
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 19, 23 en 

24 juni 2015. 

 

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  

Bertem 

Tervuursesteenweg 182 

3060 Bertem 

 

 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/be-nl/OCMW/OCMWs). 

  

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


  3 

2. CONTROLES 
 

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 
geen controle 

uitgevoerd 
bijlage 1: geen 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 

geen controle 

uitgevoerd 
bijlage 2: geen 

3 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

controle van de sociale dossiers 
referentiejaar 2014 

bijlage 3: Controle van de 

sociale dossiers voor MI 

4 
Recht op Maatschappelijke Integratie: 

boekhoudkundige controle 

periode 2010 – 2011 -

2012 

bijlage 4: Controle van de 

subsidies voor MI 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
jaar 2013 

bijlage 5: Controle van het 

stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

geen controle 

uitgevoerd 
bijlage 6: geen 

7 Sociaal Gas- en Elektriciteitsfonds 
geen controle 

uitgevoerd 
bijlage 7: geen 

 

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

brief. 

 

 

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE 
 

De inspecteur wenst uw diensten te bedanken voor de goede voorbereiding van de vooraf 

opgevraagde documenten. De bewijsstukken die aan uw OCMW gevraagd werden om de 

controle op een correcte manier te kunnen voorbereiden 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. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende 

informatie verschaft.  

 

 

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN 
 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de vaststellingen en de aanbevelingen per 

gecontroleerde materie. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

Uit de dossiers blijkt een zeer nauwe en goede opvolging en begeleiding van de cliënten. Er 

wordt zoveel mogelijk geprobeerd te activeren. De dossiers zijn goed samengesteld. 

Hieronder willen we toch nog enkele aanbevelingen en aandachtspunten meegeven: 

 

Weigeringen 
Het OCMW brengt de geweigerde aanvragen in het register, maar de geweigerde dossiers 

dienen eveneens aan POD MI doorgegeven te worden via een formulier C met code 1 

Weigering (artikel 21, §6 van de Wet van 26/05/2002). 
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Aanvraagformulier/Intakeformulier 

Het OCMW moet aan de aanvrager een gedateerd ontvangstbewijs bezorgen op het 

ogenblik van zijn aanvraag.  

Een aanvraagformulier (intake) moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de 

aanvrager. Dit formulier: 

- levert alle gegevens nodig voor het opstellen van een duidelijke samenvatting van de 

materiële, sociale en financiële toestand van de aanvrager  

- geeft het OCMW alle machtigingen van de aanvrager om de opgevraagde elementen te 

controleren bij de overheidsadministraties en financiële organismen. 

De opmaak van dit document is wettelijk verplicht op basis van artikel 6 van het KB van 

11/07/2002. Om rechtsgeldig te zijn zoals bedoeld in artikel 6 van het KB van 11/07/2002 

dient de betrokkene naast de datering en de ondertekening eigenhandig 'gelezen, oprecht en 

volledig verklaard' te noteren. 

 

Aantekeningen/wijzigingen in het sociaal verslag 
Een sociaal verslag is een officieel document opgesteld en ondertekend door de 

maatschappelijk werker. Hierin mogen achteraf geen handgeschreven wijzigingen worden 

aangebracht. Indien de verantwoordelijke sociale dienst, voorzitter, secretaris, enz., een 

aanvulling of wijziging wil toevoegen aan het sociaal verslag dient dit in een aparte rubriek te 

gebeuren, geparafeerd en gedateerd te worden. Zo niet heeft dit document geen enkele 

wettelijke waarde. 

 

Huisbezoeken 

Het huisbezoek dient te worden uitgevoerd bij opening van het sociaal dossier, daarna 

telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar. 

Het is dan ook aan te raden de uitvoering hiervan op te nemen in het sociaal verslag. Op die 

manier heeft de inspectie zicht op de correcte toepassing van het KB van 14/03/2014. 

