
 

 

Klachtenrapport Agentschap Binnenlands Bestuur 2020 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) beschikt over een onafhankelijke klachtendienst die 

ingebed is binnen de afdeling P&O. Burgers kunnen bij deze dienst een klacht indienen tegen de 

dienstverlening van het ABB via een specifiek e-mailadres klacht.abb@vlaanderen.be. De 

contactgegevens van de klachtendienst staan online (website). Alle personeelsleden van het ABB 

zijn via de interne communicatiekanalen geïnformeerd over de opdracht en de werking van de 

klachtendienst. Zij zijn gevraagd om alle klachten of andere uitingen van ongenoegen over de 

werking van het ABB die zij ontvangen, aan de klachtendienst te melden en deze dienst tevens te 

laten weten wat zij hiermee hebben gedaan of van plan zijn te doen. Toelichting bij de werking 

en de contactgegevens van de klachtendienst zijn permanent beschikbaar via het intranet.  

Het directiecomité van het ABB heeft naar aanleiding van het Bestuursdecreet het 

klachtenmanagement binnen de organisatie in 2019 grondig geëvalueerd en bijgestuurd. Het ABB 

wil hiermee tegemoet komen aan de wil van de decreetgever om meer aandacht te besteden aan 

‘bemiddeling’ en ‘verzoening’ tussen burger en overheid. Zo hoopt het ABB zijn dienstverlening in 

het algemeen en die van de klachtendienst in het bijzonder, alsook de jaarlijkse 

klachtenrapportering aan de Vlaamse Ombudsdienst, kwalitatief te verbeteren. Dit tweede 

klachtenrapport na de interne bijsturing is een nieuwe aanzet hiertoe.  

De klachtendienst is ook tijdens de coronapandemie zijn opdrachten blijven vervullen. Er is geen 

substantiële toename van het aantal klachten vastgesteld als gevolg van deze pandemie. Wel 

waren sommige klachten die de klachtendienst in 2020 ontving corona gerelateerd (zie de klachten 
vermeld onder de nrs. 8 en 9 hierna). 

 

Klachten in 2020 behandeld door de klachtendienst van het ABB 

De klachtendienst ontving in 2020 rechtstreeks of via het generieke e-mailadres van de entiteit of 

via de Vlaamse Ombudsdienst volgende klachten gericht tegen het agentschap. Hierna volgt een 

korte analyse van deze klachten en de eventuele leerpunten voor de organisatie: 

1. Naar aanleiding van een discussie op Twitter werd de vraag gesteld aan het ABB of er 

mogelijk geen fout is geslopen in het antwoord van de minister op een schriftelijke vraag 

over de budgetten voor cultuur in de meerjarenplannen lokale besturen, in het bijzonder 

m.b.t. het budget voor cultuur in het meerjarenplan van het district Borgerhout. Klager 

vroeg of er in het antwoord van de minister wel met alle door het district aangeleverde 

data rekening is gehouden. Het ABB onderzocht de vraag grondig en stelde vast dat het 

district Borgerhout niet alle uitgaven bestemd voor cultuur in de boekhouding correct 

gekoppeld heeft, waardoor de gerapporteerde cijfers niet kloppen met de werkelijkheid. 

Het ABB nam vervolgens contact op met de districtssecretaris en de financieel 

verantwoordelijke met de vraag om de uitgaven bestemd voor cultuur aan de juiste 

beleidsvelden te koppelen. Het ABB heeft verzocht om de aanpassingen door te voeren 

tegen uiterlijk de volgende aanpassing van het meerjarenplan. 

Verder werd aan het bestuur meegedeeld dat in het originele meerjarenplan 2020-2025 

(eerste versie van het meerjarenplan) de oorspronkelijke gegevens behouden blijven. In 

principe kan er geen nieuwe aanlevering van het origineel meerjarenplan ingestuurd 

worden. Als het bestuur dat wel wil doen, kan daar in overleg eventueel een afwijking op 

toegestaan worden. Het bestuur moet in dat geval contact opnemen met het ABB. Dat is 
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belangrijk om te vermijden dat er twee aanleveringen van het originele meerjarenplan in 

het databestand en bijgevolg in de analysetools terecht komen. 

