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De burger centraal

“Het is essentieel om rekening te houden 
met personen die moeilijkheden hebben 
met digitale toepassingen. We moeten 
hun rechten veilig stellen.”

Guido Herman,
Federaal Ombudsman

6 206 nieuwe dossiers

Een oplossing 
voor 84 % van de 
gegronde klachten.

Positieve resultaten

‘‘
‘‘

eBox, My Minfi n, WebDIV, My Handicap, Tax-on-web… Elke dag krijgen burgers te maken met een digitale overheid. Deze online 

diensten kunnen het leven makkelijker maken en bieden talrijke verbeteringen en mogelijkheden voor zowel de overheid als de 

burger.

Maar naast de kinderziekten, defecten en de vele bugs duikt soms een heel ander gegeven op. Het is de realiteit van de burger die, 

aangespoord en soms gedwongen om de online diensten te gebruiken, soms het eerste slachtoffer wordt van de informaticaproble-

men. Om nog te zwijgen van diegenen die er van worden uitgesloten omdat ze niet vlot toegang krijgen tot internet of ze niet goed 

weten hoe deze digitale platformen te gebruiken.

Wat moet een persoon met een handicap doen die er niet in slaagt een formulier via het internet in te vullen? Hoe de terugbetaling 

van een verkeerd uitgevoerde online betaling te verkrijgen? Hoe zonder internettoegang een aanvraag te doen voor de gespreide be-

taling van een belastingschuld? Hoe te vermijden dat kinderlast automatisch toegekend wordt aan één ouder en niet aan de andere?

Het gebruik van de online diensten mag niet leiden tot het inperken bepaalde rechten. Iedereen moet zijn administratieve zaken 

kunnen regelen en zijn rechten kunnen laten gelden. De federale Ombudsman kanaliseert de moeilijkheden van de burger en waakt 

erover dat die centraal blijft staan.

« De overheid moet haar diensten via 
verschillende kanalen toegankelijk 
maken en altijd de mogelijkheid bieden 
tot direct en menselijk contact.”

Catherine De Bruecker,
Federaal Ombudsvrouw



De burger centraal De federale Ombudsman lost op

Wij komen in laatste instantie tussen om duizenden probleemsituaties op te lossen. Via de dialoog met de overheids-
diensten helpen wij burgers om hun rechten te doen gelden.

« Ik werd geholpen »

Emma heeft een ernstige handicap waardoor ze beperkt is in haar activiteiten en 

denkt recht te hebben op een integratietegemoetkoming. Ze moet haar aanvraag via 

internet indienen, maar het lukt haar niet. Ze vraagt aan een sociaal assistente om 

haar probleem aan te kaarten bij de Directie-generaal Personen met een handicap.

De federale Ombudsman contacteert onmiddellijk de Directie-generaal Personen met 

een handicap. Deze dienst bevestigt een zekere achterstand te hebben en is bovendien 

moeilijk bereikbaar door de invoering van een nieuw informaticaprogramma en een 

interne reorganisatie. Door de moeilijkheden die Emma heeft bij het gebruik van een 

computer, dringt de federale Ombudsman er bij de dienst op aan om haar verder te 

helpen met haar aanvraag.

« Mijn schulden werden geregeld 
zonder deurwaarderskosten »

Klachten per thema

Emma wordt uiteindelijk geholpen bij het invullen van haar online formulier en 

ontvangt enkele maanden later de integratietegemoetkoming waarop ze recht heeft.

