
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 26, 

27 april en 2, 4 en 16 mei 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, 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/nl/tools-ocmw/handleiding). 
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2. INSPECTIES 

 

 Omschrijving Jaar Bijlage 

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

medische kosten 
2013-2014 

Bijlage 1: controle van de medische 

bewijsstukken 

2 
Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige 

controle 

Geen controle 

uitgevoerd 
 

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 controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. 

 

De inspectie werd voortreffelijk voorbereid door uw medewerkers, die bovendien steeds 

ter beschikking stonden om toelichting te geven of bijkomende informatie te verschaffen.  

 

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. 
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Wet van 02/04/1965, controle medische kosten 

 

Behalve voor (legaal) in een lokaal opvanginitiatief verblijvende personen dienen er door 

de begunstigde ondertekende aanvragen tot steun aangetroffen te worden in de dossiers, 

hetgeen niet het geval was.  

 

De sociale verslaggeving is veelal ontoereikend. De sociale verslagen omvatten geen 

situatieschets, enkel soms de beschrijving van de asielprocedure of de vaststelling dat er 
bepaalde kosten zijn. Zo vermeldt in één dossier het eerste verslag slechts dat betrokkene 

aankwam in het LOI en voordien in een opvangcentrum verbleef; in het tweede en laatste 

sociaal verslag staat enkel te lezen dat betrokkene het LOI verlaten heeft. In een ander 

dossier, aangaande een illegaal verblijvend gezin, valt niet op te maken uit het sociaal 

verslag met welke middelen de familie overleeft. In nog een ander dossier, waarin 

betrokkene beschikte over een arbeidsvergunning, werd hiervan geen melding gemaakt in 

de sociale verslagen, noch waren er bewijzen in het dossier aanwezig dat de KSZ 

geraadpleegd werd. De sociale verslagen in de verschillende dossiers maken evenmin 

melding van afgelegde huisbezoeken. In de helft van de gecontroleerde dossiers verstreek 

er bovendien een periode van meer dan een jaar tussen twee opeenvolgende sociale 

verslagen. In één dossier, waarin een combinatie van deze tekortkomingen werd 

aangetroffen, worden alle tot de steekproef behorende kosten teruggevorderd.  

De Inspectie herinnert eraan dat voor elk dossier (een) sociale verslag(en) dienen 

teruggevonden te worden die de behoeftigheid van betrokkene aantonen. Een 

situatieschets met vermelding van de inkomsten, verblijfsadres, familiale situatie, 

verzekerbaarheid, legaal statuut, historiek asielprocedure, verblijfsdocumenten, resultaat 

afgelegde huisbezoek(en)1, omschrijving sociale situatie (woonomstandigheden, 

levenswijze, activiteiten (volgen lessen, opleiding, solliciteren, ziekte, …) en dergelijke is 

aan te bevelen zodat een duidelijk beeld van de begunstigde naar voor komt. Indien er een 

arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de tewerkstellingssituatie 

opgevolgd te worden, hetgeen zijn weerslag moet vinden in de sociale verslaggeving. Er 

dient opvolging te zijn van de dossiers en er moet voldoende informatie verzameld 

worden opdat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een geïnformeerde beslissing kan 

nemen. Een sociaal verslag wordt minstens één maal per jaar opgemaakt en telkens 

wanneer de situatie van de cliënt wijzigt. 

De Inspectie raadt het OCMW aan de Omzendbrief van 25 maart 2010 betreffende het 

sociaal onderzoek vereist voor de terugbetaling van de medische kosten alsook deze van 

14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, waarin 

een specifieke sectie gewijd is aan het sociaal onderzoek voorafgaand aan de 

tenlasteneming van medische kosten, opnieuw ter hand te nemen. 
 

In twee dossiers ontbreekt de kennisgeving van de beslissing tot ten laste name van de 

medische kosten. In de overige dossiers is wel een kennisgeving aanwezig, doch is deze 

inhoudelijk ontoereikend. De kennisgeving gebeurt in de vorm van het versturen van de 

notulen van de Raad. De begeleidende brief spreekt enkel over “materiële steun voor 

asielzoekers” en, uitgenomen in één dossier, vermeldt geen duurtijd.  

De Inspectie wijst erop dat voor alle dossiers waarvoor het OCMW medische kosten ten 

laste neemt (ook via Mediprima) er een (kennisgeving van de) beslissing aanwezig dient te 

                                                                    
1 In het kader van de ten laste name van medische kosten is het huisbezoek niet verplicht, maar ten zeerste 

aanbevolen. Het huisbezoek wordt 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. 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/het-sociaal-onderzoek-vereist-door-de-terugbetaling-van-de-medische-kosten-het-kader-van
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
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zijn in het dossier. De beslissingen moeten een duurtijd hebben en kunnen niet voor 

onbepaalde duur getroffen worden. De kennisgeving van de beslissingen betreffende het 

ten laste nemen van medische kosten of het afleveren van een medische kaart in het kader 
van Mediprima moet evenzeer steeds een geldigheidstermijn hebben. 

 

Terugbetalingsregels ziekteverzekering en wet 02/04/1965: het OCMW vraagt, met 

uitzondering van sommige apothekerskosten, alle zaken terug die vermeld worden op de 

facturen. Het betreft met name verstrekkingen die niet gedekt worden door een 

vergoedbaar RIZIV-nomenclatuurnummer, ereloonsupplementen, niet vergoedbare 

ziekenhuiskosten (afleveringsmarges implantaten, niet vergoedbare medicijnen, …). Er 

wordt aanbevolen het informatiedocument medische bewijsstukken opnieuw grondig door 

te nemen. 

 

Met het oog op inspectie moet er voor een persoon met statuut C (illegaal) en D 

(clandestien) een attest dringende medische hulp of een kopie ervan bij elke kostenstaat 

(dus bij de kosten van elke maand) gevoegd worden. De (talrijke) kosten waarvoor het 

attest ontbreekt worden teruggevorderd.  

 

Bovendien konden er een heel aantal betalingsbewijzen niet voorgelegd worden. Ook in 

deze gevallen wordt overgegaan tot terugvordering. 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

 

De sociale dossiers zijn logisch gestructureerd en doorgaans goed samengesteld. Ze geven 

blijk van een gedegen begeleiding van cliënten, hoewel deze niet steeds zijn weerslag vindt 

in de sociale verslagen en beslissingen.   

 

De door de Inspectie vastgestelde verbeterpunten zijn relatief talrijk en in sommige 

gevallen zwaarwichtig. Ze worden hieronder opgesomd, tezamen met de eraan 

gekoppelde aanbevelingen waarvan de Inspectie verwacht dat het OCMW ze ter harte zal 

nemen.  