2. Er werden twee klachten ingediend door een burger tegen het college van burgemeester 

en schepenen van zijn gemeente voor slecht beheer en oneigenlijk gebruik van 

overheidsgeld en tegen de provinciegouverneur in zijn hoedanigheid van toezichthouder 

(en dus onrechtstreeks ook tegen het ABB) voor de partijdige behandeling van de door de 

klager ingediende klachten en vermeende onbekwaamheid. Op verzoek van het kabinet 

van de Vlaamse minister bevoegd voor binnenlands bestuur, onderzocht het ABB deze 

klachten. Er werden geen onregelmatigheden vastgesteld in de behandeling van de 

klachten door de provinciegouverneur. Lokale besturen hebben van de decreetgever 

immers grote lokale autonomie gekregen en hebben het recht om bepaalde beleidskeuzes 

te maken, die niet alleen de gouverneur maar ook de burgers moeten respecteren. Het 

stadsbestuur heeft bovendien het recht om een raadsman aan te stellen wanneer het 

gedagvaard wordt. Dat betekent geen oneigenlijk gebruik van overheidsgeld. De klager 

nam hier echter geen genoegen mee en diende opnieuw klacht in bij de minister. Deze 

keer tegen de dossierbehandelaar van het ABB wegens onzorgvuldige en partijdige 

behandeling van zijn klachten. Hij klaagde er ook over dat het steeds dezelfde 

dossierbehandelaar was die zijn klachten behandelde. De minister antwoordde de klager 

dat zijn klacht opnieuw werd onderzocht, maar dat de conclusie inhoudelijk dezelfde blijft: 

de toezichthoudende overheid kan in deze kwestie niet tussen komen. Hier geldt de 

autonomie van het lokaal bestuur. Dat het dossier voor de minister werd voorbereid door 

dezelfde ambtenaar als deze die het dossier voorbereidde voor de gouverneur doet niet 

ter zake. De beslissing is telkens genomen door de gouverneur of door de minister bevoegd 

voor binnenlands bestuur, als toezichthoudende overheid.  Eigenlijk had de minister deze 

klacht inhoudelijk zelfs niet meer opnieuw moeten laten onderzoeken, want er is geen 

beroepsmogelijkheid voorzien in het decreet over het lokaal bestuur. De minister 

beschouwde de klachten dan ook als definitief afgehandeld. 

Het ABB wordt wel vaker geconfronteerd met klagers die zich niet kunnen/willen 

neerleggen met het antwoord van de toezichthouder en dan klacht neerleggen tegen de 

toezichthouder zelf of tegen de in de briefwisseling vermelde dossierbehandelaar: dit 

gebeurde in 2020 nog vijfmaal (zie zo ook de volgende klacht).  

  

3. Een burger vraagt de minister bevoegd voor binnenlands bestuur, om maatregelen te 

nemen tegen toezichtambtenaren (ABB, Vlaamse Ombudsdienst, Beroepsinstantie inzake 

openbaarheid van bestuur, de Vlaamse auditdienst en het federaal parket) die halsstarrig 

- in zijn ogen corrupte - gemeenteambtenaren in bescherming nemen, nadat hij meent in 

die zin een trend te ontwaren in de behandeling van verschillende klachten die hij bij 

vermelde instanties heeft ingediend tegen het bestuur van zijn stad. Zo zou ook de 

provinciegouverneur zijn klachten systematisch hebben afgewimpeld, omdat er een 

forensische audit werd opgestart door de Vlaamse auditdienst. De minister heeft aan de 

klager geantwoord dat de gouverneur zijn klachten steeds heeft onderzocht en 

gemotiveerd beantwoord. Sinds de inwerkingtreding van het decreet over het lokaal 

bestuur kan er nog slechts één toezichthouder gevat worden. Dat kan de 

provinciegouverneur zijn of de minister. In dit geval heeft de provinciegouverneur zich 

telkens over de veelvuldige klachten uitgesproken. Dat is definitief. De minister kon dan 



