
 

 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum tussen 

23/07/2018 en 13/09/2018. 

 

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, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel. 

 
 
 
 

 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Antwerpen 

Lange Gasthuisstraat 33 

2000 Antwerpen 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    
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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 

Uitgevoerde 

controle 

Bijlage 

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

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 
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 
2015 

Bijlage 4: controle van de toelagen, 

Wet van 26/05/2002 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

6 Fonds voor Participatie en Sociale Activering 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 
 

8 De behandeling van de knipperlichten 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 goede werkomstandigheden kunnen uitvoeren.  

Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te 

benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende 

informatie verschaft.  
 

De boekhoudkundige controles werden zeer goed voorbereid door het OCMW, evenals de 

controle van de knipperlichten. 

Voorbereiding RMI dossiers: bij voorgaande controle werden er opmerkingen geformuleerd 

betreffende het probleem om bepaalde stukken terug te vinden in het e-dossier. Het 

OCMW hield hiermee rekening wat maakte dat de controle dit jaar vlotter gebeurde. Enkele 

overblijvende aandachtspunten:  

- Het moet duidelijk zijn in welk sociaal verslag de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) 

staat die als basis diende voor de opmaak van het GPMI 

- Mails die als bewijsstuk dienen  (bijvoorbeeld een mail als bewijsstuk van een 

evaluatie GPMI) zijn niet te openen door de inspectie. Gelieve hiervoor een oplossing 

te voorzien 
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- De kennisgevingsbrieven die voorgelegd worden waren nu vaak ook andere brieven 

dan het leefloon. Gelieve enkel kennisgevingen aangaande het leefloon te voorzien bij 

toekomstige controles 

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.  

De hieronder geformuleerde opmerkingen en aanbevelingen dienen in acht genomen te 

worden. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een goede opvolging vastgesteld, voornamelijk langs de uitgavenzijde.   

Bij de uitgaven werd er slechts bij 2 van de 254 gecontroleerde dossiers een verschil 

vastgesteld tussen de betaling door het OCMW en de subsidiëring (tweemaal dat het 

OCMW te weinig ontving). 

Bij de ontvangsten werden er bij 11 van de 141 afgepunte dossiers een bedrag gevonden 

dat het OCMW vergeten was over te maken aan de POD (8%).  

 

In de loop van 2015 is het OCMW ook gestart met een juiste manier van doorgave van de 

ontvangsten, wat een positieve vaststelling is.  

 

Bij de geregistreerde ontvangsten werden er ook enkele leefloondossiers teruggevonden. 

Deze verkeerde boekingen zouden zo veel als mogelijk moeten vermeden worden. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Een aantal onderdelen betreffende het beheer van de RMI-dossiers is positief, met name 

het gevoerde sociaal onderzoek, de opvolging van de dossiers, het afleggen van 

huisbezoeken, de aanwezigheid van bewijsstukken, het consulteren van de KSZ-stromen, 

de aanwezigheid van ontvangstbewijzen en intakeformulieren, de aanwezigheid van de 

ZRM (Zelfredzaamheidsmatrix) en subsidies die vaak overeenstemmen met de realiteit. 

 

Er zijn daarnaast een aantal belangrijke opmerkingen, die prioritaire aandacht vragen: 

 

1) Elke beslissing moet genomen worden binnen de 30 dagen na de aanvraag, 

zowel voor een toekenning als voor een weigering en moet binnen de 8 dagen 

betekend worden (artikel 21§4 van de wet): het OCMW geeft geen kennis aan 

de POD MI van de weigeringsbeslissingen. Met een weigeringsbeslissing wordt 

een beslissing bedoeld waarbij het OCMW het leefloon weigerde toe te 

kennen aan de aanvrager. Het OCMW is verplicht deze over te maken aan de 

POD MI opdat er controle mogelijk is op de motivatie van de weigeringen. Er 
werd éénmalig gewerkt met een lijst van weigeringsdossiers die het OCMW 

leverde aan de inspectie. 