KSZ-opzoekingen 
In het kader van het sociaal onderzoek moeten de OCMW’s over de gegevensstromen 

vanuit de KSZ beschikken (opgenomen in bijlage bij de Koninklijke Besluiten), deze 

gebruiken en de gegevens met een directe invloed op de gevraagde maatschappelijke 

dienstverlening verwerken in het sociaal verslag. 

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. 

VDAB-inschrijving 
Ingevolge de omzendbrief van 07/02/2014 dienen we in het dossier steeds een bewijs van 

inschrijving VDAB terug te vinden. 

 

Motivering 

In geval van het niet inroepen van de onderhoudsplicht of het niet in aanmerking nemen van 

inkomsten van ascendenten/descendenten van de eerste graad of het inroepen van 

billijkheids- of gezondheidsredenen voor werkbereidheid dient dit steeds gemotiveerd te 

worden in het sociaal verslag en bekrachtigd te worden door de Raad met een beslissing. 
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Aanvang GPMI 

Wanneer we een overeenkomst afsluiten tussen twee (of meerdere) partijen kan deze pas 

geldig zijn vanaf datum ondertekening door alle partijen. Hierdoor kan de datum vanaf 

wanneer het contract geldig is niet vroeger zijn dan deze van ondertekening. 

 

GPMI evaluaties 

In de contracten die uw centrum opstelt wordt vermeld dat er minstens per trimester een 

evaluatie zal plaatsvinden. Inderdaad, in toepassing van artikel 15 van het KB van 11/07/2002 

dient er minstens éénmaal per trimester een evaluatie te gebeuren. Deze kwartaalevaluaties 

dienen geformaliseerd te worden, ondertekend door de maatschappelijk werker en de 

betrokkene, en aanwezig te zijn in het dossier. De evaluaties zijn een voorwaarde voor het 

toekennen van de verhoogde toelage. 

 

Verhoogde toelage GPMI-student 

Alle informatie over de specifieke situatie van de studenten met volledig leerplan wordt 

uitgelegd in de omzendbrief van 03/08/2004 die beschikbaar is op onze website. Een 
verhoging van 10% kan worden toegekend en dit tijdens de duur van de studies. Deze 

verhoging is echter gekoppeld aan de volgende verplichtingen:  

- u dient gebruik te maken van de verplichting tot terugvordering bij de 

onderhoudsplichtigen (zie artikelen 26 en 28 van de wet van 26/05/2002); 

- de correcte uitvoering van het GPMI en de uitvoering en formalisering in een verslag van 

de evaluaties gekoppeld aan het GPMI en dit per kwartaal.  

De periode van verhoogde toelage moet steeds gedekt zijn door een contract. Het is te 

adviseren om het contract de hele duur van de studies te laten dekken en een aanhangsel 

op te stellen bij wijziging van studierichting, onderwijsinstelling, enz. (art. 11, wet van 

26/05/2002 – omzendbrief van 03/08/2004). 

Informatie over onderhoudsplicht, kinderbijslag, studiebeurzen, de zoektocht naar 

studentenjobs, evenals de opvolging hiervan, moeten aanwezig zijn in de dossiers. 
 
GPMI clausule verhuis bij student niet geldig 

De vermelding dat het contract eindigt op datum van verhuizing is strijdig met de wetgeving 

indien GPMI student. Zolang de betrokkene student is, blijft het OCMW bevoegd ook al 

verhuist de betrokkene naar een andere gemeente. 

Schorsing GPMI 
De schorsing van een GPMI kan pas ingaan op de eerste dag van de tweede maand volgend 

op de beslissing, en dan nog slechts na aanmaning van de betrokkene (cfr. artikel 30 §2 van 

de Wet van 26 mei 2002). 

