
 

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag 

 

Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 1, 9 en 

11 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  

Bierbeek 

Stationsstraat 32 

3360 Lovenjoel - Bierbeek 

 

 Geïntegreerd inspectieverslag POD MI  

 Inspectiedienst POD MI   

 

   4 
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1. INLEIDING 
 

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

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

sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

 

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

missie en gaan uit van de volgende visie: 

 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke 
integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

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

regelgeving 

 Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het 
terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid 

inzake maatschappelijke integratie. 

 

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

doelstellingen: 

 

 Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering 

aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s.  

 Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW’s op 
boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de 

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

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

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

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

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

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

 Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 
door de Regering werd besloten.  

 

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

 

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

 Openstaan voor verandering 

 

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

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

  

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

 Omschrijving Jaargang controle Bijlage 

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

medische kosten 

geen controle 

uitgevoerd 
bijlage 1: geen 

2 
Wet van 02/04/1965: 

boekhoudkundige controle 
periode 2010-2013 

bijlage 2: Controle op de 

wet van 2 april 1965 

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 

geen controle 

uitgevoerd 
bijlage 4: geen 

5 
Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

 
jaar 2013 

bijlage 5: Controle van het 
stookoliefonds 

6 

Fonds voor Maatschappelijke 

Participatie en Culturele en Sportieve 

Ontplooiing 

jaar 2013 
bijlage 6: Controle van de 

subsidies voor SCP 

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 inspecteur heeft de bewijsstukken ontvangen die per mail aan 

uw OCMW gevraagd werden om de controle op een correcte manier te kunnen 

voorbereiden, behalve wat betreft de boekhoudkundige stukken in verband met de 

ontvangsten voor de controleperiode. Deze werden uiteindelijk toch bezorgd, behalve voor 

het jaar 2013. Dit is het jaar dat het OCMW met BBC is beginnen werken en er blijkt zich 

een probleem voor te doen om de ontvangsten te kunnen voorleggen aan de inspectie.  

Alle stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep. 

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. 

 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle 

 

Het is positief om vast te stellen dat er slechts een gering verschil is tussen de netto subsidies van 

de POD MI en netto uitgaven van het OCMW. 

 

Na inspectie werd op vlak van de uitgaven slechts een miniem verschil in de cijfers 
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vastgesteld tussen de POD MI-toelagen en de OCMW-uitgaven hetgeen getuigt van een 

correcte toepassing van de wet terzake. 

Op vlak van de terugvorderingen werd vastgesteld dat de ontvangen bedragen niet steeds 
aan de POD MI werden doorgegeven. De niet-doorgegeven bedragen zullen dan ook 

worden teruggevorderd. 

 

De uitgaven met betrekking tot de medische kosten en het equivalent leefloon zijn geboekt op 

dezelfde uitgavenrekening. 

We raden aan om de uitgaven voor equivalent leefloon, kinderbijslag, kraampremie, … 

enerzijds en die voor medische kosten anderzijds op een aparte subrekening te boeken, dit 

verhoogt de transparantie van uw boekhouding en vergemakkelijkt de controle. 

 

Er werd vastgesteld dat de periode niet wordt vermeld in de omschrijvingen van de boekingen. 

Het wordt aanbevolen om in de omschrijving van de boeking van de uitgave/terugvordering 

de periode te vermelden waarop de uitgave/terugvordering betrekking heeft. 
 

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers 

De dossiers zijn overzichtelijk samengesteld. De sociale verslagen van de gecontroleerde 

dossiers waren uitvoerig en duidelijk en de dossiers worden goed opgevolgd. 

 

Hieronder willen we toch nog enkele aanbevelingen en aandachtspunten meegeven: 

 

Weigeringen 

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). 

 

Aanvraagformulier/Intakeformulier 

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. 

 

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. 
 

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 
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billijkheids- of gezondheidsredenen voor werkbereidheid dient dit steeds gemotiveerd te 

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

GPMI aanvang 
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. De verhoogde 

toelage kan eveneens pas aangevraagd worden vanaf datum ondertekening. 

 

GPMI opeenvolgende contracten student 

Door te werken met opeenvolgende contracten zijn er soms periodes die niet gedekt 

worden door een contract. 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 (art. 11 §2 a van de 
wet van 26/05/02 – omzendbrief van 03/08/04).  

 

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. 

 

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. 