 

 

ook niet verder inhoudelijk ingaan op de nieuwe klacht, die overigens geen nieuwe 

elementen bevatte. Over de andere vermelde instanties is de minister niet bevoegd. Ook 

de klachtendienst van het ABB is niet bevoegd om in het kader van het bestuurlijk toezicht 

een uitspraak te doen. 

 

4. Een andere burger diende een klacht in over het laattijdig behandelen van een eerder door 

haar ingediende klacht tegen het bestuur van de stad, waardoor de wettelijke 

toezichttermijn werd overschreden en er geen toezichtmaatregel meer mogelijk was. Het 

ABB heeft over dit voorval een incidentenrapport opgesteld, waaruit bleek dat de 

laattijdige behandeling te wijten was aan een technische fout bij een grote update van 

het dossieropvolgingssysteem. Hierdoor was het niet langer mogelijk om de klacht verder 

te behandelen en een voorstel tot beslissing voor te leggen aan de gouverneur binnen de 

wettelijke toezichttermijn. Daarop besliste de gouverneur te antwoorden aan de klager 

dat een optreden van zijn ambt niet langer mogelijk was, eerder dan ook inhoudelijk een 

antwoord te bieden op de argumenten van de klager. De klager uitte daarop haar 

ontevredenheid en vroeg alsnog een inhoudelijke verantwoording en inzage in het dossier 

in het kader van openbaarheid van bestuur, wat werd toegestaan. Dat liet de klager toe 

om kennis te nemen van de inhoudelijke analyse van het dossier, wat relevant kan zijn in 

de afweging van eventuele bijkomende stappen.  

 

Leerpunt voor de organisatie: Het agentschap heeft in het incidentenrapport maatregelen 

voorgesteld om dergelijk voorval in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen, al zijn 

technische problemen met een digitaal dossieropvolgingssysteem nooit helemaal uit te 

sluiten. Verder behoort het tot de verantwoordelijkheid van iedere dossierbehandelaar, die 

het eigenaarschap voor zijn dossier draagt, en van de teamverantwoordelijke om elk 

dossier op te volgen en erover te waken dat de wettelijke toezichttermijn niet wordt 

overschreden. 

 

5. Ook een andere burger legde klacht neer tegen het ABB omdat naar zijn oordeel zijn klacht 

tegen een onteigeningsprocedure opgestart door het gemeentebestuur niet tijdig en 

onbehoorlijk zou zijn behandeld door het ABB, maar verwees daarbij foutief naar de 

termijnen vermeld in het Bestuursdecreet i.p.v. in het Decreet Lokaal Bestuur. De 

Klachtendienst van het ABB onderzocht de klacht verder, maar trad de gouverneur bij die 

stelde dat hij niet bevoegd was om de klacht te behandelen. Het zou daarentegen getuigen 

van onbehoorlijk bestuur moest hij zich toch hebben uitgesproken over de wettelijkheid 

van het gemeenteraadsbesluit. De klager heeft de klachtendienst later laten weten dat hij 

een verzoekschrift heeft ingediend bij het Vlaams Parlement om wijzigingen aan het 

onteigeningsdecreet te laten aanbrengen en in de regelgeving m.b.t. de werking van het 

ABB. 

