijk besluit van 25 oktober 2005 het begrip anciënniteit niet definieert. Bij gebrek aan definitie moet het
begrip anciënniteit in zijn gewone betekenis gelezen worden, zijnde de tijd doorgebracht in de uitoefening van de
functie.
De federale Ombudsman beveelt de FOD dan ook aan om nu reeds op grond van de huidige reglementering de
prestaties die de aalmoezeniers in het kader van hun deeltijdse tewerkstelling hebben geleverd, minstens pro rata
naar verhouding tot volledige diensten, in aanmerking te nemen bij de vaststelling van hun basisjaarwedde
wanneer ze, aansluitend op hun deeltijdse tewerkstelling, voltijds worden aangesteld. De personeelsdossiers van
de voltijdse aalmoezeniers die eerder deeltijdse prestaties leverden, moeten nu reeds in die zin worden herzien.
Dit belet uiteraard niet dat zodra de door de FOD voorgestelde reglementaire wijziging is doorgevoerd, de
dossiers van alle betrokken aalmoezeniers desgevallend in gunstige zin (en met terugwerkende kracht) zullen
moeten worden herzien.
De federale Ombudsman vraagt aan de FOD om hem binnen de drie maanden een gemotiveerd antwoord te
bezorgen over het gevolg dat hij aan de aanbeveling zal geven en hem met regelmaat over de uitvoering daarvan
op de hoogte te houden.
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27 januari 2010
1 februari 2010
3 februari 2010
4 februari 2010
24 februari 2010
26 februari 2010
11 maart 2010
12 maart 2010
15 maart 2010
16 maart 2010
18 maart 2010
19 maart 2010
19 & 26 maart 2010
25 maart 2010
30 maart 2010
31 maart 2010
1 april 2010
7 april 2010
8 april 2010
15-16 april 2010
21 april 2010
26 april 2010
29 april 2010
30 april 2010
5 mei 2010
7 mei 2010
21 mei 2010
26-27 mei 2010
3 juni 2010
10 juni 2010
11 juni 2010