Er werd tevens vastgesteld dat bij toekenningsbeslissingen de termijn van 30 
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dagen vaak niet gehaald wordt. Indien betrokkene later dan voorzien stukken 

binnenbrengt kan hieraan een mouw gepast worden door een 

weigeringsbeslissing te treffen, én daarin op te nemen dat er kan toegekend 

worden met terugwerkende kracht vanaf datum aanvraag als betrokkene het 

OCMW binnen een vastgestelde termijn het nodige bezorgt opdat het sociaal 

onderzoek gevoerd kan worden. Vanzelfsprekend is dit enkel nodig als de 

ontbrekende stukken van een beslissend belang zijn om al dan niet een leefloon 

toe te kennen. 

2) Motivatie weigeringsbeslissingen: in 10 van de 15 gecontroleerde 

weigeringsdossiers wordt deze motivatie als onvoldoende beschouwd. Ofwel is 

de motivatie niet juist (het achterliggende sociale verslag vermeldt andere 

zaken), te summier (niet alle redenen van weigering worden opgenomen in de 

kennisgeving) of te algemeen. Voorbeelden van dit laatste: "U krijgt financiële 

steun op bepaalde voorwaarden. Uit ons onderzoek blijkt dat u deze 

voorwaarden niet hebt nageleefd", terwijl feitelijke weigering het niet 

binnenbrengen van bepaalde stukken betreft. Een ander voorbeeld is “u 
bedroog het OCMW”. Een ander voorbeeld is “u werkte onvoldoende mee 

aan het sociaal onderzoek.” De motivering moet gedetailleerder weergegeven 

worden en de weigeringsbeslissing moet de ware reden van de weigering 

durven vermelden. 

 

Verder zijn er een aantal opmerkingen die de nodige aandacht vragen, maar minder 

prioritair zijn. Ze zijn minder prioritair omdat bij de debriefing en door het overhandigen 

van proefdrukken het OCMW duidelijk maakte dat er reeds gewerkt werd aan deze 

opmerkingen: 

 

1) Kennisgevingsbrief: Er werden tal van opmerkingen gegeven bij de controles 

uitgevoerd vanaf 2013 betreffende de kennisgevingsbrieven die opgestuurd 

worden naar de begunstigden. De nodige aanpassingen werden voorzien, maar 

zijn nog niet in voege. Dit zou nog gebeuren in 2018. Bij de controle werden 

volgende opmerkingen geformuleerd: 

 

- Het is hinderlijk dat verschillende data in dezelfde brief zichtbaar zijn (vanaf                                                                                                                                                                                                                
5/04/2017 leefloon, vanaf 3/05/2017 leefloon ...), 

- Géén vermelding van maandbedrag als “zuiver” leefloon dat begint op eerste van 

de maand ; wel vermelding van bedrag per maand als begin leefloon in loop van de 

maand: er staat vaak "vanaf 1 november 2017 heeft u recht op leefloon als 

alleenstaande" Hier zou bij moeten staan: u zal € (vermelding maandbedrag) 

ontvangen 

- Hierboven reeds aangehaalde opmerking aangaande de motivatie van de 

weigeringsbeslissingen 

 
2) GPMI: het OCMW timmert voort aan de ingezette weg. Voor de ZRM en 

GPMI beschikt het OCMW over een “in house trainer” en werden er twee 

opleidingen (theoretisch en praktisch) kort na elkaar voorzien voor de 

dossierbeheerders. Intervisies volgen daarna. De visie van de klant krijgt zijn 

plaats in het GPMI/ZRM en zal worden gebruikt in de begeleidingsgesprekken, 

zodat het GPMI een dynamisch instrument wordt. 

 

Bij de controle werden er nog een aantal zaken opgemerkt, maar waarvoor 
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vaak al in een oplossing voorzien wordt door het OCMW: 

 

        - de bekrachtiging van het GPMI door het Comité kan vermeld worden in de 

kennisgeving van de herziening, naar aanleiding van het afsluiten het GPMI 

         - de engagementen van het OCMW zijn nog niet op maat, zeer vaak wordt er 

dezelfde tekst bij verschillende dossiers teruggevonden. Het betreft het voornaamste 

werkpunt bij het GPMI 

          - inbreng betrokkene zelf was nog niet zichtbaar 

          - de evaluaties vermelden "Hier vind je de aangepaste afspraken tussen jou en het 

