
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 3, 5, 

10, 12, en 18 september 2018. 

 

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:  

 Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de 
inspecties en de aanbevelingen  

 Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende 

boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure 

 De controletabellen per begunstigde  
 

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw 

inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. 

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), 

Dienst Inspectie, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel. 
 

 

 

 

 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van Aarschot 

Statiestraat 3 

3200 AARSCHOT 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   7 + controleroosters 
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1. INLEIDING 

 

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie 

en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders 

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW’s worden uitgevoerd, passen in deze 

missie en gaan uit van de volgende visie: 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 

integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

 Advies aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de 
regelgeving 

 Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het 

terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid 

inzake maatschappelijke integratie. 

 

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende 

doelstellingen;  

 Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering 
aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s.  

 Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW’s op 

boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de 

gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten. 

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

 Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW’s (belangrijkste 

partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en 

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

 Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.  

 Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 

door de Regering werd besloten.  

 

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen; 

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

 Openstaan voor verandering  

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI 

(http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding). 
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2. INSPECTIES 

 

 Omschrijving Jaar Bijlage 

1 
Wet van 02/04/1965: controle van de 

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 
2013-2015 

Bijlage 2: controle toelagen, Wet 

02/04/65 

3 

Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2002: controle van de sociale 

dossiers 

2017 
Bijlage 3: controle van de sociale 

dossiers, Wet van 26/05/2002 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2012: boekhoudkundige controle 
2013-2015 

Bijlage 4: controle van de toelagen, 

Wet van 26/05/2002 

5 Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 2016 
Bijlage 5: controle van het 

stookoliefonds 

6 
Fonds voor Participatie en Sociale 

Activering 
2016 

Bijlage 6: controle van de subsidies  

Fonds Participatie en Sociale 

Activering 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 2016 

Bijlage 7: controle van de 

Energiefonds-subsidies, Wet 

04/09/2002 

8 De behandeling van de knipperlichten 2015-2016 
Bijlage 8: Controle van de 

knipperlichten 

9 

Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet 

van 26/05/2002: controle van de GPMI 

toelagen 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van deze 

brief. 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 

 

De inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan uw OCMW gevraagd 

werden om de controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden. Deze stukken 

waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

 

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

 

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

benadrukken. De OCMW-medewerkers beantwoordden alle gestelde vragen en de nadere 

informatie die zowel tijdens als na de inspectie werd opgevraagd, werd stipt bezorgd.  

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 

 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie. In deze rooster wordt een samenvatting gegeven van de 

belangrijkste opmerkingen. Deze hebben betrekking op het naleven van de regelgeving en/of 

de procedures en of goede praktijken. De gedetailleerde informatie per dossier vindt u in de 

controleroosters bijgevoegd bij het verslag. 
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De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Er werd over het algemeen een goede opvolging vastgesteld van de uitgaven, ontvangsten 

en bijhorende betoelaging voor de financiële steunen die werden verstrekt in het kader 

van de Wet van 2 april 1965. 
 

Er werden een beperkt aantal afwijkingen gevonden op het stuk van de uitgaven, t.t.z. één 

teveel ontvangen toelage en enkele mogelijks te weinig ontvangen toelagen. Ook werd één 

niet verwerkte terugvordering gedetecteerd.  

 

Effectieve ontvangsten krachtens teruggevorderde financiële steunen worden tezamen met 

andere inningen van de sociale dienst op een algemene 4-rekening geboekt (40001100 

‘operationele vorderingen uit ruiltransacties (sociale dienst)’). Het is aanbevelenswaardig 

hiervoor een specifiek boekhoudkundig artikel te voorzien.  

 

Aan de uitgavenzijde zijn de omschrijvingen van de boekingen voor verbetering vatbaar. 

Met name is het op basis van de omschrijving moeilijk uit te maken of het medische kosten 

dan wel financiële steun betreft, en om welke sub-types het daarbij gaat.  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

De controle van de RMI-dossiers laat over het algemeen een goede begeleiding en nauwe 

opvolging van de begunstigden zien. De dossiers zijn goed samengesteld en bevatten 

doorgaans de nodige bewijsstukken. De regelgeving wordt in de meeste gevallen correct 

nageleefd. 

 

Niettemin kan er nog vooruitgang geboekt worden, met name op de hieronder 

opgesomde punten.  

 

Ontvangst van de aanvraag 

De aanvragen worden niet steeds correct geregistreerd 

Tijdens de controle werd vastgesteld dat de aanvragen soms met enkele dagen vertraging 

(ten opzichte van de datum vermeld op het ontvangstbewijs) werden geregistreerd. In één 

dossier, waarin een weigeringsbeslissing werd genomen, werd de aanvraag niet 

geregistreerd. 

 

Volgens artikel 18 § 2 van de RMI-Wet dient de aanvraag, de dag zelf van haar ontvangst, 

chronologisch ingeschreven te worden in het daartoe gehouden register. Deze 

verplichting, die ook is ingeschreven in artikel 58 van de Organieke Wet, strekt ertoe de 

rechten van personen die hulp aanvragen bij het OCMW te beschermen, meer bepaald 

door de daadwerkelijke behandeling van de aanvraag binnen de gestelde termijn te 

waarborgen. 

 

Het intakeformulier ontbrak in enkele dossiers en bevat niet alle verplichte vermeldingen 

In enkele dossiers werd geen intakeformulier aangetroffen. Het aanvraag- of 
intakeformulier is echter een cruciaal dossierstuk, dat het OCMW alle gegevens aanreikt 

nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van de 
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aanvrager, alsook het de nodige machtigingen vanwege de aanvrager verleent om de 

opgevraagde elementen te controleren bij de overheidsadministraties en financiële 

entiteiten. De inlichtingen op het intakeformulier dienen door de betrokkene als oprecht 
en volledig te worden verklaard, gedagtekend en ondertekend.  

 

Bovendien bevat het model van intakeformulier dat het OCMW gebruikt, niet alle in 

artikel 6 § 1 RMI-KB opgelijste vermeldingen. Met name de vermelding van de centra die 

ten opzichte van de betrokkene reeds financieel tussengekomen zijn in de kosten die 

verbonden zijn aan de inschakeling in het beroepsleven, die een installatiepremie voor 

daklozen hebben toegekend of die toepassing gemaakt hebben van de vrijstelling socio-

professionele integratie (zie 3° van genoemd artikel) ontbreken. 

 

Sociaal onderzoek 

Aan de hand van het sociaal verslag kon soms niet worden vastgesteld dat er een huisbezoek 

werd uitgevoerd 

Het huisbezoek is een essentieel element om een inschatting te kunnen maken van de 

behoeftigheid van de hulpaanvrager. Een huisbezoek moet het OCMW in staat stellen een 

totaalbeeld te krijgen van de situatie van de hulpaanvrager en diens verklaringen te kunnen 

toetsen aan de realiteit, teneinde te kunnen beslissen over de meest accurate 

maatschappelijke dienstverlening. Het huisbezoek wordt uitgevoerd bij opening van het 

sociaal dossier, daarna telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste 

eenmaal per jaar. Het wordt aangeraden niet slechts de datum van het huisbezoek in het 

sociaal verslag op te nemen, maar tevens de gedane vaststellingen kort te rapporteren, 

zodat de Raadsleden een geïnformeerde beslissing kunnen nemen. 