Werkvergadering bij de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid (Brussel)
Voorstelling van het jaarverslag 2008-2009 van de Waalse ombudsman (Namen)
Werkvergadering bij de directie van de Quaestuur van de Kamer van
volksvertegenwoordigers (Brussel)
Werkvergadering bij de algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken, FOD
Binnenlandse Zaken (Brussel)
Congres Human Rights: Universal principles and regional guarantees georganiseerd door
de Médiateur de la République française (Parijs, Frankrijk)
Raad van Bestuur van het Europees Ombudsman Instituut (EOI) (Rotterdam,
Nederland)
Afscheidssymposium van de gemeentelijke Ombudsman (Rotterdam, Nederland)
Deelname van de federale ombudsvrouw aan de rechtstreekse radio-uitzending
Appelez, on est là van VivaCité in het kader van de Semaine de la médiation (Bergen)
Raad van Bestuur van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL) (Brussel)
Werkvergadering met de Voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften van de
Kamer van volksvertegenwoordigers (Brussel)
Studienamiddag De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof ontsloten (Brussel)
Voorstelling jaarverslag 2009 van de Ombudsdienst Pensioenen (Brussel)
Voorstelling van het jaarverslag 2009 van de Ombudsdienst van de Franse
Gemeenschap (Brussel)
Werkvergadering bij de directie van de Quaestuur van de Kamer van
volksvertegenwoordigers (Brussel)
Raad van Bestuur van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL) (Brussel)
Opleiding Een code als blikvanger van een stimulerend integriteitsbeleid: de overheid van het
Instituut voor de Overheid van de K.U. Leuven (Leuven)
Werkvergadering bij de algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken, FOD
Binnenlandse Zaken (Brussel)
Officiële overhandiging van het Jaarverslag 2009 aan de Kamervoorzitter (Brussel)
Huldezitting voor de Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor de Pensioenen
(Brussel)
Werkvergadering van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL) (Brussel)
Werkvergadering met de ombudsvrouw van Azerbeidzjan (Brussel)
Werkvergadering met de Voorzitter van het Internationaal Ombudsman Instituut –
Europa (Brussel)
Bijeenkomst van de ombudsmannen van de Grote Regio (Luxemburg,
Groothertogdom)
Voorstelling Jaarverslag 2009 van de Vlaamse ombudsdienst (Brussel)
Werkvergadering bij de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Buitenlandse
Zaken (Brussel)
Voorstelling activiteitenverslag van het DG Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie
(Nijvel)
Colloquium Bemiddeling: geloven en gebruiken van de Hoge Raad voor de Justitie
(Brussel)
Werkvergadering bij de Algemene Directie Energie van de FOD Economie (Brussel)
Werkvergadering van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL) (Brussel)
Raad van Bestuur van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL) (Antwerpen)
Raad van Bestuur van het Europees Ombudsman Instituut (Innsbruck, Oostenrijk)
Studiedag binnen(ste) buiten Rechtswaarborgen voor minderjarigen in detentie doorgelicht
van het Kinderrechten-commissariaat (Brussel)
Voorstelling Jaarverslag 2009 van de Ombudsman bij de NMBS- Groep (Brussel)
Afscheidsviering van de Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen (Brussel)
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Studiebezoek van Turkmeense parlementariërs (Brussel)
Werkvergadering met het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst van de FOD
Financiën (Brussel)
25 juni 2010
Eerbetoon t.g.v. pensionering van de administrateur-generaal van de Hulpkas voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Brussel)
29 juni 2010
Installatieplechtigheid bij het Grondwettelijk Hof (Brussel)
29 juni 2010
Raad van Bestuur van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL) (Brussel)
5 juli 2010
Werkvergadering bij de algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken van de
FOD Binnenlandse Zaken (Brussel)
3 augustus 2010
Werkvergadering bij Fedasil (Brussel)
10 augustus 2010
Werkvergadering bij de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en
Armoedebestrijding (Brussel)
10 augustus 2010
Werkvergadering bij de Ombudsvrouw van de Stad Gent, OCMW en
Stadsontwikkelingbedrijf (Gent)
20 augustus 2010
Werkvergadering bij de DG Consulaire Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken
(Brussel)
25 augustus 2010
Werkvergadering bij de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Personeel &
Organisatie (Brussel)
1 september 2010
Werkvergadering bij het DG Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden Dienst Naams- en Voornaams-verandering van de FOD Justitie (Brussel)
8 september 2010
Werkvergadering bij de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit –
Sector BTW van de FOD Financiën (Brussel)
9-10 september 2010 Gastspreker op het doctoraal seminarie Alternative Dispute Resolution in general and
ombudsmen in particular (Antwerpen)
10 september 2010
Werkvergadering bij het DG Personen met een Handicap van de FOD Sociale
Zekerheid (Brussel)
10 september 2010
Raad van Bestuur van het Permanent Overleg Ombudslieden (Brussel)
11-13 september 2010 Werkvergadering ter voorbereiding van de Algemene Vergadering van het
Internationaal Ombudsman Instituut (Bolzano, Italië)
16 september 2010
Gastspreker op het strategisch seminarie voor de ontvangers der Domeinen en Penale
Boeten van de FOD Financiën (Strombeek- Bever)
20 september 2010
Werkvergadering met de Ombudsman bij de NMBS-Groep (Brussel)