 

6. Soms gebeurt het ook dat een klager een oude klacht van enkele jaren geleden terug 

oprakelt en opnieuw erover begint te klagen. Dit was bij wijze van voorbeeld het geval 

met een klacht uit 2016 handelend over subsidies die de gemeente had verleend aan een 

bepaalde vereniging. De klager bestookte toen de gemeente met klachten en vragen 

hierover. Dit escaleerde zodanig dat het gemeentebestuur, nadat een constructief gesprek 

met de klager niet mogelijk bleek, besloot om niet meer te antwoorden, waarop de klager 



 

 

zich tot de toezichthoudende overheid richtte. De gouverneur vond in het kader van het 

bestuurlijk toezicht geen gegronde reden om op te treden tegen het gemeentebestuur en 

deelde dit de klager ook duidelijk mee. Na 4 jaar uit de klager hierover nu opnieuw zijn 

ongenoegen en beweert het antwoord van de gouverneur uit 2016 nooit te hebben 

ontvangen. Het ABB bezorgde de klager een kopie van die brief, maar heeft er ook duidelijk 

bij vermeld de discussie niet te zullen heropenen.  

 

7. Dit was ook het geval met een andere klacht uit 2011 met betrekking tot een gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan, waarop de klager met tussenpozen in 2012, 2016, 2017, 2018 en 

opnieuw in 2020 steeds weer blijft terugkomen. Tussen 21 september en 31 december 2020 

ontving de klachtendienst van het agentschap, naast meerdere andere personeelsleden en 

het kabinet van de Vlaamse minister bevoegd voor binnenlands bestuur, bijna dagelijks e-

mails van de klager hierover. In 2018 heeft de Vlaamse ombudsman, na een persoonlijk 

bezoek aan betrokkene, hem nochtans namens het Vlaams klachtenmanagement duidelijk 

per brief laten weten dat er geen enkele reactie meer zal gegeven worden op zijn berichten 

die verband houden met de ruimtelijke ordening in zijn gemeente. Er is dan ook niet 

gereageerd op de nieuwe stroom van e-mails. 

  

8. Ook ontving ABB, naast allerlei andere instanties zoals kabinetten van diverse ministers, 

parlementsleden, gemeentebestuur, … , gedurende meerdere maanden bijna dagelijks e-

mails van een misnoegde kustbewoner gericht tegen de provinciegouverneur van West-

Vlaanderen over de maatregelen die deze nam in het kader van de coronacrisis. De 

gouverneur heeft een aantal keren geantwoord op de mails en aan de afzender ervan 

gevraagd om ermee te stoppen. Omdat deze laatste hieraan geen gehoor gaf, heeft de 

gouverneur klacht ingediend bij het parket wegens smaad en stalking. Na overleg met de 

ombudsman heeft het ABB besloten om slechts éénmaal te reageren op deze mails met de 

boodschap dat politionele aangelegenheden niet tot de bevoegdheid van het ABB behoren 

en dat dit als eenmalige en enige reactie geldt op zijn mailverkeer.  

 

9. De Vlaamse Ombudsdienst bezorgde aan de klachtendienst van het agentschap twee 

klachten met betrekking tot de van 9 september tot 20 oktober 2020 lopende  

Burgerbevraging i.k.v. de Gemeente- en Stadsmonitor. Burgers werden zowel online als per 

post uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Twee van hen ontvingen de mooi verzorgde 

uitnodiging met vragenlijst per post, nadat zij de vragenlijst reeds online hadden ingevuld. 

Zij vonden dit verspilling van belastinggeld, wat volgens hen had kunnen vermeden 

worden. De Vlaamse Ombudsdienst vroeg de klachtendienst van het ABB om 

verduidelijking. 

Het ABB heeft zich bij de klagers verontschuldigd, maar was door de coronacrisis 

genoodzaakt om de survey uit te stellen en kon de papieren zending niet voorkomen. Alles 

moest door deze vertraging op een veel kortere periode dan voorzien gebeuren en 

bovendien ging het om een heel grote verzending, waardoor een strakke timing 

noodzakelijk was. Alles moest immers tijdig afgeleverd worden bij Bpost. Hierdoor is voor 

het veldwerkbureau een ‘bottleneck’ ontstaan die enkel kon worden opgelost door aan alle 

respondenten die vanaf een vooraf bepaalde datum nog niet online gereageerd hadden, 

meteen ook de papieren vragenlijst te verzenden. Die toelichting kon ook niet meer worden 



 

 

opgenomen in de begeleidende brieven, omdat deze op voorhand waren gedrukt. Het ABB 

bedankte ten slotte de klagers voor het online invullen van de enquête. 

