
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

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

27/09/2016. 

 

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, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel. 
 
 
 
 
 
 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Arendonk 

Vrijheid 100 

2370 Arendonk 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI    

 

   2 
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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/be-nl/OCMW/OCMWs). 

  

http://www.mi-is.be/be-nl/OCMW/OCMWs
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2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 1: Controle van de 

medische bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
2012-2014 

Bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
Jaar 2015 

Bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
Geen controle 

uitgevoerd” 
Bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
Geen controle 

uitgevoerd 

Bijlage 7: Controle van de 

Energiefonds-subsidies 

 

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 controles in uitstekende 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 bewijsstukken die gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen 

voorbereiden waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

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

gecontroleerde materie. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

De controle maakte duidelijk dat de opvolging van de betoelaging voor verbetering vatbaar 

is. Ondanks het gering totaal aantal dossiers werden er relatief veel dossiers gevonden 

(vooral betreffende 2012) waar het OCMW te weinig toelagen ontving. Dit kan met 

allerhande factoren (geen limitatieve lijst) te maken hebben zoals het buiten de wettelijke 

termijnen doorsturen van de aangifte (formulieren B en D), het vergeten doorsturen van 

de formulieren, of uitbetalingen te laat stopzetten (wegens bijvoorbeeld illegaliteit).  

Vanaf 2013 zijn er veel minder dossiers met verschillen. 

 

Aan de ontvangstenzijde was het zo dat een aantal ontvangsten werden doorgegeven, 

anderen niet. 
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Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

Doorheen alle gecontroleerde dossiers geeft het OCMW blijk te weten hoe dossiers 

samengesteld moeten worden, wat er onderzocht moet worden, waarop er gelet moet 

worden op procedureel en juridisch vlak. De goed opgestelde sociale verslagen zijn 

hiervan een uiting. Als de dossiers echter individueel bekeken worden valt het op dat er 

soms zaken ontbreken, die in het ene dossier wel aanwezig zijn en in het andere niet 

(zoals bijvoorbeeld het afleveren van een ontvangstbewijs of het tekenen door de 
maatschappelijk werker van de sociale verslagen of het consulteren van de KSZ-stromen).  

De inspectie beveelt daarom aan dat de dossiers periodiek per steekproef worden 

nagekeken op aanwezigheid van alle noodzakelijke stukken, mocht dit nog niet het geval 

zijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via het teamoverleg. 

 

Ontvangstbewijs en intakeformulier moeten voor elke nieuwe aanvraag leefloon afgeleverd 

en opgesteld worden en in de dossiers teruggevonden. 

 

Er werd niet steeds een stopzettingsbeslissing RMI onder de vorm van leefloon 

teruggevonden in de dossiers. Dit is ook nodig als iemand begint te werken via artikel 

60§7 of als de schorsingstermijn van de werkloosheid afliep. 

 

In sommige dossiers werden de sociale verslagen niet getekend door de maatschappelijk 

werker. Dit is nodig omwille van de rechtsgeldigheid. 

 

De dossiers maakten niet steeds duidelijk of de KSZ-stromen geraadpleegd werden. Om 

ervoor te zorgen dat de inspectie kan vaststellen dat de KSZ-stromen geraadpleegd 

werden, zou het wenselijk zijn dat alle sociale verslagen (via een aparte rubriek bvb) de 

datum vermelden waarop deze stromen geraadpleegd werden. Indien er uit de consultatie 

gegevens komen die een directe weerslag hebben op het dossier moeten deze gegevens 

natuurlijk ook vermeld worden. Een regelmatige raadpleging van de gegevensstromen 

moet de maatschappelijk werker die een sociaal onderzoek verricht, in staat stellen over 

de authentieke gegevens te beschikken, ze te vergelijken met de gegevens die hij direct van 

de hulpaanvrager ontvangt of met zijn eigen vaststellingen op het terrein, onder meer 

tijdens huisbezoeken. 

Een andere manier van werken is het nemen van prints van de geraadpleegde stromen en 

deze bijvoorbeeld digitaal bewaren. 

 

Toekenning met terugwerkende kracht: het OCMW kan niet vrij bepalen vanaf wanneer 

het leefloon wordt toegekend. Daartoe dient de aanvraag, ingeschreven in het register. In 
uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan in beperkte mate afgeweken worden, indien 

grondig gemotiveerd. De motivatie kan nooit zijn het terugbetalen van intussen opgelopen 

schulden. Het leefloon mag niet toegekend worden om opgelopen schulden af te betalen. 

 

Tenslotte leverde het OCMW voor vier dossiers een elektronische en papieren versie 

aan.  

Indien het OCMW wenst over te schakelen op termijn naar een volledige digitale 

omgeving, dan dient voor elk dossier dezelfde boomstructuur gehanteerd te worden (bvb 

verschillende mapjes zoals daar zijn aanvraagdocumenten, sociale verslagen, kennisgevingen 

beslissingen, bewijsstukken werkbereidheid, identiteitsdocumenten, loonfiches, ziekte, 

KSZ-stromen, budgetbeheer, energie, …) 
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5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

Zoals bij de vorige boekhoudkundige controle wet 65 werd vastgesteld dat er een aantal 

gerealiseerde ontvangsten niet doorgestuurd werden naar de POD. Er werden tevens meer 

dossiers ontdekt (vooral betreffende 2012) waarvoor het OCMW betalingen deed maar niet 

de volledige subsidiëring ontving. 

De controle van de RMI dossiers leidde tot meer opmerkingen dan bij de vorige controle. 

De resultaten van de boekhoudkundige controle werden overlopen met de financieel 

beheerder. De resultaten van de controle RMI dossiers werden per mail toegelicht. 

 

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 Periode 
Terugvorderings-

procedure 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 2012-2014 Zie bijlage 2 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de 

sociale dossiers 
2015 Zie bijlage 3 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings

-procedure 

Terugvorderings

-periode 

Wet van 02/04/1965, 

boekhoudkundige controle 
2012-2014 €2.963,06 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, controle van de 

sociale dossiers 

Jaar 2015 
Cf. bijlage 

nr. 3 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

 
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 : 

De directeur-generaal, 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 

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 2012-2014 
 

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 
 

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW te veel toelagen heeft 

ontvangen voor € 817,36. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 
2A. 

Bij de boekhoudkundige controle werd vastgesteld dat uw OCMW eventueel te weinig 

toelagen ontving. U vindt hiervan een gedetailleerde beschrijving in controletabel 2B. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

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

veel ontvangen toelagen van € 2.145,70 aan het licht gebracht.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte terugvorderingen per 

begunstigde in controletabel 2C. 

 

2. Conclusies 
 

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

€817,36 + €2.145,70 = €2.963,06 (zie de controletabellen 2A en 2C). 

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 2B), 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 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.  

 

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 2015 
 

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 de procedure soms niet toegepast werd met betrekking tot de 

volgende elementen:  

 afleveren van een ontvangstbewijs; 

 opstellen van een aanvraagformulier (intake);  

 kennisgeving aan de betrokkene binnen de 8 dagen; 

 Aanwezigheid bewijsstukken (consultatie KSZ); 

 Ondertekening sociale verslagen door de maatschappelijk werker. 

 

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

10 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 steeds 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. De informatie dient voor het einde van de maand volgend op de ontvangst 

van dit verslag naar de inspecteur te worden gemaild. 
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De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

weergegeven in Controletabel 3, evenals het dossier waarvoor het OCMW eventueel een 

rechtzetting kan overmaken. 
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