23 september 2010
Werkvergadering met de Voorzitter van het Rekenhof (Brussel)
23 september 2010
Conferentie 20 jaar financiële Ombudsman van de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet
– Beleggingen (Brussel)
24 september 2010
Werkvergadering met SELOR (Brussel)
27-28 september 2010 Deelname aan de bijeenkomst van de voorzitters van de commissies voor de
Verzoekschriften des Bundes und der Länder (Schwerin, Duitsland)
29 september 2010
Welkomstreceptie Vlaamse Ombudsman in het Vlaams Parlement (Brussel)
29 september 2010
Werkvergadering bij het DG Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken
(Brussel)
4-5 oktober 2010
Europese Conferentie en Algemene Vergadering van het Internationaal Ombudsman
Instituut – Europa (Barcelona, Spanje)
8 oktober 2010
Gastspreker op strategisch seminarie van de FOD Financiën, Pijler Rechtszekerheid van
de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (Strombeek-Bever)
8 oktober 2010
Werkvergadering bij het DG Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit
(Brussel)
15 oktober 2010
Raad van Bestuur van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL) (Brussel)
25 oktober 2010
Gastspreker voor het vak Administratieve geschillen van de Faculteit Rechten van de ULB
(Brussel)
27 oktober 2010
Raad van Bestuur van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL) (Brussel)
28 oktober 2010
Voordracht Migrations internationales: le paradoxe du pas suspendu de la cigogne bij de
Académie Royale de Belgique (Brussel)
29 oktober 2010
Studiedag Prestatie-audit in de federale overheid. Stand van zaken, evaluatie en vooruitblik
van het Instituut voor de Overheid van de K.U. Leuven (Brussel)
10 november 2010
Gastspreker op het Congres Visies op Klachtrecht van de Nederlandse Vereniging voor
16 juni 2010
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Klachtrecht over De maatschappelijke dimensie van het ombudsmanwerk (Utrecht,
Nederland)
16 november 2010
Werkbezoek van de Europese ombudsman (Brussel)
16 november 2010
Toelichting bij de rekeningen 2009 en de begrotingsvoorstellen 2011 van de federale
Ombudsman voor de commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van
volksvertegenwoordigers (Brussel)
17 november 2010
Voorstelling JV 2009 van het Vlaams Kinderrechten-commissariaat (Brussel)
17 november 2010
Toelichting bij de hangende aanbevelingen in de commissie voor de Financiën en de
Begroting (Brussel)
18 november 2010
Raad van Bestuur van het Europees Ombudsman Instituut (Sofia, Bulgarije)
19 november 2010
Officieel bezoek van de bestuursleden van het Europees Ombudsman Instituut aan de
instelling van de Ombudsman van Pazardzhik (Bulgarije)
19 november 2010
Studievoormiddag Scharnier- of sleutelelementen in het grondwettelijk recht (Brussel)
19 november 2010
Raad van Bestuur van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL) (Brussel)
20 november 2010
Protocollaire zitting van de Dag van de Kinderrechten met officiële overhandiging van het
jaarverslag 2009-2010 van de Délégué général aux droits de l’enfant (Brussel)
24 november 2010
Symposium t.g.v. 75ste verjaardag van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (Brussel)
29 november 2010
Werkvergadering bij de algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken, FOD
Binnenlandse Zaken (Brussel)
30 november 2010
Colloquium Een federale ombudsman voor de 21ste eeuw: verankering door vernieuwing?
georganiseerd door de federale Ombudsman onder auspiciën van het Instituut voor de
Overheid van de KULeuven en het Centre de droit public de ULB t.g.v. de 15de
verjaardag van de wet tot instelling van federale ombudsmannen (Brussel)
1 december 2010
Gastspreker programma Parole donnée aux médiateurs van het departement
Communicatie van de UCL (Louvain-la-Neuve)
3 december 2010
Algemene Vergadering van het Permanent Overleg Ombudslieden (POOL) (Brussel)
6 december 2010
Werkvergadering met de uitgever van de handelingen van het colloquium (Brussel)
Werkvergadering bij de Voorzitter van de Centrale toezichtsraad voor het
gevangeniswezen (Brussel)
9 december 2010
Werkvergadering bij de algemene directie van het Participatie-fonds (Brussel)
15-16 december 2010 Gastspreker tijdens het slotdebat van de tweedaagse conferentie 30 jaar
Vreemdelingenwet van het Instituut voor de Vreemdelingenrecht en Rechtsantropolgie
van de K.U. Leuven en de Onderzoeksgroep Overheid en Recht van de University of
Antwerp Legal research School (Leuven)
20 december 2010
Academische zitting t.g.v. de 10e verjaardag van de Hoge Raad voor de Justitie (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 2010
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 volksvertegenwoordigers121
en de Senaat122. 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
Vraag nr. 46 van de heer Peter Logghe van 15 april 2010, “Opleidingen georganiseerd door het
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid”, Vr. en Antw., Kamer, 2009-2010, nr. 104, pp. 203 e.v.
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Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
Vraag nr. 243 van de heer Jan Jambon van 5 januari 2010, “Het notificatiebulletin –Vergelijkings- en
referentiepercelen”, Vr. en Antw., Kamer, 2009-2010, nr. 90, pp. 306 e.v.
Vraag nr. 1062 van mevrouw Christiane Vienne van 24 november 2010, “De terugbetalingen van belastingen die
niet op de gewone wijze gebeuren”, Int. Versl., Kamer, 2010-2011, 53 COM 050, pp. 36 e.v.