 

Intakeformulier  

Het intakeformulier was niet steeds gedateerd en voorzien van de formule “gelezen, oprecht en 

volledig verklaard” 

Het aanvraag- of intakeformulier is een cruciaal dossierstuk, dat het OCMW alle gegevens 

aanreikt nodig voor het samenstellen van de materiële, sociale en financiële toestand van 

de 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. Het niet-naleven van deze 

verplichting, die is opgenomen in artikel 6 § 2 van het K.B. van 11 juli 2002, ondermijnt de 

bewijskracht van het intakeformulier. 
 

Sociaal onderzoek  

De resultaten van het huisbezoek werden niet opgenomen in het sociaal verslag. 

Aan de hand van het sociaal verslag kan vaak niet worden vastgesteld dat er een 

huisbezoek werd uitgevoerd door de maatschappelijk assistent. 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 

https://www.mi-is.be/nl/dringende-medische-hulp
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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. Bij 

voorkeur worden afgelegde huisbezoeken periodiek vermeld in het sociaal verslag, of 

wordt er vanuit het sociaal verslag verwezen naar de plaats waar de resultaten van de 

afgelegde huisbezoeken kunnen teruggevonden worden. 

 

De via de KSZ beschikbare gegevens worden niet ten volle benut  

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

vanuit de KSZ beschikken, 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/zij direct van de hulpaanvrager ontvangt of met 

zijn/haar eigen vaststellingen op het terrein, onder meer tijdens huisbezoeken. De data van 

de KSZ-consultatie worden best geregistreerd, en de prints dan wel de logs dienen 

bijgehouden te worden in de dossiers. 

 

De sociale verslagen zijn te weinig verhelderend   

De sociale verslagen zijn vaak summier en missen diepgang. Cruciale zaken zoals de 

familiale situatie, de bestaansmiddelen, eventuele andere rechten en de werkbereidheid 

blijven soms onderbelicht. De verslagen ontberen een goede structuur en zouden gebaat 

zijn bij de invoering (en het consequent gebruik) van rubricering. In sommige dossiers 

werd vastgesteld dat niet de gepaste gevolgen werden verbonden aan de tijdens het 

sociaal onderzoek gedane vaststellingen (bvb. impact op verhaalsrecht van bereiken leeftijd 

25 jaar). De voorstellen tot beslissing zijn veelal niet voldoende concreet en soms 

onduidelijk. 

 

De Inspectie verwijst naar de reeds hiervoor aangehaalde Omzendbrief van 14 maart 2014 

betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek, inclusief de specifieke 

sectie met betrekking tot RMI-dossiers.  

 
Bewijsstukken/samenstelling dossiers 

De voorgelegde dossiers tijdens de inspectie waren niet steeds volledig. 

De aan de Inspectie voorgelegde dossiers dienen alle documenten te bevatten die geleid 

hebben tot de beslissing. Dit omvat, naast de in de toepasselijke wetgeving omschreven 

documenten zoals het ontvangstbewijs, het aanvraagformulier, de sociale verslagen en 

kennisgevingen, tevens alle bewijsstukken ter rechtvaardiging van het recht op 

maatschappelijke integratie. In de voorgelegde dossiers bleken bepaalde documenten die 

een belangrijke impact hebben op de toekenning van het recht en/of de omvang daarvan, 

te ontbreken, met name bewijsstukken omtrent bestaansmiddelen (bvb. bewijs van 

betaling van onderhoudsgeld en kinderbijslag aan de betrokkene, het al of niet hebben van 

een studiebeurs, loonbrieven).   

 

Verrekening bestaansmiddelen 

De verrekening van de bestaansmiddelen is niet transparant 

Op basis van de dossiers kan niet of slechts moeilijk uitgemaakt worden welke 

bestaansmiddelen op welke manier worden verrekend. Bewijsstukken dienaangaande zijn 

niet steeds aanwezig in dossiers en ook de sociale verslagen zijn op dit punt vaak 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-minimumvoorwaarden-voor-het-sociaal-onderzoek
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onvoldoende verhelderend (zie opmerking en aanbeveling hierboven). Bovendien worden 

er bestaansmiddelen verrekend zonder dat hiervoor een basis terug te vinden is in de 

beslissingen, en zonder dat dit vermeld laat staan geduid wordt in de kennisgevingen (zie 
opmerkingen en aanbevelingen hieronder). 

 

De SPI-vrijstelling wordt niet altijd (correct) toegepast 

Uit de dossiers en opgevraagde berekeningen blijkt dat de vrijstelling voor sociale 

professionele integratie niet steeds correct wordt toegepast, waardoor het bedrag van het 

toegekende aanvullende leefloon fluctuaties vertoont die niet volledig stroken met de 

verrekende (wisselende) bestaansmiddelen. De SPI-vrijstelling heeft tot doel de sociaal-

professionele integratie van de leefloongerechtigde, en specifiek bij studenten het opdoen 

van beroepservaring en het vergroten van de zelfstandigheid, te bevorderen. De 

toepassing ervan is een recht van de gebruiker en is verplicht voor het OCMW. Het 

wordt aangeraden (opnieuw) kennis te nemen van het betreffende hoofdstuk van de 

Algemene Omzendbrief RMI, waarin de toepassing van de verschillende SPI-vrijstellingen in 

detail uit de doeken wordt gedaan, inclusief voorbeelden. Wanneer zou blijken dat een en 

ander terug te voeren is op een softwareprobleem, beveelt de Inspectie aan contact op te 

nemen met de softwareleverancier.  

 

Beslissingen/kennisgevingen 

Het OCMW neemt soms verdagings- of uitstelbeslissingen. 

De wetgeving voorziet niet in uitstelbeslissingen, doch slechts in beslissingen tot 

toekenning, weigering of herziening. Wanneer het sociaal onderzoek niet tijdig kan 

afgerond worden, dan dient een weigeringsbeslissing te worden genomen. Naar 

betrokkene toe kan dit geduid worden en gemeld dat na afronding van het sociaal 

onderzoek, op een latere Raadszitting, toegekend kan worden vanaf datum aanvraag.  

 

De beslissing tot toekenning van het leefloon wordt soms beperkt in de tijd 

In sommige beslissingen (en kennisgevingen daarvan) staat te lezen dat “het recht op 

maatschappelijke integratie onder de vorm van een leefloon wordt toegekend voor de 

periode van één jaar”. Toekenningen kunnen echter niet beperkt worden in de tijd: het 

recht bestaat immers zolang de toekenningsvoorwaarden vervuld worden en het OCMW 

moet deze minstens één maal per jaar controleren. Het verdient dan ook aanbeveling om 
bovenstaande zin als volgt te herformuleren: “het recht […] wordt toegekend vanaf 

dd/mm/jjjj en wordt ten laatste herzien op dd/mm/jjjj (+ 365 dagen)”. Eenzelfde opmerking 

kan gemaakt worden betreffende de beslissingsvoorstellen in de sociale verslagen.  