 

In een dossier werd het onderzoek met betrekking tot het verhaal op de onderhoudsplichtigen 

onvoldoende gevoerd   

Onder bepaalde voorwaarden is het OCMW ertoe gehouden het uitgekeerde leefloon te 

verhalen op de ouders van de leefloongerechtigde (artikel 26 RMI-Wet). Vooraleer te 

beslissen over de uitoefening van het verhaal voert het OCMW een sociaal onderzoek 

naar de financiële toestand van de onderhoudsplichtigen en de familiale aspecten van de 

zaak. Dit onderzoek is nodig alvorens er mogelijk kan beslist worden over het inroepen 

van billijkheidsredenen om af te zien van de terugvordering. De ondernomen stappen 
dienen in het sociaal verslag vermeld te worden. 

 

De vormvereisten voor het sociaal verslag werden niet steeds gerespecteerd 

Het is belangrijk te herhalen dat, anders dan werd vastgesteld in enkele dossiers, de 

sociale verslagen steeds gedateerd moeten zijn alsook ondertekend door de MA met 

vermelding van zijn of haar naam.  

 

Vrijstelling werkbereidheid 

De vrijstelling van de werkbereidheidsvereiste wordt soms niet gemotiveerd in het sociaal verslag 

en/of niet beslist en ter kennis gebracht 

Om gerechtigd te zijn op het RMI, dient de betrokkene werkbereid te zijn, tenzij dit om 

gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is (artikel 3, 5° van de RMI-wet). Is 

betrokkene om gezondheidsredenen niet werkbereid, dan dient dit gestaafd te worden in 

het sociaal verslag en bevestigd door een medisch attest. Is betrokkene om 

billijkheidsredenen niet werkbereid, hetgeen het OCMW op autonome wijze beoordeelt, 

dan wordt dit eveneens gemotiveerd in het sociaal verslag. In beide gevallen dient de 

vrijstelling van de werkbereidheidsvereiste ook opgenomen te worden in de beslissing en 
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de kennisgeving. 

 

Bewijsstukken/samenstelling dossiers 
Hoewel de dossiers over het algemeen correct samengesteld en goed gestoffeerd waren, 

bleken in sommige dossiers bepaalde documenten die een impact hebben op de 

toekenning van het recht en/of de omvang daarvan, te ontbreken of aan kwaliteit te 

wensen over te laten, zoals bewijzen omtrent bestaansmiddelen en woonst.  

 

Verrekening bestaansmiddelen 

In een paar dossiers werden onregelmatigheden vastgesteld met betrekking tot de verrekening 

van bestaansmiddelen 

Hoewel bestaansmiddelen in het algemeen correct worden verrekend door het OCMW, 

werden hier en daar onregelmatigheden vastgesteld. Zo werd in twee dossiers afgeweken 

van de regel dat bestaansmiddelen enkel in aanmerking mogen genomen worden 

gedurende de periode waarop ze betrekking hebben; concreet impliceert deze regel dat 

de verhoging van een uitkering pas een impact mag hebben op het toegekende leefloon 

vanaf de datum dat deze verhoging effectief ingaat. Ook wat de vrijgestelde 

bestaansmiddelen (in casu verplaatsingskosten in het kader van een betaalde stage) en de 

verrekening bij samenwoning betreft werden onvolkomenheden vastgesteld.  

 

Zie ook hieronder, bij beslissing / kennisgeving, wat de verrekening van wisselende 

bestaansmiddelen  

betreft.  

 

Beslissing/kennisgeving 

De kennisgevingsbrieven zijn op sommige punten nog voor verbetering vatbaar 

De brieven zijn doorgaans van goede kwaliteit. Wel is er nog marge voor verbetering wat 

de vermelding betreft van de motivering (met name de feitelijke elementen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen) alsook, in voorkomend geval, de wijze van berekening van 

het toegekende bedrag (zie ook hieronder).  

 

Bij wisselende bestaansmiddelen dient er telkens een beslissing te worden genomen en ter kennis 

gebracht van de betrokkene  
Controle van de dossiers waarin de in aanmerking te nemen bestaansmiddelen fluctueren, 

liet over het algemeen een degelijke opvolging zien op het vlak van de berekening van het 

aanvullend leefloon, de bewijsstukken en de toelage-aanvraag. Nochtans kan de praktijk 

van het OCMW die erin bestaat een beslissing te nemen waarin eenmalig het principe van 

de verrekening wordt verankerd, zonder opgave van de bestaansmiddelen, en maandelijks 

een print van de berekening te laten ondertekenen door betrokkene, niet aanvaard 

worden.  

 

Wanneer er wijzigingen optreden die een impact hebben op het recht van de betrokkene 

(met name het verkrijgen, vermeerderen of verminderen van bestaansmiddelen), moeten 

deze het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke beslissing (én kennisgeving) tot 

herziening, waarbij de wettelijk verplichte vermeldingen (bvb. feitelijke en juridische 

motivering, bedrag en berekeningswijze) onverkort gelden. Het naleven van deze regels, 

die zijn vastgesteld in artikel 21 §§ 2-4 van de RMI-Wet, is belangrijk met het oog op het 

vrijwaren van de rechten van de leefloongerechtigden, onder andere wat hun 

beroepsmogelijkheden betreft, alsook in het licht van een correcte subsidieaanvraag bij de 

POD MI. 
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GPMI 

De sociale balans ontbreekt in de gecontroleerde dossiers met GPMI 
De Omzendbrief van 12 oktober 2016 naar aanleiding van de Wet van 21 juli 2016 

(geïntegreerd in de Algemene Omzendbrief RMI) vermeldt: “[h]et is belangrijk dat er in de 

periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in 

het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij 

de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de 

gerechtigde.” Dit laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus 

voorafgaat. Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende 

levensdomeinen) zal de maatschappelijk assistent een duidelijke diagnose kunnen stellen 

van de sociale toestand van de gerechtigde en relevante actievoorstellen kunnen opstellen 

in het kader van een GPMI. De sociale balans zorgt er zodoende voor dat het daaruit 

voortvloeiende GPMI voldoende persoonlijke toetsen heeft en dat werk op maat kan 

afgeleverd worden. Op die manier staat de sociale balans garant voor de kwaliteit van de 

afgesloten GPMI’s. De sociale balans kan een op zichzelf staand document zijn, maar het 

OCMW kan er ook voor opteren de sociale balans te integreren in het sociale verslag, 

waarbij het dan aanbeveling verdient een specifieke rubriek te voorzien in het verslag dat 

het sluiten van het GPMI voorafgaat. 

In de in controletabel 3 opgesomde (lopende) dossiers wordt het OCMW verzocht een 

uitgewerkte sociale balans over te maken aan de Inspectie en op die basis desgevallend een 

nieuw of gewijzigd GPMI af te sluiten. 