Het ABB ontving zelf ook nog 4 soortgelijke klachten en heeft hier telkens gelijkaardig op 

gereageerd.  

 

10. Ten slotte diende een klager klacht in bij de klachtendienst van het ABB naar aanleiding 

van een door hem ingediende klacht bij de gouverneur tegen een gunning van een PPS-

project door een gemeentebestuur. De klager stelde dat hij door het agentschap laattijdig 

in kennis is gesteld van het standpunt van de gouverneur over deze kwestie wegens een 

systeemfout in het postregistratiesysteem, terwijl het betrokken lokaal bestuur via een 

schepen, tevens ambtenaar bij het ABB, volgens hem drie dagen eerder al op de hoogte 

zou geweest zijn van dit standpunt. Hij stelde verder dat een dergelijke werkwijze het 

vertrouwen in het ABB als objectieve partij om het bestuurlijk toezicht te organiseren ten 

dienste van de gouverneurs op de helling zet en vroeg daarom meer uitleg over die zgn. 

‘systeemfout’ en over de maatregelen die het ABB heeft genomen om ervoor te zorgen dat 

de genoemde ambtenaar-schepen op geen enkele wijze kon tussenkomen in dit dossier 

langs de zijde van het ABB.  

De klachtendienst heeft de klager geantwoord dat het postregistratiesysteem als gevolg 

van een ‘bug’, d.i. een fout in het systeem, geen opdracht doorgestuurd heeft naar het 

secretariaat om de aangetekende zending op te maken en met de post te versturen. 

Dergelijke fouten zijn eigen aan alle digitale programma’s van enige omvang, maar de ICT-

afdeling van het ABB zal dit voorval nader onderzoeken en er alles aan doen om herhaling 

in de toekomst te vermijden.  

Sinds de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur verloopt de communicatie met 

de lokale besturen via het Digitaal Loket. Dit verklaart waarom de ambtenaar van het ABB, 

die ook schepen is in de betrokken gemeente, eerder op de hoogte was van het antwoord 

van de gouverneur dan de klager, die het antwoord via aangetekende zending per post 

krijgt toegestuurd. Dit geldt evenwel voor het ganse schepencollege en niet alleen voor de 

bedoelde ambtenaar, die trouwens op geen enkel ogenblik betrokken is geweest bij de 

behandeling van de klacht noch de ambtenaar die de klacht heeft behandeld op enigerlei 

wijze heeft benaderd. 

 

Leerpunt voor de organisatie: Het agentschap onderneemt de nodige actie om dergelijke 

incidenten in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen, al zijn technische problemen 

met een digitaal postregistratiesysteem nooit helemaal uit te sluiten (cf. klacht onder nr. 

4 ). 

 

Klachten in 2020 behandeld in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen 

De meeste klachten die het ABB ontvangt, hebben evenwel betrekking op beslissingen en/of de 

werking van de lokale en provinciale besturen in het kader van het bestuurlijk toezicht of liggen 

in het verlengde ervan door het niet aanvaarden door de klager van het door de toezichthoudende 

overheid (ABB, gouverneur, minister) ingenomen standpunt (cf. supra). Deze klachten worden nooit 

door de klachtendienst van het agentschap behandeld, maar door de inhoudelijke bevoegde 

afdelingen van het agentschap volgens de wettelijk voorgeschreven procedure van het bestuurlijk 



 

 

toezicht. In 2020 behandelde ABB 1138 dergelijke klachten (aantal gebaseerd op de postdatum van 

ontvangst).  