Verhoogde staatstoelage van 75% (GPMI beroepsopleiding/tewerkstelling) 
Een verhoogde staatstoelage van 75 % kan worden toegekend indien een GPMI werd 

afgesloten en indien voldaan is aan één van volgende voorwaarden:  

De rechthebbende volgt een opleiding van minimum 10 uren/week, georganiseerd door 

ofwel een openbare opleidingsdienst voor werkzoekenden, hetzij door een professioneel 

opleidingsorganisme dat een overeenkomst heeft met het OCMW. 

De rechthebbende volgt een opleiding door het werk van minimaal 10 uren en maximaal 20 

uren/week uitgevoerd ofwel binnen de diensten of instellingen van het OCMW (indien dit 

als opleider werd aangeduid door één van de deelstaten), ofwel binnen een dienst of 

instelling bedoeld in artikel 61 van de organieke wet van 08/06/1976. 

Deze verhoging is beperkt tot maximum 6 maanden (artikel 33, Wet 26 mei 2002). 



  6 

 

Co-ouderschap en gedeeld ouderschap  

Een ouder die feitelijk voor de helft van de tijd (een) kind(eren) ten laste heeft, kan ook 

voor de helft van de tijd aanspraak maken op een leefloon categorie 3.  

Indien het kind meer dan de helft van de maand bij de ouder verblijft, dan heeft deze ouder 

gedurende de hele maand recht op een leefloon categorie 3 omdat aanvaard wordt dat het 

kind dan gewoonlijk bij de ouder verblijvend is.  

Indien het kind minder dan de helft van de maand bij de ouder verblijft, dan heeft deze 

ouder enkel gedurende de dagen dat het kind bij hem verblijft recht op een leefloon 

categorie 3 (pro rata) omwille van de hogere kosten die de betrokkene dan heeft. 

Zie hierover de omzendbrief dd. 17/06/2015 bij de wet van 26 mei 2002. 

Als tegemoetkoming in de praktische uitwerking kunnen we ermee akkoord gaan dat het 

OCMW de categorie wijzigt telkens vanaf de 16de van elke maand. 

 

Berekening in beslissing 

Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet het toegekende bedrag 
worden vermeld, alsook de wijze van berekening (artikel 21 §2 van de wet van 26/05/2002). 

Een vermelding van de manier waarop het maandelijks bedrag zal verrekend worden is 

onvoldoende. De betrokkene moet dus steeds een correct overzicht krijgen van de 

berekening van het bedrag van het aanvullend leefloon. 

 

Berekening aanvullend leefloon 

Eens het dagbedrag van de vervangingsuitkering gekend is, kan de berekening als volgt 

gemaakt worden: dagbedrag x 26 x12 = jaarbedrag vervangingsinkomen. De berekening 

hoeft dan slechts eenmaal te gebeuren en niet iedere maand opnieuw. Er dient dan wel 

periodiek nagekeken te worden of het dagbedrag niet gewijzigd is. 

 

Berekening onregelmatige tewerkstelling 

De bestaansmiddelen mogen enkel in aanmerking genomen worden gedurende de periode 

waarop deze middelen betrekking hebben, en dus niet gespreid worden over een langere 

periode. Zodoende dient bij onregelmatige tewerkstelling het leefloon stopgezet te worden 

gedurende de gewerkte dagen en opnieuw toegekend voor dagen waarop er niet gewerkt 

werd, ook al komt de som van alle dagen hoger uit dan het categoriebedrag leefloon. 

Bijv. iemand die werkt van 05/09 tem 10/09 heeft recht op een volledig leefloon voor de 

periodes 01/09 tem 04/09 en terug vanaf 11/09 (mits geen andere inkomsten). 