 

Er werden diverse problemen met de duurtijd van de GPMI’s vastgesteld 

Tijdens de periode dat de bijzondere toelage wordt aangevraagd is het, in het licht van het 

behoud van deze toelage, van cruciaal belang dat er steeds een geldig GPMI is. Het 

OCMW dient hierop nauwlettend toe te zien, zeker wanneer het GPMI’s afsloot die een 

vooraf bepaalde einddatum hebben. In meerdere dossiers, waarin het GPMI afliep voor het 

einde van de eerste toelage en er niet meteen een nieuw GPMI klaar was, heeft dit de 

terugvordering van (een deel van) de bijzondere toelage tot gevolg. De Inspectie raadt het 

OCMW aan om de geldigheidsduur van de afgesloten GPMI’s zodanig te bepalen dat deze 

ingaan vanaf de datum van ondertekening en lopen tot het einde van het recht op RMI (of 

tot het einde van de studies, voor een GPMI-student). Dit ontslaat het OCMW uiteraard 
niet van de plicht om het GPMI desgevallend aan te passen wanneer de omstandigheden 

daartoe nopen (zie hieronder). 

 

Overigens kan een GPMI slechts op geldige wijze verlengd worden door het afsluiten van 

een addendum (of een volledig nieuw GPMI); de geldigheidsduur van een GPMI kan niet 

uitgebreid worden door een evaluatie.  

 

In enkele gevallen sloot het OCMW GPMI’s af waarvan de duurtijd niet is bepaald. Op 

grond van artikel 11 § 1 van het RMI-KB dient het GPMI nochtans verplicht de duur ervan 

te vermelden. 

 

Er zijn diverse verbeterpunten wat het sjabloon van de GPMI’s-student betreft 

In de GPMI’s inzake studies met een voltijds leerplan werd een onjuiste 

bevoegdheidsclausule aangetroffen; anders dan daarin vermeld staat eindigt het contract 

niet op de datum van verhuizing zolang de betrokkene student blijft. Er zij ook aan 

herinnerd dat het GPMI-student de gevolgde studies en de onderwijsinstelling dient te 

vermelden.  
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De GPMI’s zijn soms te weinig uitgewerkt en concreet  

Inhoudelijk stelde de Inspectie vast dat de GPMI’s eerder algemeen zijn, t.t.z. niet 
voldoende toegespitst op de individuele situatie van de betrokkene. Dit vertaalt zich in 

GPMI’s die weinig verschillen vertonen tussen de onderscheiden dossiers. Relevante 

punten die naar voren komen in de sociale verslaggeving of in evaluaties vinden niet altijd 

hun weg naar het GPMI. De engagementen van de partijen zijn soms vaag, te weinig 

concreet of vanzelfsprekend. 

De Inspectie dringt er bij het OCMW op aan om de te ondernemen acties voldoende 

concreet te maken, daarbij voluit puttend uit de sociale balans. Desgevallend kunnen de 

actiepunten geprioriteerd worden en kan er een tijdschema aan verbonden worden. Zoals 

hierboven aangehaald zal het consequent voorafgaandelijk opmaken van een uitgewerkte 

sociale balans de kwaliteit van de GPMI’s ongetwijfeld ten goede komen.  

 

Nieuwe ontwikkelingen worden onvoldoende aangegrepen om het GPMI aan te passen of te 

vernieuwen 

Het GPMI is een dynamisch contract dat dient geactualiseerd te worden in het licht van 

gewijzigde omstandigheden; zo dient er, om aanspraak te kunnen maken op de bijzondere 

toelage, een nieuw, algemeen GPMI te worden opgemaakt voor een leefloongerechtigde 

student die  zijn studies beëindigt. Ook bij de start van een art.60-tewerkstelling dient er 

ingegrepen te worden; ofwel wordt het GPMI aangepast aan dit cruciale nieuw feit, ofwel 

wordt het GPMI in onderling overleg beëindigd. In dat verband dient er aan herinnerd dat 

in geval van tewerkstelling het GPMI steeds facultatief is, tenzij één van de partijen erom 

verzoekt.  

 

Evaluaties van het GPMI mogen niet gebruikt worden om het GPMI inhoudelijk te wijzigen of te 

verlengen. 

De evaluatie is een opvolgingsinstrument dat voortvloeit uit het GPMI, maar dat dit laatste 

niet kan wijzigen. 

 

In dit verband kan overigens opgemerkt worden dat het OCMW de evaluaties van de 

afgesloten GPMI’s systematisch en naar behoren uitvoert.  

 
Betoelaging 

Het OCMW vraagt de toelage-verlenging niet correct aan 

In verschillende dossiers werd de toelage-verlenging niet op de juiste manier en/of op het 

juiste moment aangevraagd. De Inspectie herinnert eraan dat het noodzakelijk is dat het 

OCMW de aanvraag tot de bijzondere toelage-verlenging motiveert. Het OCMW kan dit 

doen naar aanleiding van een evaluatie. Deze motivatie moet alleszins schriftelijk gebeuren. 

Ze kan worden opgenomen in een afzonderlijk document of in de laatste evaluatie, maar 

dan moet er wel een afzonderlijke titel ‘motivatie: bijzondere toelage-verlenging’ vermeld 

worden. Er moet op concrete wijze, d.i. specifiek voor elk individueel dossier, worden 

aangetoond dat de betrokkene ‘bijzonder ver verwijderd is van een maatschappelijke of 

socio-professionele integratie’. De aanvraag voor de bijzondere toelage-verlenging dient 

gedekt te zijn door een beslissing van de Raad, waaraan de motivatie wordt voorgelegd en 

die vervolgens de aanvraag van de toelage bekrachtigt. De Raad moet dit ten laatste doen 

voordat er een periode van twee maanden verstreken is sinds het einde van de periode 

waarvoor een bijzondere toelage-eerste toelage werd toegekend. Er kan enkel sprake zijn 

van een toelage-verlenging als er effectief een GPMI was op de laatste dag van de periode 

waarvoor de eerste toelage werd toegekend. 
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Voor meer informatie omtrent de aanvraag van de toelage-verlenging, zie de E-cho 

nieuwsbrief van 23 oktober 2017. 
 

Het OCMW moet duidelijk het verschil voor ogen houden tussen het GPMI (in de relatie 

betrokkene-OCMW) en de bijzondere toelage (in de relatie OCMW-POD MI). Een GPMI 

kan blijven doorlopen na het aflopen van de bijzondere toelage, maar kan evengoed 

veranderen of vervangen worden tijdens deze toelage. Er zijn tevens gevallen denkbaar 

waarin er een verplichting bestaat tot het afsluiten van een GPMI, terwijl er geen beroep 

(meer) kan gedaan worden op de bijzondere toelage. 

 

Het OCMW vraagt soms te weinig geen toelagen aan 

In enkele dossiers stelde de Inspectie vast dat bepaalde periodes niet betoelaagd werden 

of aan een lager percentage dan dat waarop het OCMW aanspraak zou kunnen maken. In 

een paar dossiers is er sprake van een problematisch formulierenbeheer. Het OCMW kan 

contact opnemen met de Frontoffice van de POD MI om te bekijken of de 

overeenstemmende subsidies nog kunnen uitbetaald worden.  

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

De vergelijking van de cijfers van de POD MI en het OCMW bracht verschillen in uitgaven 

en ontvangsten aan het licht in het nadeel van het OCMW. Na analyse kon vastgesteld 

worden dat deze verschillen grotendeels hun oorsprong vinden in een voor verbetering 

vatbaar beheer van de toelagen, met name wat de correctie van de toelage bij 

terugvorderingen betreft. Zo werden ontvangsten soms tweemaal doorgegeven aan de 

POD MI, of werd de aangifte van een recuperatie via een formulier D gecombineerd met 

een compensatie van de uitgaven. Ook bleek dat terugvorderingen soms te vroeg werden 

aangegeven bij de POD MI, t.t.z. nog voor het OCMW de terugbetaling effectief had 

ontvangen. 