 

- Het toegekende recht vindt onvoldoende zijn grondslag in de beslissingen  

- De kennisgevingen van de beslissingen bevatten onvoldoende informatie en zijn onvoldoende 

begrijpelijk voor de betrokkene  

De beslissingen zijn onvoldoende consistent en nauwkeurig wat de verrekening van 

bestaansmiddelen betreft. Bestaansmiddelen worden al dan niet in aanmerking genomen – 

en, afhankelijk van de mate waarin dit gebeurt, leefloon wordt al of niet uitbetaald – 

zonder dat dit op degelijke wijze geschraagd wordt door een beslissing van de Raad. 

Daarenboven ontbreken in de beslissingen en kennisgevingen enkele belangrijke verplichte 

vermeldingen,  waaronder het bedrag van het toegekende recht, de wijze van berekening 

ervan en in enkele gevallen zelfs de toegekende categorie. Ook de motivering in rechte en 

in feite komt onvoldoende naar voren in de beslissingen en kennisgevingen. In dit verband 

heeft het OCMW heeft de gewoonte te verwijzen naar de (meegestuurde) notulen, 

hetgeen de begrijpelijkheid voor de betrokkene niet ten goede komt. Voorts bevatten 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/algemene-omzendbrief-betreffende-de-wet-van-26-mei-2002-betreffende-het-recht-op
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beslissingen en kennisgevingen soms redundante, niet (meer) toepasselijke informatie, 

voor de betrokkene verwarrende vermeldingen2 alsook materiële vergissingen. Dit alles 

heeft tot gevolg dat de betrokkene onvoldoende zicht kan krijgen op het recht dat 
hem/haar wordt toegekend, en het dus bijzonder moeilijk is voor hem/haar om de 

juistheid ervan te (laten) controleren.  

De Inspectie is van oordeel dat deze opmerkingen bijzonder zwaarwichtig zijn, en zal er bij 

de volgende controle specifiek op toezien dat substantiële voortuitgang wordt geboekt op 

dit vlak.  

Elke beslissing met individuele strekking die rechtsgevolgen heeft ten aanzien van het recht 

van de betrokken persoon op maatschappelijke integratie, moet op schrift worden gesteld 

en worden gemotiveerd. Deze motivering moet afdoende zijn en moet zowel betrekking 

hebben op de juridische als op de feitelijke elementen die aan de beslissing ten gronde 

liggen. Wanneer de beslissing betrekking heeft op een geldsom, moet ze het toegekende 

bedrag vermelden, alsmede de wijze van berekening en de regelmaat van de betalingen. 

(artikel 21 § 2 RMI-Wet). De beslissing moet bovendien alle in paragraaf 3 van dat artikel 

opgelijste vermeldingen bevatten, bij gebreke waarvan de beroepstermijn niet begint te 

lopen. Ze moet in een voor het publiek begrijpelijke taal zijn opgesteld (artikel 6 van het 

Handvest van de Sociaal Verzekerde). 

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

(bvb. verkrijgen, vermeerderen of verminderen van bestaansmiddelen), moeten deze het 

voorwerp uitmaken van een afzonderlijke beslissing (en kennisgeving) tot herziening, 

waarbij de eerder genoemde verplichte vermeldingen (inclusief feitelijke en juridische 

motivering van de herziening en berekeningswijze) onverkort gelden. Bij maandelijks 

wisselende bestaansmiddelen (bvb. inkomsten uit interim-arbeid) kan het OCMW 

eventueel een kaderbeslissing te nemen (zonder begroting van bestaansmiddelen), en de 

betrokkene maandelijks een overzicht sturen van het toegekende bedrag en de daarbij 

gevolgde berekeningswijze.  

Tot slot raadt de Inspectie aan de interne kwaliteitscontrole op de dossiers vooraleer ze 

op de Raad gebracht worden, te versterken. 

 

GPMI 

Er werd vastgesteld dat de sociale balans ontbreekt in de dossiers. 

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. Middels het GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar 

zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in 

de richting van een inschakeling in het arbeidsproces. Op basis van de sociale balans 

(hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, niet enkel tewerkstelling) 

kan een GPMI opgemaakt worden met voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op 

maat kan afgeleverd worden. Op die manier zal de opmaak van de sociale balans bijdragen 

aan de kwaliteit van de afgesloten GPMI’s.  

 

Er zijn geen door de begunstigde ondertekende evaluaties in de dossiers aanwezig. 

                                                                    
2 Bvb. “Het recht op RMI onder de vorm van een leefloon, u toegekend vanaf … wordt herzien: er wordt u 

een recht op RMI onder de vorm van een leefloon toegekend”.  

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/algemene-omzendbrief-betreffende-de-wet-van-26-mei-2002-betreffende-het-recht-op
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Met uitzondering van een enkele evaluatie in één dossier, ontbreken evaluaties zoals 

voorzien in artikel 15 van het RMI-KB. Het GPMI dient minstens drie maal per jaar te 

worden geëvalueerd met de betrokkene, de maatschappelijk werker en eventueel derde 
partners, en dit minstens tweemaal tijdens een persoonlijk treffen. Deze evaluaties moeten 

geformaliseerd worden en aanwezig zijn in het dossier, ondertekend door de 

maatschappelijk assistent en de betrokkene. In de betrokken dossiers wordt de bijzondere 

GPMI-toelage van 10% teruggevorderd voor de looptijd van een volledig jaar van het 

dossier na november 2016. In de dossiers waarin opvolging en evaluatie via de 

arbeidstrajectbegeleiding werd voorzien (t.t.z. in dossiers met een algemeen GPMI), kan de 

bijzondere toelage om die reden behouden blijven. Wel dient het OCMW ook in deze 

dossiers in de toekomst geformaliseerde GPMI evaluaties in de zin van voornoemd artikel 

15 te voorzien.  

 

Het OCMW vraagt de bijzondere GPMI-toelage te vroeg aan 

De bijzondere (verhoogde) toelage is pas verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand 

waarin een GPMI werd ondertekend (of, in het geval van een GPMI-student vóór 

november 2016, vanaf de ondertekening van het GPMI). In meerdere gevallen werd de 

toelage reeds daarvoor aangevraagd, hetgeen de terugvordering ervan voor de niet-

verschuldigde periode tot gevolg heeft. 

 

Het OCMW maakt verschillende fouten betreffende het GPMI voor studenten. 