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
Vraag nr. 21366 van de heer Georges Dallemagne van 20 april 2010, “Het laatste rapport van de federale
ombudsman”, Int. Versl., Kamer, 2009-2010, 52 COM 866, pp. 43 e.v.
Vraag nr. 78 van mevrouw Zoé Genot van 27 september 2010, “Notariële bevoegdheid van de diplomatieke
agenten inzake huwelijkscontracten”, Vr. en Antw., Kamer, 2010-2011, nr. 2, p.37.

Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Vraag nr. 961 van de heer Tanguy Veys van 17 november 2010, “De tariefverhoging bij de NMBS”, Int. Versl.,
Kamer, 2010-2011, 53 COM 039, pp. 10 e.v.

Minister van Binnenlandse Zaken
Vraag nr. 391 van mevrouw Leen Dierick van 15 januari 2010, “Het identitietsbewijs voor kinderen”, Vr. en Antw.,
Kamer, 2009-2010, nr. 96, pp. 528 e.v.

Minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
Vraag nr. 58 van mevrouw Sonja Becq van 27 januari 2010, “Berekeningssysteem van de definitieve bijdrage voor
zelfstandigen”, Vr. en Antw., Kamer, 2009-2010, nr. 96, pp. 342 e.v.

121
122

www.dekamer.be
www.senaat.be
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Vraag nr. 21033 van de heer Dirk Van der Maelen van 31 maart 2010, “De geweigerde beroepstitel voor
psycholoog”, Int. Versl., Kamer, 2009-2010, 52 COM 856, pp. 5 e.v.

Minister van Klimaat en Energie
Vraag nr. 20183 van de heer David Clarinval van 31 maart 2010, “De stand van zaken met betrekking tot de
betaling van de forfaitaire toelagen stookolie, gas en elektriciteit”, Int. Versl., kamer, 2009-2010, 52 COM 860, pp.
14 e.v.

Staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale
Culturele Instellingen
Vraag nr. 4-1043 van mevrouw Fatma Pehlivan van 21 januari 2010, “De veroordeling van België door het
Europees Hof voor de rechten van de mens voor het opsluiten van vier kinderen en hun moeder”, Handelingen,
Senaat, 2009-2010, nr. 4-109, pp. 20 e.v.
Vraag nr. 221 van mevrouw Zoé Genot van 26 oktober 2010, “De toestemming voor alle bewoners van het
gesloten centrum 127bis om over een gsm te beschikken”, Int. Versl., Kamer, 2010-2011, 53 COM 015,
pp. 13 e.v.
Vraag nr. 265 van mevrouw Zoé genot van 26 oktober 2010, “Het onontvankelijk verklaren van een aanvraag
van de machtiging tot verblijf om medische redenen als sanctie voor het niet indienen van die aanvraag door
middel van een aangetekend schrijven”, Int. Versl., Kamer, 2010-2011, 53 COM 015, pp. 15 e.v.

Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan
de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met de Maatschappelijke
Integratie
Vraag nr. 85 van de heer Daniel Ducarme van 12 januari 2010, “Situatie van kinderen die illegaal in België
verblijven”, Vr. en Antw., Kamer, 2009-2010, nr. 94, p. 326.
Vraag nr. 17695 van de heer Michel Doomst van 13 januari 2010, “De opmerkingen van de federale
ombudsman”, Int. Versl., Kamer, 2009-2010, 52 COM 749, pp. 7 e.v.
Vraag nr. 87 van de heer Daniel Ducarme van 18 januari 2010, “Opvang van asielzoekers – Aanbevelingen van
de federale ombudsman”, Vr. en Antw., Kamer, 2009-2010, nr. 95, pp. 254 e.v.