Andere domeinen 14 %

Identiteitsdocumenten (nationaliteit, pasepoort, identiteitskaart...) 3 %

Justitie (opsluiting, verkeersboetes...) 4 %

Ambtenarenzaken (aanwerving, promotie...) : 5 %

Mobiliteit (nummerplaten...) 6 %

Fiscaliteit (belastingen, BTW...) 18 %

Sociale zekerheid (toelages, handicap, werkloosheid, ziekte...) 24 %

Asiel en migratie (visa, verblijfsvergunning...) 26 %

Andere domeinen 14 %

Identiteitsdocumenten (nationaliteit, pasepoort, identiteitskaart...) 3 %

Justitie (opsluiting, verkeersboetes...) 4 %

Ambtenarenzaken (aanwerving, promotie...) : 5 %

Mobiliteit (nummerplaten...) 6 %

Fiscaliteit (belastingen, BTW...) 18 %

Sociale zekerheid (toelages, handicap, werkloosheid, ziekte...) 24 %

Asiel en migratie (visa, verblijfsvergunning...) 26 %

Abdel moet uitzonderlijk een belasting van 1 800€ betalen. Vermits het pensioen van 
1 300€ zijn enig inkomen is, vraagt hij onmiddellijk aan het Infocenter van de FOD Fi-nanciën, eerste aanspreekpunt voor de burger met belastingschulden, om zijn schuld te spreiden over 12 maanden. Gelijktijdig met die aanvraag doet hij al een eerste betaling 
van 150€. Omdat hij geen antwoord ontvangt, probeert hij herhaaldelijk de diensten 
van de FOD Financiën te bereiken. Hij blijft ondertussen elke maand 150€ overschrijven. Wanneer Abdel zonder meer een deurwaardersbrief ontvangt, neemt hij contact op met de federale Ombudsman.
De federale Ombudsman stelt vast dat Abdel al meer dan de helft van zijn schuld heeft 
afgelost en dat de tussenkomst van een deurwaarder hem bijkomend 193€ kost. Hij vindt dat de FOD Financiën Abdel eerst had moeten antwoorden alvorens het dossier over te maken aan een deurwaarder. Het voorstel van Abdel om gespreid over 12 maan-den te betalen, leek trouwens, rekening houdend met zijn bescheiden inkomen, redelijk.

Op vraag van de federale Ombudsman aanvaardt de FOD Financiën om de 
deurwaarderskosten zelf ten laste te nemen. Abdel mag zijn belastingschuld 
verder afbetalen in maandelijkse schijven van 150�.



De federale Ombudsman toetst alle klachten 

op basis van een lijst van normen die de kwali-

teitsvolle dienstverlening van de overheid defi -

niëren. Deze drie normen vertalen de bezorgd-

heden van burgers die het vaakst terugkeren.

Als klachten er op wijzen dat een gelijkaardig probleem zich ook voor anderen zal stellen, richten wij een aanbeveling aan de 
administratie of het parlement. Onze aanbevelingen beogen om de werkwijze van de overheid en de wetgeving te verbeteren. 
Zo moedigen wij een cultuur van dienstverlening en goed bestuur aan.

VERKEERSBOETES: DE BURGER GEEN TWEE KEER LATEN BETALEN

De federale Ombudsman onderzoekt en doet aanbevelingen

Personen die een verkeersovertreding begaan kunnen sinds 2017 hun boete 

via de website www.verkeersboetes.be betalen. Opgestart door de FOD Justi-

tie, in samenwerking met de politie, bpost en de FOD Financiën, beheert een 

informaticatoepassing het afhandelingsproces volledig automatisch. Zo kan de 

werklast voor de politie worden verminderd en kunnen de boetes sneller wor-

den verstuurd. Vele burgers kunnen op die manier ook makkelijker hun boete 

betalen.

Toch ontving de federale Ombudsman veel klachten, waarvan sommige soms 

kafkaiaanse vormen aannemen. Oorzaak hiervan waren vergissingen van de 

administratie bij het versturen van de boetes: verkeerde referenties, geen re-

keningnummer vermeld, onvolledig postadres, verkeerde betaaltermijn… Door 

een bug in het systeem of door het dubbel ontvangen van de briefwisseling 

hebben sommige burgers twee keer dezelfde boete betaald. Andere burgers 

maakten dan weer zelf een fout door het niet vermelden van de gestructureer-

de mededeling of door een verkeerd bedrag over te schrijven.

Terugbetalingen verlopen te traag

De federale Ombudsman heeft bij de FOD Justitie moeten aandringen om de 

onverschuldigd betaalde bedragen zo spoedig mogelijk terug te betalen, te be-

ginnen bij de hoogste bedragen. Na maanden wachten hebben tienduizenden 

burgers uiteindelijk een terugbetaling gekregen, anderen wachten echter nog 

steeds.

De federale Ombudsman heeft aan de FOD Justitie gevraagd om voortaan alle 

terugbetalingen te doen binnen de 20 dagen. De FOD Justitie verschuilt zich 

echter achter de technische problemen om die termijn niet te respecteren.

Een ondoeltreffende helpdesk

De federale Ombudsman ontving eveneens talrijke klachten over de werking 

van de helpdesk die als gevolg van de technische problemen met de website 

www.verkeersboetes.be overspoeld werd door oproepen. Vermits het om een 

betalend telefoonnummer ging, betaalden de burgers bovendien zelf voor de 

lange wachttijden. Bij problemen wordt trouwens geen andere contactmoge-

lijkheid voorzien.