Zoals afgesproken met de Vlaamse Ombudsman n.a.v. de aanbeveling van de ombudsman in zijn 

jaarverslag 2019, streeft het ABB er ook naar om een kwalitatieve rapportering aan te leveren over 

de behandelde klachten in het kader van het bestuurlijk toezicht. Deze rapportering valt evenwel 

buiten de scope van dit jaarverslag over de klachtenbehandeling zoals bedoeld in het  

Bestuursdecreet en kan ook, omwille van de complexiteit en de omvang ervan, niet gelijktijdig 

worden aangeleverd. 

 

Overige klachten en meldingen 

Volledigheidshalve maken we hier ook nog melding van 15 ‘herinneringen’ die het ABB ontving 

omwille van het uitblijven (> 1 maand) van een antwoord op een (advies)vraag (9) of (> 1 week) op 

een dringende adviesvraag (1) (op een totaal van 6220 ontvangen adviesvragen) of (> 3 maanden) 

op een klacht (5) (cf. supra). Het agentschap bood telkens zijn verontschuldigingen aan en 

behandelde vervolgens zo snel mogelijk de klacht of adviesvraag of gaf een actuele stand van 

zaken van de behandeling van de klacht of vraag. Ook ontving de financiële cel van het agentschap 

via de algemene mailbox ‘binnenland’ van het ABB een 6-tal keer een herinnering voor het niet 

betalen van nog openstaande facturen. Sommige van deze facturen moesten evenwel door Het 

Facilitair Bedrijf worden vereffend. De andere facturen werden betaald zodra alle nodige 

bewijsstukken aan de financiële dienst van het ABB waren bezorgd. 

Daarnaast ontvangt de klachtendienst van het ABB soms ook klachten of vragen (7 in 2020) over 

aangelegenheden waarvoor het agentschap niet bevoegd is (bv. klachten of vragen over 

bouwovertredingen, onderwijs, sociale steun, federale materies, andere instanties, …). Indien dit 

het geval is, wordt de klager of vraagsteller hiervan steeds in kennis gesteld en wordt de klacht of 

vraag doorgestuurd naar de bevoegde dienst (cf. artikel II.78, eerste lid van het Bestuursdecreet) 

of Vlaamse Ombudsdienst (indien de bevoegde dienst niet gekend is). 

Tot slot vermelden we nog dat het ABB in totaal 15 websites beheert naast meerdere andere 

digitale toepassingen (ABB-koepelsite en deelwebsites, digitale nieuwsbrief, digitale telefonie, 

digitaal klachtenformulier, Digitaal Loket voor de lokale besturen, Gemeente- en Stadsmonitor, 

Gelinkt Notuleren, BBC-data & analyses, Mandatendatabank, …). Ook in de mailboxen verbonden 

aan deze kanalen, worden regelmatig mails gepost (een 55-tal in 2020 >< 30tal in 2019) over vooral 

technische problemen, foutmeldingen, verkeerde of niet werkende links, onbeantwoorde 

telefonische oproepen, onduidelijkheden, vergissingen en éénmaal de melding van tegenstrijdige 

informatie op de website Lokaal Bestuur van het ABB, naast sporadisch ook suggesties tot 

aanpassing van de site of toepassing. Het ABB streeft er steeds naar om de gemelde problemen zo 

snel mogelijk op te lossen en om de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van zijn websites en 

digitale toepassingen continu te verbeteren. Zo gaf het ABB in april 2020 ook uitvoering aan een 

aanbeveling van de Vlaamse Ombudsman om via de webpagina “Coördinatie Brussel” de algemene 

informatie van de Vlaamse overheid m.b.t. de coronacrisis te vertalen naar wat hiervan nu precies 

op de Vlaamse Brusselaars van toepassing is. Momenteel worden ook meerdere sites conceptueel 

herbekeken. 



 

 

Het ABB registreert geen klachten of meldingen via sociale media. Bij vragen of reacties van burgers 

aan het ABB via sociale media wordt verwezen naar de inhoudelijk bevoegde afdeling of naar het 

juiste digitale contactformulier. 