OCMW. Die gelden vanaf vandaag". Er staat echter vaak niets vermeld. Te schrappen als 

er geen nieuwe afspraken zijn;  

         - Soms werden er te weinig evaluaties teruggevonden, wat (net zoals in het verleden 

bij de “oude” regelgeving rond de GPMI’s) een reden is voor terugvordering van de extra 

toelage; 

        - er wordt niet steeds de juiste extra GPMI-toelage aangevraagd in het geval van 

studenten: het is van belang dat de extra toelage GPMI-studenten wordt aangevraagd, en 
niet de algemene extra toelage GPMI 

       - het GPMI-student mag meer inhouden dan enkel studies, ook andere zaken van de 

ZRM, of door de inbreng van betrokkene zelf kunnen opgenomen worden. Bij het GPMI 

student mag niet vergeten worden de school te vermelden waar betrokkene de lessen 

volgt (alsook de andere wettelijke bepalingen rond aanvraag studiebeurs, kinderbijslag, …) 

       - toelage verlenging: Het is noodzakelijk dat het OCMW de aanvraag tot de 

bijzondere toelage – verlenging van 10% 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: bijzonder toelage - verlenging’ vermeld 

worden, of het moet op een andere manier duidelijk zijn dat die specifieke evaluatie als 

motivatie dient voor de toelage-verlenging. Moment van motivatie: deze motivatie moet 

worden opgesteld ten vroegste één maand voor het verstrijken van de periode waarvoor 

een bijzondere toelage – eerste toelage werd toegekend en ten laatste binnen de maand 

na het verstrijken van dezelfde periode. 

 

3) Intakeformulier: bevat regelmatig niet de handgeschreven vermelding "Gelezen, 

oprecht en volledig verklaard". Deze woorden hebben een belangrijke 

juridische waarde. 

 

4) Billijkheidsredenen/gezondheidsredenen werkbereidheid: indien uit het dossier 

blijkt dat betrokkene vrijgesteld kan worden voor de 

werkbereidheidsvoorwaarde,  dan moet dit expliciet vermeld worden in sociaal 

verslag en beslissingsbrief. 

 

5) KSZ dossiers erkende vluchtelingen/subsidiair beschermen: er is geen bewijs 

van consultatie van bepaalde stromen (bijvoorbeeld tewerkstelling, 

werkloosheidsuitkering, uitkering mindervaliden, …), vaak enkel de consultatie 

van het Rijksregister (TR25) 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

 

Er werd een verschil van 1,93% vastgesteld tussen netto uitgaven OCMW en POD MI 

voor het controlejaar 2015. Het OCMW ontving schijnbaar meer aan netto betoelaging 
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van de POD MI dan het OCMW zelf netto uitbetaalde.  Dit kan echter niet met zekerheid 

vastgesteld worden doordat er sprake is van een gebrek aan transparantie in de doorgave 

(aan de POD MI) van de bedragen die het OCMW ontvangen heeft aan terugbetalingen 

van instellingen of cliënteel. 

Er dient hierbij opgemerkt te worden dat het doorgegeven bedrag aan de POD MI aan 

effectieve ontvangsten (wat begunstigden of instellingen terugbetalen aan het OCMW) in 

2015 zeer sterk onderschat is. Dit komt doordat er slechts 6 van de 288 gecontroleerde 

dossiers waarvoor ontvangsten werden doorgegeven, op het juiste jaar werden verrekend.   

In andere jaren dan 2015 werd fout ook vastgesteld. Het is onmogelijk door deze 

verkeerde wijze van aangifte van het OCMW om vast te stellen wat het exact bedrag is 

dat werd doorgegeven aan ontvangsten geboekt in 2015. 

Doordat het informaticaprogramma van het OCMW op verkeerde wijze de 

terugvorderingen doorstuurt naar de POD MI is er sprake van een gebrek aan 

transparantie. 

Er wordt gevraagd de nodige aanpassingen aan het informaticaprogramma van het OCMW 

operationeel te maken in 2018 zodat vanaf controlejaar 2019 er wel sprake is van 
transparantie. 