 

Kinderbijslag vrijgesteld bij GPMI student tenzij alleenwonend 

 De gezinsbijslag die de ouder ontvangt als bijslagtrekkende voor zijn kind is vrijgesteld in 

toepassing van het artikel 22 § 1 van het KB van 11/07/2002. Bijgevolg mag daar geen 

rekening mee gehouden worden voor de berekening van de bestaansmiddelen, noch bij de 

ouders, noch bij de jongere omdat hij de bijslag niet zelf te zijnen gunste ontvangt. 

Uit het voorgaande blijkt dat enkel rekening moet gehouden worden met de gezinsbijslag als 

bestaansmiddelen wanneer de betrokkene de bijslag zelf te zijnen gunste ontvangt (bv. een 

meerderjarige student die niet meer bij zijn ouders woont en elders is gedomicilieerd). 

Het systematisch toch in aanmerking nemen van de kinderbijslag bij de berekening van het 

leefloon voor de nog thuiswonende student waarvoor de ouders de kinderbijslag ontvangen 

is bijgevolg strijdig met de wettelijke bepalingen. 

 

Sociaalprofessionele vrijstelling bij GPMI student 

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. Bij GPMI studenten  
geldt de vrijstelling gedurende de hele duur van de studies met voltijds leerplan die gedekt is 

door het GPMI. 

Wanneer een student na het einde van zijn studies inkomsten uit tewerkstelling verwerft, 

geniet hij opnieuw van deze vrijstelling voor de volledige 3 jaar gedurende een periode van 

6 jaar die slechts zullen beginnen lopen wanneer de student na zijn studies gaat werken. 
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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), en dit 

ongeacht het inkomen in de periode van 05/09 tem 10/09. 

 

GPMI dakloze en verhoogde toelage ex-dakloze 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen GPMI dakloze en verhoogde toelage 

voor een ex-dakloze. Aan de voorwaarden voor beide kan nooit tegelijkertijd voldaan 

worden, gezien het eerste een dakloze betreft en het tweede slechts van toepassing is vanaf 

het moment dat de persoon niet meer dakloos is.  

 

Er kan aan een dakloze die samenwoont onder bepaalde voorwaarden een categorie alleenstaande 

toegekend worden (GMPI dakloze) 

De wijziging van artikel 14, §1, 2°, van de wet  van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie houdt in dat een dakloze die het leefloon geniet en voor wie een 

geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie werd bepaald, toch recht heeft op het 

bedrag van de categorie alleenstaande ook al is hij samenwonend. 

De voorwaarden bepalen dat het moet gaan om een dakloze met wie een geïndividualiseerd 

project maatschappelijke integratie werd gesloten, zonder onderscheid of de persoon 

jonger of ouder is dan 25 jaar. 

Hier is er geen recht op de verhoogde toelage overeenkomstig artikel 41 van de wet van 26 

mei 2002. 
 

Verhoogde toelage ex-dakloze 

Een verhoogde staatstoelage aan 100 % wordt toegekend en dit voor een duur van 

maximum 2 jaar voor een persoon die zijn hoedanigheid als dakloze heeft verloren door 

een persoonlijke woning te bezetten op het grondgebied van de gemeente van het OCMW. 

Wij verwijzen in dit verband naar de omzendbrief van 7 mei 2007 betreffende de wet van 

26 oktober 2006 tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie, tot aanmoediging van de inspanning die een openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn levert voor de integratie van daklozen. 

De bewijsstukken die gevraagd worden voor de verhoogde toelage zijn de volgende: 

- sociaal onderzoek en eventueel bewijsstukken die aantonen dat de persoon dakloos 

geweest is; 

- bewijzen van bezetting van een persoonlijke woning (huurcontract, huurkwijtingen, 

adreswijziging, vaststelling door bezoek aan huis van de maatschappelijk werker, …). 

Een inschrijving in het bevolkingsregister is niet vereist om beschouwd te worden als ex-

dakloze en evenmin is een ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister een bewijs van 

dakloosheid. 
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Installatiepremies 

Voor de subsidieaanvragen betreffende de installatiepremies moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen de premie toegekend in het kader van de wet RMI van 26/05/2002 en de 

premie toegekend aan de uitkeringsgerechtigden in toepassing van de wet van 23/08/2004 

en in het kader van artikel 57bis van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de 

OCMW’s. De subsidieaanvraag van de premie toegekend in het kader van de organieke wet 

kan niet gebeuren via de RMI-wetgeving en vice versa. 
 