Staatssecretaris voor Sociale zaken, belast met Personen met een handicap
Vraag nr. 4-1551 van mevrouw Helga Stevens van 11 maart 2010, “De werking van de Directie-generaal
Personen met een handicap”, Handelingen, Senaat, 2009-2010, nr. 4-115, pp. 88 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
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 juli 1931 betreffende de bevoegdheid der diplomatieke en
consulaire agenten in notariële zaken wat de bevoegdheid inzake huwelijkscontracten betreft, Parl. St., Kamer,
2010, 4 mei 2010, nr. 2599/001.
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Parl. St., Kamer,
2010, 9 augustus 2010, nr. 0060/001.
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 juli 1931 betreffende de bevoegdheid der diplomatieke en
consulaire agenten in notariële zaken wat de bevoegdheid inzake huwelijkscontracten betreft, Parl. St., Kamer,
2010, 30 september 2010, nr. 0240/001.
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Vraag nr. 506 van de heer Rachid Madrane van 26 oktober 2010, “De follow-up van de aanbevelingen in het
verslag van de federale ombudsman met betrekking tot de gesloten centra”, Int. Versl., Kamer, 2010-2011,
53 COM 015, pp. 20 e.v.
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Voorstel van resolutie over discriminatie inzake werkloosheid naargelang de samenwonende loontrekkende of
zelfstandige is, Parl. St., Kamer, 2010-2011, 1 december 2010, nr. 0753/001.
Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op de Federale Overheidsdienst Financiën, Parl. St., Kamer,
2010-2011, 21 december 2010, nr. 0939/001.
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde
een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden, Parl. St., Senaat, 2010,
4 oktober 2010, nr. 5-217/1.
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen teneinde
een wettelijke bescherming te bieden aan ambtenaren die onregelmatigheden melden, Parl. St., Kamer,
2010-2011, 26 oktober 2010, nr. 0456/001.
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, Parl. St., Kamer,
2010-2011, 18 november 2010, nr. 0627/001.
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Bijlage 6 – Index van de vermelde administraties
FOD Kanselarij van de Eerste Minister: pp. 31, 96, 102
Kanselarij van de Eerste Minister: pp. 31, 96, 102
Koninklijke Muntschouwburg: p. 102
FOD Personeel en Organisatie: pp. 31, 79, 103
Directie-generaal Human Resources en Loopbaan: p. 103
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO): pp. 20, 30, 79, 80, 103, 104, 182
Selectiebureau van de Federale Overheid (Selor): pp. 20, 70, 71, 103, 150, 160, 162, 174, 175, 180
FOD Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT): pp. 31, 105
Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie: pp. 105, 118, 120
FOD Justitie: pp. 31, 46, 48, 72, 77, 80, 81, 97, 106, 133, 146, 147, 150, 151, 156, 157, 170, 177, 179, 180
Belgisch Staatsblad: pp. 54, 70, 71, 106, 150, 151, 162, 174, 175
Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen: pp. 45, 132, 133, 181
Directoraat-generaal Justitiehuizen: pp. 97, 106
Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen: pp. 46, 47, 48, 106, 137, 150, 156, 157, 170, 171, 179
Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie: p. 106
Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden: p. 106