Graag herhalen we ook de geformuleerde opmerking uit 2017: 

“Daar het OCMW bezig is met informatica-aanpassingen aan het 

terugvorderingsprogramma zouden we willen suggereren dat de periode van de ontvangst 

standaard wordt weergegeven bij het bedrag dat ontvangen wordt. Op die manier kan er 

makkelijker nagegaan worden of er terugbetaald wordt aan het juiste 

terugbetalingspercentage. Dit verhoogt de transparantie aanzienlijk.” 

 

De controle bracht ook een beperkt aantal fouten (7 records op 295) aan het licht 

betreffende klantrecuperaties. Gezien het beperkt aantal kan dit niet aanzien worden als 

een structureel probleem. Het OCMW kan wel intern verifiëren wat hiervan de oorzaak 

is: 

 Klantrecuperaties die werden aangemaakt maar zijn geweigerd 

 Klantrecuperaties die werden aangemaakt maar door een systeemfout niet werden 
verstuurd 

 Klantontvangst waar als gevolg van foute interpretatie van de manuele overboeking 

geen doorsturing is gebeurd 

 Klantontvangst geïnterpreteerd als reeds doorgegeven op andere klant in dossier 

maar uiteindelijk onterecht niet doorgegeven 

 

Via de FrontOffice van de POD MI kan het OCMW maandlistings en jaarlistings opvragen 

in excel wat de opvolging in subsidiëring kan vergemakkelijken. 

 

De behandeling van de knipperlichten 

 

Uit de controle bleek dat het OCMW veel inspanningen doet om zo snel mogelijk en zo 

correct mogelijk op de knipperlichten te reageren en aldus de sociale fraude te beperken. 

Knipperlichten worden gegenereerd bij de POD MI als er tegelijk een aanvraag 

leefloon/equivalent leefloon is en een andere uitkering of loon. De controle ter plaatse 

betrof een steekproef van dossiers waarvoor er nog openstaande in 2016 gegenereerde 

knipperlichten waren. 

 

Het resultaat van deze controle was dat de grote meerderheid van de gecontroleerde 
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knipperlichten kon uitgezet worden. Voor een beperkt aantal dossiers ging de POD MI 

over tot terugvordering. Voor een aantal van deze dossiers kan het OCMW nog 

rechtzettingen overmaken.  

 

In dossiers waar er een knipperlicht ontstond doordat er looninkomsten waren bleken er 

niet steeds loonfiches voorhanden. Het OCMW moet de looninkomsten van een bepaalde 

maand steeds kunnen aantonen in het geval van het verlenen van een aanvullend leefloon. 

Dit kan door een loonfiche voor te leggen, of mocht dit echt niet mogelijk zijn door een 

bankuittreksel. Dit laatste dient eerder uitzondering dan regel te zijn. 

 

In sommige dossiers had het OCMW rekening gehouden met de looninkomsten, maar 

werd er niet opgemerkt dat er meerdere werkgevers (en dus meerdere lonen) waren.  

 
5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 
RMI dossiers: er wordt vastgesteld dat het OCMW aan de slag gaat met gemaakte 

opmerkingen uit voorgaande controles. Dit is vanzelfsprekend positief. Er worden door het 

OCMW daarom bijvoorbeeld aanpassingen voorbereid aan de kennisgevingsbrieven en het 

doorsturen van weigeringsbeslissingen. In de tweede helft van 2018 zou dit operationeel 

moeten zijn. Betreffende de opmaak GPMI werden er reeds inhoudelijke aanpassingen 

gedaan en kon het OCMW een antwoord bieden op de bezorgdheden aangehaald door de 

inspectie bij een extra GPMI controle die doorging einde 2017. In het algemeen kan er 

gesteld worden dat de doorgevoerde veranderingen door het OCMW conform zijn met de 

wetgeving en het GPMI versterken als werkinstrument. Dit zal echter bij toekomstige 

controles in specifieke dossiers getoetst worden aan de realiteit. 

 

Wet65 boekhouding: het door inspectie teruggevorderde bedrag blijft voor het derde 

opeenvolgende jaar beperkt tot een bedrag kleiner dan €50.000 

 

JAAR VAN CONTROLE 2014 2015 2016 2017 2018 

TERUGGEVORDERD BEDRAG 70.915,47 75.502,00 44.532,07 7.807,78 22.860,78 

 

RMI boekhouding: in 2017 werd er bij de debriefing meegegeven dat de 

informaticatoepassing van het OCMW zou aangepast worden zodat de aangiftes 

administratief correct konden gebeuren. Dit is nog niet operationeel.  