Stookoliefonds (verwarmingstoelage) 

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

manier beheert. 

 

Hieronder willen we toch nog enkele aanbevelingen meegeven: 

Bewijs gezinssamenstelling 
Er werd vastgesteld dat het bewijs van gezinssamenstelling ontbrak in 9 van de 10 

gecontroleerde dossiers. Het OCMW moet de gezinssamenstelling kunnen aantonen op het 

moment van de aanvraag van de stookoliepremie. Het volstaat niet dit op het 

aanvraagformulier in te vullen, het dient gestaafd te worden met bijkomende documenten. 

Dit bewijs kan geleverd worden via het informaticasysteem dat het OCMW gebruikt voor 

de aanvragen stookoliepremie, of via het rijksregister/TR25. 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.  Het bewijs van 

categorie (volgens statuut of inkomen) dient immers 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. 

 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie en Culturele en Sportieve Ontplooiing 

Er werd een goede opvolging vastgesteld betreffende de toelage die het OCMW krijgt van dit 

Fonds. Er werden diverse activiteiten betoelaagd. 

 

Hieronder willen we toch nog enkele aanbevelingen meegeven: 

 

Betalingsbewijs 

Er wordt het aanbevolen betalingsbewijzen op te vragen bij de begunstigden in het geval het 

centrum de subsidie aan de begunstigde heeft overgemaakt en niet rechtstreeks aan de 

vereniging/school/enz., teneinde te kunnen verifiëren dat de subsidie voor het 

oorspronkelijke doel werd aangewend. Er dient hierbij ook een document (factuur, folder, 

uitnodiging, enz.) te worden gevoegd waaruit blijkt wat het betaalde bedrag precies 

vertegenwoordigt. 

 

Personen die in LOI verblijven 

Er werd vastgesteld dat het OCMW een tussenkomst verleende aan personen die in het 

Lokaal Opvanginitiatief (LOI) verblijven. Personen die in het LOI verblijven worden 

uitgesloten voor dit Fonds. Zij hebben enkel recht op materiële steun. De wet betreffende 

de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen van 12 
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januari 2007 regelt de verlening van de toegekende hulp. Materiële steun bestaat vooral uit 

huisvesting, voedsel, kleding, medische, sociale en psychologische begeleiding en de 

toekenning van een dagvergoeding. De kosten verbonden aan culturele of sportieve 
activiteiten vallen ook onder het LOI-budget en kunnen niet ingebracht worden in het 

Fonds om dubbele betoelaging met Fedasil te vermijden. 

Tussenkomst mutualiteit 

Bij tussenkomst van de mutualiteit in de onkosten kan enkel het remgeld dat ten laste valt 

van de begunstigde met dit fonds betoelaagd worden, en niet de gehele kost. 

 

 

 

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

Debriefing 

Er vond een debriefing plaats in het bijzijn van de maatschappelijk werkers. 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 
 

De inspecteur stelde geen subsidietekorten vast tijdens de controle. 

 

Te veel ontvangen toelagen  
 

Controle Periode 
Terug- 

vordering 

Terugvorderings-

procedure 

Terugvorderings-

periode 

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige 

controle 
2010 - 2013 € 1.655 

Door onze 

diensten 

Op een van de volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Recht op Maatschappelijke Integratie, 

controle van de sociale dossiers 

Referentiejaar 

2014 

Cf. bijlage 

nr. 3 

Door onze 

diensten 

Op een van de volgende 

maandelijkse 

kostenstaten 

Fonds voor Maatschappelijke Participatie 

en Culturele en Sportieve Ontplooiing 
2013 € 320,38 

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 
 

mailto:mi.inspect_office@mi-is.be
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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 
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BIJLAGE 2: CONTROLE VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND IN HET KADER VAN DE WET VAN 02 

APRIL 1965 – PERIODE VAN 2010 T/M 2013 
 

Deze controle maakt een boekhoudkundige vergelijking van de uitgaven en terugvorderingen 

van de maatschappelijke steun waarvoor de Staat subsidies verstrekt. 

 

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

opgespoord. 

 

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

Analyse van de uitgaven 
 

Bij de boekhoudkundige controle werden geen verschillen met de subsidiëring door de Staat 
vastgesteld. 