De in de dossiers aanwezige GPMI’s-student bevatten niet steeds alle verplichte 

vermeldingen (bvb. gevolgde studies en onderwijsinrichting). Alle informatie over de 

specifieke situatie van de studenten met volledig leerplan wordt uitgelegd in de Algemene 

Omzendbrief RMI. 

 

Het OCMW trekt het leefloon van een student met GPMI in zonder dat het dossier motivering of 

bewijsstukken bevat 

De jongere moet zijn werkbereidheid aantonen tijdens de periodes die verenigbaar zijn 

met zijn studies, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheids- of billijkheidsredenen. 

Deze voorwaarde moet individueel en dus geval per geval nagegaan worden. Het 

intrekken van een maand leefloon in de maand augustus zonder bewijs van 

overeenkomstige inkomsten in die periode, zonder motivering in het sociaal verslag en 
zonder beslissing/kennisgeving, is onrechtmatig. In datzelfde verband is de clausule in het 

GPMI dat ‘het leefloon wordt geschorst gedurende 1 maand indien u geen gevolg geeft aan 

het verrichten van minimum 23 dagen studentenarbeid’, te absoluut. Het niet-verrichten 

van deze arbeid kan eventueel leiden tot een schorsing van het leefloon gedurende een 

maand wegens niet-nakoming van het GPMI, maar zulks vereist het volgen van een 

procedure (zie artikel 30 § 2 van de RMI-Wet) en is geenszins een automatisme (er 

kunnen immers gegronde redenen zijn waarom de student niet kon werken). 

 

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle 

De Inspectie stelde vast dat de boekhouding voor de gecontroleerde jaren op diverse 
punten onduidelijkheden vertoonde. Om hieraan te verhelpen, formuleert de Inspectie 

volgende aanbevelingen: 

- de verschillende steuntypes boeken op de daartoe voorziene artikels, eerder dan op 

één algemeen artikel; 

- de naam van de derde invullen bij de boeking; 

- bij de omschrijving van de ontvangsten duidelijk vermelden op welke periode de 

ontvangst betrekking heeft (bvb. ‘terugvordering leefloon maart 2017’). 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/algemene-omzendbrief-betreffende-de-wet-van-26-mei-2002-betreffende-het-recht-op
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/algemene-omzendbrief-betreffende-de-wet-van-26-mei-2002-betreffende-het-recht-op
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Met betrekking tot de aangifte van de terugvorderingen wordt er voorts aangeraden om 

de procedure te herzien. In de controleperiode gaf het OCMW de terugvorderingen met 
terugwerkende kracht aan, dus door het verwijderen of aanpassen van eerder gevraagde 

toelagen. De juiste methode om ontvangsten aan te geven aan de POD MI is echter de 

volgende: 

- 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. 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); 

- 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. 

 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 

Het valt toe te juichen dat alle gecontroleerde dossiers degelijk werden geregistreerd en 

in alle gevallen een ontvangstbewijs werd afgeleverd.  

 

In enkele dossiers bleken de bijgevoegde prints van de KSZ-stromen niet toe te laten om 

de gezinssamenstelling onomstotelijk vast te stellen. Nochtans moet de 

gezinssamenstelling van de aanvrager uit het dossier kunnen afgeleid worden. Dit bewijs 

kan geleverd worden via het informaticasysteem dat het OCMW gebruikt voor de 

aanvragen stookoliepremie, of via het rijksregister/TR25. 

 

In vier van de 10 gecontroleerde dossiers werd de beslissing niet binnen de 30 dagen 

volgend op de aanvraag werd genomen. Andere proceduretermijnen werden wel 

systematisch gerespecteerd.  

 

In de helft van de gecontroleerde dossiers ontbraken beslissing en kennisgeving, in weerwil 
van artikel 257 § 2 van de Programmawet van 22 december 20083. Dossiers beslist in de 

                                                                    
3 “De beslissing inzake de verwarmingstoelage, genomen door de raad voor maatschappelijk welzijn of door één 

van de organen aan wie de raad bevoegdheden heeft overgedragen, wordt per brief of tegen ontvangstbewijs 

meegedeeld aan de aanvrager binnen acht dagen te rekenen vanaf de datum van de beslissing. De beslissing is 

met redenen omkleed en vermeldt de mogelijkheid tot het instellen van beroep, de beroepstermijn, de vorm 

van het verzoekschrift, het adres van de bevoegde beroepsinstantie en de naam van de dienst of van de 
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tweede helft van 2016 bevatten wel kennisgevingen, waarmee volgens het OCMW gevolg 

werd gegeven aan de opmerkingen die de Inspectie formuleerde tijdens de vorige controle 

uit 2015. In één dossier, waarin de toelage (initieel) werd geweigerd, bevatte de 
kennisgeving geen vermelding omtrent de beroepsmogelijkheden, ondanks 

hogergenoemde bepaling.  

Niettegenstaande de positieve evolutie, waarbij aanvragen voor tussenkomst ten laste van 

het Stookoliefonds sinds de tweede helft van 2016 en anders dan in het verleden wel 

aanleiding geven tot een beslissing en kennisgeving daarvan, dient toch opgemerkt dat de 

praktijk waarbij de Raad de beslissingsbevoegdheid aan de Voorzitter delegeert, die de 

genomen beslissingen dan tweemaal per jaar aan de Raad ter bekrachtiging voorlegt, niet 

strookt met de toepasselijke wetgeving, met name het eerder genoemde artikel 257 van 

de Programmawet van 22 december 2008 (beslissingen Stookoliefonds) alsook artikel 58 

van het OCMW-Decreet (bevoegdheden OCMW-voorzitter). Het OCMW wordt 

aangeraden de procedure zo te herzien dat beslissingen omtrent tussenkomsten ten laste 

van het Stookoliefonds voortaan genomen worden door de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn. 

 

In vier dossiers waren er voorts problemen met het bewijs van het statuut, in de zin dat 

de in het dossier aanwezige bewijsstukken het bestaan van het recht niet (volledig) 

schraagden (bvb. getrokken stroom bevatte geen elementen; oude beschikking collectieve 

schuldenregeling). Na navraag werden de meeste van problemen opgelost. In één dossier 

wordt de toelage ingehouden: de inwonende meerderjarige bleek niet RVV-gerechtigd en 

het bruto belastbaar inkomen overschreed de gestelde grens.  

 

Fonds Participatie en Sociale Activering 

 

De activiteiten waarvoor het OCMW tussenkomst verleent zijn weinig gevarieerd: 

tegemoetkoming in lidgelden van verenigingen en psychologische begeleiding voor de 

activiteiten in het kader van resp. de algemene en de kinderarmoedemaatregel. Het voor 

deze laatste maatregel beschikbare budget werd niet volledig opgebruikt door het 

OCMW. Teneinde het OCMW te helpen in de toekomst eventueel een ruimer publiek te 

bereiken met een brede waaier van activiteiten, verwijst de Inspectie naar de informatie 

op de website van de POD MI, in het bijzonder ook naar de lijst met (niet) in aanmerking 

komende activiteiten. 