Het door inspectie teruggevorderde bedrag blijft voor het derde opeenvolgende jaar 

beperkt tot een bedrag kleiner dan €100.000 

 

JAAR VAN CONTROLE 2014 2015 2016 2017 2018 

TERUGGEVORDERD BEDRAG 190.534,85 105.139,38 23.490,06 66.363,85 63.679,81 

 

 

Debriefing 

De resultaten van de controles werden overlopen met de medewerkers verantwoordelijk 

voor de desbetreffende materies. Voor alle controles verliep dit constructief en konden de 

medewerkers zich vinden in de gemaakte opmerkingen.  
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Er was tevens de ruimte voor het stellen van vragen, of het informatie verschaffen over 

projecten waarmee het OCMW bezig is. Hierbij moet gedacht worden aan de timing voor 

het doorsturen van weigeringsbeslissingen leefloon, de opmaak van nieuwe 

kennisgevingsbrieven, de verdere introductie van de Zelfredzaamheidsmatrix in het kader 

van het GPMI. 

 

6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 

 

Te weinig ontvangen toelagen 
 

Controle 
Gecontroleerde  

Periode 

Eventueel 

te weinig  

ontvangen 

Terugvorderings- 

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 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 

De behandeling van de knipperlichten Jaar 2016 Zie bijlage 8 
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 
Jaar 2015 €22.860,78 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

Jaar 2017 Cf. bijlage nr. 3 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

Jaar 2015 €63.679,81 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

De behandeling van de 

knipperlichten 
Jaar 2016 Cf. bijlage nr. 8 Door onze diensten 

Op maandstaat 9/2018 

Én op een van de 

daaropvolgende 

maandelijkse 

kostenstaten Wet 65 
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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: 

 

 

 

 

 
 

Rudi Crijns 

Diensthoofd Inspectiedienst 

 

  

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 02 APRIL 

1965 – PERIODE 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  

opgespoord.  

 

1. De resultaten van de financiële controle (met uitzondering van de 
tewerkstellingen in artikel 60§7) 
 

Analyse van de uitgaven 
 

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

eventueel te weinig toelagen werden ontvangen voor 2 dossiers.  

 

U vindt een opsomming van de gecontroleerde dossiers in controletabel 2A. 

 

U vindt gedetailleerde beschrijving van de 2 dossiers met te weinig ontvangen toelagen in 

controletabel 2B. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

Het OCMW bezorgde een lijst van gerealiseerde ontvangsten voor een bedrag van  

€ 502.726,42. Hiervan werd er een steekproef van dossiers afgepunt voor een bedrag van  

€167.599,55 (33,33%). Er is bijgevolg een extrapolatiefactor van 3,00 van toepassing. 

 

De controle die uitgevoerd werd op basis van uw boekhoudkundige stukken heeft 11 

dossiers aan het licht gebracht waarvan de ontvangst niet werd overgemaakt aan de POD MI 

voor €7.620,26. Geëxtrapoleerd wil dit zeggen dat er €22.860,78 (€7.620,26 x 3) wordt 

teruggevorderd.  
Er werden tevens een beperkt aantal foutieve boekingen vastgesteld. 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de afgepunte ontvangsten per begunstigde in 

controletabel 2C. 

De dossiers waar een verschil werd vastgesteld vindt u terug in controletabel 2D.  

 

2. Conclusies 
 

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

€22.860,78. Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u 
zal worden toegekend.  

 

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

controletabel 2C), kunnen u nog 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 
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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 frontoffice (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 frontoffice u uitleggen welke 

procedures best gevolgd worden.  

 

Rechtzettingen betreffende 2015 kunnen nog doorgestuurd worden tot en met 31/12/2018. 

Daarna sluit de POD MI de gecontroleerde periode af en kunnen er geen rechtzettingen 

meer worden doorgestuurd, behoudens veroordelingen bij vonnis en formulieren F.  