Zelfs al werd de helpdeskploeg versterkt in 2018, dan nog is de helpdesk niet 

altijd in staat om correcte informatie te verschaffen. De federale Ombudsman 

Algemene bezorgdheden van burgers

stelde ook geregeld vast dat de helpdesk blijkbaar 

geen oplossing kan bieden voor zuiver adminis-

tratieve en zelfs kleine vergissingen. Ook de pro-

cedure voor de betwisting van een boete blijkt 

problematisch.

De federale Ombudsman heeft de FOD Justitie 

daarom gevraagd om de werking van de helpdesk 

te verbeteren door ervoor te zorgen dat deze gratis 

telefonisch bereikbaar is, ook per e-mail toeganke-

lijk wordt en in staat is om de burgers doeltreffend 

te helpen.

5.000.000
In 2018

verkeersboetes

De federale Ombudsman toetst alle klachten 
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Een onderzoek van een jaar

De federale Ombudsman onderzocht de wijze 

waarop de FOD Financiën fi scale schulden in-

vordert bij burgers met onvoldoende fi nanciële 

draagkracht. Hij ontvangt jaarlijks ongeveer 200 

klachten van mensen die hun belastingen wel 

willen betalen (personenbelasting en onroerende 

voorheffi ng) maar voor wie het niet lukt binnen 

de gestelde termijn en de voorwaarden opgelegd 

door de administratie.

Gedurende een jaar heeft de federale Ombuds-

man de voornaamste aspecten van de invorde-

ringsstrategie van de FOD Financiën onderzocht: 

de procedures van afbetalingsplannen, de werk-

wijze van de ontvangers en gerechtsdeurwaar-

ders om een schuld te innen en de toegankelijk-

heid en communicatie van de belastingdiensten.

Dit onderzoeksrapport werd aan het parlement 

overhandigd op 14 januari 2019.

In totaal heeft hij 20 aanbevelingen gericht aan de FOD Financiën. De aanbevelingen dienen om de belangen van de 
Staat en de burgers met moeilijkheden beter in evenwicht te brengen. Hij beveelt aan om:

•  de afbetalingsplannen aan te passen en de berekeningswijzen af te stemmen op de betalingscapaciteit van de 
burgers,

•  een gedragscode voor invordering van fi scale schulden op te stellen en gerechtsdeurwaarders te verplichten om een 
betalingsherinnering te versturen vooraleer kostelijke maatregelen te nemen,

•  de telefonische bereikbaarheid te versterken en de communicatie te verbeteren,

•  het direct contact met de burgers te bevorderen en bijstand te voorzien bij het regelen van administratieve zaken.

20 aanbevelingen gericht op de burger

BELASTINGEN: EEN MEER RECHTVAARDIGE INVORDERING VAN FISCALE SCHULDEN

www.federaalombudsman.be/nl/bilbio

Bron: FOD Financiën, 2017

Te strakke procedures

Het onderzoek bracht aan het licht dat de invorderingsprocedures van de 

FOD Financiën ontoereikend zijn voor sommige belastingbetalers en soms 

onvoldoende rekening houden met hun werkelijk beschikbare budget.

Bovendien leiden de prestatiedoelstellingen die aan de ontvangers worden 

opgelegd er toe dat sommigen de richtlijnen te strikt toepassen. Sommige 

vervolgingen, zeker via gerechtsdeurwaarders, zijn niet nodig en verergeren 

onnodig de fi nanciële situatie van burgers met schulden. De FOD Finan-

ciën heeft onvoldoende instrumenten om de deurwaarders te monitoren, 

waardoor die niet worden aangespoord om de kosten zo laag mogelijk te 

houden.

De digitale kanalen van de FOD Financiën sluiten mensen uit die moeilijk-

heden ondervinden met lezen en schrijven of die niet vlot overweg kunnen 

met internet.

Tot slot, zijn de diensten van de FOD Financiën ingewikkeld georganiseerd 

en blijven moeilijk telefonisch bereikbaar. Over het algemeen zijn burgers 

onvoldoende geïnformeerd over hun rechten.

De federale Ombudsman vraagt dat de FOD Financiën burgergericht werkt 

en zo rechtvaardig mogelijk fi scale schulden int. Men moet voorkomen dat 

burgers met betalingsmoeilijkheden nog verder in de problemen komen. 

Want dat gaat ook ten kosten van de hele maatschappij.Indirecte vervolgingen
(beslog op loon, bij een klant…)

dossiers overgedragen aan 
gerechtsdeurwaarders



De federale Ombudsman waakt over integriteit

De federale ambtenaren kunnen misbruiken of fraude in een federale overheidsdienst bij het Centrum Integriteit van de 
federale Ombudsman melden. Het kan gaan om vervreemding van goederen, onregelmatigheden bij een openbare aanbe-
steding, vriendjespolitiek, machtsmisbruik tegenover burgers…

www.federaalombudsman.be/nl/integriteit

EEN VOLWAARDIG INTEGRITEITSBELEID UITROLLEN

De federale Ombudsman pleit voor het uitrollen van een volwaardig integriteitsbeleid in brede zin bij de federale overheid.