 

Er werden enkele (administratieve) problemen vastgesteld bij de controle van dit fonds, 

met name dan wat het voorhanden zijn, of de kwaliteit, van het bewijs van de betaling 

en/of deelname aan de activiteit betreft. 

Uitgezonderd één dossier betaalde het OCMW de tussenkomst steeds aan de 

betrokkene. Evenwel verdient de rechtstreekse betaling van de leverancier vanwege het 

OCMW de voorkeur. In de gevallen dat het OCMW rechtstreeks aan de betrokkene 

betaalt, dient deze laatste het bewijs te leveren dat hij/zij de activiteit verrichtte door zelf 

een betaalbewijs of een bewijs van deelname aan het OCMW te overhandigen. In enkele 
dossiers bleek dit bewijs aanvankelijk van onvoldoende kwaliteit (bvb. een algemene 

communicatie van de vereniging in verband met de jaarlijkse inschrijving). Ook wanneer de 

tussenkomst rechtstreeks aan de organiserende instantie wordt betaald dient het OCMW 

aandacht te besteden aan de kwaliteit van de factuur / het bewijsstuk (een niet-

                                                                                                                                                                                                                   
persoon, die binnen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan gecontacteerd worden voor het 

geven van toelichting”.  

https://www.mi-is.be/nl/fonds-voor-participatie-en-sociale-activering
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjatMqtiKHbAhWEyqQKHaPhD-cQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mi-is.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fsocio_culturele_participatie_-_activiteiten.xls&usg=AOvVaw0tDe3rae85l6qjrePjOUBk
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ondertekende brief van de aanbieder van de activiteit, zoals initieel werd voorgebracht, 

volstaat niet). 

 
Om tot het doelpubliek van de specifieke kinderarmoedemaatregel te behoren, moet de 

begunstigde minderjarig zijn. In één dossier bleek dit niet het geval, hetgeen 

terugvordering van de betrokken toelage tot gevolg heeft.  

 

Sociaal Fonds voor Gas- en Elektriciteit 

Voor de gecontroleerde periode diende het OCMW geen enkel dossier in inzake 

financiële maatschappelijke steun aan personen met schuldenlast die hun gas- en 

elektriciteitsrekeningen niet meer kunnen betalen. 

 

De Inspectie kan het OCMW enkel aanmoedigen om dit in de toekomst wel te doen, 
zodat de aan het Centrum toegewezen subsidie ten goede kan komen van de daartoe in 

aanmerking komende bevolking van de gemeente Bertem.  

 

De behandeling van de knipperlichten 

Geen opmerkingen.  

 

 
 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Evolutie ten opzichte van eerdere controles 

 

Ten opzichte van eerdere controles is er op bepaalde punten een verbetering vast te stellen. 

Dit is met name het geval met betrekking tot het Stookoliefonds, waarbij een aantal 

belangrijke gebreken vastgesteld tijdens de vorige controle (nl. het ontbreken van registratie 

en beslissingen/kennisgevingen), inmiddels werd rechtgezet.  

 

Op andere punten dient de Inspectie vast te stellen dat veel van de tijdens vorige controles 

geformuleerde opmerkingen nog steeds toepassing vinden. Hierbij kan vooral verwezen 

worden naar de controles van de medische kosten en de RMI-dossiers. Bij de RMI-controle 

past bovendien de bemerking dat – anders dan het geval is bij de medische kosten – de 

gecontroleerde dossiers grotendeels betrekking hadden op de periode na de vorige inspectie 

(2015), waardoor een verdere verbetering kon verhoopt worden.  

 

Debriefing 

Een uitgebreide debriefing van alle uitgevoerde controles vond plaats in aanwezigheid van het 

Diensthoofd Sociale Dienst, op de laatste controledag. De debriefing verliep in een goede, 

constructieve sfeer, waarbij ruimte was voor vraag en antwoord.  

 

Er werd vanuit het OCMW duiding gegeven bij enkele van de opmerkingen. Zo bleek de 

tijdens de controle vastgestelde onduidelijkheden bij de RMI-boekhouding deels verband te 

houden met een tijdelijke wissel van softwareleverancier.  

 

Het OCMW bezorgde nog opgevraagde documenten en informatie bij e-mails van 24 mei en 

4 juni 2018. 
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6. CONCLUSIE 
 

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

toelagen en de te veel ontvangen toelagen. 
 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, controle 

van de medische kosten 
2013-2014  € 8786,38 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 

 

Recht op Maatschappelijke 

Integratie, boekhoudkundige 

controle 

2013-2015 € 2531,67 Door onze diensten 

Op een van de 

volgende maandelijkse 

kostenstaten 

Stookoliefonds 

(verwarmingstoelage) 
2016 € 210 Door onze diensten 

Op de volgende 

subsidie die u wordt 

toegekend 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Sociale 

Activering 

2016 € 100 
Door onze dienst 

Budget 

Via een vordering tot 

terugbetaling die u zal 

ontvangen 

 

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 1 

CONTROLE VAN DE MEDISCHE BEWIJSSTUKKEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 2 APRIL 

1965 EN VAN HET M.B. VAN 30 JANUARI 1995 VOOR DE PERIODE VAN 2013-2014 

 

De controle werd uitgevoerd op twee niveaus: 

 Een controle op de naleving van de wetgeving terzake via een steekproef van de 

individuele dossiers 

 Een administratieve en financiële controle op een steekproef van de facturen, 
 

1. CONTROLE VAN DE INDIVIDUELE DOSSIERS (KOSTEN VIA 

FORMULIER D) 
 

De controle van de dossiers heeft betrekking op volgende elementen: 

 

 De steunaanvraag (indien nodig geacht) 

 De borg (indien nodig geacht) 

 De verzekerbaarheid via verblijfskaarten (TR25), tewerkstelling (KSZ) of verzekering 
in land van oorsprong (HZIV)  

 De sociale verslagen  

 De beslissingen/kennisgeving van de beslissingen 
 

Alle individuele dossiers werden gecontroleerd. De inspecteur stelt vast dat meerdere van 

de bovengenoemde elementen niet op een correcte manier werden toegepast, met name 

dan de steunaanvraag, de sociale verslagen en de beslissingen/kennisgevingen. In één dossier, 

waarin – naast andere tekortkomingen – de staat van behoeftigheid geenszins werd 

aangetoond in de sociale verslagen, leidde dit tot terugvordering van de in de 

controlerooster opgenomen  facturen. 