 

mailto:vraag@mi-is.be
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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 er zich problemen voordeden met  

- het opstellen van een aanvraagformulier (intake – vermelding “oprecht, gelezen en 

volledig” verklaard ontbrak vaak) 

- beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn binnen de 30 dagen volgend op 

de aanvraag  

- de inhoud van de kennisgevingsbrieven (bvb motivering weigeringsbeslissing) 

 

2. Controle van de individuele dossiers op basis van een steekproef  
 

60 individuele dossiers werden gecontroleerd.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 3. 

 

3. Conclusies 
 

In bepaalde dossiers die vermeld worden in controletabel 3 heeft uw centrum de procedure 

met betrekking tot de het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de 

wetgeving niet op een correcte manier nageleefd; de aanbevelingen ter zake werden 

geformuleerd in deel 1 van dit verslag. 

 

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

Controletabel 3. Graag ontvingen we deze informatie per mail vóór het einde van de 2de 

maand volgend op de verzendingsdatum van dit schrijven. 

 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3, evenals de dossiers waarvoor het OCMW een correctie 

kan doorsturen. 
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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 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 
 

2015 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (70%)  € 25.009.145,24 € 458.767,05 

Soc.integratieproject student(80%) € 1.007.890,73 € 250,46 

Project individuele integratie (70%) € 5.842,68 € 145.969,86 

Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 17.619.498,45 € 71.576,17 

Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 2.985.135,43 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 892.752,60 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) € 11.893,55 

 Regularisaties mbt voorgaande jaren -€ 115.357,83 -€ 503.697,30 

Regularisaties 2016 mbt controleperiode € 52.488,84 

 Regularisaties 2017 mbt controleperiode € 19.015,59 

 Regularisaties 2018 mbt controleperiode (tem mei) € 2.450,77 

 

   TOTAAL € 47.490.756,05 € 172.866,24 

 

 
Totaal van de netto-uitgaven die door de POD gesubsidieerd worden voor de 

gecontroleerde periode:  

€47.490.756,05 – €172.866,24 = €47.317.889,81 

 

1,2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  
 

2015 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (70%)  24.463.103,13 2.228.786,83 

Soc.integratieproject student(80%) 1.067.881,40 
 Project individuele integratie (70%) -6.206,54 
 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) 17.803.395,67 
 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) 4.407.227,41 
 Toelage onderhoudsgeld (100%) 3.488,37 
 Verhoogd bestaansminimum (100%) 895.711,30 
 

   TOTAAL € 48.634.600,74 € 2.228.786,83 
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Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW voor de gecontroleerde periode:  

€48.634.600,74 - €2.228.786,83 = €46.405.813,91. 

 

1.2 Vergelijking van de totalen 
 

2015 

Cijfers  

POD MI 

(in EUR) 

Cijfers  

OCMW 

(in EUR) 

Verschil  

(in EUR) 

Verschil 

in % 

Uitgaven periode  €47.490.756,05 €48.634.600,74 €1.143.844,69 2,41 

Terugvorderingen periode  €172.866,24 €2.228.786,83 €2.055.920,59 1189,31 

Netto-uitgaven periode  €47.317.889,81 €46.405.813,91 €912.075,90 1,93 
*Tijdens de controle werd vastgesteld dat het OCMW in 98% van de gecontroleerde dossiers de ontvangst 

(gedeeltelijk) op het verkeerde jaar aangaf. Het hier weergegeven cijfer is daardoor veel kleiner dan het 

werkelijk bedrag aan ontvangsten dat het OCMW doorgaf voor 2015. Het is echter onmogelijk door deze 

verkeerde wijze van aangifte van het OCMW om vast te stellen wat het exact bedrag is dat werd doorgegeven 

aan ontvangsten geboekt in 2015. 

 
Er is een verschil van €912.075,90 tussen netto uitgaven POD en OCMW aan 100%. Het 
OCMW ontving meer dan het uitbetaalde.  Dit verschil vertegenwoordigt een foutmarge van 

1,93% in vergelijking met de gesubsidieerde uitgave door de Staat. 

De uitgaven van het OCMW liggen hoger dan deze van de POD MI. Er worden geen 

dossiers afgepunt. 

De ontvangsten van het OCMW liggen meer dan 10% hoger dan de doorgegeven 

ontvangsten aan de POD MI: een steekproef van dossiers werd afgepunt. 
 