 

Zoals uitgelegd in bijlage 4 kan uw OCMW op zijn initiatief en binnen een bepaalde 

periode dubbel doorgegeven ontvangsten corrigeren. De Inspectie raadt het OCMW aan 

zich voor dit onderzoek te concentreren op terugvorderingen van een aanzienlijk bedrag.  

 

De Inspectie brengt de juiste methode om ontvangsten door te geven nog eens in 

herinnering: 

- van zodra terugvorderingen leiden tot effectieve terugbetalingen moeten ze 
worden aangegeven bij de POD MI. Deze aangifte dient te gebeuren via het D-

formulier; 

- bedragen die via subrogatie ontvangen worden en ontvangsten van personen die in 
één keer een som terugbetalen aan het OCMW dienen zo snel mogelijk 

overgemaakt te worden aan de POD MI. Voor afbetalingen dient het OCMW 

minstens jaarlijks de ontvangen terugvorderingen via het terugvorderingsformulier 

over te maken; 

- compensaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bvb. er wordt 700 € 

leefloon toegekend voor mei en in juli blijkt dat betrokkene maar recht had op € 

500. Er wordt een vordering van € 200 opgemaakt en betrokkene betaalt dit in 

november effectief terug. De betaling van € 700 werd al als betaling aangegeven en 

moet niet omgezet worden naar € 500. Er komt daarentegen naast de betaling van 

€ 700 een recuperatie van € 200 (formulier D); 

http://podmisppis.createsend.com/t/ViewEmailArchive/r/1F64515358CD0E822540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/
http://podmisppis.createsend.com/t/ViewEmailArchive/r/1F64515358CD0E822540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/
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- de datum in voege van het formulier D is de datum van de maand en het jaar 
waarin de ontvangst geboekt wordt in de boekhouding van het OCMW, het 

moment dus dat het geld effectief ontvangen wordt door het OCMW. De 

referteperiode is de periode waarop de ontvangst betrekking heeft; 

- als er meerdere ontvangsten worden aangegeven op dezelfde dag dient de datum 
in voege te worden aangepast. Indien niet, zullen de verschillende formulieren D 

elkaar overschrijden. Enkel de laatste doorgegeven terugvordering voor die dag zal 

dan worden geregistreerd. 

 

Op het vlak van de boekhoudkundige verwerking vallen er ook enkele verbeterpunten 

te noteren.  

 

Wat de uitgaven betreft gebruikte het OCMW niet altijd de juiste artikels om steunen te 

boeken; met name het artikel ‘installatiepremie’ werd soms oneigenlijk gebruikt. Ter wille 

van de duidelijkheid wordt ook aangeraden om de verschillende artikels op de 6-rekening 

te benoemen (deze vermelden ‘null’).  

 

Effectieve ontvangsten krachtens teruggevorderde leeflonen worden tezamen met andere 

inningen van de sociale dienst op een algemene 4-rekening geboekt (40001100 

‘operationele vorderingen uit ruiltransacties (sociale dienst)’). Zoals reeds hierboven werd 

opgemerkt, in verband met de boekhoudkundige controle van de Wet van 2 april 1965, is 

het aanbevelenswaardig hiervoor een specifiek boekhoudkundig artikel te voorzien.  

Het is voorts aan te raden bij de omschrijving van de ontvangsten duidelijk te noteren op 

welke periode de ontvangst betrekking heeft. In de gecontroleerde periode werd de 

referteperiode weliswaar meestal, doch niet altijd vermeld. 

In het eerste jaar van de controleperiode (2013) kon de Inspectie ook vaststellen dat het 

OCMW enkele vorderingen niet boekte op het moment dat de terugvorderingsbeslissing 

werd genomen, maar pas op het ogenblik van de inning.  

 

Tevens werden enkele problemen met de ter beschikking gestelde lijsten geconstateerd: 
- de ontvangstenlijsten bevatten veel correcties op de vorderingen, hetgeen een 

vertekend beeld geeft op de 4-rekening (incl. (sub-)totalen die niet 

overeenstemmen met effectieve ontvangsten)  

- de totalen op de proef-en saldibalansen komen niet volledig overeen met deze van 

het grootboek (2014, 2015) 

 

Het OCMW gaf overigens te kennen niet in staat te zijn een overzicht op te roepen van 

de openstaande vorderingen per derde op een gegeven tijdstip.  

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Er werd vastgesteld dat het OCMW een correcte toelage ontving en de dossiers op een 

verzorgde manier beheert. Voor elke aanvraag werd de KSZ op een correcte manier 

geconsulteerd en werden de juiste bewijsstukken voorzien. Bovendien gebeurden de 

aanvragen, beslissingen, kennisgevingen en betalingen steeds binnen de wettelijk voorziene 

termijnen. 

 

Het OCMW dient er op toe te zien dat het aanvraagformulier steeds de handtekening van 

de aanvrager bevat. Wanneer de aanvraag in naam van de aanvrager wordt ingediend, 

dient het dossier tevens de identiteitskaart van deze persoon te bevatten (zie artikel 5§2 
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a) van het K.B. van 27 maart 2009). Overigens dient deze persoon tot het huishouden van 

de gerechtigde te behoren (zie artikel 255 van de Programmawet van 22 december 2008).  

 
Tevens wijst de Inspectie erop dat, ten bewijze van het recht op de verwarmingstoelage 

voor de personen met schuldenlast (categorie 3), bovenop het bewijs van de collectieve 

schuldenregeling of de schuldbemiddeling, een attest dient voorgebracht te worden dat de 

behoeftigheid van de betrokkene aantoont, t.t.z. de onmogelijkheid om de 

verwarmingsfactuur te betalen (zie hoofdstuk 7.2.3 van de omzendbrief van 22 december 

2008 en artikel 251 § 1, 3° van voormelde Programmawet). 

 

Fonds voor Participatie en Sociale Activering 

 

Het OCMW beschikt over een gedetailleerd reglement omtrent de besteding van de 
subsidie, die door het Centrum ook effectief volledig wordt aangewend.  

 

De overeenkomstig dat reglement ontwikkelde activiteiten en maatregelen zijn gevarieerd 

en bereiken een ruim publiek binnen de doelgroep van het Fonds. De initiatieven, 

waaronder diverse (relatief grootschalige) collectieve activiteiten, getuigen van de reële 

inspanningen die het OCMW zich getroost ter bevordering van de socio-culturele 

ontplooiing van de OCMW gebruikers. 

 

De dossiers waren volledig samengesteld. Voor de collectieve activiteiten werd steeds een 

deelnemerslijst bijgehouden. 
 

Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit 

Er wordt aangeraden om een specifiek artikel  te voorzien voor alle uitgaven en 

ontvangsten met betrekking tot het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit. In 2016 

werden de tussenkomsten geboekt op artikels 648100000 (‘steun in speciën’) en 

64810002 (‘minimale levering aardgas’ alsook, in één geval, via de interne thesaurie (kas 

manuele betalingen ‘dringende steun sociale dienst’).  