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving per dossier in de controletabel 1A. 

 

2. ADMINISTRATIEVE CONTROLE 
 

De controle had betrekking op de volgende elementen:  

 Administratieve juistheid van de aangiftes 

 Terbeschikkingstelling van de nodige facturen 

 Terbeschikkingstelling van de betalingsbewijzen 

 Naleving van de terugbetalingsregels van de ziekteverzekering en van de wet van 

02/04/1965. 

 

De inspecteur stelt vast dat, uitgenomen de administratieve juistheid van de aangiftes, deze 

elementen vaak niet op een correcte manier werden toegepast. U vindt een gedetailleerde 

beschrijving van de fouten per ingediende kost in de controletabel 1B. 

 

3. FINANCIELE CONTROLE  
 

3.1 Extrapolatie van de financiële resultaten  
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Voor deze controle werd een extrapolatie van de financiële resultaten uitgevoerd. De 

extrapolatieregels vindt u terug in de controlehandleiding op onze website. Hieronder vindt 

u de belangrijkste elementen van deze regels:  

 De medische kosten worden onderverdeeld in vier categorieën; voor elke categorie 

kan er een extrapolatie worden uitgevoerd  

 Zodra er binnen één kostencategorie een derde fouten wordt vastgesteld in de 
steekproef met kleine facturen (formulieren buiten stratificatie), zal er een 

extrapolatie worden uitgevoerd voor deze categorie. 

 Indien er minder dan een derde fouten wordt vastgesteld, zal er slechts een 

extrapolatie worden uitgevoerd indien er aan drie opeenvolgende voorwaarden 

voldaan is, namelijk: minimum aantal fouten in vergelijking met het aantal 

gecontroleerde formulieren + minimum terugvorderingsbedrag + minimum 

terugvorderingspercentage.  

 

Extrapolatieformule: 

 

[Globaal bedrag gesubsidieerd door de POD voor een bepaald soort kosten – globaal bedrag 

van de zogenoemde “stratificatiefacturen” voor dezelfde kosten] / het globaal bedrag van de 

facturen die op een willekeurige manier gecontroleerd werden voor dit soort kosten = de 

extrapolatiefactor (max = 10). 

 

3.2 Detail van het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten  
 

Alle formulieren worden gecontroleerd vanaf een bepaald bedrag per soort kosten (het 
betreft hier de zogenaamde “stratificatieformulieren”). Onder dit bedrag wordt een 

steekproef van formulieren vastgelegd en gecontroleerd (het betreft hier de zogenaamde 

“niet-stratificatieformulieren”).  

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten op basis van de steekproef: 

 

Kosten-

type 

Subsidie totaal  

niet stratificatie-

formulieren  

Totaal 

steekproef 

(in €) 

Extrapolatie

-factor 

Extrapolatie-

voorwaarden 

vervuld ? 

Terugvordering 

voor extrapolatie 

(in €) 

Terugvordering 

na extrapolatie 

(in €) 

Med1 € 3565,21 € 1214,96 2,93 JA € 292,40 € 856,73 

Far1 € 1913,00 € 886,89 2,16 JA € 733,46 € 1584,27 

Am1 € 1510,11 € 1510,11 1 NVT € 859,99 €  859,99 

Ho1 - - - - -  

Totaal terugvordering (in EUR) € 3300,99 
 

Legende: 

Med = medische kosten buiten zorginstelling. 

Far = farmaceutische kosten buiten zorginstelling. 

Amb = ambulante zorgen verstrekt in een zorginstelling.  

Hosp = ziekenhuiskosten verstrekt in een zorginstelling 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten na extrapolatie op basis van 

de steekproef bedraagt € 3300,99.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1 A/B. 

 

Tabel van de terugvordering voor de medische kosten van de stratificatie. 
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Kostentype 
Totaal categorie (in 

€) 

Totaal van de stratificatie-

formulieren (in €)   

Totaal van de 

terugvordering 

stratificatie-formulieren   

Med2 € 598,46 € 598,46 € 598,46 

Far2 - - - 

Am2 € 549,02 € 549,02 € 62,59 

Ho2 € 6724,74 € 6724,74 € 4824,34 

TOTAAL terug te vorderen (in EUR) € 5485,39 

 

Het totaalbedrag van de terugvordering van de medische kosten die betrekking hebben op 

de stratificatie bedraagt € 5485,39.  

U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle in controletabel 1A/B. 

 

4. ALGEMENE INFORMATIE 
 

Op onze website www.mi-is.be kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische 

kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in 

het document genaamd “Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en 

van het M.B. van 30/01/1995”.  

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV (www.riziv.be) die het 

mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te 

raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten.  

 

5. CONCLUSIES 
 

Voor de medische kosten (wet van 02/04/1965) heeft uw OCMW voor € 3300,99 
(steekproef) +€ 5485,39 (stratificatie) = € 8786,38 te veel aan toelagen ontvangen voor de 

gecontroleerde periode. 

Het te veel uitgekeerde bedrag zal geregulariseerd worden op één van uw volgende 

maandelijkse kostenstaten. 
 

Naar aanleiding van de controle zullen de gecontroleerde jaren in onze informatica 

toepassing definitief afgesloten worden.  

http://www.mi-is.be/
http://www.riziv.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 2016 

 

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. 

 

Afgezien van het eerste punt stelde de inspecteur in de geselecteerde dossiers 

tekortkomingen vast met betrekking tot al deze punten. Vooral op het stuk van het sociaal 

onderzoek, de beslissingen / kennisgevingen en het GPMI, zijn verbeteringen noodzakelijk. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar punt 4 van het verslag (zie hierboven).  

 

2. CONTROLE VAN INDIVIDUELE DOSSIERS OP BASIS VAN EEN 

STEEKPROEF  
 

Tien  individuele dossiers werden gecontroleerd.  