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: pp. 31, 61, 62, 109, 138-140,
146, 153, 179, 180, 182
Directie-generaal Bilaterale zaken: p. 109
Directie-generaal Consulaire Zaken: pp. 62, 109, 140, 180
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking: p. 109
Protocol en Veiligheid: p. 109
Ministerie van Landsverdediging: pp. 31, 111
Algemene directie Imago en Public Relations: p. 111
Algemene directie Human Resources: p. 111
FOD Financiën: pp. 12, 52-55, 57, 67-70, 72, 77, 82, 83, 88-90, 112, 145, 146, 152, 153, 180
Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie: p. 112
Administratie van Fiscale Zaken (AFZ): p. 112
Algemeen secretariaat: p. 112
Algemene administratie van de Douane en Accijnzen: p. 112
Algemene administratie van de Fiscaliteit: pp. 83, 88, 112, 153
Algemene administratie van de Inning en de Invordering: pp. 52, 53, 57, 77, 78, 82, 83, 90, 112
Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie: pp. 53-55, 72, 82, 112, 180
Algemene administratie van de Thesaurie: pp. 53, 90, 112, 153
Contactcenter: p. 112
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: pp. 31, 70, 114
Afdeling van de Communicatie en Vertalingen: p. 114
Algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen: p. 114
Algemene directie Individuele Arbeidsbetrekkingen: p. 114
Algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten: p. 114
Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk: p. 114
Algemene directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt: p. 114
Voorzitter van het directiecomité: p. 114
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FOD Binnenlandse Zaken: pp. 31, 59, 65, 76, 81, 84-86, 107, 155, 179, 180, 181
Algemene directie Instellingen en Bevolking: pp. 85, 107, 155, 156
Algemene directie van de Civiele Veiligheid: p. 107
Algemene directie Veiligheids- en Preventiebeleid: p. 107
Algemene directie Vreemdelingenzaken: pp. 12, 15, 30, 34, 43, 59, 60, 65, 66, 76, 84, 85, 107, 146, 153-157, 161,
171, 172, 179, 180
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: pp. 43, 107, 155
Directie-generaal crisiscentrum: p. 107
Minister van Binnenlandse Zaken: pp. 59, 156, 171, 182
Vaste commissie voor Taaltoezicht (VCTT): p. 107
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FOD Sociale Zekerheid: pp. 31, 52, 56, 73, 115, 148, 149, 151, 158, 175, 180
Directie-generaal Oorlogsslachtoffers: p. 115
Directie-generaal Personen met een handicap (DGPH): pp. 52, 56, 73-75, 115, 142, 151, 158, 175-177, 180, 183
Directie-generaal Sociaal Beleid: p. 115
Directie-generaal Sociale Inspectie: p. 115
Directie-generaal Zelfstandigen: p. 115
Personeel en Organisatie: pp. 31, 79, 103, 115, 122
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu: pp. 31, 63, 117, 149, 150, 159, 172, 173
Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer: pp. 15, 63, 117, 173
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding: p. 117
Directoraat-generaal Leefmilieu: p. 117
Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidsvoorzieningen: p. 117
ICT: pp. 21, 53, 105, 117, 118, 120
Medex: pp. 117, 148
Wetenschappelijk instituut volksgezondheid – Louis Pasteur: p. 117
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FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: pp. 31, 94, 95, 97, 118, 179
Beroepsinstituut van de vastgoedmakelaars (BIV): p. 118
Directie-generaal Controle en Bemiddeling: pp. 97, 118
Directie-generaal Economisch Potentieel: p. 118
Directie-generaal Energie: p. 118
Directie-generaal KMO-beleid: p. 118
Directie-generaal Kwaliteit en Veiligheid: p. 118
Directie-generaal Regulering en Organisatie van de Markten: p. 118
Directie-generaal Statistiek en Economische Informatie: p. 118
Psychologencommissie: p. 118
Stafdienst Budget en Beheerscontrole: p. 118
Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie (ICT): pp. 105, 118, 120
FOD Mobiliteit en Vervoer: pp. 31, 67, 81, 86, 120, 180
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV): p. 120
Directie Inschrijvingen en Homologaties Voertuigen: pp. 67, 86, 120
Directie-generaal Luchtvaart: p. 120
Directie-generaal Maritiem Vervoer: p. 120
Directie-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid: pp. 120, 180
Directie-generaal Vervoer te Land: p. 120
Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie (ICT): pp. 105, 118, 120
POD Wetenschapsbeleid: pp. 31, 122
Stafdienst Personeel en Organisatie: p. 122
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