 

Sociaalprofessionele vrijstelling 

De vrijstelling voor sociaalprofessionele integratie is een middel om de integratie van de 

rechthebbende die begint te werken of die een beroepsopleiding aanvat of verderzet, aan te 

moedigen. De netto inkomsten die hieruit voortvloeien, komen in aanmerking na aftrek van 

een vrijgesteld bedrag van 234,55 € (geïndexeerd op 1 december 2012) per maand voor 

een totale periode van 3 jaar. De toepassing van deze vrijstelling vangt aan op de eerste dag 

waarvoor het voordeel van de vrijstelling verschuldigd, maar wordt opgeschort voor de 

perioden tijdens dewelke de persoon er geen aanspraak kan op maken, en kan worden 

samengeteld tijdens een periode die 6 jaar later afloopt. Graag verwijzen we hier naar de 

omzendbrief van 22/07/2014 betreffende het KB van 25 april 2014 dat artikel 35, §1 van het 
KB van 11 juli 2002 wijzigt. 

 

Deze vrijstelling moet volgens artikel 35 van het KB van 11 juli 2002 verplicht worden 

toegepast bij de berekening van het toe te kennen aanvullend leefloon, behalve wanneer de 
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betrokkene vraagt om de toepassing van deze bepaling uit te stellen in de tijd (bijvoorbeeld 

wanneer hij begint met een uitzendarbeid van 5 dagen en niet weet of hij op korte termijn 

nog meer zal kunnen werken). 

 

Indien er een GPMI student is, dient de SPI eveneens verplicht te worden toegepast in geval 

van inkomsten uit tewerkstelling. Bij een GPMI student mag de SPI worden toegepast 

gedurende de hele duur van het GPMI en is de periode niet beperkt tot 6 jaar. Bovendien 

dient de tijdens de GPMI student toegepaste SPI niet mee voor de duur van de hierboven 

vermelde SPI. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

Er werden zowel bij de uitgaven als de ontvangsten verschillen vastgesteld 

Op vlak van de uitgaven werd vastgesteld dat er een aanzienlijk verschil is in de cijfers 

tussen de toelagen van de POD MI en de OCMW-uitgaven. Dit heeft terugvorderingen tot 

gevolg.  

Op vlak van de terugvorderingen werd vastgesteld dat voor de jaren 2010, 2011 en 2012 

slechts enkele van de teruggevorderde bedragen werden doorgegeven aan de POD MI. De  

niet-doorgegeven bedragen zullen dan ook worden teruggevorderd. 

 

Er werd een verschil in de uitgaven vastgesteld tijdens de inspectie.  

In sommige gevallen werd er meer betoelaging aangevraagd dan er uitgegeven werd, in 

andere gevallen werd er minder betoelaging aangevraagd dan er uitgegeven werd. 

Dit wordt enerzijds veroorzaakt door vergissingen bij de aanvragen, maar anderzijds ook 

doordat formulieren niet aanvaard zijn in ons systeem en dit niet wordt opgemerkt  

Om dit te voorkomen raden we aan om periodiek de maandstaten van de POD MI te 

vergelijken met de cijfers van het OCMW. 
 

De geïnde terugvorderingen worden niet of gedeeltelijk doorgegeven aan de POD MI. 

 

 

Wij adviseren om de terugvorderingen die effectief geïnd worden door het OCMW en die 

betrekking hebben op een uitgave van het OCMW die in het verleden werd betoelaagd 

door de POD MI  door te geven v ia het D-formulier. Indien de terugvordering opgesplitst 

wordt in een afbetalingsplan dat loopt over verschillende jaren, dient er tenminste eenmaal 

per jaar aan de POD MI doorgegeven te worden wat voor dat jaar in de verschillende 

dossiers aan terugvorderingen werd ontvangen.  

Op het formulier dat gebruikt wordt om de terugvorderingen door te geven (formulier D) 

dient er verplicht de rubriek begin en einddatum waarop de terugvordering betrekking te 

worden ingevuld.  Wanneer dit niet gebeurt zal het formulier D niet worden aanvaard.  

Daarnaast dient als datum referentieperiode steeds de datum van de werkelijke ontvangst in 

de boekhouding door te geven.  

 

Momenteel worden de meeste ontvangsten niet doorgegeven aan de POD MI en de 

ontvangsten die wel worden doorgegeven, worden doorgegeven als correctie op de 

uitgaven . De teruggave aan de POD MI gebeurt nu immers door het regulariseren van het 

formulier B, terwijl dit met het specifieke terugvorderingsformulier D niet wordt gebruikt. 

Er wordt dus nu door het OCMW met de formulieren altijd met compensatie gewerkt, dit 

wil zeggen dat in plaats van het doorgeven van een formulier C invoege vanaf nu en een 

formulier D om het verleden recht te zetten gewoon het formulier B wordt 

geregulariseerd, m.a.w. de uitgaven worden achteraf verlaagd om de intussen geïnde 
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ontvangst te compenseren. 

Het werken met een formulier D verhoogt de transparantie en zorgt ervoor dat de 

verwerking van de toelage bij de POD MI meer aansluit bij de boekhoudkundige situatie. In 

de boekhouding van het OCMW werd er immers daadwerkelijk eerst een uitgave en nadien 

een ontvangst geboekt, terwijl bij de POD MI de uitgave nadien gewoon werd verlaagd tot 

het bedrag van de netto uitgave die bij het OCMW overbleef na het boeken van de 

ontvangst. Dit is bij controle soms moeilijk terug te vinden en aan elkaar te koppelen indien 

niet bij elke terugvordering de precieze terugvorderingsperiode wordt vermeld. Vandaar is 

het ten sterkste aan te bevelen met een formulier D te werken. Dit komt ook de opvolging 

bij het OCMW zelf ten goede doordat er een duidelijker beeld is welke ontvangsten reeds 

werden doorgegeven aan de POD MI. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

De gecontroleerde dossiers bevatten soms niet alle noodzakelijke bewijsstukken. De 

toekenning gebeurde soms niet conform de wettelijke bepalingen. Graag verwijzen we naar 

de omzendbrief van 22/12/2008 (Omzendbrief betreffende nieuwe maatregelen in het kader 

van het Sociaal Stookoliefonds), in het bijzonder de punten 7, 9 en 12. 

 

Register 

Er werd vastgesteld dat het OCMW geen register bijhoudt van de aanvragen voor een 

stookoliepremie. Van elke aanvraag moet er een spoor zijn door middel van een registratie. 

Dit kan op meerdere manieren gebeuren, bijvoorbeeld het chronologisch nummeren van 

afgeleverde ontvangstbewijzen, het daadwerkelijk inschrijven in een boek van de aanvragen 

of het chronologisch nummeren van de aanvraagformulieren. Het moet voor de inspectie 

tevens mogelijk zijn de aanvragen voor een stookoliepremie op te sporen die geweigerd 

werden. 
 

Beslissing/kennisgeving 

Over elke toekenning van een verwarmingstoelage moet een individuele beslissing genomen 

worden die aangetekend of tegen ontvangstbewijs moet worden ter kennis gegeven aan 

betrokkene. 

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. 

De beslissing dient ook de geldsom te vermelden. 

 

Tenlasteneming volledige stookoliefactuur van de leverancier door het OCMW 

Indien het OCMW de volledige factuur van de leverancier ten laste neemt, dienen er in de 

boekhouding 2 boekingen op een verschillend artikel terug te vinden zijn, een eerste met 

het bedrag van de premie op het artikel van het stookoliefonds en een tweede met het 

bedrag van het saldo van de leveranciersfactuur op een ander artikel (bvb. terugvorderbare 

steun). In de beslissing dient ook duidelijk opgenomen te worden dat een gedeelte van deze 

factuur ten laste van het fonds is.  

 

Categorie van bij de aanvrager inwonende personen 

Het bewijs van categorie (volgens statuut of inkomen) dient steeds geleverd te worden 

voor ieder meerderjarig lid van het huishouden. Het statuut/de inkomsten van de aanvrager 

én van de inwonende meerderjarige personen is van belang omdat dit bepaalt of er recht is 

op een premie of niet. Het volstaat dus niet enkel de categorie van de aanvrager te bepalen 

om te beslissen of er recht is op de premie, dit bewijs van categorie dient ook geleverd te 

worden voor ieder meerderjarig lid van het huishouden. 
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Bewijs gezinssamenstelling 

Het OCMW moet de gezinssamenstelling kunnen aantonen op het moment van de aanvraag 

van de stookoliepremie. Dit gedeelte van het sociaal onderzoek is belangrijk, daar er een 

inkomensonderzoek moet gebeuren voor inwonende personen die niet over het statuut 

verhoogde tegemoetkoming beschikken of niet tot categorie 3 behoren.  

 

Categorie 3 attest behoeftigheid 

In het geval van een aanvraag door een persoon behorend tot categorie 3 dient er niet 

alleen een bewijs geleverd te worden van de beschikking van toelaatbaarheid uitgesproken 

in het kader van een collectieve schuldenregeling of een bewijs dat er een procedure van 

schuldbemiddeling loopt overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet, maar dient 

tevens geattesteerd te worden dat betrokkene een zodanige schuldenlast heeft dat hij niet 

in staat is zijn stookoliefactuur geheel of gedeeltelijk zelf te betalen. 

 
Betaling 

De betaling dient binnen 15 dagen na de beslissing te gebeuren. 

 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Debriefing 

Er vond een debriefing plaats in het bijzijn van het diensthoofd sociale dienst. De resultaten 

en aanbevelingen werden besproken. Tijdens de debriefing konden er ook bijkomende 

vragen gesteld worden. 

Er werden aanbevelingen voor de toekomst gegeven. De debriefing had plaats in een 

constructieve sfeer. 

 

 

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 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 
2010-2011-

2012 
Zie bijlage 4 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug- 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

controle van de sociale dossiers 

Referentiejaar 

2014 

Cf. bijlage nr. 

3 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 
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kostenstaten 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

boekhoudkundige controle 

2010-2011-

2012 
€ 13.209,22 

Door onze 

diensten 

Op een van de 

volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 2013 € 490,00 
Door onze 

diensten 

Op de volgende 

subsidie die u 

wordt toegekend 

 
 

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 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 – REFERENTIEJAAR 2014 
 

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 niet helemaal correct werd toegepast met 

betrekking tot de volgende elementen:  

 aanvraagformulier/intakeformulier: ondertekening niet voorafgegaan 

door handgeschreven vermelding ‘gelezen, oprecht en volledig 

verklaard’; 

 de duur en de evaluaties van de GPMIs. 

 

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 het recht op maatschappelijke integratie niet nageleefd en/of de 

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

geformuleerd in punt 4. Vaststellingen en aanbevelingen van dit verslag. 
 

De dossiers waarvoor verbeteringen zullen worden uitgevoerd door onze diensten zijn 

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 2010 - 2012 
 

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 van het OCMW (met uitzondering van de uitgaven 
voor tewerkstellingen in het kader van Art. 60§7 van de Organieke Wet van 8 juli 
1976 betreffende de OCMW’s)  
 

 Cijfers  

POD MI 

Cijfers  

OCMW 

Verschil  

in EUR 

Verschil 

in % 

Uitgaven periode 2010-2011-

2012 

199.034,77 219.312,45 -20.268,08 -10,18% 

Terugvorderingen periode 

2010-2011-2012 

0,00 25.861,43 -25.861,43 100% 

Netto-uitgaven periode 2010-

2011-2012 

199.034,77 193.451,02 5.593,35 2,81% 

 

Wanneer de analyse wordt gemaakt van de uitgaven en de terugvorderingen apart merken 

we een tekort in de uitgaven in het nadeel van het OCMW op groter dan 1% en een verschil 

in de terugvorderingen in het nadeel van de POD MI groter dan 10%. 

Op basis van deze percentages wordt beslist om de uitgaven en ontvangsten per dossier te 

analyseren. 

 

2. Controle van alle dossiers 
 

Alle dossiers werden geanalyseerd. 

