
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dit reglement bepaalt de wijze waarop het lokaal bestuur (Stad en OCMW Lier) en het autonoom 
gemeentebedrijf, SOLag1, zijn klachtenbehandeling organiseert, conform het decreet lokaal bestuur 
(artikel 302 en 303) en goedgekeurd door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 
30 januari 2023. 

 

Definities 

Artikel 1. 

In dit reglement hebben onderstaande begrippen volgende betekenissen: 

• Informatievraag: een vraag naar informatie (zonder te spreken van een bepaalde tekortkoming 
in het functioneren van het lokaal bestuur).  

• Melder: persoon die een melding doet  
• Melding: de melder signaleert een gebrek, met de wens dat het lokaal bestuur optreedt 

(voorbeelden van meldingen zijn: defecte verlichting, put in rijbaan, verstopte rioolkolk, 
overhangende begroeiing, sluikstort, gevaarlijke verkeerssituatie, een omgevallen boom…). 
Indien er niet correct wordt gereageerd op een melding, kan dit leiden tot een klacht. 

• Consulent meldingen: dit personeelslid is verantwoordelijk voor de registratie, dispatching, 
opvolging en feedback van binnengekomen meldingen. De behandeling van de meldingen 
gebeurt door de bevoegde dienst (intern of extern). 

• Klachtindiener: de persoon die een klacht indient. 

• Klacht: de klachtindiener drukt op manifeste wijze zijn ongenoegen uit over een al dan niet 
verrichte prestatie of handeling van het lokaal bestuur. Klachten kunnen betrekking hebben op 
onder andere de werking van de diensten of gedragingen van het personeel waarbij de 
betrokkene nadeel of schade heeft ondervonden en/of een persoonlijk belang heeft.  

• Klachtencoördinator: dit personeelslid heeft als taak om elke binnengekomen klacht objectief 
en op onafhankelijke wijze te onderzoeken, conclusies te trekken en een gepast (schriftelijk) 
antwoord te geven. De klachtencoördinator maakt het jaarverslag op en doet voorstellen tot 
verbeteracties. 

• Eerstelijnsklachten worden door de diensten zelf behandeld, de klachtencoördinator 

doet voornamelijk tweedelijnsklachten of klachten die rechtstreeks bij de 

klachtencoördinator binnenkomen.2 

• Beleidssuggestie: een beleidsidee dat volgens de indiener kan bijdragen tot een beter 
functioneren van het lokaal bestuur of dat bijdraagt aan de leefbaarheid.  

 

Informatievragen 

Artikel 2.  

Vragen (mondeling of schriftelijk) om informatie worden overgemaakt aan de bevoegde dienst, die 
instaat voor een correcte opvolging. Deze vragen worden niet geregistreerd.  

 

Meldingen 

Artikel 3. Indienen van een melding 

Iedereen kan een melding doen bij het lokaal bestuur. Dit kan schriftelijk (via mail, brief, digitaal 
meldingsformulier, sociale media,…) of mondeling (telefonisch of persoonlijk aan een balie) met 
vermelding van een duidelijke omschrijving van het probleem en de locatie waar het probleem zich 
voordoet. In het kader van de GDPR is het doorgeven van persoonsgegevens bij het melden niet 
verplicht. Wanneer de melding geen betrekking heeft op de bevoegdheden van het lokaal bestuur, 
wordt de melder gericht doorverwezen of geeft de consulent meldingen de melding door aan de 

                                                      
1 “… en het autonoom gemeente bedrijf, SOLag” toegevoegd (gemeenteraad 25 januari 2021). 
2 Toegevoegd (gemeenteraad 30 januari 2023) 
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bevoegde instantie. Personeelsleden die meldingen krijgen, geven deze door aan de consulent 
meldingen. 

 

Artikel 4. Registratie melding 

Meldingen worden in een registratiesysteem geregistreerd. De opvolging en communicatie omtrent de 
melding wordt ook geregistreerd. 

 

Artikel 5. Behandeling melding 

De consulent meldingen dispatcht de meldingen naar de bevoegde dienst.  

De doorlooptijd en feedback van een melding is afhankelijk van het onderwerp. Meldingen die lang 
wachten op een definitieve oplossing kunnen verschillende communicatieacties vragen naar de 
melder(s). Elke melder krijgt een ontvangstmelding indien we over de juiste contactgegevens 
beschikken. Bij anonieme meldingen kan echter geen feedback gegeven worden aan de melder.  

 

Artikel 6. Signaalfunctie 

De consulent meldingen signaleert terugkerende meldingen aan de bevoegde diensten zodat die in de 
toekomst kunnen voorkomen worden.   