In 2018 opende het Centrum Integriteit 44 nieuwe dossiers en startte het 19 onderzoeken. Deze cijfers stijgen voortdurend sinds 

de oprichting in 2014 van het Centrum Integriteit.

Na afl oop van een onderzoek richt het centrum Integriteit een rapport aan de leidend ambtenaar van de betrokken overheids-

dienst die hieraan het nodige gevolg moet geven. Het rapport bevat de besluiten van het onderzoek en aanbevelingen. De mel-

ders van een misbruik of fraude worden beschermd.

De gesignaleerde integriteitsschendingen gaan in 2018 vooral over twee thema’s : de selectieprocedures en de belangenconfl icten.
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Dossiers Onderzoeken

Evolutie van het aantal nieuwe dossiers en 

onderzoeken van het Centrum Integriteit

Selectieprocedures

Verscheidene onderzoeken van het Cen-

trum Integriteit gaan over Selor-gecerti-

fi ceerde HR medewerkers die rekruteren 

binnen hun administratie.

Hun rol en verantwoordelijkheden kunnen 

voor een aantal risico’s inzake integriteit 

zorgen. Deze HR-medewerkers blijven im-

mers onder hiërarchisch gezag werken van 

de rekruterende administratie, terwijl ze 

horen te waken over het correcte en onpar-

tijdige verloop van de selectieprocedure.

Belangenconfl icten

Uit andere onderzoeken in 2018 blijkt dan 

weer dat hoewel federale ambtenaren de 

wetgeving en principes inzake belangen-

confl icten wel kennen, ze deze blijkbaar niet 

altijd toepassen op hun persoonlijke situatie.

Het blijkt nodig er op te wijzen dat enkel al 

het feit dat een ambtenaar mogelijk in een 

belangenconfl ict zou kunnen terechtkomen, 

volstaat om van een situatie van belan-

genconfl ict te kunnen spreken. De bewuste 

beïnvloeding moet zich niet noodzakelijk 

voordoen in praktijk of worden aangetoond.



De federale Ombudsman helpt je

De federale Ombudsman helpt je verder met je klacht. Gratis bovendien. Nam je contact voor een probleem dat niet 
gaat over de federale overheid, dan zal hij je oriënteren naar de juiste ombudsman of de dienst die jou kan helpen.

ELKE KLACHT BIJ DE FEDERALE OMBUDSMAN 
WORDT VERTROUWELIJK BEHANDELD

Gaat het probleem over een federale overheidsdienst?

Ja

Ja

Nee

Nee

Werd de klachtendienst 
van de overheid al gecontacteerd?

DE KLACHTENDIENST VAN DE OVERHEID

Door eerst de klachtendienst van de overheid te 
contacteren, kan de overheidsdienst zelf eerst 

een oplossing aanreiken.

www.belgium.be/nl/klachten

NETWERK VAN OMBUDSMANNEN

Er bestaan ombudsmannen voor vele domeinen: 
verzekeringen, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer, 
banken, energie, de post,… Deze ombudsmannen zijn 

verenigd in een netwerk van een dertigtal leden, 
waaronder de federale Ombudsman. Elke vraag of 

klacht wordt doorverwezen naar de juiste 
ombudsman.  

www.ombudsman.be 

de federale Ombudsman 
Eén van zijn experten onderzoekt de 

klacht, neemt het dossier vanaf het begin 
door en probeert een oplossing te vinden.

www.federaalombudsman.be



De federale Ombudsman bij jou in de buurt

Elk jaar doen duizenden mensen een beroep op de federale Ombudsman om een 

oplossing te zoeken voor hun probleem. Deze klachten zijn een schat aan nuttige 

informatie om de relatie tussen de burger en de overheid te verbeteren.

De medewerkers van de federale Ombudsman gaan dagelijks aan de slag 

met die informatie en bevorderen op die manier goed bestuur, respect voor de 

mensenrechten en de integriteit van de overheid.

•  13 steden

•  1 spreekuur per maand

Maak een afspraak op

www.federaalombudsman.be !

•  1 spreekuur per maand

Maak een afspraak op

www.federaalombudsman.be !
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GRATIS

VERTROUWELIJK
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de federale Ombudsman

0800 99 962
www.federaalombudsman.be

Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel