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

 

3. CONCLUSIE 
 

In de 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 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 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% - 55%) € 32 363,53 

 Soc.integratieproject student(60%-65%) € 930,59 

 Project individuele integratie (70%) € 744,71 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 524,28 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) 

  Verhoogd bestaansminimum (100%) 

  Toelage onderhoudsgeld (100%) 

  Ontvangsten onderhoudsplicht studenten 

  Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode € 5 233,99 

 Totaal 2013 € 39 797,10 € 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

  2014 

  Leefloon (50% - 55%) € 35 387,62 

 Soc.integratieproject student(65%) € 11 364,26 

 Project individuele integratie (70-75%) € 6 683,46 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 1 019,51 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) € 6 777,79 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 2 179,64 

 Toelage onderhoudsgeld (100%) 

  Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode 

  Ontvangsten onderhoudsplicht studenten 

  Totaal 2014 € 63 412,28 € 0,00 
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2015 

  Leefloon (50-55%) € 67 115,73 € 1 405,91 

Soc.integratieproject student(65%) -€ 8 789,94 € 462,00 

Project individuele integratie (75%) € 2 999,35 

 Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) € 2 179,64 

 Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) -€ 152,90 

 Verhoogd bestaansminimum (100%) € 2 179,64 € 457,08 

Toelage onderhoudsgeld (100%) 

  Regularisaties mbt voorgaande jaren aan controleperiode 

  Ontvangsten onderhoudsplicht studenten 

  

   Regularisaties 2016-2017 mbt controleperiode € 7 897,17 € 1 318,59 

   Totaal 2015 € 73 428,69 € 3 643,58 

   TOTAAL 2013-2015 € 176 638,07 € 3 643,58 

   

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

gecontroleerde periode:  

 

€ 176638,07 - € 3643,58 = € 172994,49 

 

 
1.2 Cijfers volgens de rekeningen van het OCMW  

 

 

2013 Uitgaven Ontvangsten 

Leefloon (50% - 65%) € 45 826,81 € 1 646,50 

Soc.integratieproject student(60%-75%) 

  Project individuele integratie (70%) 

  Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) 

  Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) 

  Verhoogd bestaansminimum (100%) 

  Toelage onderhoudsgeld (100%) 

  Ontvangsten onderhoudsplicht studenten 

 

-€ 460,00 

Installatiepremie organieke wet 

  Verkeerde boekingen 

 

-€ 1 186,50 

Totaal 2013 € 45 826,81 € 0,00 
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2014 

  Leefloon (50% - 65%) € 63 422,46 € 7 159,28 

Soc.integratieproject student(60%-75%) 

  Project individuele integratie (70%) 

  Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) 

  Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) 

  Verhoogd bestaansminimum (100%) 

  Toelage onderhoudsgeld (100%) 

  Ontvangsten onderhoudsplicht studenten 

  Installatiepremie organieke wet 

  Verkeerde boekingen 

  
Niet-betoelaagd door POD doch geboekt in uitgaven 

en ontvangsten -€ 5 726,90 -€ 5 726,90 

Totaal 2014 € 57 695,56 € 1 432,38 

   2015 

  Leefloon (50% - 65%) € 69 879,12 € 4 489,37 

Soc.integratieproject student(60%-75%) 

  Project individuele integratie (70%) 

  Persoon nt. ingeschr. rijksreg(100%) 

  Toekenning bestaansminimum dakloze(100%) 

  Verhoogd bestaansminimum (100%) 

  Toelage onderhoudsgeld (100%) 

  Ontvangsten onderhoudsplicht studenten 

 

-€ 308,00 

Installatiepremie organieke wet 

  Verkeerde boekingen 

 

-€ 806,91 

Niet-betoelaagd door POD doch geboekt in uitgaven 

en ontvangsten -€ 97,04 -€ 97,04 

   Totaal 2015 € 69 782,08 € 3 277,42 

   TOTAAL 2013-2015 € 173 304,45 € 4 709,80 

 

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

€ 173304,45 - € 4709,80 = € 168594,65 

 

1.3 Vergelijking van de totalen 

 

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

Uitgaven € 176638,07 € 173304,45 € 3333,62 1,89% 

Ontvangsten € 3643,58 € 4709,80 -€ 1066,22 -29,26% 

Saldo € 172994,49 € 168594,65 € 4399,84 2,54% 
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De vergelijking van de totalen over de controleperiode wat de uitgaven betreft toont een 

verschil ten nadele van de POD MI van meer dan 1% (dit is de grens waarboven overgegaan 

wordt tot afpunting). 

 

Dezelfde vergelijking voor de ontvangsten resulteert in een verschil van 29,26% ten nadele 

van de POD MI, dit is evenzeer boven de grens waarboven dossiers worden afgepunt (10%). 

 

Periode 2013 - 2015 

Totaal van de netto-uitgaven van de POD MI: € 172994,49 

Totaal van de netto-uitgaven van het OCMW: € 168594,65 

Verschil: € 4399,84 

Foutenmarge = (verschil/netto-uitgaven POD MI) x 100 2,54% 

Te veel gevraagde toelagen € 4399,84 

 

Het verschil tussen de totale netto-uitgaven van de POD MI en het OCMW voor de periode 

2013 tot 2015 bedraagt € 4399,84 ofte 2,54% van het totaal van de netto-uitgaven van de 

POD MI.  

 

2. ANALYSE VAN DE UITGAVEN EN DE ONTVANGSTEN 
 

De overgelegde boekhoudkundige stukken bleken op verschillende punten vatbaar voor 

verbetering, en dit zowel aan de uitgaven- als de ontvangstenzijde. 
 

Wat de uitgaven betreft, werden alle uitgaven in het grootboek op één artikel ‘toekenning 

leefloon’ (64800000, in 2013 echter 64800100) geboekt. De naam van de derde wordt 

slechts vermeld in de omschrijving.  

 

Aan de ontvangstenzijde blijkt het grootboek onder de artikels 74800000 en 74800100 

zowel boekingen van toelagen als van individuele terugvorderingen te bevatten. Bovendien 

gebeurden op die artikels tegenboekingen die niet wedersamengesteld kunnen worden. 

Effectieve ontvangsten staan geboekt op het artikel 74800100, dat in 2013 ‘terugbetaling 

staat van leefloon artikel 60§7’ heet, en in 2014 en 2015 ‘terugbetaling leefloon cliënten’. De 

periode waarop de ontvangsten betrekking hebben staat niet consistent vermeld bij de 

boeking.  

 

Daarnaast bracht het OCMW extra-comptabele lijsten van uitgaven en ontvangsten voor. 

Deze laatste bevat naast effectieve inningen voor RMI-steunen ook terugbetalingen van 

andere steuntypes (zoals Stookoliefonds en eenmalige dringende steun) alsook gelden die 

niet dienen doorgegeven te worden aan de POD MI (met name terugvorderingen van 

uitbetaald leefloon aan studenten met een GPMI verhaald op onderhoudsplichtigen). Deze 

lijst werd gebruikt om een zo correct mogelijk cijferoverzicht volgens de rekeningen van het 

OCMW te verkrijgen (zie hierboven, 1.2).  

 

Het dient voorts opgemerkt dat de som van de betoelaging door de POD MI (blijkens de 

lijsten van de POD) en de ontvangsten zoals extra-comptabel opgelijst niet overeenkomen 

met de totalen in de boekhouding van het OCMW.  
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Gelet op de onduidelijkheden in de boekhouding en het onvoldoende vertrouwenwekkend 

karakter van de extra-comptabele cijfers, werd niet overgaan tot afpunting van de uitgaven 

en de ontvangsten en heeft de Inspectie zich gebaseeerd op de cijfers van de rekeningen. 