 

De toelage voor personeelskosten en individuele tussenkomsten werd op een correcte 

manier besteed.  

 

Het OCMW beheert de individuele dossiers op een verzorgde manier. De voorwaarden 

waaronder tussenkomsten lastens het Fonds worden verleend, zijn steevast op 

ondubbelzinnige wijze vervuld; het OCMW neemt immers enkel gas- en 

elektriciteitsfacturen ten laste, en dit ten voordele van mensen die zich in een 

schuldsituatie bevinden of daarin zouden terecht komen bij gebreke aan interventie aan 

het Fonds.  

 

Ook op het stuk van de bewijskracht konden geen problemen vastgesteld worden; het 

OCMW betaalde steeds rechtstreeks aan de leverancier, en vermeldde dit (op één dossier 

na) ook duidelijk in de kennisgevingsbrieven, met opgave van het rekeningnummer en 

betalingsreferte.   
 

Knipperlichten 

Er werd globaal gezien een goede opvolging van de knipperlichten worden vastgesteld. In 

een dossier waarin geen opvolging van het knipperlicht werd vastgesteld, werd echter 

overgegaan tot recuperatie van het bewuste formulier.  
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Sommige van de door het OCMW toegekende feedbackcodes waren niet correct, 

hetgeen erop wijst dat de feedbackcodes soms verkeerd geïnterpreteerd en/of verkeerd 
toegepast werden door uw medewerkers. Er bestaat met name enige verwarring bij het 

OCMW omtrent de feedbackodes 2 en 3. Waar beide codes aanduiden dat een OCMW 

zich akkoord verklaart met het verstuurde knipperlicht, geeft het met code 2 aan dat het 

een terugvorderingsbeslissing heeft genomen en dat bij inning de nodige formulieren (met 

name D of F, resp. voor RMI en Wet 65) zullen worden bezorgd, terwijl code 3 betekent 

dat het OCMW beslist heeft om de teveel betaalde steun niet of niet volledig terug te 

vorderen. Bij codes 2 en 3 zal de Inspectie controleren of de beslissingen (tot 

terugvordering of tot oninvorderbaarstelling, naargelang het geval) wel degelijk werden 

genomen alsook, bij (gedeeltelijke) terugvordering, of er een vastgesteld recht werd 

geboekt.  

 

Bij de doorgave van ontvangsten is het van belang de correcte data in te geven op de 

formulieren D (RMI) of F (Wet 1965): de datum in voege is de datum waarop de inning 

wordt gerealiseerd door het OCMW; de referteperiode (begindatum, einddatum) is de 

periode waarop de ontvangst betrekking heeft. 

 

Tot slot herinnert de Inspectie eraan dat bij het toekennen van leefloon als voorschot op 

andere uitkeringen of bij twijfel omtrent het bestaan van andere rechten, steeds een 

(aangetekende) subrogatiebrief dient verstuurd te worden aan de betrokken entiteit.  

 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

In vergelijking met vorige controles is er op uiteenlopende punten sprake van een merkbare 

verbetering, zoals op het vlak van de link met onbetaalde gas- en elektriciteitsfacturen bij het 

Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit, de evaluaties van het GPMI bij de controle van het 

RMI-dossiers, de doelgroep bij het Fonds voor Participatie en Sociale Activering en de 

attesten van gezinssamenstelling bij het Stookoliefonds. 

 

Anderzijds dienden enkele opmerkingen herhaald te worden, zoals omtrent het attesteren 

van behoeftigheid bij categorie 3 in het kader van dat laatste fonds. Op het stuk van de RMI-

boekhouding is het aangetroffen verschil in netto-uitgaven tussen OCMW en POD MI 

aanzienlijk gegroeid.  

  

Debriefing 

De debriefing vond plaats op de laatste controledag in de aanwezigheid van de ganse sociale 

dienst, tijdens de teamvergadering. Hij verliep in een goede sfeer, waarbij er ruimte was voor 

vraag en antwoord. Vanuit het OCMW werd duiding gegeven bij verscheidene gedane 

vaststellingen.  

 

6. CONCLUSIE 
 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 
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Eventueel te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle 
Gecontroleerde  

Periode 

Eventueel 

te weinig  

ontvangen 

Terugvorderings- 

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2013-2015 Zie bijlage 2 
Uit te voeren door 

uw diensten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van 

de sociale dossiers 
2017 Zie bijlage 3 

Uit te voeren door 

uw diensten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 
2013-2015 Zie bijlage 4 

Uit te voeren door 

uw diensten 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2013-2015 € 881,08 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

2017 Cf. bijlage nr. 3 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

De behandeling van de 

knipperlichten 
2015-2016 Cf. bijlage nr. 8 Door onze diensten 

Op maandstaat 

september 2018 

 

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de 

ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be 

Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een 

aanvaarding van de resultaten van de inspectie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie: 

Het diensthoofd inspectie 

 

 

 

 

 

 

Rudi CRIJNS 

 

  

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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BIJLAGE 2 

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 

1965 – PERIODE VAN 2013 T/M 2015 

 

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen 

van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt. 

De verschillen tussen de daadwerkelijke betalingen en de toegekende subsidies worden zo 

opgespoord.  

 

1. DE FINANCIELE RESULTATEN VAN DE CONTROLE 

 

1.1 Analyse van de uitgaven 
 

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat: 

 

- er te veel toelagen werden ontvangen; 

- en eventueel te weinig toelagen werden ontvangen. 
 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabellen 2 A/B. 

 

1.2 Analyse van de ontvangsten 
 

Uit de controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken blijkt dat er 

te veel toelagen werden ontvangen. 

 

U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2 C. 

 

2. CONCLUSIES 
 

Voor de gecontroleerde periode heeft uw OCMW een te veel aan toelagen ontvangen ten 

belope van € 180 + € 701,08 = € 881,08 (zie de controletabellen 2A en 2C). 

 

De subsidies die overeen stemmen met de eventueel te weinig ontvangen toelagen (zie 

controletabel 2B), zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat de 

termijnen voor de verzending van de A- en B-formulieren (45 dagen) en van de D-

formulieren (12 maanden) aanvankelijk werden nageleefd (hoofdstuk 2, artikel 9 en artikel 12 

van de wet van 2 april 1965). Tevens dienen alle wettelijke voorwaarden vervuld te zijn die 

de terugbetaling van deze steun mogelijk maken (art. 5 en 11§2 van de wet van 2 april 1965). 

Om na te gaan of u nog recht heeft op de inning van de eventueel te weinig ontvangen 

toelagen, kunt u contact opnemen met onze Front Office (vraag@mi-is.be of tel. 

02/508.85.85) om een lijst te bekomen van de geweigerde formulieren en de uitleg over de 

foutieve codes. Deze lijst zal via e-mail verstuurd worden. Ook kan onze Front Office u 

uitleggen welke procedures best gevolgd worden.  