Het afpunten van de steekproef aan ontvangsten gebeurde op volgende wijze: 

 

 
Terugvorderingsdossiers 

opgesplitst in 5 groepen:       

  totaal populatie totaal steekproef extrapolatiefactor 

groter dan 10000 € 427197,27 147687,42 2,89 

tussen 5000 en 9999 € 475193,76 163294,98 2,91 

tussen 1000 en 4999 € 1033214,1 343991,95 3,00 

tussen 500 en 999 € 196568,54 39163,83 5,02 

tussen 0 en 499 € 115318,31 23039,68 5,00 

 

Zie Controletabel 4A voor de concrete dossiers die werden afgepunt.   
 

 De controle gaf het volgende resultaat: 

 
Terugvorderingsdossiers 

opgesplitst in 5 groepen:       

  

Niet doorgegeven 

ontvangsten aan 

gesubsidieerd % extrapolatiefactor Terugvordering na extrapolatie 

groter dan 10000 € 0 2,89 0 

tussen 5000 en 9999 € 3610,46 2,91 10.506,44 
tussen 1000 en 4999 € 11476,37 3,00 34.429,11 

tussen 500 en 999 € 1907,85 5,02 9.577,41 
tussen 0 en 499 € 1833,37 5,00 9.166,85 

TOTAAL   63.679,81 

 



 

16 
 

 

€23.259,70 (bedrag aan 100%) van de gecontroleerde €717.177,86 aan effectief van de 

begunstigden ontvangen bedragen werden niet doorgegeven aan de POD MI.  

Verrekend aan het juiste percentage wordt dit €18.195,68.  

Met de toepassing van de extrapolatiefactoren betekent dit dat er in totaal €63.679,81 aan 

effectief van de begunstigden ontvangen bedragen niet werden doorgegeven aan de POD MI.  

Zie controletabel 4B om de concrete afgepunte dossiers te zien waarvoor de ontvangsten 

niet werden doorgegeven. 

 

2. Conclusies  
 

Uit de cijfers van de terugvorderingen kan anderzijds worden afgeleid dat het OCMW voor 

een bedrag (na extrapolatie) van €63.679,81te veel aan toelagen ontving. In controletabel 

4B verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving. 

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden. 

 

Gezien de netto uitgaven van de POD MI hoger liggen dan deze van het OCMW is er geen 

toelating om bijkomend nog rechtzettingen door te sturen betreffende 2015, behoudens 

veroordelingen bij vonnis en rechtzettingen knipperlichtcontrole (zie bijlage 8). De POD MI 
sluit de gecontroleerde jaren tot en met 2015 af op 31/12/2018. 
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BIJLAGE 8 

CONTROLE KNIPPERLICHTEN PERIODE 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 

 

Een steekproef van 92 knipperlichten van de in totaal 175 nog openstaande knipperlichten 

verstuurd in 2016 werd 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. 

 Feedbackcode 4 ‘terugvordering ingediend voor de verkeerde periode’: er wordt nagegaan 

hoe de terugvordering werd doorgegeven en wat er fout gelopen is. 

 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. 

 

2. CONCLUSIES 

 

Uit de controle blijkt dat de door het OCMW toegekende feedbackcodes grotendeels 

correct waren. Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten. 

 

Voor bepaalde dossiers wordt echter het foutief formulier dat aanleiding gaf tot een 

knipperlicht geheel of gedeeltelijk door onze diensten geannuleerd. De toelage voor deze 

dossiers worden voor de bepaalde periode ingehouden.  

Indien er in deze dossiers nog recht is op een toelage dienen de formulieren conform de 

richtlijnen in controletabel 8 opnieuw ingediend te worden om de resterende toelage te 

ontvangen.  

 

Deze rechtzettingen dienen te gebeuren voor 31/12/2018.  

Daarna is het niet meer mogelijk om nog formulieren D1 (wet 02/04/1965) of formulieren B 

(wet 26/05/2002) voor jaren voorafgaand aan 2016 in te dienen. De POD MI sluit de 
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gecontroleerde jaren tot en met 2015 af. Het verkrijgen van toelagen is, behoudens 

veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk. 



 

19 
 

 


