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Artikel 1. 

§ 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt ver-

staan onder klacht: een manifeste uiting waarbij een on-

tevreden burger klaagt over een door het gemeentebe-

stuur al dan niet verrichte handeling of prestatie. 

 

§ 2. Een klacht kan zowel betrekking hebben op: 

− een foutief verrichten van een handeling of prestatie; 

− het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke 

werkwijze; 

− het niet uitvoeren van een handeling of prestatie. 

 

§ 3. Een ‘handeling of prestatie’ kan zowel betrekking 

hebben op: 

− een behandelingswijze van de ambtenaar; 

− een termijn; 

− een beslissing. 

 

§ 4. Klachten kunnen betrekking hebben op zowel het 

niet correct handelen van ambtenaren als op het niet cor-

rect handelen van de burgemeester, een schepen, de voor-

zitter van de gemeenteraad of een gemeenteraadslid. 

 

Artikel 2. 

§ 1. Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op 

vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, 

bezwaren of petities. 

 

§ 2. Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op 

algemene klachten over de regelgeving, algemene klach-

ten over het (al dan niet) gevoerde beleid of klachten over 

beleidsvoornemens of verklaringen. 

 

§ 3. Anonieme klachten worden niet behandeld. 

 

Artikel 3. 

Een medewerker van de gemeentelijke diensten kan net 

als een burger een klacht uiten volgens deze klachtenpro-

cedure. 

 

Artikel 4. 

Als klachtenbehandelaar treedt op: 

1° het managementteam; 

2° de gemeentesecretaris indien het een klacht betreft 

van een ambtenaar ten opzichte van een andere amb-

tenaar van het gemeentebestuur; 

3° een bijzondere gemeenteraadscommissie, eventueel 

bijgestaan door een externe procesbegeleider, indien 

het een klacht betreft tegen een gedraging van de 

burgemeester, een schepen, de voorzitter van de ge-

meenteraad, een raadslid of de gemeentesecretaris. 

 

Artikel 5. 

De klachten worden behandeld volgens de procedure 

vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met 

het managementteam. 

De klager wordt geïnformeerd over het gevolg dat aan 

zijn klacht is gegeven. 

 

Artikel 6. 

De klachtencoördinator registreert en stuurt alle klachten 

aan en ziet er op toe dat de behandeling van een klacht 

conform de klachtenprocedure verloopt. 

De klachtencoördinator is de gemeentelijke communica-

tieambtenaar. 

 

Artikel 7. 

Jaarlijks wordt een verslag opgemaakt en aan de gemeen-

teraad gerapporteerd. 

 

 