 

De POD MI sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2015 af. Het verkrijgen van toelagen is, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. Voor de dossiers vermeld in 

controletabel 2B kan het OCMW nog correcties overmaken tot het einde van de derde 

maand na ontvangst van dit schrijven. 
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BIJLAGE 3 

CONTROLE VAN DE DOSSIERS MET BETREKKING TOT DE WET VAN 26/05/2002 INZAKE 

HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, OVEREENKOMSTIG ART 57 VAN HET 

KB VAN 11/07/2002 – JAAR 2017 

 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 de analyse van de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet 

van 26/05/2002; 

 en de controle op de toepassing van de wetgeving op basis van een selectie van 
individuele dossiers. 

 

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE PROCEDURE  
 

Dit is de procedure die toegepast dient te worden in het kader van de wet: 

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Afleveren van een ontvangstbewijs;  

 Opstellen van een aanvraagformulier;  

 Aanwezigheid van bewijsstukken;  

 Sociaal onderzoek van een maatschappelijk werker om na te gaan wat de situatie van 

de aanvrager is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op 
de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen. 

 

De inspecteur stelt vast dat, enkele opmerkingen niet te na gesproken, deze procedure op 

een correcte manier werd toegepast voor de gecontroleerde dossiers. 

 

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN 

STEEKPROEF  
 

Vijftien individuele dossiers werden gecontroleerd. U vindt een gedetailleerde beschrijving 

van deze controle per begunstigde in controletabel 3. 

 

3. CONCLUSIE 
 

Uw centrum heeft de procedure met betrekking tot het recht op maatschappelijke integratie 

grotendeels nageleefd en heeft de wetgeving op een correcte manier toegepast voor het 

merendeel van de gecontroleerde sociale dossiers. 

 

Niettemin wenst de Inspectie een reeks commentaren en aanbevelingen te formuleren, 

dewelke opgenomen zijn in deel 1 van dit verslag. Het gaat om opmerkingen die aangetroffen 

werden in meerdere dossiers.  

 

De inspecteur heeft nog bijkomende informatie nodig voor de dossiers vermeld in 

controletabel 3. Deze informatie dient binnen de twee maanden na verzending van het 

rapport aan de inspecteur te worden gemaild. 

 
De dossiers waarvoor een verbetering zal worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

eveneens weergegeven in controletabel 3. 
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BIJLAGE 4 

CONTROLE VAN DE SUBSIDIES DIE WORDEN TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET 

VAN 26/05/2002 MET BETREKKING TOT HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

PERIODE 2013-2015 

 

Bij de boekhoudkundige controle wordt een vergelijking gemaakt van de cijfers van het 

OCMW en de toelagen van de POD MI, betreffende de uitgaven en terugvorderingen 

omtrent het leefloon betaald door het OCMW. 

 

1 ANALYSE VAN DE REKENINGEN 
 

1.1 Cijfers volgens de POD MI 

 

 

2013 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 368 636,38 € 35 101,59

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 72 687,63 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 85 234,12 € 33 100,23

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 22 123,33 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 8 654,45 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

Regul's in 2013 mbt voorgaande jaren -€ 7 449,12 € 0,00

Reguls in 2014-2018 mbt 2013 -€ 4 352,03 € 0,00

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 358 567,84 € 1 394,75

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 50 766,68 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 97 395,52 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 17 478,78 € 0,00

Regul's in 2014 mbt voorgaande jaren € 0,00 € 0,00

Reguls in 2015-2018 mbt 2014 -€ 4 177,71 € 5 716,90

2015 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 388 813,21 € 24 191,43

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 31 246,50 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 69 784,23 € 6 389,93

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 3 890,32 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 0,00 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 155,60 € 0,00

Regul's in 2015 mbt voorgaande jaren € 0,00 € 0,00

Reguls in 2016-2018 mbt 2015 -€ 18 331,81 € 1 289,98

TOTAAL € 1 541 123,92 € 107 184,81
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Totaal van de netto-uitgaven die door de POD MI gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode: € 1 541 123,92 – € 107 184,81 = € 1 433 939,11 

 

1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  

 

 
 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode: € 1 598 

651,14 – € 92 002,93 = € 1 506 648,21 

 

 

2013 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 368 974,75 € 52 129,12

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 63 590,72 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 83 632,84 € 0,00

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 26 004,50 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 9 744,27 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

2014 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 359 356,80 € 7 940,77

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 0,00 € 70,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 102 045,75 € 1 810,33

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 67 111,45 € 0,00

Terugvorderingen vorige jaren € 938,85

2015 Uitgaven Ontvangsten

Leefloon (50% - 65%) € 402 990,30 € 16 708,21

Soc.integratieproject student(60%-75%) € 0,00 € 0,00

Project individuele integratie (70%) € 34 651,01 € 0,00

Persoon nt. ingeschr. Rijksreg (100%) € 78 063,87 € 2 751,57

Toekenning LL ex-dakloze (100%) € 0,00 € 0,00

Verhoogd bestaansminimum / IP (100%) € 2 484,88 € 0,00

Toelage onderhoudsgeld (100%) € 0,00 € 0,00

Terugvorderingen vorige jaren € 9 198,56

Verkeerde boekingen € 455,52

TOTAAL € 1 598 651,14 € 92 002,93
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1.2 Vergelijking van de totalen 

 

 

 
 

De cijfervergelijking toont een verschil in netto-uitgaven van 5,07% ofte € 72 709,10 in het 

nadeel van het OCMW. Dit verschil is het resultaat van een teveel aan uitgaven én een 

tekort aan ontvangsten aan de zijde van het OCMW, respectievelijk van 3,73% (€ 57 527,22) 

en 14,16% (€15 181,88).  

 

2. AFPUNTEN VAN DE DOSSIERS 
 

De uitgaven (met uitzondering van deze in dossiers waarin ontvangsten waren) werden niet 

afgepunt. 

 

Gelet op het vastgestelde verschil in netto-uitgaven in het nadeel van het OCMW, werd tot 

het afpunten van een steekproef van de ontvangsten (en de in de betrokken dossiers 

gemaakte uitgaven) overgegaan teneinde mogelijke verklaringen te zoeken voor het 

subsidietekort. 

 

Het onderzoek bracht aan het licht dat het OCMW bij terugvorderingen van leefloon op 

diverse manieren de betoelaging foutief corrigeert, waardoor er teveel toelagen 

teruggegeven worden aan de POD MI. Met name stelde de Inspectie vast dat het OCMW: 

 

 soms terugvorderingen dubbel doorgeeft, door tweemaal een formulier D te 
versturen; 

 soms terugvorderingen dubbel doorgeeft, door zowel een formulier D te versturen 

als de eerder gevraagde betoelaging te corrigeren (door middel van een regularisatie 

van het intrekkingsformulier B of de verzending van een retroactief 

intrekkingsformulier C); 

 soms terugvorderingen te vroeg doorgeeft, namelijk bij het nemen van de 
terugvorderingsbeslissing, op een moment dat de terugvordering nog niet effectief 

ontvangen is. 

 

Een lijst met concrete voorbeelden van deze vaststellingen is opgenomen in controletabel 4. 

Het betreft een illustratieve lijst, gebaseerd op de gecontroleerde steekproef van dossiers.   

 

Het uitgavenoverschot in hoofde van het OCMW wordt deels verklaard door het 

occasioneel doorgeven van terugvorderingen via retroactieve correcties van de betoelaging, 

doch ook door het feit dat de periode waarin uitgaven geboekt zijn bij het OCMW en 

verwerkt zijn bij de POD niet steeds overeenstemt. Een andere mogelijke verklaring is dat 

het OCMW bepaalde uitgaven niet heeft aangegeven bij de POD MI; dit kon evenwel niet 

concreet vastgesteld worden bij de steekproefsgewijze afpunting. 