 

Analyse van de uitgaven 
 

De controle van uw stukken bracht het volgende aan het licht:  

 een te veel ontvangen toelage; 

 en een eventueel te weinig ontvangen toelage.  
 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelagen in controletabel 

4A. Een te veel ontvangen toelage van € 4.206,37 zal bijgevolg door onze diensten worden 

teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 

 

De eventueel te weinig ontvangen toelagen vindt u in controletabel 4B. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

De controle van uw stukken bracht een te veel ontvangen toelage aan het licht. 
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U vindt een gedetailleerde beschrijving van de te veel ontvangen toelage per begunstigde in 

controletabel 4C. 

 

Een te veel ontvangen toelage van € 9.002,85 zal bijgevolg door onze diensten worden 

teruggevorderd op een volgende subsidie die u zal worden toegekend. 

  

3. Conclusies  
 

Voor de gecontroleerde periode 2010-2011-2012 bekwam de inspectie de volgende 

resultaten: 

 

- Uw OCMW heeft voor een bedrag van € 4.206,37 te veel aan toelagen ontvangen  

 

Op basis van de dossiers waarvan u de lijst in controletabel 4A vindt, werd er afgeleid dat 

uw OCMW voor een bedrag van € 4.206,37 te veel aan toelagen heeft ontvangen.  

 

Deze te veel ontvangen toelagen zullen door onze diensten teruggevorderd worden.  

 

- Uw OCMW heeft eventueel te weinig toelagen ontvangen.  
 

De desbetreffende subsidies zouden u nog kunnen worden terugbetaald, op voorwaarde dat 

de termijn van 45 dagen werd nageleefd en dat u zelf uw regularisaties aan onze diensten 

bezorgt (art. 21 §6 van de Wet van 26/05/2002). 

 

Om te weten of er nog een eventueel recht geldt voor de inning van dit bedrag en hoe u dit 

recht kunt laten gelden, kunt u contact opnemen met onze Front Office vraag@mi-is.be of 

tel. 02/508.85.85) om zo een lijst te krijgen van de formulieren die geweigerd werden (en 

uitleg over de foutieve codes). Deze documenten zullen u per mail bezorgd worden.  

 

- Uit uw terugvorderingen kan worden afgeleid dat uw OCMW voor een bedrag van € 

9.002,85 te veel aan toelagen ontving. 

 

In controletabel 4C verder in dit rapport vindt u een gedetailleerde beschrijving. 

 

Dit bedrag zal door mijn diensten teruggevorderd worden. 

 

 

Een uiteindelijk bedrag van € 13.209,22 (€ 4.206,37  uitgaven + € 9.002,85 terug-

vorderingen) zal worden afgehouden op het bedrag van de volgende toelagen.  
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BIJLAGE 5: CONTROLE VAN HET STOOKOLIEFONDS VOOR HET JAAR 2013 
 

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 Eventueel subsidietekort 

€ 19.406,24 € 18.580,24 € 826,00 

 

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld.  

 

 

2. Controle op de toepassing van de wetgeving en op de bewijsstukken  
 

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

 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 al de bij hem inwonende meerderjarige personen;  

 bestaansmiddelen van heel het huishouden; 

 identiteitsgegevens van de aanvrager (via een kopie van de identiteitskaart); 

 gezinssamenstelling; 

 attest van behoeftigheid in geval van categorie 3. 
 

Uw centrum heeft 104 aanvragen verwerkt tijdens deze boekingsperiode voor de 

verwarmingstoelagen. 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 de volgende punten niet werden nageleefd door uw OCMW: 

 Inschrijving van de aanvragen in een register;  
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 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 en gaat 

na of er aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is voor ieder meerderjarig gezinslid 

apart;  

 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. 

 

 

3. Conclusies 
 

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van € 490 vastgesteld. Dit 

bedrag zal door onze administratie teruggevorderd worden op de volgende subsidie die u zal 

worden toegekend.  

 