 

3. CONCLUSIE  
 

In het licht van de hoger beschreven vaststellingen zal de Inspectie overgaan tot 

terugvordering van een bedrag van € 2531,67, zijnde 57.54%4 van het verschil tussen de 

netto-uitgaven van de POD MI en deze van het OCMW. Dit bedrag zal worden afgehouden 

op het bedrag van de volgende subsidie.  

 

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

behoudens veroordelingen bij vonnis, niet meer mogelijk.  

                                                                    
4 Dit is het gemiddelde betoelagingspercentage door de POD MI over de controleperiode. 
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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 

€ 12931,1 € 11251,1 € 1680 

 

Er werd een eventueel subsidietekort vastgesteld. 

 

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. 

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 62 aanvragen verwerkt tijdens deze verwarmingsperiode. Een steekproef 

van 10 van deze dossiers heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle.  
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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 niet alle punten nageleefd werden door uw OCMW:  

 Termijnen procedure: bij vier dossiers bleek de beslissing niet genomen te zijn binnen 

een termijn van 30 dagen volgend op de aanvraag. 

 Bewijsstukken: in alle dossiers ontbrak een kopie van de identiteitskaart van de 
aanvrager. Sommige dossiers bleken niet in eerste instantie informatie en/of stukken 

te bevatten omtrent bepaalde zaken die van invloed kunnen zijn op het bestaan van 

het recht (na navraag tijdens de inspectie werden deze elementen uitgeklaard). In één 

dossier wordt de toelage (€ 210) teruggevorderd omdat het recht niet werd 

aangetoond (geen RVV-statuut inwonende meerderjarige, te hoge inkomsten). 

 Beslissingen / kennisgevingen: in de helft van de gecontroleerde dossiers ontbraken 

beslissing en kennisgeving. Dossiers beslist in de tweede helft van 2016 vertoonden 

dit euvel niet, waarmee volgens het OCMW gevolg werd gegeven aan de 

opmerkingen die de Inspectie formuleerde tijdens de vorige controle uit 2015. In één 

dossier, waarin de toelage (initieel) werd geweigerd, bevatte de kennisgeving geen 

vermelding omtrent de beroepsmogelijkheden.  

 

3. CONCLUSIES 

 

Voor het gecontroleerde jaar werd een te veel ontvangen toelage van € 210 vastgesteld. Dit 

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

worden toegekend.  
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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: € 1240 (activiteiten) + € 826 

(kinderarmoede). Deze bedragen werden niet volledig gebruikt, met name niet wat 

kinderarmoede betreft.  

 

Binnen het OCMW bestaat er een intern reglement dat jaarlijks wordt bekrachtigd door de 

Raad. Het reglement goedgekeurd op 7 juni 2016 bepaalt dat de deelname van het OCMW 

in de in aanmerking komende activiteiten 50% van de kostprijs bedraagt, waarbij de andere 

helft gedragen dient te worden door de begunstigden zelf. De maximale tussenkomst 

bedraagt EUR 100 per persoon per jaar; voor minderjarigen ligt het plafond op EUR 200 per 

jaar. 

 

Tussenkomsten lastens het Fonds Participatie en Sociale Activering worden toegekend bij 

beslissing van de Voorzitter en er wordt steeds kennis van gegeven. Aanvragen geschieden 

via een specifiek formulier en leiden tot de afgifte van een ontvangstbewijs. De doelgroep 

spitst zich toe op mensen met een laag inkomen5, begunstigden van het leefloon en personen 

met schuldenlast.  

 

De activiteiten waarvoor tussenkomst wordt verleend zien alle op jongeren en zijn weinig 

gevarieerd: tegemoetkoming in lidgelden van verenigingen en psychologische begeleiding 

voor de activiteiten in het kader van resp. de algemene en de kinderarmoedemaatregel.  

 

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 € 1438,21 € 0 € 1437,50 € 2066 € 1437,50 

 

                                                                    
5 De gehanteerde inkomensgrenzen zijn deze gebruikt voor de tweede categorie in het kader van het 

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

 

 

3. CONTROLE VAN DE BEWIJSSTUKKEN 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

Alle effectieve betalingen en facturen (10) werden gecontroleerd (op basis van 

bewijsstukken). 

 

Alle activiteiten werden aanvaard. In sommige dossiers werden niettemin enkele problemen 

vastgesteld met betrekking tot de bewijskracht van de betaling en/of deelname aan de 

activiteit.  

 

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

6A. 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

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

 

Eén activiteit ten bedrage van € 100 werd geweigerd omdat deze betrekking had op een 

jongere die reeds meerderjarig was geworden.  

 

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

6B. 

 

4. CONCLUSIES 
 

Voor het gecontroleerde jaar heeft uw OCMW een te veel ontvangen toelage ontvangen 

van € 100. Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen van 

onze dienst “Budget”.  

.
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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 € 23776,05 om de 

personeelskosten te dekken. Die subsidie moet het mogelijk maken om het loon van 0.5 

voltijds equivalenten (VTE) te dekken.  

Bij de aangifte in het uniek verslag werd 0.75 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: € 23776,05 
Personeelskosten goedgekeurd na de controle: € 27333,23 

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 

 

Er werden door uw OCMW geen tegemoetkomingen overeenkomstig artikel 6 aangegeven.  

 

3. CONCLUSIES 
 

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

werden voorgesteld voor het gecontroleerde jaar inderdaad in aanmerking kwamen – de 

toegekende subsidie overeenkomstig artikel 4 werd besteed overeenkomstig de wetgeving 

ter zake. 

 

Er werden door uw OCMW geen tegemoetkomingen overeenkomstig artikel 6 aangegeven.  
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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 

correspondeerden met de realiteit. 

 

1. ANALYSE VAN DE FEEDBACKCODES VAN DE KNIPPERLICHTEN 

 

Voor de periode 2015 waren er geen openstaande knipperlichten. Alle nog openstaande 

knipperlichten (7) voor 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. 

 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 correct waren. 

Dit getuigt van een goede opvolging van de knipperlichten. Er zal bijgevolg geen 

terugvordering plaatsvinden. 

 

Wel wil de Inspectie herinneren aan de algemene regel dat bestaansmiddelen in aanmerking 

dienen te worden genomen gedurende de periode waarop ze betrekking hebben. 

Beroepsinkomsten in een bepaalde maand mogen derhalve niet verrekend worden met het 

leefloon van de maand nadien.  

 