 

Periode 2013 - 2015 POD MI OCMW Verschil in € Verschil in %

Uitgaven € 1 541 123,92 € 1 598 651,14 -€ 57 527,22 -3,73%

Ontvangsten € 107 184,81 € 92 002,93 € 15 181,88 14,16%

Saldo € 1 433 939,11 € 1 506 648,21 -€ 72 709,10 -5,07%
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3. CONCLUSIE  
 

Voor de gecontroleerde periode 2013-2015, werd een subsidietekort in hoofde van uw 

OCMW vastgesteld. 

 

Uw OCMW zal het mogelijke subsidietekort aan de uitgavenzijde eventueel kunnen 

terugvorderen, per dossier, op voorwaarde dat de termijn van 45 dagen werd nageleefd en 

dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten bezorgt (zie artikel 21§6 van de Wet van 

26/05/2002), en dit binnen een termijn van drie maanden vanaf de verzending van dit 

rapport. Om te weten of er eventueel recht bestaat op de inning van dit tekort en hoe dit 

recht kan geïnd worden, kan u contact opnemen met onze Front Office (vraag@mi-is.be of 

tel 02/508.85.85). 

 

Aan ontvangstenzijde kan het OCMW dubbel doorgegeven terugvorderingen corrigeren 

door regularisaties van de betrokken D-formulieren door te voeren, en dit binnen een 

termijn van drie maanden vanaf de verzending van dit rapport. 

 

Na het verstrijken van een termijn van drie maanden na verzending van het rapport sluit de 
POD MI de gecontroleerde jaren tot en met 2015 af. Het verkrijgen van toelagen is dan, 

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. 

mailto:vraag@mi-is.be
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BIJLAGE 5 

CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2016 

 

De controle werd uitgevoerd op 2 niveaus: 

 Een boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in de boekhouding van het 

OCMW vergeleken werden met de subsidies toegekend door het Sociaal 

Stookoliefonds; 

 De controle van de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op 
een steekproef van dossiers.  

 

1. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Uitgaven OCMW Uitgaven POD MI Verschil 

€56422,94* €58842 -€2419,06 

 

Het verschil van € 2419,06 is te wijten aan de overloop tussen de jaren; het betreft steunen 

die beslist en geboekt werden in december 2016, doch die, zoals kon vastgesteld worden 

door de inspecteur, uitbetaald werden in januari 2017.  Met het verschil wordt dus geen 

rekening gehouden. 

 

Op basis van de boekhoudkundige controle vindt geen terugvordering plaats.  

 

2. CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING EN DE 

BEWIJSSTUKKEN 
 

Dit is de procedure die gevolgd dient te worden voor de aanvraag van verwarmingstoelages:  

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  

 Indieningstermijn van de aanvraag binnen de 60 dagen van de levering; 

 Maatschappelijk werker voert een maatschappelijk onderzoek uit met betrekking tot 
de situatie van de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend et gaat 

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is;  

 Beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen die volgen 

op de aanvraag + kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen;  

 Betaling binnen de 15 dagen.  

 

Bovendien dient het dossier ook de volgende bewijsstukken te bevatten:  

          factuur of leveringsbon;  

          statuut van de aanvrager (en zijn gezinsleden);  

          zijn bestaansmiddelen (en die van de gezinsleden); 

          identiteitsgegevens van de aanvrager  

          gezinssamenstelling 

          ingeval van appartementen: het attest inzake het aantal appartementen 

          voor de categorie 3:  

 hetzij de beschikking van toelaatbaarheid van de vordering tot collectieve 

schuldenregeling, als bedoeld in artikel 1675/6 van het Gerechtelijk Wetboek, 

uitgesproken ten opzichte van de aanvrager; 

 hetzij een attest van de persoon of de instelling als bedoeld in artikel 67 van 
de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, die de schuldbemiddeling 

verricht. 
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Alle informatie die verkregen kan worden via de KSZ-stroom dient voor de inspectiedienst 

niet meer op een andere manier te worden bewezen. 

 

Uw centrum heeft 340 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 5. 

 

Met betrekking tot de controle van de toepassing van de wetgeving ter zake, werd 

vastgesteld dat alle punten nageleefd werden door uw OCMW. 

 

3. CONCLUSIES 

 

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de 

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  
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BIJLAGE 6 

CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE BEVORDERING 

VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE 

DIENSTVERLENING VAN DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK, EN OP DE 

SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR KINDERARMOEDE – JAAR 2016 

 

De inspectie wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Algemene analyse van het gebruik van het fonds;  

 Boekhoudkundige controle waarbij de cijfergegevens in OCMW-boekhouding 
vergeleken worden met de subsidies toegekend door de POD MI  

 De controle van alle dossiers of van een steekproef op de bewijsstukken voor alle 

soorten activiteiten.  

 

1. ALGEMENE ANALYSE VAN DE AANWENDING VAN HET FONDS 

 

Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 6893 (activiteiten) + € 4596 

(kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig opgebruikt. 

 

Het OCMW beschikt over een reglement inzake het gebruik van de subsidie van het Fonds, 

dat jaarlijks door de Raad wordt goedgekeurd. In het reglement voor de periode 2016 wordt 

bepaald dat de subsidie in het kader van de algemene maatregel verdeeld wordt onder de 

sociale dienst en de dienst thuiszorg, daar waar die voor de specifieke 

kinderarmoedemaatregel wordt beheerd door de sociale dienst. Het reglement lijst de 

verschillende initiatieven en activiteiten op waarvoor de subsidie zal worden aangewend; bij 

de thuisdiensten gaat het om collectieve activiteiten, terwijl bij de sociale dienst zowel 

collectieve als individuele activiteiten worden beoogd. Activiteiten in het kader van de 

kinderarmoedemaatregel kunnen ten laste worden genomen voor een maximum van 80% 

van de totaalkost, begrensd tot € 100 per kind per jaar. 

 

De doelgroep van de sociale dienst zijn onder andere mensen die (equivalent) leefloon 

ontvangen, mensen in collectieve schuldenregeling, daklozen, illegalen (evenwel enkel voor 

groepsactiviteiten zonder individuele kost) en mensen met een beperkt inkomen (t.t.z. onder 

de Europese armoedegrens van € 1085 per maand dan wel met een wekelijks leefgeld van 

minder dan € 50 voor alleenstaanden, in beide gevallen vermeerderd met een factor volgens 

gezinslid). Voor de laatste categorie (Europese armoedegrens en leefgeld) dient een sociaal-

financieel onderzoek te gebeuren door de MA. Tussenkomsten ten gunste van personen uit 

de doelgroep vereisen geen individuele beslissing van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. 

Aanvragen tot tussenkomsten in uitzonderlijke kosten of voor uitzonderlijke bedragen 

worden wel voorgelegd aan het Bijzonder Comité Sociale Dienst op basis van een sociaal 

verslag. 
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2. BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAAR 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUG- 

VORDERINGEN 

OCMW 

INGEDIENDE 

UITGAVEN 

UNIEK 

VERSLAG 

BEDRAG VAN 

DE SUBSIDIE 

VERMELD IN 

UNIEK 

VERSLAG 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2016 € 12508,75  € 0  €12298,38  € 11489  € 11489  

 

Er zal geen terugvordering plaatsvinden op basis van de boekhoudkundige controle. 