 

 

Klachten 

Artikel 7. Indienen van een klacht 

Iedereen heeft het recht om mondeling (telefonisch, aan het loket of persoonlijk na afspraak met de 
klachtencoördinator) of schriftelijk (digitaal klachtenformulier, mail, brief, sociale media,…) een klacht 
in te dienen in verband met de handelingen en de werking van het lokaal bestuur en de personen die 
werken in opdracht van het lokaal bestuur. Personeelsleden die klachten ontvangen, geven deze 

door aan de klachtencoördinator indien er geen oplossing kon bekomen worden tussen de 

bevoegde dienst en de klachtindiener.3 De klachtindiener krijgt een ontvangstbevestiging (schriftelijk 

of mondeling). Een klacht kan niet anoniem ingediend worden. 

 

Artikel 8. Registratie klacht 

Iedere ingediende klacht wordt door de klachtencoördinator in een registratiesysteem geregistreerd. 
De opvolging van de klacht en het antwoord aan de klachtindiener wordt ook geregistreerd. 

 

Artikel 9. Behandeling en onderzoeken klacht 

a) Behandeling klacht 

Klachten worden steeds door de klachtencoördinator behandeld. Klachten moeten betrekking hebben 
op de handelingen en de werking van het lokaal bestuur en de personen die werken in opdracht van 
het lokaal bestuur.  Volgende klachten kunnen niet behandeld worden binnen deze 
klachtenprocedure:   

• anonieme klachten; 
• gebeurtenissen of situaties die zich, op het moment van het neerleggen van de klacht, meer 

dan een jaar geleden afspeelden of voordeden en waarin geen initiatieven werden genomen 
door de klachtindiener; 

• klachten waarvoor formele beroepsmogelijkheden zijn voorzien of die het voorwerp zijn van 
een gerechtelijke procedure of administratief beroep; 

• klachten waarbij het lokaal bestuur geen betrokken partij is; 
• klachten die betrekking hebben op regelgeving in het algemeen; 
• klachten die een uiting van algemene ontevredenheid over het beleid zijn; 

• vragen, meldingen of suggesties 

 

Indien de klacht niet kan behandeld worden binnen de klachtenprocedure, wordt de reden 
doorgegeven aan de klachtindiener. Indien mogelijk wordt er doorverwezen naar andere instanties.  

 

b) Onderzoeken klacht  

De klachtencoördinator onderzoekt en analyseert de klacht. Het onderzoek en de analyse gebeurt op 
basis van de informatie aangedragen door het betrokken team en de klachtindiener. Klachten worden 
besproken met de betrokken diensten/organisaties (intern/extern). Hierbij wordt er conform de 
privacyverklaring gewerkt.4 De klachtencoördinator treedt bemiddelend op, waarbij getracht wordt de 

                                                      
3 Artikel 7 wordt aangevuld met “… indien er geen oplossing kon bekomen worden tussen de bevoegde 

dienst en de klachtindiener.” (gemeenteraad 30 januari 2023) 
4 Toevoeging: “Klachten worden besproken met de betrokken diensten/organisaties (intern/extern). Hierbij 

wordt er conform de privacyverklaring gewerkt.” (gemeenteraad 30 januari 2023) 



standpunten van de klachtindiener en de betrokken dienst of het betrokken personeelslid te 
verzoenen. Doel van de klachtenbehandeling is om het vertrouwen in het lokaal bestuur te herstellen.  

Bij klachten over het personeel wordt steeds de hiërarchische overste op de hoogte gebracht. 

 

Artikel 10. Afsluiten klacht 

Een klacht kan afgesloten worden zodra er ofwel een oplossingsvoorstel is uitgewerkt dat 
aanvaardbaar is voor beide partijen ofwel er een duidelijke uitleg is gegeven die tegemoet komt aan 
de initiële ontevredenheid van de klachtindiener.  

 

Artikel 11. Termijn afhandeling klacht 

Na afhandeling van de klacht wordt de klachtindiener mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht.  
Indien de opvolging van een klacht langer dan 30 dagen duurt, wordt de klachtindiener tussentijds op 
de hoogte gebracht.   

 

Artikel 12. Verbetervoorstellen 

Klachten kunnen bijdragen aan een meer efficiëntere werking van het lokaal bestuur. 
Verbetervoorstellen worden aangereikt door de klachtencoördinator en deze werkt, indien gewenst, 
mee aan het in de praktijk brengen van deze voorstellen.  

 

Artikel 13. Rapportering  

De klachtencoördinator maakt jaarlijks een verslag op van de ontvangen klachten, de analyse en de 
voorgestelde verbeterpunten. De algemeen directeur rapporteert hierover jaarlijks aan de 
gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn. 

 

Beleidssuggesties 

Artikel 14.  

Beleidssuggesties worden doorgegeven aan de kabinetsmedewerkers. Zij nemen dit verder op met de 
bevoegde schepen of college van burgemeester en schepenen. Zij zorgen ook voor de verdere 
communicatie met de burger.  

Personeelsleden die beleidssuggesties ontvangen, geven deze door aan de kabinetsmedewerkers. 

 


