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1. Vergelijking cijfers 2014-2015-2016-2017  
 
 

Jaar  2014 2015 2016 2017 

aantal 69 55 62 50 

Meldingen / info 20 4 23 11 

Eerste lijn 10 5 24 17 

Tweede lijn / waarvan gegrond 29 / 6 37 / 11 15 / 4 22 / 6 

 
Het aantal dossiers bij de ombudsvrouw blijft nagenoeg constant. Er is een lichte daling maar 
geen trendbreuk. De verhouding 1e lijns-klachten ten opzichte van 2de lijns-klachten is wel 
gewijzigd met name een stijging van de klachten in tweede lijn. Maar er is procentueel geen 
stijging van het aantal gegronde tweedelijnsklachten.  
 
2. Aanbevelingen  
 
Controleer inkomens altijd ook aan de hand van de kruispuntbank zodat er korter op de bal 
kan gespeeld worden. Maak overzichtelijke invorderingen. Maak burgers ook duidelijk dat 
ondanks de invorderingen er ook menselijk wordt ingevorderd: bijv. niet aanrekenen van 
intresten (ondanks vonnis) als men spontaan afbetaalt. 
 
Bij het sociaal onderzoek wordt de kruispuntbank maximaal  geconsulteerd doch niet alle 
inkomsten zijn onmiddellijk zichtbaar waardoor men in bepaalde gevallen genoodzaakt is om 
de informatie op te vragen bij de cliënt zelf.  Er is een handelingskader voor terugvorderingen 
waar sociale aspecten mee in overweging genomen kunnen worden.  
 
Er is geen verplichting om cliënten een GSM of lampjes te laten opladen. Voor daklozen is 
dit echter niet evident. Zij kunnen wel elders terecht, zoals bij het CAW, maar het zou handig 
zijn om dit op meerdere plaatsen te kunnen doen. Zou het, mits goede regels en afspraken, 
mogelijk zijn om deze service te bieden aan daklozen? 
 
Wanneer het mogelijk is, kan en zal er zeker coulance aan de dag gelegd worden om aan 
occasionele individuele vragen tegemoet te komen. Binnen de structurele initiatieven voor 
daklozen zijn deze faciliteiten zeker voorzien. De maatschappelijk werker is in voorkomend 
geval het beste eerste aanspreekpunt.  
 
Maak duidelijke afspraken over de facturatie van ritten zodat gebruikers geen dubbele 
aanrekening krijgen. Indien hierbij toch fouten gebeuren, zorg voor een snelle rechtzetting. 
 
De aanbeveling is correct inzake terugbetaling niet-dringend medisch vervoer. 
 
Er zijn voldoende afspraken met betrekking tot de facturatie van dit vervoer. De wetgeving is 
echter zeer ingewikkeld en het OCMW is hier ook afhankelijk van derden onder meer van de 
mutualiteiten. Dit is nefast voor de transparantie en verhoogd het risico op fouten.  Een 
aanpassing van de procedure/afspraken is niet direct aan de orde.  
 