 

Analyse van de terugvorderingen 
 

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

veel ontvangen toelagen van € 1.655 aan het licht gebracht.  

 

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de niet verwerkte terugvorderingen per 

begunstigde in controletabel 2C. 

 

2. Conclusies 
 

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

€ 1.655 (zie de controletabel 2C). 

 

Dit bedrag zal worden teruggevorderd op een van de volgende subsidies die u zal worden 

toegekend.  
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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 altijd correct werd toegepast met betrekking 

tot de volgende elementen:  

 ondertekening aanvraagformulier/intakeformulier; 

 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 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 Verschil 

€ 16.693,74 € 16.693,74 € 0,00 

 

Er werd geen enkel verschil 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 het huishouden; 

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

 gezinssamenstelling. 

 attest van behoeftigheid in geval van categorie 3. 

 

Uw centrum heeft 108 aanvragen verwerkt tijdens deze boekingsperiode voor de 

verwarmingstoelagen. Een steekproef van 11 van deze dossiers heeft het voorwerp 

uitgemaakt van een controle. 

 

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

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

op de aanvraag;  

 

Er werd vastgesteld dat de volgende bewijsstukken ontbraken in de gecontroleerde dossiers: 

 statuut van bij de aanvrager inwonende meerderjarige personen; 

 bewijs gezinssamenstelling; 

 attest van behoeftigheid in geval van categorie 3. 

 

 

3. Conclusies 
 

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

verwarmingstoelage wel degelijk verschuldigd waren aan uw centrum.  
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BIJLAGE 6: CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES TOEGEKEND VOOR DE BEVORDERING 

VAN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING VAN DE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTVERLENING VAN 

DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK, EN OP DE SPECIFIEKE MAATREGEL VOOR 

KINDERARMOEDE – JAAR 2013 
 

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 het gebruik van het fonds 
 

 Subsidie bij Koninklijk Besluit aan het OCMW toegekend: € 2.083 (activiteiten) + € 
1.314 (kinderarmoede). Deze bedragen werden volledig gebruikt. 

 

 Algemene regels en praktijken terzake vastgesteld in uw ocmw: 

- er werden verdeelcriteria vastgelegd voor het fonds en voor de 

tegemoetkomingsplafonds en deze criteria werden goedgekeurd door de Raad 

voor Maatschappelijk Welzijn op 10/07/2012; 

- het OCMW vraagt een deelname van de begunstigden: 10% in lidgelden met een 

max. van 150 EUR per jaar en per persoon; 

- bepaalde doelgroep: elke persoon (en gezinsleden) die gebruik heeft kunnen 

maken van een tegemoetkoming van het OCMW tijdens het lopende jaar;  

- het fonds wordt gebruikt voor een beperkt aantal activiteiten. 

 

 

2. Boekhoudkundige controle 
 

Boekhoudkundige tabel op basis van de rekeningen van het OCMW  

 

JAREN 

EFFECTIEVE 

UITGAVEN 

OCMW 

EFFECTIEVE 

TERUGVORDERINGEN 

OCMW 

SUBSIDIES 

AANVAARD 

DOOR DE CEL 

DSO VAN DE 

POD MI 

SUBSIDIES 

AANVAARD NA 

INSPECTIE 

BOEKHOUDING 

2013 € 3.397,22 € 0,00 € 3.397 € 3.397 

 

 

3. Controle van de bewijsstukken 
 

Controle van de activiteiten van de algemene maatregelen 

 

10 effectieve betalingen en facturen werden gecontroleerd (op basis van bewijsstukken). 
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U vindt een gedetailleerde beschrijving van deze controle per begunstigde in controletabel 

6A. 

 

Motivering van de weigering van de activiteiten: persoon in LOI kan niet worden betoelaagd 

met dit Fonds. 

 

 

Controle van de activiteiten van de specifieke kinderarmoedemaatregel 

 

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

 

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

6B. 

 

Motivering van de weigering van de activiteiten: tussenkomst van de mutualiteit dient van 

onkost afgetrokken te worden. 

 

 

4. Conclusies 
 

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

van € 105 (activiteiten) + € 215,38 (kinderarmoede) = € 320,38.  

 

Voor dit bedrag zal u binnenkort een vordering tot terugbetaling ontvangen van onze dienst 

“Budget”.  
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