 

3. CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

Tien effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). 

Alle gecontroleerde dossiers werden aanvaard. U vindt een gedetailleerde beschrijving van 

deze controle per begunstigde in controletabel 6A. 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

Vijf effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). 

Alle gecontroleerde dossiers werden aanvaard. U vindt een gedetailleerde beschrijving van 

deze controle per begunstigde in controletabel 6B. 

 

4. CONCLUSIES 
 

Dankzij de controle kon er worden vastgesteld dat de kosten die door het OCMW voor het 

gecontroleerde jaar werden ingediend effectief in aanmerking kwamen. De toegekende 

subsidie werd besteed overeenkomstig de wetgeving ter zake.
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BIJLAGE 7 

CONTROLE VAN DE TOELAGES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 4 

SEPTEMBER 2002 BETREFFENDE HET SOCIALE FONDS GAS- EN ELEKTRICITEIT – JAAR 

2016 

 

De controle wordt uitgevoerd op drie niveaus: 

 Controle van de personeelskosten 

 Boekhoudkundige controle inzake betaling van facturen of preventieve maatregelen; 

hierbij wordt de boekhouding van het OCMW vergeleken met de subsidies die 

toegekend werden door de POD MI 

 Controle op de toepassing van de wetgeving ter zake en van bewijsstukken op een 
steekproef van dossiers.  

 

1. CONTROLE VAN DE PERSONEELSKOSTEN ART.4 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 142 656,27 om 

de personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van drie 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd(en) 3,2 VTE ingevoerd.  

 

Personeelskostentabel 

In controletabel 7A vindt u een gedetailleerde beschrijving van deze controle per 

personeelslid toegewezen aan dit fonds.  

 

Financieel resultaat van de personeelskosten  

Ontvangen subsidies voor de personeelskosten: €142 656,27 
Personeelskosten goedgekeurd na de controle: €149 165,16 (voor 2,36 VTE)  

Terug te vorderen verschil: €0 

 

2. CONTROLE VAN DE TEGEMOETKOMING VOOR DE BETALING VAN 

ONBETAALDE FACTUREN EN VAN DE MAATREGELEN IN HET KADER 

VAN EEN PREVENTIEF ENERGIEBELEID 

 

Voor het gecontroleerde jaar had uw OCMW recht op een subsidie van € 9805,12 om de 

aanzuiveringen van de onbetaalde facturen (of facturen met betalingsmoeilijkheden) en de 

preventieve energieacties te dekken.  

 

Vergelijking van de boekhoudkundige gegevens vermeld in de OCMW-

rekeningen met de gegevens van het uniek verslag dat overgemaakt werd aan de 

POD MI. 

 
 Verklaring Uniek verslag (in €) OCMW-rekeningen (in €) 

Uitgaven € 9807,50 € 9807,5 
Terugvorderingen 0 0 

Netto-uitgaven € 9807,50 € 9807,5 

 

De tussenkomsten worden geboekt op de artikels 64810000 (steun in speciën) en 64810002 

(min. levering aardgas), blijkens een extra-comptabel document in Excel. Eén tussenkomst 

werd via de interne thesaurie (kas manuele betalingen ‘dringende steun sociale dienst’) 

betaald.  
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2.1 Controle van de dossiers betreffende de individuele financiële steun  

 

23 dossiers van financiële steun werden door het OCMW aangegeven voor een 

tegemoetkomingsbedrag van € 9457,51.  

 

Een steekproef van tien van deze dossiers werd gecontroleerd. Twee punten werden 

grondig bestudeerd:  

 De betalingsbewijzen 

 De link tussen een gas-elektriciteitsfactuur die moeilijk kan betaald worden en/of een 

toestand van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en de gevraagde 

uitkering 

 

Alle gecontroleerde dossiers werden aanvaard. U vindt een gedetailleerde beschrijving van 

de controle per begunstigde in controletabel 7B. 

 

2.2 Controle van de betalingen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid  

 
Het OCMW heeft één collectieve actie aangegeven voor een tegemoetkomingsbedrag van 

€ 349,99. Deze actie werd na controle aanvaard.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de controle in controletabel 7C. 

 

3. CONCLUSIES 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd vastgesteld dat de subsidies in het kader van de 

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  
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BIJLAGE 8 

CONTROLE KNIPPERLICHTEN PERIODE 2015-2016 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich akkoord verklaard heeft (feedbackcode 
1, 2, 3 en 4 toegekend) en terecht werden verstuurd door de POD MI. 

 De knipperlichten waarmee het OCMW zich niet akkoord verklaard heeft 

(feedbackcodes 110 tot 190 toegekend) en die onterecht werden verstuurd door de 

POD MI. 

 

Tijdens de controle werd nagekeken of de door het OCMW toegekende feedbackcodes 

corresponderen met de realiteit. 

 

1. ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN 

 

Alle knipperlichten verstuurd in de periode 2015-2016 werden gecontroleerd. 

 

Volgende elementen werden nagekeken voor de gecontroleerde knipperlichten met 

 Feedbackcode 1 ‘de formulieren zullen binnen de 30 dagen bezorgd worden’: er werd 

nagegaan of deze knipperlichten intussen al dan niet werden opgelost en zo niet, 

werd de reden van niet verwerking nagegaan. 

 Feedbackcode 2 ‘terugvordering ingeleid, bij ontvangst zullen de nodige formulieren bezorgd 

worden’: er werd nagegaan of er wel degelijk een terugvordering werd beslist en 

geboekt door het OCMW. 

 Feedbackcode 3 ‘beslissing genomen tot gedeeltelijke of niet recuperatie’: de reden van niet 
of gedeeltelijke recuperatie wordt nagegaan. 

 Voor de  knipperlichten met feedbackcode 110 tot 190 werd aan de hand van 

bewijsstukken nagegaan of de doorgegeven feedbackcodes correct waren. 

 

De resultaten per dossier van deze controle vindt u verder in dit verslag in controletabel 8 

(merk op dat enkel de knipperlichten waarvoor opmerkingen werden geformuleerd of 

waarvoor toelage wordt ingehouden in deze controletabel worden vermeld).  
 

2. CONCLUSIES 

 

Uit de controle blijkt dat de meerderheid van de knipperlichten correct werd opgevolgd 

door uw centrum. 

 

Wel is gebleken dat sommige van de door het OCMW toegekende feedbackcodes niet 

correct waren, hetgeen erop wijst dat de feedbackcodes soms verkeerd geïnterpreteerd 

en/of verkeerd toegepast werden door uw medewerkers. 

 

Voor één dossier werden een foutief formulier dat aanleiding gaf tot een knipperlicht door 

onze diensten geannuleerd. De toelage voor dit dossier wordt voor de bepaalde periode 

ingehouden (zie controletabel 8). 

 

Er werden enkele richtlijnen/aanbevelingen geformuleerd in deel 1 van dit rapport. Hiermee 

dient er rekening gehouden te worden bij de behandeling van de knipperlichten die in de 

toekomst worden verzonden. 
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